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Πρόλογος
Ο συγκεκριμένος τόμος, περιέχει τα πρακτικά του συνεδρίου με τίτλο
«Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας 2016: 2ο Συνέδριο παρουσίασης και
προβολής Καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων Α΄/θμιας
Εκπαίδευσης Ηρακλείου, για το σχολικό έτος 2015-16».
Το συγκεκριμένο τριήμερο συνέδριο, διοργανώθηκε από τη
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου-Τμήμα Σχολικών
Δραστηριοτήτων. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στις 3, 4 και 5 Ιουνίου 2016,
στο 30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου, σε συνεργασία με το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών-Ρούβα-Γουβών και το Περιφερειακό
Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης στην Εκπαίδευση για Βιώσιμη Ανάπτυξη RCE
Crete (υπό την αιγίδα της Πρωτοβουλίας του Καταστατικού Χάρτη της Γης
στην Ελλάδα).
Σκοπός του συνεδρίου, ήταν να παρουσιάσουν εκπαιδευτικοί
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, Προγράμματα Σχολικών
Δραστηριοτήτων που υλοποιήθηκαν το σχολικό έτος 2015-16, να γίνει
ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, συζήτηση και διάχυση καλών πρακτικών.
Επίσης να υπάρξει γνωριμία ανάμεσα σε διάφορες παιδαγωγικές ομάδες και
να τεθούν βάσεις για πιθανές μελλοντικές συνεργασίες.
Οι παρουσιάσεις ήταν δεκαπεντάλεπτες και συνοδεύονταν από γραπτή
εισήγηση (6-10 σελίδων) που δημοσιεύεται στον παρόντα συλλογικό τόμο.
Για τις ανάγκες του συνεδρίου, δημιουργήθηκε το ιστολόγιο
http://giorti16.blogspot.gr, στο οποίο υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες
ως προς το συνέδριο και τις εργασίες που παρουσιάστηκαν σε αυτό.
Παράλληλα με τη διεξαγωγή του συνεδρίου υπήρξε έκθεση υλικού με
δείγματα αυθεντικής δουλειάς που είχε παραχθεί από τους μαθητές στα
πλαίσια των προγραμμάτων, πάντα με σεβασμό σε περιβαλλοντικούς και
οικονομικούς πόρους.
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Ευχαριστίες



Με την ολοκλήρωση του συνεδρίου και τη δημοσίευση αυτού του
συλλογικού τόμου, αισθανόμαστε την ανάγκη να απευθύνουμε ένα μεγάλο
ευχαριστώ:
Στην επιστημονική επιτροπή η οποία θέτοντας το απαιτούμενο πλαίσιο στήριξε
επιστημονικά το όλο εγχείρημα.



Στην παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΑρχανώνΡούβα-Γουβών για την υποστήριξη και τη συνεργασία τους στη διοργάνωση του
συνεδρίου.



Στους συναδέλφους εισηγητές τόσο για την εξαιρετική δουλειά που έκαναν το
σχολικό έτος 2015-16 όσο και για τον επιστημονικό τρόπο με τον οποίο την
παρουσίασαν.



Στους συναδέλφους που συμμετείχαν στον συντονισμό και στα προεδρεία
φροντίζοντας, από όλες τις απόψεις, για την άψογη παρουσίαση των
εισηγήσεων. Ιδιαιτέρες ευχαριστίες στη συνάδελφο Μαρία Κρασανάκη για την
καθοριστική της βοήθεια στην τελική διαμόρφωση και επεξεργασία του
παρόντος συλλογικού τόμου.



Στον σύλλογο διδασκόντων του 30ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και
ιδιαίτερα στη διευθύντρια του σχολείου Καλλιόπη Φακίνου και
υποδιευθύντρια Κατερίνα Κοπιδάκη, για τη θερμή φιλοξενία και την πλήρη
υποστήριξη που μας παρείχαν τις ημέρες διεξαγωγής του συνεδρίου.



Τέλος στους μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς και στελέχη εκπαίδευσης, που
μας τίμησαν με την παρουσία τους και στήριξαν με τη συμμετοχή τους, τις
εργασίες του συνεδρίου.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Δημήτρης Αποστολάκης

Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Ηρακλείου
Γιώργος Π. Μαρκατάτος
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Με το μπαούλο της γιαγιάς ταξιδεύω στα χρόνια τα παλιά
Διαχρονικές αξίες, υπό το πρίσμα του πολιτισμού και της τέχνης στο
πλαίσιο της βιωσιμότητας - αειφορίας
Αντωνία Κωνιού1, Μαρία Ματθαιάκη2
Νηπιαγωγείο Κάτω Ασιτών
Περίληψη
Το κείμενο αυτό περιέχει τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου, με τίτλο «Με το
μπαούλο της γιαγιάς ταξιδεύω στα χρόνια τα παλιά». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό
έτος 2015-16. Συμμετείχαν και τα 2 μεικτά τμήματα του νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 38
παιδιών.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_64.html

Λέξεις κλειδιά
Πολιτισμός, αειφορία, διαχρονικές αξίες, Πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων, γιορτή
μαθητικής δημιουργίας, παράδοση, βιώσιμη ανάπτυξη

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Η πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού μελετάται, αφενός για να μάθουν οι μεταγενέστεροι
πώς ζούσαν οι πρόγονοί τους και αφετέρου για να γνωρίσουν πώς σκέφτονταν και σε ποιες αρχές
και αξίες στηρίχτηκαν για το χτίσιμο ενός πολιτισμού με σεβασμό στο περιβάλλον. Το υπό
διερεύνηση θέμα το προσεγγίσαμε μέσα από τις διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης:
 Κοινωνική διάσταση: εξετάσαμε την οργάνωση της κοινωνίας, την κοινωνική θέση των
μελών και τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις.
 Οικονομική διάσταση: μάθαμε πώς παρήγαγαν και διαχειρίζονταν τα διάφορα αγαθά
για να καλύψουν τις ανάγκες τους.
 Περιβαλλοντική διάσταση: αναφερθήκαμε στην αλληλεπίδραση που είχαν με το
περιβάλλον και το πώς διαχειρίζονταν τα αγαθά της φύσης.
 Πολιτιστική διάσταση: ήρθαμε σε επαφή με έθιμα και παραδόσεις, παρατηρώντας την
εξέλιξή τους στον χρόνο.

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα στο πλαίσιο της Διαθεματικής προσέγγισης ενέπλεξε τις γνωστικές περιοχές
της Γλώσσας, της Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης, των Μαθηματικών, των Φυσικών
Επιστημών, των Τεχνών, και των Τ.Π.Ε. Το εκπαιδευτικό σενάριο στηρίζεται στις βασικές αρχές
του Δ.Ε.Π.Π.Σ καθώς:
● Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.
● Ενιαιοποιεί τη γνώση και προάγει τη διαθεματικότητα.

1
2

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - antkoniou@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - mmatthaiak@sch.gr
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Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα,
προσεγγίζοντας το πολιτιστικό υπόβαθρο του κάθε παιδιού καθώς και τα ενδιαφέροντά
του και τις ανάγκες.
Δίνει έμφαση στην ενεργητική και βιωματική μάθηση καθώς οι δραστηριότητες
απαιτούν προσωπική εμπλοκή των νηπίων.
Ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους.
Παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να εξασκούν τις δεξιότητές τους μέσα από την αναζήτηση,
την αιτιολόγηση και επιχειρηματολογία, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση
προβλημάτων και επιτρέπει στα παιδιά να κάνουν «λάθη», αξιοποιώντας τα λάθη κατά
τη μαθησιακή διαδικασία.
Η παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων θέτει στο επίκεντρο το παιχνίδι ως μέσο
μάθησης, ενισχύοντας την αυτενέργεια και την αυτονομία των νηπίων.
Ενσωματώνει στις δραστηριότητες την τεχνολογία και αξιοποιεί μια ποικιλία πηγών
πληροφόρησης όπως το διαδίκτυο.
Ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα.

Διδακτικοί στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●
●
●
●

γνωριμία με το λαϊκό πολιτισμό της Κρήτης
καλλιέργεια πολιτισμικής ταυτότητας
καλλιέργεια κοινωνικών ικανοτήτων που σχετίζονται με τη βιώσιμη ανάπτυξη
σεβασμός στο περιβάλλον

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●
●

ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας
οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών
επίλυση προβλημάτων, έρευνα
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
εξοικείωση με τη χρήση των υπολογιστών ως εργαλείο ανακάλυψης και εύρεσης
πληροφοριών, αλλά και ως εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης

Ρόλος εκπαιδευτικού
Οι εκπαιδευτικοί μεσολάβησαν και διευκόλυναν τη μαθησιακή διαδικασία, βοηθώντας τα
παιδιά:
● Να οργανώσουν την έρευνά τους.
● Να αποκτήσουν πρόσβαση στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.
● Να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις.
Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν:
● Να οργανώσουν δραστηριότητες με συνοχή και συνέχεια με τέτοιο τρόπο, ώστε οι
γνώσεις να ‘’χτίζονται‘’ μέσω της διερεύνησης και της ενεργής συμμετοχής των παιδιών.
● Να αξιολογούν τη διαδικασία και να την προσαρμόζουν στις ανάγκες των παιδιών.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ξεκινήσαμε από αυτά που γνώριζαν τα παιδιά
για το θέμα και οργανώσαμε τις δράσεις σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν. Κατά την
προσέγγιση των νέων εννοιών και γνώσεων χρησιμοποιήσαμε διαφορετικές αναφορικά με
τις δράσεις διδακτικές στρατηγικές όπως:
● διατύπωση ερωτημάτων
● καταιγισμός ιδεών
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διερεύνηση και επεξεργασία θεμάτων μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης
ομαδοσυνεργατική εργασία
επικοινωνία και παρουσίαση νέων γνώσεων με ποικίλους τρόπους και πολλαπλές
αναπαραστάσεις (π.χ θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές κτλ)

Περιγραφή δράσεων
Αφόρμηση για την εκκίνηση του προγράμματος αποτέλεσε η επίσκεψη της ‘’γιαγιάς
Μαρίας’’. Η γιαγιά Μαρία είναι η προγιαγιά μιας μαθήτριάς μας και την προσκαλέσαμε στο
πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας για την Τρίτη Ηλικία. Τα παιδιά της έθεσαν
διάφορα ερωτήματα σχετικά με τη ζωή της και οι ιστορίες της τους κέντρισαν το ενδιαφέρον.
Δραστηριότητες με θέμα «Το κρητικό σπίτι»

Στόχοι να μάθουν πού ζούσαν παλιότερα οι άνθρωποι, τη διαρρύθμιση του κρητικού σπιτιού
και την οικοσκευή του.
Το ερώτημα που τέθηκε στα παιδιά ήταν ‘’Πώς ήταν το κρητικό σπίτι την εποχή της γιαγιάς
τους’’. Ομαδοποιήσαμε και καταγράψαμε τις απαντήσεις ως εξής: πώς ήταν εξωτερικά, πώς ήταν
η διαρρύθμισή του, ποια ήταν τα υλικά χτισίματος, ποια ήταν η οικοσκευή του.
Χωρισμός σε ομάδες: Για να διερευνήσουμε το θέμα χωριστήκαμε σε ομάδες
χρησιμοποιώντας 4 πεντάδες χαρτάκια (σύνολο 20), σε κάθε πεντάδα είχαμε γράψει αριθμούς
από το 1 έως το 4 και κάθε παιδί με τυχαίο τρόπο επέλεξε ένα χαρτάκι μέσα από ένα σακούλι.
Δημιουργήθηκαν 4 ομάδες (οι ομάδες του 1, του 2, του 3 και του 4).
Διερεύνηση θέματος: Τέθηκε το ερώτημα πού θα αναζητούσαμε πληροφορίες σχετικές με
το θέμα. Αποφασίσαμε να ψάξουμε σε βιβλία, στον Η/Υ και να ρωτήσουμε τους παππούδες και
τις γιαγιάδες.
Η ομάδα που αναζήτησε πληροφορίες μέσω διαδικτύου, με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού
είχε πρόσβαση στον Η/Υ, αντέγραψε στη μηχανή αναζήτησης τις λέξεις ‘’κρητικό σπίτι’’,
‘’οικοσκευή’’ περιηγήθηκε σε σχετικές εικόνες, επέλεξε κάποιες από αυτές και τις αποθήκευσε
σε έναν φάκελο.
Τα παιδιά που πήραν συνέντευξη από τα μέλη της οικογένειας βοηθήθηκαν από τους γονείς
τους, όπου κατέγραψαν τις απαντήσεις του παππού ή της γιαγιάς σε ένα φύλλο εργασίας που
τους είχαμε δώσει.
Η διαδικασία κράτησε 4 ημέρες και την 5η μέρα η κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα
της έρευνάς της στην ολομέλεια.
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της δράσης τα παιδιά έμαθαν ότι τα παλιά σπίτια των Κάτω
Ασιτών ήταν κυρίως μονόσπιτα με ένα ή δύο δωμάτια (ανάλογα την οικονομική κατάσταση του
νοικοκύρη) και είχαν αυλή. Για να χτιστεί ένα σπίτι χρησιμοποιούσαν πέτρες, ξύλα, χώμα και
ασβέστη. Το σπίτι πέρα του χώρου κατοικίας εξυπηρετούσε και όλες τις άλλες ανάγκες της
οικογένειας, οι άνθρωποι συνυπήρχαν στον ίδιο χώρο με τα ζώα τους (δεδομένου ότι ήταν οι
περισσότεροι γεωργοί), κάποια σπίτια είχαν πηγάδι για το νερό και τα περισσότερα σπίτια είχαν
φούρνο.
Επίσκεψη στο Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου: Προγραμματίσαμε επίσκεψη στο Ιστορικό
Μουσείο Ηρακλείου προκειμένου να συμμετάσχουν τα παιδιά στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που
αφορά τον ‘’κύκλο του ψωμιού’’. Επιπλέον τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στην
εθνογραφική συλλογή του Μουσείου και να επισκεφτούν την αίθουσα που αναπαριστά το
εσωτερικό ενός κρητικού σπιτιού με όλη του την οικοσκευή. Πριν την επίσκεψη
χρησιμοποιήσαμε ένα λογισμικό οπτικοποίησης (google earth) για να βρούμε το Μουσείο και
συζητήσαμε με τα παιδιά αναφορικά με το τι περίμεναν να δουν στη διάρκεια της επίσκεψης.
Μετά την επίσκεψη πίσω στην τάξη καταγράψαμε τι είδαμε.
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Δραστηριότητες με θέμα ‘’η οικοσκευή του κρητικού σπιτιού’’

Στόχοι να γνωρίσουν τα αντικείμενα του σπιτιού, να μάθουν τη χρήση, την κατασκευή τους
και την εξέλιξή τους στον χρόνο.
Aφορμή για συζήτηση μας έδωσε η ομάδα των παιδιών που είχε αναλάβει να ασχοληθεί με
την οικοσκευή του κρητικού σπιτιού. Αρχικά είχαμε συλλέξει αρκετές εικόνες των αντικειμένων,
στη συνέχεια όμως αρχίσαμε να συγκεντρώνουμε τα ίδια τα αντικείμενα δημιουργώντας μια
‘’γωνιά’’ στην τάξη.

Σχήμα 1: Μουσειογωνιά
Το πολιτιστικό πρόγραμμα το επεξεργαζόμασταν παράλληλα με άλλα θέματα, ως εκ τούτου
τα αντικείμενα με τα οποία ασχολούμασταν σχετίζονταν με το θέμα που επεξεργαζόμασταν κάθε
φορά π.χ. όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα ήταν Νοέμβρης και μελετούσαμε τη ‘’σπορά’’, οπότε
παρουσιάστηκαν και μελετήθηκαν και τα σχετικά αντικείμενα (δρεπάνι, θρινάκι, κόσκινο,κ.τ.λ.).
Στο κάθε αντικείμενο της οικοσκευής μελετούσαμε τη χρήση του, την κατασκευή του, τα υλικά
από τα οποία ήταν φτιαγμένο και την εξέλιξή του στον χρόνο. Παρακάτω περιγράφουμε δράσεις
που έγιναν με την εμπλοκή και άλλων γνωστικών περιοχών:
● Μάθαμε τα ονόματα των αντικειμένων, τα γράψαμε σε καρτέλες και τοποθετήσαμε τις
καρτέλες στα αντικείμενα (προφορικός και γραπτός λόγος).
● Ταξινομήσαμε τα αντικείμενα με βάση το αρχικό τους γράμμα και μετρήσαμε ποια
ομάδα συγκέντρωνε τις περισσότερες καρτέλες (γλώσσα και μαθηματικά).
● Κατηγοριοποιήσαμε τα αντικείμενα με κριτήριο το υλικό (ξύλο, γυαλί, πέτρα, μαλλί,
μέταλλο, πηλό) από το οποίο ήταν φτιαγμένα, μιλήσαμε για τις ιδιότητες των υλικών και
συζητήσαμε τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επέλεγαν τα συγκεκριμένα υλικά
κάνοντας συσχετισμούς με το σήμερα (φυσική).
● Κατηγοριοποιήσαμε τα αντικείμενα με βάση τη χρήση τους (θέρμανση, φωτισμό,
υγιεινή, προετοιμασία φαγητού κ.τ.λ.).
● Χρησιμοποιήσαμε τα αντικείμενα και δραματοποιήσαμε την καθημερινότητα των
ανθρώπων τα παλιά χρόνια (τέχνες, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη).
● Επισκεφτήκαμε το εργαστήρι κεραμικής των Κάτω Ασιτών και παρακολουθήσαμε το
πρόγραμμα ‘’Στα χρόνια του παππού και της γιαγιάς’’. Φτιάξαμε πήλινα γλαστράκια
που τα στολίσαμε με μοτίβα (τέχνες, μαθηματικά).
● Ζωγράφισε το κάθε παιδί το δικό του αγγείο σε χαρτί απεικονίζοντας μια εικόνα από τις
δραστηριότητες των παππούδων και των γιαγιάδων του π.χ. θερισμός, βοσκή, πλύσιμο
στη σκάφη κ.τ.λ. (τέχνες, μαθηματικά).
Μελετώντας τα αντικείμενα στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης τα παιδιά διαπίστωσαν
ότι οι πρόγονοί τους:
● Χρησιμοποιούσαν τα υλικά με πολλούς τρόπους και ως προς όλες τις ιδιότητές τους π.χ.
το ξύλο το χρησιμοποιούσαν στην παρασιά για να θερμανθούν και να μαγειρέψουν, το
κάρβουνο το έβαζαν στο σίδερο, τη στάχτη την έβαζαν στην μπουγάδα και ως λίπασμα
στα φυτά.
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Με τα υπολείμματα του φαγητού τάιζαν τα οικόσιτα ζώα.
Την κοπριά των ζώων την έβαζαν λίπασμα.
Με το μαλλί των ζώων έφτιαχναν τα ρούχα τους.
Επαναχρησιμοποιούσαν τα αντικείμενα π.χ. το τσικάλι όταν χαλούσε δεν το πετούσαν
αλλά το χρησιμοποιούσαν σαν ταΐστρα.
Όλες τους οι δραστηριότητες είχαν σχέση με τη φύση και τα στοιχεία της.

Δραστηριότητες με θέμα την οικογένεια και τις δραστηριότητες των μελών της

Στόχοι να προσεγγίσουν τον τρόπο ζωής των προγόνων τους και να δουν τις
αλληλεπιδράσεις που υπήρχαν μεταξύ των μελών της οικογένειας, προκειμένου να λειτουργούν
αποτελεσματικά ως προς την κάλυψη των αναγκών τους.
Οι δουλειές του σπιτιού: Μέσω της δραματοποίησης τα κορίτσια αναπαράστησαν την
καθημερινότητα των γυναικών και διαπίστωσαν, αφενός τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν λόγω
της έλλειψης των τεχνολογικών επιτευγμάτων και αφετέρου την αναγκαιότητα που υπήρχε για
συνεργασία, προκειμένου να γίνουν κάποιες εργασίες. Ειδικότερα τα κορίτσια:
● Έστησαν τσικάλι στην παρασιά.
● Πήγαν με τη στάμνα στη βρύση να φέρουν νερό.
● Έπλυναν τα ρούχα στη σκάφη.
● Ζύμωσαν ψωμί.
● Σιδέρωσαν τα ρούχα με το σίδερο.
● Χρησιμοποίησαν τη ρόκα, την ανέμη και το αδράχτι για να επεξεργαστούν το μαλλί.

Σχήμα 2: νοικοκυριό
Σπορά: Αναπαραστήσαμε τον κύκλο του ψωμιού. Συγκεκριμένα τα παιδιά:
● Δραματοποίησαν το όργωμα, τη σπορά, το θέρισμα, το αλώνισμα, το λίχνισμα, το
κοσκίνισμα, κ.τ.λ.
● Έμαθαν τα ονόματα των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν παλιά (δρεπάνι, θρινάκι,
κόσκινο κ.τ.λ).
● Έμαθαν τα υλικά από τα οποία έφτιαχναν τα εργαλεία τους.
● Αντιστοίχισαν εργαλείο με εργασία.
Λιομάζωμα: Τα παιδιά ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες σχετικά με την ελιά:
● ‘’Ράβδισαν’’ τις ελιές που έχουμε στην αυλή του νηπιαγωγείου.
● Έμαθαν τα ονόματα των εργαλείων που χρησιμοποιούσαν (βέργα, χτένι, τσουβάλι,
καλάθι κ.τ.λ).
● Έμαθαν τα υλικά από τα οποία έφτιαχναν τα εργαλεία τους.
● Αντιστοίχισαν εργαλείο με εργασία.
● Επισκέφτηκαν το ελαιοτριβείο του χωριού, καθώς και μια αιωνόβια ελιά που υπάρχει
στο χωριό.
● Γνώρισαν τις χρήσεις του ελαιολάδου στις ανθρώπινες δραστηριότητες των προγόνων
τους ( μαγείρεμα, σαπούνι, λύχνος-φωτισμός, κ.τ.λ.).
● Χωρίστηκαν σε ομάδες και συνεργατικά δημιούργησαν ‘’ελαιώνες’’ με πλαστελίνη,
κολάζ, ξυλομπογιές, μαρκαδόρους και κηρομπογιές.
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● Έφτιαξαν λύχνους από πηλό.
Μαλλί - κτηνοτροφία: Με αφορμή το θέμα του χειμώνα και τα χειμωνιάτικα ρούχα
μιλήσαμε για τα μάλλινα ρούχα και πώς αυτά φτιάχνονται. Αναφερθήκαμε στον «κύκλο της
κλωστής» από το πρόβατο στο ρούχο.
● Προσκαλέσαμε τον θίασο Κατάρτι που μας αφηγήθηκε το μουσικό παραμύθι «ο κύκλος
της κλωστής».
● Φτιάξαμε τους δικούς μας «αργαλειούς» και τα δικά μας υφαντά.
● Προσκαλέσαμε έναν πατέρα κτηνοτρόφο και μας μίλησε για το επάγγελμα του βοσκού,
τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν παλιά οι βοσκοί, πόσο έχει αλλάξει η ζωή του βοσκού
σήμερα, ποια είναι η σχέση του με το φυσικό περιβάλλον.
● Τυροκομήσαμε με τη βοήθεια μίας γιαγιάς και φτιάξαμε μυζήθρα.
● Τα αγόρια «έπαιξαν» βοσκός και πρόβατα μέσω της δραματοποίησης.
● Μάθαμε το τραγούδι «αργαλειός».
«Τα παιδία παίζει»: Τα παιδιά κατά τη διάρκεια των δράσεων που αφορούσαν τη ζωή των
ενηλίκων εξέφρασαν την απορία «τι έπαιζαν τα παιδιά τα παλιά χρόνια». Αυτό το ερώτημα
αποτέλεσε κατάλληλη αφορμή για να ξεκινήσουμε το κομμάτι με τα παραδοσιακά παιχνίδια.
● Πήραμε συνέντευξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες με το ερώτημα «τι παιχνίδια
έπαιζαν όταν ήταν παιδιά».
● Τους προσκαλέσαμε να παίξουν μαζί μας.
● Φτιάξαμε τα δικά μας παιχνίδια.
Σχετικά με όλες τις παραπάνω δράσεις αξίζει να καταγραφούν κάποια στοιχεία που έκαναν
εντύπωση στα παιδιά και πιο συγκεκριμένα:
● Οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες στην καθημερινότητά τους.
● Έπρεπε να συνεργάζονται σε πολλές εργασίες π.χ. υπήρχε η έννοια του δανεικού δηλαδή
όταν μια οικογένεια τρυγούσε δανειζόταν εργατικά χέρια από μια άλλη οικογένεια η
οποία ανταπέδιδε την εργασία όταν υπήρχε ανάγκη.
● Τα περισσότερα από αυτά που χρειάζονταν στην καθημερινότητά τους τα έφτιαχναν
μόνοι τους και ό,τι χαλούσε δεν το πετούσαν αλλά το έφτιαχναν.
● Οι μεγάλοι δίδασκαν τους μικρούς π.χ. τα κορίτσια μάθαιναν από μικρές το νοικοκυριό
και τα αγόρια εκπαιδεύονταν στις εξωτερικές εργασίες,
● Πολλές εργασίες έδιναν αφορμή για κοινωνική επαφή π.χ. νερό στη βρύση, μπουγάδα
κ.τ.λ.
Δραστηριότητες με θέμα τα έθιμα με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές

Στόχος να γνωρίσουν έθιμα των προγόνων τους και να τα συσχετίσουν με το σήμερα. Όπως
αναφέραμε το θέμα μας το επεξεργαζόμασταν παράλληλα και με άλλες θεματικές. Τις περιόδους
των θρησκευτικών εορτών μάς δόθηκε η αφορμή να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να
αναβιώσουμε κάποια έθιμα που είτε έχουν ξεχαστεί είτε έχει αλλάξει ο χαρακτήρας τους λόγω
συνθηκών.
● Χριστούγεννα: Τα Χριστούγεννα μιλήσαμε για τα έθιμα των ημερών, φτιάξαμε
χριστόψωμο στην τάξη και είπαμε τα κάλαντα στο χωριό. Για το χριστουγεννιάτικο
τραπέζι το χριστόψωμο ήταν ευλογημένο ψωμί αφού θα στήριζε τη ζωή του νοικοκύρη
και της οικογένειάς του. Χρησιμοποιούσαν καλό αλεύρι και ακριβά υλικά, όπως
ροδόνερο, μέλι, σουσάμι, κανέλα και γαρίφαλα. Μαζεύονταν οι γυναίκες του σπιτιού και
μέχρι να γίνει το προζύμι, τραγουδούσαν, «ο Χριστός γεννιέται, το φως ανεβαίνει, το
προζύμι για να γένει». Έπλαθαν το ζυμάρι, έπαιρναν τη μισή ζύμη και έφτιαχναν μια
κουλούρα. Με την υπόλοιπη ζύμη έφτιαχναν σταυρό με λουρίδες και στο κέντρο έβαζαν
ένα άσπαστο καρύδι που συμβόλιζε τη γονιμότητα.
● Απόκριες: Επειδή παλιότερα οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν με ό,τι είχαν στο σπίτι τους
αποφασίσαμε να ’’ντυθούμε’’ με τα ρούχα των γονιών μας, έτσι ντυθήκαμε ‘’μικροί
κύριοι και μικρές κυρίες”. Στη συνέχεια οργανώσαμε με τη συμμετοχή των γονιών το δικό
μας καρναβάλι. Παλιότερα οι άνθρωποι τέτοιες μέρες έβγαιναν το σούρουπο
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μεταμφιεσμένοι έμπαιναν στα σπίτια του χωριού και οι νοικοκυραίοι προσπαθούσαν να
τους αναγνωρίσουν, για εμάς ήταν δύσκολο να κάνουμε κάτι τέτοιο, όποτε αρκεστήκαμε
στην πρωινή εξόρμηση που τους ενθουσίασε όλους.
Σαρακοστή: Τη Σαρακοστή φτιάξαμε με αλεύρι και νερό την κυρά Σαρακοστή με τα 7 της
πόδια. Η Κυρά Σαρακοστή ήταν ένα παλιό ελληνικό έθιμο που έπαψε να τηρείται στις
μέρες μας. Στην ουσία ήταν ένα αυτοσχέδιο ημερολόγιο που είχαν οι παλιοί για να
μετρούν τις εβδομάδες από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Πάσχα. Οι
εβδομάδες είναι επτά, γι’ αυτό και η Κυρά Σαρακοστή είχε επτά πόδια. Ένα πόδι για κάθε
εβδομάδα. Η Κυρά Σαρακοστή είχε σταυρωμένα τα χέρια της, επειδή προσευχόταν και
δεν είχε στόμα γιατί νήστευε.
Πάσχα: Το Πάσχα μιλήσαμε για τα πάθη του Χριστού, μάθαμε τα κάλαντα του Λαζάρου,
φτιάξαμε στην τάξη πασχαλινά κουλούρια και βάψαμε αυγά. Ζητήσαμε από τα παιδιά
να μας φέρουν διάφορα φυλλαράκια, έπειτα τα παιδιά τα βούτηξαν στο νερό και τα
τοποθέτησαν πάνω στα βρασμένα αυγά. Στη συνέχεια με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών
τα τύλιξαν με καλσόν για να μη φύγουν τα φύλλα και τα έβαλαν στη βαφή. Η όλη
διαδικασία άρεσε πολύ στα παιδιά.

Δραστηριότητες με θέμα κρητικοί χοροί, όργανα της Κρήτης, μαντινάδα

Χωρίσαμε τα παιδιά σε 3 ομάδες προκειμένου να διερευνήσουν και να συλλέξουν
πληροφορίες σχετικές με τους χορούς, τα μουσικά όργανα και τις μαντινάδες. Πηγές αναζήτησης
πληροφοριών αποτέλεσαν η οικογένεια και ο Η/Υ. Η κάθε ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα
της έρευνας με τις εξής δράσεις:
Ομάδα χορών:
● Μας πληροφόρησε για τους χορούς που χορεύονται ακόμα (σιγανός, συρτός,
μαλεβιζιώτης, πεντοζάλης, σούστα) αλλά και γι’ αυτούς που έχουν ξεχαστεί ή χορεύονται
σε συγκεκριμένα χωριά (Αγκαλιαστός, Ζερβόδεξος, Κουτσαμπαδιανός, Απανωμερίτης,
Τριζάλης, Λαζώτης, Πρινιανός, Ανωγειανός πηδηχτός κ.α.).
● Μας μίλησαν σχετικά με την ιστορία των 5 βασικών χορών της Κρήτης.
● Βρήκαμε τις μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές.
● Διακρίναμε τους χορούς ως προς τον ρυθμό, τα βήματα, την ονομασία, το πώς χορευόταν
π.χ. σε κύκλο, σε ζευγάρι.
● Τα παιδιά επέλεξαν τους χορούς που τους άρεσαν και κατέγραψαν την επιλογή τους
καταλήγοντας έτσι στον δημοφιλέστερο χορό της τάξης.
● Παρουσίασαμε τις στολές των χορευτών και τις ονομασίες των ρούχων που τις
απαρτίζουν.
● Τα παιδιά ζωγράφισαν Κρητικούς και Κρητικοπούλες.
Ομάδα μουσικών οργάνων:
● Μας παρουσίασαν τα μουσικά όργανα της Κρήτης.
● Τα κατηγοριοποιήσαμε σε πνευστά, έγχορδα, κρουστά, σε αυτά που παίζονται με πένα
ή δοξάρι.
● Ακούσαμε τον ήχο τους μέσω το Η/Υ.
Ομάδα μαντινάδας:
● Μας μίλησαν για τις κατηγορίες των μαντινάδων ως προς το θέμα στο οποίο
αναφέρονται.
● Μας είπαν μαντινάδες που έμαθαν από την οικογένειά τους.
Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα προσκαλέσαμε 4 μουσικούς, όπου μας παρουσίασαν τα
μουσικά όργανα της κρητικής παράδοσης, τους θέσαμε ερωτήματα, είπαμε μαντινάδες,
τραγουδήσαμε και χορέψαμε.
Εικονογράφηση λαϊκού παραμυθιού

Το παραμύθι ενθουσιάζει τα παιδιά ως εκ τούτου δεν θα μπορούσε να λείπει από το
πρόγραμμα. Το λαϊκό παραμύθι βασίζεται στην προφορική μεταβίβαση της παράδοσης από
19

γενιά σε γενιά. Στις Κάτω Ασίτες υπήρχαν αρκετοί παραμυθάδες, άλλωστε όταν μας επισκέφτηκε
η γιαγιά Μαρία στην αρχή του προγράμματος, μας διηγήθηκε ένα παραμύθι που ενθουσίασε τα
παιδιά. Επιλέξαμε λοιπόν από το βιβλίο του κου Γιάννη Τσερεβελάκη ‘’Μνήμης Ανάπλους’’ 2
παραμύθια και τα εικονογραφήσαμε. Με το λογισμικό moviemaker φτιάξαμε ένα βίντεο με τις
ζωγραφιές των παιδιών και με την εφαρμογή learning apps παιχνίδια σειροθέτησης.
Συνεργασία με γονείς

Με την έναρξη του προγράμματος οι γονείς ενημερώθηκαν σχετικά με το πρόγραμμα και
επιπλέον παρακολουθούσαν την εξέλιξη των δράσεων, είτε μέσα από τα έργα των παιδιών τα
οποία εκθέταμε σε κοινόχρηστο χώρο είτε μέσω της συμμετοχής τους σε κοινές δράσεις με τα
παιδιά.
Δραστηριότητες τελικής αξιολόγησης

Προκειμένου να αξιολογήσουμε τις γνώσεις των παιδιών και να ενισχύσουμε την ανάπτυξη
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (αναδιοργάνωση υπαρχουσών γνώσεων, κριτική σκέψη, επίλυση
προβλημάτων κ.α.) δημιουργήσαμε:
● Ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με 23 κάρτες και ζάρι. Κάθε κάρτα είχε μία εικόνα και μία
σχετική με την εικόνα ερώτηση, την οποία οι παίχτες έπρεπε να απαντήσουν για να έχουν
το δικαίωμα να ξαναρίξουν το ζάρι.
● Με μια εφαρμογή Web 2.0 το learning apps (δημιουργία διαδραστικών παιχνιδιών) και
το λογισμικό jigsaw (δημιουργία παζλ) δημιουργήσαμε παιχνίδια μνήμης, αντιστοίχησης,
σειροθέτησης και παζλ. Τα παιδιά έχουν την δυνατότητα να τα παίξουν μέσω του blog
του νηπιαγωγείου στην διεύθυνση http://blogs.sch.gr/nipkasitira/.
● αλφαβητάρι: Στα πλαίσια του προγράμματος τα παιδιά εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός αλφαβητάριου. Βρήκαμε τις λέξεις
στην ολομέλεια και στη συνέχεια τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες αντέγραψαν τις λέξεις
και ζωγράφισαν τις αντίστοιχες εικόνες. Για να αποκτήσει το αλφαβητάρι παιγνιώδη
μορφή το μετατρέψαμε σε επιτραπέζιο παιχνίδι που πήρε το κάθε παιδί στο σπίτι του.
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Τρώω σωστά, γυμνάζομαι συχνά, είμαι υγιής!
Μέσα από διάφορες δράσεις, δραστηριότητες και ενεργητικά
παιχνίδια, μαθαίνουμε να τρεφόμαστε σωστά και να γυμναζόμαστε
καθημερινά για να είμαστε υγιείς
Μαγδαληνή Επταμηνιτάκη1
1ο Δημοτικό Σχολείο Γαζίου
Περίληψη
Το ζήτημα της υγιεινής διατροφής είναι πάντα επίκαιρο και σημαντικό. Οι διατροφικές
συνήθειες σχηματίζονται από την παιδική ηλικία και οι «συνέπειές» τους μας ακολουθούν και
στην ενήλικη ζωή μας. Ξεκινήσαμε τραγουδώντας διάφορα παιδικά τραγούδια που μιλάνε για
φρούτα και λαχανικά, είδαμε επεισόδια από τη «Φρουτοπία» και μάθαμε να τραγουδάμε τον
ύμνο της, γίναμε μικροφουρνιστές και πλάσαμε κουραμπιέδες και χριστόψωμα, ενώ παράλληλα
συμμετέχουμε στο δίκτυο «Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση, Ευεξία». Επισκεφτήκαμε το Παγκρήτιο
Στάδιο όπου γνωρίσαμε τα Ολυμπιακά αθλήματα, καθώς επίσης το παραδοσιακό χωριό
Αρόλιθος όπου μάθαμε για τις διατροφικές συνήθειες των παλαιότερων (ζυμώσαμε ψωμί,
μαζέψαμε ελιές). Τέλος παρακολουθήσαμε τα μουσικά παραμύθια από την ομάδα Katarti με
τίτλο «Περί ορέξεως… Κολοκυθόπιτα». Οι δράσεις μας όμως δεν τελειώνουν εδώ, για αργότερα
έχουμε προγραμματίσει την εβδομάδα κολατσιού. Θα γράψουμε παραμύθια δικά μας με θέμα
τη διατροφή και θα τα εικονογραφήσουμε (δημιουργία Comic), ενώ στο τέλος θα παίξουμε ένα
μικρό σκετς.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_71.html

Λέξεις κλειδιά
Ολυμπιακά αθλήματα, γυμνάζομαι, τρέφομαι σωστά, διατροφή, υγεία

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Πρόγραμμα αγωγής υγείας φέτος και η διατροφή πάντα πρωταγωνιστής στη συγκεκριμένη
κατηγορία. Ο σημερινός τρόπος ζωής και ειδικά οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει πολύ
και έχουν δημιουργήσει μια κοινωνία ακινησίας, γρήγορου φαγητού και υπερκαταναλωτισμού.
Θέλοντας να βάλουμε ένα λιθαράκι να το αλλάξουμε αυτό αποφασίσαμε να τρέξουμε το
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Οι διατροφικές συνήθειες καθορίζονται από την παιδική μας ηλικία
και μας ακολουθούν και στη μετέπειτα ζωή μας ως ενήλικες, γι’ αυτό προγράμματα που δίνουν
τη δυνατότητα στα παιδιά να δουν νέους δρόμους και αλλάζουν έστω και λίγο τον τρόπο που
σκέφτονται ή ακόμα καλύτερα βάζουν τα παιδιά στη διαδικασία να σκέφτονται, θεωρώ πως είναι
απαραίτητα στα σχολεία.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες
και να κατανοήσουν τον σημαντικό ρόλο που παίζει η υγιεινή διατροφή και η σωματική
δραστηριότητα τόσο στην καθημερινότητα όσο και στη μετέπειτα ζωή τους.

1
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Το πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τα ενιαία αναμορφωμένα προγράμματα σπουδών
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ) και τα αναλυτικά προγράμματα (ΑΠΣ) επιμέρους
γνωστικών αντικειμένων.
Παράλληλα θέσαμε στόχους όπως είναι η απόκτηση της κριτικής σκέψης πάνω στις
διατροφικές τους συνήθειες και η ανάπτυξη του αισθήματος της προσωπικής ευθύνης. Ακόμα
μέσα από τις δραστηριότητες και τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, θελήσαμε τα παιδιά να
αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη σωματική άσκηση και να ενθαρρυνθούν τα ίδια αλλά
και οι οικογένειές τους να έχουν σωματική δραστηριότητα, προωθώντας διάφορα είδη
καθημερινών δραστηριοτήτων και αθλήματα.
Άλλοι επιμέρους στόχοι που τέθηκαν ήταν να μάθουν για το Ολυμπιακό ιδεώδες, να μάθουν
να εκτελούν απλές συνταγές, να εκφραστούν εικαστικά, να παράγουν γραπτό λόγο, να
εκφραστούν μέσα από την τέχνη του θεάτρου, να δημιουργήσουν κινούμενες εικόνες και τέλος
να μάθουν να λειτουργούν ομαδικά.
Όλα αυτά θα επιτευχθούν μέσα από διάφορες διαθεματικές δραστηριότητες, τη λογοτεχνία,
τα εικαστικά, τη μουσική, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, επισκέψεις, βιωματικές
δραστηριότητες, αλλά και με τη συμμετοχή μας σε ψηφιακά προγράμματα όπως το «Μέτρο,
Ποικιλία, Κίνηση, Ευεξία» .

Περιγραφή δράσης
Το ταξίδι της τάξης μας, Β2 του 1ου Δημοτικού σχολείου Γαζίου, στη χώρα της διατροφής
ξεκίνησε τον Οκτώβριο, όπου μετά από συζήτηση αποφασίσαμε όλοι μαζί ότι η διατροφή είναι
το θέμα με το οποίο θέλαμε να ασχοληθούμε φέτος. Θέσαμε τους στόχους μας και
προγραμματίσαμε τις πρώτες μας δραστηριότητες και επισκέψεις.
Αρχικά με αφορμή την ενότητα 17 στη μελέτη περιβάλλοντος, συζητήσαμε για τις
διατροφικές μας συνήθειες και παρατηρήσαμε ότι αρκετοί ήταν εκείνοι που δεν έδιναν ιδιαίτερη
προσοχή στο τι έτρωγαν, καθώς επίσης δεν γυμνάζονταν αρκετά και τα παιχνίδια που
προτιμούσαν ήταν είτε στο Tablet είτε στον υπολογιστή.
Η εγγραφή μας στο δίκτυο «Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση, Ευεξία» ήρθε λίγο αργότερα για να
μας βοηθήσει να οργανωθούμε και να μας δώσει ιδέες αλλά και υλικό ώστε να κατανοήσουμε
καλύτερα διάφορες έννοιες. Επιλέγοντας ενότητες από το δίκτυο βρεθήκαμε να μελετάμε σιγά
σιγά το θέμα μας.
Το ταξίδι του φαγητού

Μέσα από διάφορες δραστηριότητες οι μαθητές πήραν ερεθίσματα για να κατανοήσουν ότι
το φαγητό είναι μια βιολογική ανάγκη του ανθρώπου, “το καύσιμο” που χρειαζόμαστε για να
μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στις καθημερινές μας δραστηριότητες.
Κάναμε γεωγραφία, καθώς για να γνωρίσουμε τις διατροφικές συνήθειες που έχουν σε
διάφορες χώρες του κόσμου, “ταξιδέψαμε” με τη βοήθεια του google earth στις χώρες αυτές και
διαπιστώσαμε ότι οι διατροφικές συνήθειες επηρεάζονται από το κλιματικό, πολιτιστικό και
θρησκευτικό υπόβαθρο κάθε χώρας.
Στη συνέχεια περιορίσαμε το “ταξίδι” της τροφής στο σώμα μας, μέσα από φύλλα εργασίας,
μελετήσαμε τα όργανα του σώματός μας που συμμετέχουν σε αυτό το ταξίδι και μάθαμε πόσο
σημαντικό είναι να τρώμε αργά και να μασάμε καλά το φαγητό μας.
Διατροφικές πληροφορίες - Ετικέτες τροφίμων - Διαφήμιση

Με αφορμή το μάθημα της γλώσσας στην ενότητα 5 “Πάμε για ψώνια” μελετήσαμε
διάφορες συσκευασίες που έφεραν οι μαθητές στην τάξη, μιλήσαμε για τις πληροφορίες που
αναγράφονται σε κάθε μία και βρήκαμε ομοιότητες και διαφορές. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι
όλες οι συσκευασίες είχαν εκτός από το όνομα του προϊόντος, ετικέτα με τα συστατικά, ενώ οι
περισσότερες είχαν και ημερομηνία λήξης.
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Αναλύσαμε τα άγνωστα συστατικά, κάναμε μια λίστα με τα θρεπτικά και εξηγήσαμε πως τα
υπόλοιπα (συντηρητικά, αρώματα, κλπ) πρέπει να τα αποφεύγουμε διότι δεν προσφέρουν κάτι
στον οργανισμό μας, αλλά χρησιμεύουν στη συντήρηση των προϊόντων.
Παίξαμε το ψηφιακό παιχνίδι αντιστοίχισης, το οποίο μας ζητούσε να αντιστοιχίσουμε τα
θρεπτικά συστατικά με τις ιδιότητές τους.
Δώσαμε μεγάλη σημασία στο να διαβάζουμε πάντα την ημερομηνία λήξης των προϊόντων,
καθώς αν δεν το κάνουμε και καταναλώσουμε κάποιο μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης
μπορεί να καταλήξουμε ακόμα και το νοσοκομείο.
Έπειτα μιλήσαμε για τη διαφήμιση και πώς αυτή μας επηρεάζει στο να αγοράζουμε
συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά και προϊόντα που δεν μας κάνουν καλό ή δε μας χρειάζονται.
Στη συνέχεια δουλέψαμε σε ομάδες, φτιάξαμε τις δικές μας συσκευασίες, σκεφτήκαμε
τρόπους προώθησης των προϊόντων μας (πχ τηλεοπτική διαφήμιση) και τις παρουσιάσαμε στους
συμμαθητές μας.
Σωματική Δραστηριότητα Οφέλη & Καθημερινότητα - Γνωρίζω τα αθλήματα

Θέλοντας να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία και τα οφέλη της σωματικής δραστηριότητας,
ώστε να την εντάξουν στην καθημερινότητά τους με απλούς και διασκεδαστικούς τρόπους,
αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τα αθλήματα.
Πρώτα μέσα από την ενότητα 16 του βιβλίου της Μελέτης περιβάλλοντος μιλήσαμε για τα
αθλήματα που βλέπαμε στις εικόνες και για τους Ολυμπιακούς αγώνες, ενώ στη συνέχεια
καταγράψαμε τις δραστηριότητες με τις οποίες αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο μας.
Για να εμπλουτίσουμε όμως το μάθημά μας οργανώσαμε διδακτική επίσκεψη στο Παγκρήτιο
Στάδιο, όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα “Γνωρίζω τα Ολυμπιακά Αθλήματα”. Οι
μαθητές με τη βοήθεια έμπειρων γυμναστών και προπονητών ξεναγήθηκαν στους χώρους του
σταδίου και είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν πολλά Ολυμπιακά αγωνίσματα-αθλήματα όπως
στίβο, ενόργανη, πάλη, ξιφασκία, επιτραπέζια αντισφαίριση κ.α.
Ακόμα έμαθαν αρκετά πράγματα για την ιστορία των ολυμπιακών αγώνων, ενώ κράτησαν
στα χέρια τους και φωτογραφήθηκαν με αληθινές δάδες από τις Ολυμπιάδες της Αθήνας 2004
και του Λονδίνου 2012.
Τα φύλλα εργασίας από την αντίστοιχη ενότητα του δικτύου μάς σύστησαν στις Μασκότ των
Ολυμπιακών αγώνων και μας ταξίδεψαν στις πόλεις που έχουν φιλοξενήσει κατά καιρούς αυτόν
τον τόσο όμορφο θεσμό, που κρατάει από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα και θεωρείται το
μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός!
Το Ενεργειακό Ισοζύγιο

Στόχος μας σε αυτήν την ενότητα ήταν τα παιδιά να κατανοήσουν τις έννοιες της ενεργειακής
πρόσληψης και κατανάλωσης ώστε να είναι σε θέση να επιλέξουν την κατάλληλη διατροφή
ανάλογα με την καθημερινή τους σωματική δραστηριότητα.
Ως εισαγωγή είδαμε στον βιντεοπροβολέα διάφορα έμψυχα, αλλά και άψυχα όντα (φυτά,
ζώα αλλά και αντικείμενα) τα οποία χρειάζονται ενέργεια την οποία καταναλώνουν για να
ζήσουν, να παράγουν ή απλά να λειτουργήσουν.
Φτάνοντας στον άνθρωπο καταλαβαίνουμε ότι κάνοντας τις καθημερινές μας
δραστηριότητες καταναλώνουμε ενέργεια (όσο πιο έντονη είναι η δραστηριότητα τόσο
περισσότερη ενέργεια καταναλώνουμε), επομένως η πρόσληψη ενέργειας είναι απαραίτητη για
τη ζωή μας, ενώ η ποσότητα αυξομειώνεται ανάλογα με τις δραστηριότητες του καθενός ώστε
να υπάρχει ισορροπία.
Από πού όμως γίνεται πρόσληψη της ενέργειας; Όλες οι τροφές μας δίνουν την ίδια
ποσότητα ενέργειας; Αυτά ήταν κάποια από τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν, έτσι
μιλήσαμε για τα θρεπτικά συστατικά, τις κατηγορίες τους, τον ρόλο τους στη διατροφή μας και
σε ποιες τροφές τα συναντάμε. Για ακόμα καλύτερη κατανόηση παίξαμε και ένα παιχνίδι με
κάρτες όπου τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε δύο ομάδες, στην πρώτη ομάδα ήταν τα παιδιά που

23

έδειχναν κάποια δραστηριότητα και στην άλλη ομάδα ήταν τα παιδιά που έπρεπε να βρουν τις
κατάλληλες τροφές για να ισορροπήσουν τη ζυγαριά.
Μικροφουρνιστές

Πλησιάζοντας στα Χριστούγεννα μιλήσαμε για τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας, για τα
φαγητά και τα γλυκά που φτιάχνουμε τις μέρες των Χριστουγέννων και σκεφτήκαμε ότι
μπορούμε κι εμείς να φτιάξουμε κάποια από αυτά.
Επισκεφτήκαμε έναν φούρνο της περιοχής μας, φορέσαμε τις ποδιές μας, πλύναμε χεράκια
και με την καθοδήγηση του φούρναρη πλάσαμε Χριστόψωμα και κουραμπιέδες, τα
συσκευάσαμε και τα διαθέσαμε την επόμενη ημέρα στο παζάρι για φιλανθρωπικό σκοπό που
διοργάνωσε το σχολείο μας.
Κίνηση και Δράση

Μέσα από το δίκτυο “Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση, Ευεξία” είχαμε τη δυνατότητα να
συμμετέχουμε στον Πανελλήνιο σχολικό διαγωνισμό. Υλοποιώντας τις κινητικές δραστηριότητες
του σχολικού διαγωνισμού, εντός ή εκτός σχολικής αίθουσας, ενεργοποιούνται οι μαθητές και
τους παρακινούμε να εντάξουν την κίνηση και την άθληση στην καθημερινότητά τους. Οι
δραστηριότητες ήταν 16 οι οποίες υλοποιήθηκαν σταδιακά κατά τη διάρκεια της σχολικής
χρονιάς είτε όπως περιγράφονται στο δίκτυο, είτε σε κάποια παραλλαγή τους. Στη συνέχεια
ενημερώναμε την πλατφόρμα ότι κάναμε τη δραστηριότητα και μας μετρούσε πόσες θερμίδες
καταναλώσαμε (ομαδικά) σε κάθε μία. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά άρχισαν σιγά σιγά να
αντιλαμβάνονται ότι όσο πιο έντονη ήταν η δραστηριότητα τόσο περισσότερες θερμίδες
(ενέργεια) καταναλώναμε.
Ενδεικτικά κάποιες από τις δραστηριότητες ήταν: ή καυτή πατάτα, κλέφτες και αστυνόμοι,
κουτσό, αγάλματα, κινούμαστε αυτοσχεδιάζοντας, το μαντήλι κ.α.
Η πυραμίδα της διατροφής - Τα γεύματα της ημέρας - Φτιάχνω τα δικά μου γεύματα

Στην ενότητα αυτή παρουσιάσαμε την πυραμίδα της διατροφής και σύμφωνα με αυτά που
είχαμε πει για τα θρεπτικά συστατικά παρατηρήσαμε ότι στη βάση της πυραμίδας μπαίνουν τα
τρόφιμα που μας δίνουν την περισσότερη ενέργεια (Δημητριακά είναι υδατάνθρακες) και τα
καταναλώνουμε καθημερινά, ενώ ανεβαίνοντας επίπεδο μειώνεται η συχνότητα κατανάλωσης.
Ζωγραφίσαμε διάφορα τρόφιμα, τα κόψαμε και στη συνέχεια φτιάξαμε τη δική μας
πυραμίδα.
Έπειτα ζητήθηκε από έναν μαθητή να πει από το πρωί που ξυπνάει κάθε πότε τρώει, ώστε
να καταγράψουμε τα γεύματα της ημέρας (Πρωινό, Δεκατιανό, Μεσημεριανό, Απογευματινό,
Βραδινό), χωριστήκαμε σε ομάδες και κάθε ομάδα ονομάζεται ως ένα γεύμα. Στη συνέχεια κάθε
ομάδα επιλέγει ως τρία τρόφιμα (από αυτά που είχαμε κόψει) ώστε να φτιάξει το γεύμα της, το
παρουσιάζει, εξηγεί πώς σκέφτηκε και οι υπόλοιπες ομάδες αξιολογούν τις επιλογές. Τέλος
συμπληρώσαμε το αντίστοιχο φύλλο εργασίας και παίξαμε το ηλεκτρονικό παιχνίδι “5 Γεύματα”
από τις δραστηριότητες του δικτύου.
Τέλος, συμφωνήσαμε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να βελτιώσουμε τις διατροφικές μας
συνήθειες καθώς παρατηρήσαμε ότι δεν ήταν σύμφωνες με όσα είχαμε μάθει ως τώρα. Το γεύμα
που κάναμε όλοι μαζί ήταν το Δεκατιανό οπότε, επιλέξαμε 5 διαφορετικά υγιεινά γεύματα
κατάλληλα για Δεκατιανό, ένα για κάθε μέρα της εβδομάδας που είμαστε στο σχολείο. Έτσι
λοιπόν οργανώσαμε την εβδομάδα Δεκατιανού όπως την ονομάσαμε και τρώγαμε όλοι το ίδιο
πρωινό κάθε μέρα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και ακολούθησαν το πρόγραμμα με ευχαρίστηση!
Η γνωριμία μας με την Ελιά, τα σιτηρά & τη σπορά

Κάνοντας την Ενότητα 13 “Μες στο μουσείο” στη Γλώσσα, μας προσκάλεσε μια μαθήτρια
της τάξης μας να επισκεφτούμε το λαογραφικό μουσείο στο παραδοσιακό χωριό “Αρόλιθος” που
έχει η οικογένειά της.
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Πηγαίνοντας εκεί οι υπεύθυνοι του χώρου μας ξενάγησαν και μας μίλησαν για τα
παραδοσιακά επαγγέλματα και εργαλεία είδαμε και πιάσαμε αρκετά από αυτά (δρεπάνι,
χειρόμυλος), ενώ περισσότερη έμφαση έδωσαν στις αγροτικές εργασίες, σιτηρά και ελιά.
Μας έδειξαν σε βίντεο πώς όργωναν παλιά τα χωράφια και γενικά όλα τα στάδια για τη
δημιουργία του ψωμιού από τη σπορά μέχρι το ψήσιμο. Στη συνέχεια μας έδωσαν σπόρους και
εργαλεία, πήγαμε σε ένα από τα χωράφια του χωριού, σκάψαμε και σπείραμε τους σπόρους.
Έπειτα γίναμε φουρνάρηδες, πλύναμε τα χέρια μας, βάλαμε τις ποδιές μας και ζυμώσαμε ψωμί,
το οποίο ψήσαμε στον ξυλόφουρνο.
Μέχρι να ψηθούν τα ψωμάκια μας επισκεφτήκαμε τον ελαιώνα, ραβδίσαμε τις ελιές με τα
ραβδιά που μας έδωσαν κι όχι με κάποιο ραβδιστικό μηχάνημα, όπως γίνεται σήμερα, μαζέψαμε
τις ελιές από το πανί, τις βάλαμε στο καλάθι και έπειτα μάθαμε πώς να τις φτιάχνουμε για να
είναι βρώσιμες. Φτιάξαμε τις ελίτσες μας και τις πήραμε στο σχολείο για να τις φάμε όταν θα
ήταν έτοιμες στο δεκατιανό μας.
Μαζί με τα ψωμάκια μας μάς έδωσαν τυρί κι ελιές και κάναμε ένα πολύ θρεπτικό γεύμα.
Ακόμα ακούσαμε το παραδοσιακό τραγούδι “Μυλωνάδες και μαζώχτρες” του μεγάλου
Κρητικού λυράρη Κώστα Μουντάκη και ζωγραφίσαμε τις εντυπώσεις μας από την επίσκεψή μας.
Από το ανθολόγιο κάναμε το κείμενο “Τα δύο αδέλφια”, διαβάσαμε και σχολιάσαμε επίσης
το κείμενο “Το πιο γλυκό ψωμί: λαϊκό παραμύθι από τη Θράκη… με Βαν Γκογκ”, μελετήσαμε μια
σειρά από πίνακες του σπουδαίου ζωγράφου Βίνσεντ Βαν Γκογκ με θέμα τα σιτηρά,
εμπνευστήκαμε και δημιουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες.
Καθαρά Δευτέρα

Η τέχνη και οι πίνακες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της διδασκαλίας μας, άλλωστε “μια
εικόνα ίσον χίλιες λέξεις” λένε οι παλιοί, επομένως είναι μια πολύ καλή ιδέα κι αφορμή για
παραγωγή λόγου γραπτού και προφορικού.
Λίγες ημέρες πριν την Καθαρά Δευτέρα παρατηρούμε τους πίνακες “Κούλουμα” του Σπύρου
Βασιλείου και “Χαρταετοί “ του Αλέκου Φασιανού, μιλάμε για τα έθιμα της Καθαράς Δευτέρας,
γινόμαστε ζωγράφοι και προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς παρόμοιους πίνακες, ενώ μετά
σκεφτόμαστε τι μπορεί να συνέβη; Ποια είναι η ιστορία πίσω από τον πίνακα; και γράφουμε
ιστορίες.
Περί ορέξεως… κολοκυθόπιτα!

Η μουσική, τα τραγούδια και τα παραμύθια είναι πάντα πολύ ευχάριστα για τα παιδιά, τι
καλύτερο λοιπόν από το να τα εντάξουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία ώστε να την κάνουμε
διασκεδαστική.
Προσκαλέσαμε την ομάδα Κατ-Atr-ι με τα μουσικά παραμύθια στο σχολείο μας να μας
παρουσιάσουν το πρόγραμμα “Περί ορέξεως… κολοκυθόπιτα”. Η Μαρία Τσουκνάκη με τον Άλκη
Πασχαλίδη μας αφηγήθηκαν μύθους, ανέκδοτα, τραγούδια και ιστορίες από την αρχαιότητα
μέχρι σήμερα που έχουν να κάνουν με φαγητά νόστιμα και θρεπτικά, διατροφικές συνήθειες.
Έπειτα στο βιωματικό εργαστήρι φτιάξαμε πρόσωπα με πρώτη ύλη τα φρούτα, τα οποία φάγαμε
στο τέλος.
Ιστορίες για φάγωμα

Επειδή είμαστε μια τάξη που μας αρέσουν τα βιβλία και η βιβλιοθήκη της τάξης μας έχει
αρκετούς τίτλους, δεν ήταν λίγα τα βιβλία που μιλούσαν για τη διατροφή και έγιναν πηγή
έμπνευσης για νέες ιστορίες, για εικονογραφήσεις ή απλά για συζήτηση. Ενδεικτικά κάποιοι από
τους τίτλους που δουλέψαμε ήταν “ Ο Λαχανούλης και η σωστή διατροφή!” των Julia Yolmert
και Susanne Szeny, “Η Οδοντογλυφίδα που έγινε ογδοντογλυφίδα” της Σοφίας Μαντούβαλου,
“Η λαίμαργη φάλαινα” του Ευγένιου Τριβιζά, κ.α.
Τραγούδια μας συντρόφευαν όλη τη χρονιά για να κάνουμε ευχάριστα τις εργασίες μας και
αρκετά από αυτά είχαν θέμα τη διατροφή. “Ο Μάγειρας” του Μάριου Φραγκούλη ήταν ένα από
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τα αγαπημένα μας μαζί με τη συλλογή “Τραγουδώ και μαθαίνω να τρώω σωστά” της Λένας
Τερκεσίδου και τον “Ύμνο της Φρουτοπίας” της Ήβης Σοφιανού.
Λαβύρινθος

Στο πλαίσιο της προώθησης κινητικών δραστηριοτήτων ήταν και η επίσκεψή μας στο
θεματικό πάρκο Λαβύρινθος. Οι μαθητές εκεί είχαν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τα βήματα
του Θησέα και να περιπλανηθούν στον λαβύρινθο. Να κάνουν ιππασία, τοξοβολία και να
γνωρίσουν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό κάνοντας καρτ. Πολλά τα οφέλη της σωματικής άσκησης
και τα παιδιά αρχίζουν σιγά σιγά να εξοικειώνονται με αυτήν και να την αποζητούν, αφήνουν την
καθιστική ζωή και ενεργοποιούν τον μεταβολισμό τους.
Φρουτοπία - Λαχανοφρουτοθεραπεία

Επιστρατεύσαμε τη θρυλική φρουτοπία, παρακολουθήσαμε αρκετά από τα επεισόδιά της,
μάθαμε να τραγουδάμε τον ύμνο της, με τη βοήθεια της δασκάλας της μουσικής κυρίας
Δέσποινας Τιάκα και γνωρίσαμε την τέχνη της κινούμενης εικόνας (animation).
Η φρουτοπία μας ενέπνευσε και αποφασίσαμε να βρούμε ένα θεατρικό κατάλληλο για την
τάξη μας, το οποίο να συνοψίζει όλα αυτά που είχαμε μάθει φέτος. Μετά από αρκετή αναζήτηση
στο διαδίκτυο βρήκαμε το θεατρικό του Ιωάννη Π. Τζίκα “Λαχανοφρουτοθεραπεία” το οποίο
ήταν ακριβώς αυτό που ψάχναμε. Το προσαρμόσαμε στα μέτρα μας καθώς προοριζόταν για
περισσότερα παιδιά, μοιράσαμε τους ρόλους και ξεκινήσαμε τις πρόβες.
Προχωρώντας τις πρόβες σκεφτήκαμε ότι θα μπορούσαμε ένα κομμάτι του να το
οπτικοποιήσουμε και να το αποδώσουμε με κινούμενες εικόνες όπως είχαμε δει και στη
Φρουτοπία. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου των εικαστικών, Ορέστη Ρούτσου, για την
κατασκευή των ηρώων μας. Χρησιμοποιήσαμε πλαστελίνη στην οποία δώσαμε μορφή
λαχανικών που είναι οι ήρωες της πρώτης σκηνής του θεατρικού μας.
Έπειτα φτιάξαμε το σκηνικό το οποίο δεν ήταν τίποτε παραπάνω από μια ζωγραφιά τοπίου.
Στήσαμε τους ήρωές μας μπροστά από το σκηνικό με τη σειρά που μιλάνε, τους φωτογραφίσαμε
κάνοντας ανεπαίσθητες αλλαγές, ανοίγαμε και κλείναμε το στόμα, κινώντας τους ελάχιστα
μπροστά ή πίσω. Τραβήξαμε γύρω στις 40 φωτογραφίες, τις περάσαμε στον υπολογιστή και με
τη βοήθεια του προγράμματος Pinacle, ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας και παραγωγής
βίντεο, βάλαμε τις φωτογραφίες στη σειρά, κάποιες από αυτές τις επαναλάβαμε ώστε να
φαίνεται για παράδειγμα ότι ανοιγοκλείνουν το στόμα όταν μιλάνε.
Το επόμενο βήμα ήταν ο ήχος. Ηχογραφήσαμε τα παιδιά που κάνουν τους αντίστοιχους
ρόλους στο θεατρικό, πήραμε τον ήχο και με το ίδιο πρόγραμμα τον προσθέσαμε κάτω από τις
εικόνες και τον συγχρονίσαμε.
Το βιντεάκι μας είναι έτοιμο και μπορείτε να το απολαύσετε στο youtube με το όνομα
Λαχανοφρουτοθεραπεία.
Στην τελική γιορτή του σχολείου μας που έγινε στις 10 Ιουνίου παρουσιάσαμε στους
συμμαθητές μας το θεατρικό μας και με τη συνοδεία του ακορντεόν της κυρίας της μουσικής
τραγουδήσαμε τη Φρουτοπία και τον Μάγειρα.
Ήταν ένα υπέροχο ταξίδι γεμάτο γεύσεις, παιχνίδια και πολλά χαμόγελα, το απολαύσαμε
όλοι και πιστεύω πως μέσα από όλο αυτό τα παιδιά έχουν αρχίσει να κατανοούν την αξία της
υγιεινής διατροφής και της σωματικής δραστηριότητας.

Ευχαριστίες
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τον διευθυντή του σχολείου μας, κύριο
Φαραζάκη Νίκο, ο οποίος ήταν κοντά μας και μας βοηθούσε σε ότι χρειαζόμασταν, τη μουσικό
κυρία Δέσποινα Τιάκα που μας βοήθησε να μάθουμε τα τραγούδια μας, τον δάσκαλο των
εικαστικών, κύριο Ορέστη Ρούτσο, ο οποίος μας βοήθησε να βελτιώσουμε τις ζωγραφιές μας και
να φτιάξουμε τους ήρωες του Animation. Τέλος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον δάσκαλο της
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θεατρικής αγωγής που εμπλούτισε το θεατρικό μας με κινήσεις, ώστε να είναι ακόμα πιο όμορφο
και διασκεδαστικό.

Αναφορές
●
●
●
●
●
●
●

ΔΕΠΠΣ
«Μέτρο, Ποικιλία, Κίνηση, Ευεξία»
Θεατρικά για παιδιά
Οικοπεριηγητές
Medeat, Γαστρονομικές περιπλανήσεις και ο πολιτισμός των Γεύσεων, Στο αγρόκτημα
φιλίες, συνεργασίες και πειράγματα.
Medeat, εκπαιδευτικός φάκελος, Με πυξίδα τη γεύση.
Σιάκας Σπ.(2008), “Animation με κούκλες Από την ιδέα στο τελικό μοντάζ”, Νεανικό
πλάνο, Αθήνα.
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Ποιο μήνα να διαλέξω στον χρόνο για να τρέξω;
Μήνες του χρόνου, ήθη και έθιμα ανά μήνα, σύνδεση του κάθε μήνα
με γεγονότα από την καθημερινή ζωή και τα βιώματα παιδιών και το
φυσικό περιβάλλον
Άννα Ατσαλή1
1ο Νηπιαγωγείο Γαζίου
Περίληψη
Γνώση των χαρακτηριστικών στοιχείων του κάθε μήνα. Επαφή των παιδιών με τα ήθη και τα
έθιμα της χώρας μας και των άλλων χωρών. Κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη, Κοινωνικές
δεξιότητες, Κοινωνική αλληλεπίδραση, Καλλιέργεια γνωστικών δεξιοτήτων.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_22.html

Λέξεις κλειδιά
Ιστορικά πολιτιστικά θέματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα, λαογραφία, μυθολογία καιρός,
σύνδεση με φυσικό περιβάλλον, σύνδεση με εορτασμούς και παγκόσμιες ημέρες

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Μαθησιακές Επιδιώξεις
Γλώσσα

Τα παιδιά επιτυγχάνουν να αναπτύξουν:
● την προφορική τους επικοινωνία (ομιλία, ακρόαση)
● τον γραπτό λόγο (ανάγνωση και γραφή)
Μαθηματικά

Τα παιδιά επιτυγχάνουν σταδιακά μαθησιακές επιδιώξεις όπως:
● Να ομαδοποιούν, να διατάσσουν, να σειροθετούν και να ταξινομούν.
● Να κάνουν αντιστοιχίσεις.
● Να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα.
● Να αριθμούν (να απαγγέλλουν την ακολουθία των φυσικών αριθμών), να απαριθμούν
και να μετρούν.
● Να κάνουν μετρήσεις.
● Να κάνουν εκτιμήσεις.
● Να διατυπώνουν υποθέσεις.

Δημιουργία – Έκφραση, εικαστική έκφραση
Τα παιδιά έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν γνώσεις, ικανότητες που συνδέονται με όλες τις
μαθησιακές περιοχές:
● Διερευνώντας τα υλικά προβαίνουν σε διαπιστώσεις που έχουν σχέση με τις φυσικές
επιστήμες (μείξη χρωμάτων, διαλυτότητα υλικών, στερεοποίηση, κόψιμο).
● Υπογράφοντας τα έργα τους και βάζοντας τους τίτλους και λεζάντες εμπλέκονται σε
διαδικασίες γραφής.
1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - annaatsali@yahoo.gr
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●

Καθώς παρουσιάζουν τα έργα τους, ενθαρρύνονται να περιγράφουν τον τρόπο που
εργάστηκαν, να αναφέρουν τα υλικά και τις τεχνικές που χρησιμοποίησαν και
επιχειρηματολογούν για τις επιλογές τους.

Δραματική τέχνη

Τα παιδιά εμπλέκονται σε δημιουργικές δραστηριότητες, που συνδέονται με διαφορετικές
μορφές της δραματικής τέχνης και έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν:
● συναισθήματα και ιδέες
● να αναλάβουν πρωτοβουλίες
● να συνεργαστούν
● να συναποφασίσουν
● να σκεφτούν κριτικά
Μουσική

Μέσω της ακρόασης της σύνθεσης και της ερμηνείας τα παιδιά εκφράζουν και κατανοούν
μουσικές ιδέες:
● διερευνώντας τους ήχους, παράγοντας μουσική
Φυσική Αγωγή

Τα μικρά παιδιά προοδευτικά γίνονται ικανά:
● να γνωρίσουν το σώμα τους και να μάθουν να το ελέγχουν
● να αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα φροντίδας και άσκησης του σώματός τους
● να εκφράζονται δημιουργικά με το σώμα τους, εξωτερικεύοντας παράλληλα τα
συναισθήματά τους
● να επιλύουν προβλήματα που ανακύπτουν μέσα στο παιχνίδι
● να αντιλαμβάνονται ότι το κάθε παιδί έχει τα δικά του ενδιαφέροντα και τις δικές του
κινητικές προτιμήσεις
Μελέτη Περιβάλλοντος

Τα παιδιά εμπλέκονται σε προβληματικές καταστάσεις γύρω από κατασκευασμένα
κομμάτια του φυσικού κόσμου με τα οποία ασχολούνται και Φυσικές Επιστήμες (μαγνήτες,
βάρκες, νερά μπαλόνια, αλληλεπιδράσεις)

Δράσεις
Αφόρμηση προγράμματος: Το ημερολόγιο της τάξης

Αφού παρουσιάστηκε αναλυτικά το παρουσιολόγιο της τάξης τις πρώτες μέρες του σχολικού
έτους και αφού το επεξεργάστηκαν συζητήσαμε για τον «Κυρ χρόνο», τις κόρες του, τις εποχές
και τα εγγόνια του, τους μήνες, τα παιδιά θέλησαν να επεκτείνουμε τη συζήτηση για τους μήνες,
με αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε την ανάλυση και να αρχίσουμε από τις επόμενες μέρες να
αναλύουμε έναν-έναν τους μήνες στηριζόμενοι πάντα και στην αρχή της επικαιρότητας.
Φθινόπωρο
Σεπτέμβριος

Δράση: «Ένα ποίημα για τον Σεπτέμβριο»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Ποίηση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού της κρυμμένης λέξης διαμορφώνουν
ένα εικονόλεξο - ποιίημα για τον μήνα Σεπτέμβριο.
Δράση: «Το δικό μας παζλ»
Γλώσσα: Ανάλυση - Σύνθεση φωνημάτων της λέξης «Σεπτέμβριος». Ανάγνωση της λέξης.
Εικαστικά: Ατομικό κολάζ.
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Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά καλούνται να κόψουν σε λωρίδες - γράμματα τη λέξη - εικόνα
«Σεπτέμβριος», να ανακατέψουν τα φωνήματα και να τα τοποθετήσουν στη σωστή σειρά
διαμορφώνοντας, έτσι, ένα ατομικό κολάζ με τη λέξη «Σεπτέμβριος».
Οκτώβρης

Δράση: «Ας ξαναφτιάξουμε την ιστορία της 28ης Οκτώβρη»
Γλώσσα: Γραφή - Ανάγνωση (Κείμενο. Ακροστιχίδα).
Περιγραφή δράσης: Αφού μιλήσαμε για τον Οκτώβρη, εστιάσαμε σε μια σημαντική
ημερομηνία του για την ιστορία της Ελλάδας την 28η Οκτώβρη, συνοψίσαμε διαβάζοντας την
ιστορία της ημέρας εκείνης. Έπειτα ο Ρούλης ο Χαλαστρούλης, μας έσβησε τα αρχικά γράμματα
του Οκτώβρη, τα οποία αποτελούσαν και ενδιάμεσα γράμματα του κειμένου. Τα παιδιά,
συμπλήρωσαν τα γράμματα αυτά.
Δράση: «Οι μικροί μας μετεωρολόγοι μας λένε τον καιρό»
Μαθηματικά: Αντιστοίχιση. Γλώσσα: Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Οι μικροί μετεωρολόγοι συζητούν για τον καιρό, που συνήθως έχει ο
κάθε μήνας και αφού βγάλουν τα συμπεράσματά τους, τοποθετούν το σύμβολο του καιρού στον
κατάλληλο για αυτόν μήνα.
Δράση: «Πόσες σταγόνες χωράνε στο βροχόμετρό μας;»
Μαθηματικά: Απαρίθμηση. Αρίθμηση.
Περιγραφή δράσης: Οι μικροί μετεωρολόγοι μετρούν και γράφουν τους αντίστοιχους
αριθμούς πάνω στις σταγόνες της πρωινής βροχούλας και βγάζουν το συμπέρασμα, εάν γέμισε
ή όχι το βροχόμετρο.
Δράση: «Ο κύκλος του νερού»
Φυσικές Επιστήμες: Τήξη - πήξη. Μαθηματικά: Αρίθμηση. Γλώσσα: Ανάγνωση. Γραφή.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά, αφού παρακολούθησαν το σχετικό πείραμα με την τήξη και
πήξη του νερού στο πλαίσιο παρουσίασης της διαδικασίας του κύκλου του νερού, καλούνται να
γράψουν τις κατάλληλες λέξεις στην εικόνα, που απεικονίζει το σχετικό φαινόμενο και να
αριθμήσουν τις σταγόνες, που πέφτουν από τα σύννεφα και φτάνουν στη θάλασσα.
Νοέμβριος

Δράση: «Το εικονολέξο - βιβλίο του Νοέμβρη»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Ύστερα από μια σχετική ανάγνωση του εικονόλεξου τα παιδιά
εικονογραφούν και διαμορφώνουν ένα εικονόλεξο - βιβλίο.
Δράση: «Το βιβλιαράκι του Νοέμβρη»
Εικαστικά: Κατασκευή και εικονογράφηση βιβλίου. Γλώσσα: Γραφή
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν και κόβουν εικόνες που αφορούν
χαρακτηριστικά στοιχεία του Νοέμβρη (ημέρα Μιχαήλ Αρχαγγέλου και ημέρα της αεροπορίας,
17 Νοέμβρη - Πολυτεχνείο) γράφουν τον πίνακα περιεχομένων και κολλούν το σχετικό εξώφυλλο
διαμορφώνοντας, έτσι, το βιβλιαράκι του Νοέμβρη.
Δράση: «Ο μικρός Νοέμβρης»
Εικαστικά: Ιχνογράφημα. Κατασκευή κούκλας. Γλώσσα: Γραφή
Περιγραφή δράσης: Αφού μιλήσαμε για τον Νοέμβριο τα παιδιά θέλησαν να τον φτιάξουν,
να ζωγραφίσουν στοιχεία του, πάνω στο σώμα του και να γράψουν το όνομά του.
Δράση: «Έτοιμοι για τον μανάβη»
Μαθηματικά: Αντιστοίχιση. Απαρίθμηση. Προσθαφαίρεση
Περιγραφή δράσης: Αφού μαζέψαμε τα ρόδια μας, τοποθετήσαμε στο κάθε καλάθι τον
αριθμό ροδιών, που αναγράφεται σε αυτό. Έπειτα, προσθέσαμε και άλλα ρόδια και τα
αφαιρέσαμε, προκειμένου να μείνει ο σωστός αριθμός στο κάθε καλάθι.
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Χειμώνας
Δεκέμβριος

Δράση: «Η ακροστιχίδα του Δεκέμβρη»
Γλώσσα: Γραφή. Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά διαβάζουν τις λέξεις στις εικόνες, που αντιστοιχούν στο κάθε
γράμμα του Δεκεμβρίου και γράφουν ολοκληρώνοντας την ακροστιχίδα.
Δράση: «Το ονοματοτρενάκι του Δεκέμβρη»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Μαθηματικά: Απαρίθμηση. Γραφή αριθμών.
Περιγραφή δράσης: Αφού μιλήσαμε για ονομασίες του Δεκέμβρη και τη συσχέτισή τους με
τις γιορτές, που λαμβάνουν χώρα σε αυτόν τον μήνα, προχωρήσαμε στην ανάγνωσή τους και
στην απαρίθμηση των γραμμάτων και συλλαβών τους. Τέλος, τα παιδιά έγραψαν τους
αντίστοιχους αριθμούς.
Χριστούγεννα
Δράση: « Τα χριστουγεννιάτικα σταυρόλεξα»
Γλώσσα: Γραφή. Μαθηματικά: Αντιστοίχιση αριθμών και λέξεων.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά συμπληρώνουν σταυρόλεξα, που αφορούν σε παραδοσιακά
γλυκά των Χριστουγέννων και σε χριστουγεννιάτικα έθιμα.
Δράση: «Χριστούγεννα στην Παιχνιδούπολη»
Δραματική τέχνη: Τα παιδιά με ιδιαίτερο ενθουσιασμό έλαβαν μέρος στο θεατρικό των
Χριστουγέννων και πέρασαν ένα μήνυμα αλληλεγγύης, αφού, ενώ έφτασαν μέσα από τα όνειρά
τους στην πανέμορφη Παιχνιδούπολη δεν πήραν κανένα παιχνίδι για τα ίδια, παρά για τα φτωχά
παιδιά του κόσμου.
Ιανουάριος

Δράση: «Τι θα κάνω το 2016 που δεν έκανα το 2015»
Εικαστικά. Ιχνογράφημα. Ομαδικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν ό,τι δεν τους άρεσε το 2015 και ό,τι θα τους
άρεσε να κάνουν το 2016.
Ο χρόνος και οι εποχές του
Δράση: «Το ποίημα - εικονόλεξο των εποχών»
Γλώσσα: Ανάγνωση ποίησης. Μουσική: Τραγούδι.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά διαβάζουν λέξεις κλειδιά του ποιήματος.
Δράση: «Ας γίνουμε εποχές»
Εικαστικά: Ζωγραφική. Δραματική τέχνη: Θεατρικό παιχνίδι.
Περιγραφή δράσης: Αφού διαβάσαμε το ποίημα για τις εποχές, τα παιδιά ζωγράφισαν ανά
ομάδες στοιχεία της κάθε εποχής. Μελοποιώντας το ποίημα και τραγουδώντας το, κινηθήκαμε
στον χώρο παρουσιάζοντας ανά εποχή τις ζωγραφιές τους.
Δράση: «Οι αγαπημένοι μου μήνες»
Γλώσσα: Γραφή. Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά με αφορμή την έναρξη του νέου έτους μιλούν ξανά για τους
μήνες του έτους γράφουν το αρχικό γράμμα των μηνών (το γράμμα «Μμ»), τη λέξη «Μήνες» και
ζωγραφίζουν τους μήνες που τους αρέσουν περισσότερο.
Δράση: «Το βιβλιαράκι με τους μήνες»
Γλώσσα: Γραφή. Εικαστικά: Ζωγραφική, Κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά γράφουν σε κάθε επιμέρους φύλλο τον μήνα που αντιστοιχεί
στο στοιχείο, που απεικονίζεται στο φύλλο αυτό και ακολούθως ζωγραφίζουν το στοιχείο αυτό.
Έπειτα, τα βάζουν σε σειρά και διαμορφώνουν το βιβλιαράκι με τους μήνες.
Δράση: « Εσύ πότε έχεις γενέθλια»
Γλώσσα: Γραφή. Μαθηματικά: Γραφή ημερομηνίας. Εικαστικά: Ζωγραφική.
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Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά αφού έγραψαν τα ονόματά τους και τις ημερομηνίες
γέννησής τους στο χαρτόνι, κόλλησαν στη θέση αυτή και γύρω από την τούρτα των γενεθλίων
τους, φιγούρες που είχαν ζωγραφίσει και κόψει και που παρίσταναν τους εαυτούς τους.
Δράση: «Οι Αλκυονίδες μέρες»
Γλώσσα: Γραφή. Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά, αφού έπαιξαν το παιχνίδι της κρυμμένης λέξης και
προχώρησαν στην ανάγνωση όλων των ημερών, κόλλησαν την κάθε λέξη, στη θέση που
αντιστοιχεί.
Δράση: «Μια χειμωνιάτικη ιστορία»
Εικαστικά: Ζωγραφική. Ατομικό κολάζ. Μαθηματικά: Χρονική ακολουθία.
Γλώσσα: Προφορική επικοινωνία
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν και κόβουν τις εικόνες, που απεικονίζουν μια
ημέρα στα χιόνια. Έπειτα, κόβουν τους αριθμούς και αφού βάλουν τις εικόνες στη σωστή χρονική
σειρά, προβαίνουν στην αρίθμησή τους.
Δράση: «Τα ζώα λίγο πριν τη χειμερία νάρκη»
Εικαστικά: Ζωγραφική. Γλώσσα: Προφορική επικοινωνία. Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Ύστερα από μια σχετική συζήτηση για τη χειμερία νάρκη των ζώων, τα
παιδιά αποφάσισαν να ζωγραφίσουν τα δικά τους ζώα, που πέφτουν σε χειμερία νάρκη και να
διαμορφώσουν μια σχετική ιστοριούλα με τίτλο: «Λίγο πριν τη χειμερία νάρκη».
Φεβρουάριος

Δράση: «Ο μύθος του Φλεβάρη»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Μαθηματικά: Αρίθμηση. Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά αφού προβούν σε ανάγνωση λέξεων από το παραμύθι και
ύστερα από την αφήγηση του μύθου, βάζουν σε σειρά τα επεισόδια του μύθου αριθμώντας τα
και αναπαριστώντας τα μέσω της ζωγραφικής τους.
Δράση: «Ο Φλεβάρης και αν φλεβίσει…»
Φυσική αγωγή: Παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού. Γλώσσα: Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά, αφού έπαιξαν παιχνίδι ανάγνωσης της παροιμίας
προχώρησαν στο παιχνίδι της κρυμμένης λέξης και στο παιχνίδι του κρυμμένου θησαυρού.
Έπειτα, τις τοποθετούν στο πάτωμα σε λάθος σειρά και καλούνται να τις βάλουν στη σωστή
σειρά.
Δράση: «Το τρενάκι με τις παροιμίες του Φλεβάρη»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Αφού διαβάσαμε τις παροιμίες του Φλεβάρη και τις ερμηνεύσαμε τα
παιδιά καλούνταν να τις απεικονίσουν μέσω της ζωγραφικής τους.
Δράση: «Η ακροστιχίδα του Φλεβάρη»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Γραφή.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά, αφού διαβάσουν τις λέξεις που απεικονίζονται στις εικόνες,
καλούνται να τις γράψουν οριζόντια διαμορφώνοντας παράλληλα κάθετα τη λέξη «Φλεβάρης».
Δράση: «Το αλφαβητάρι με τους μήνες»
Γλώσσα: Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά αντιστοιχούν τα αρχικά γράμματα των λέξεων των μηνών με
τα γράμματα που προβάλλονται στις καρτέλες.
Δράση: «Το παιχνίδι του κρυμμένου γράμματος»
Φυσική αγωγή: Τρέξιμο. Γλώσσα: Ανάγνωση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά τρέχουν κρατώντας γράμματα του Φεβρουαρίου. Με τον ήχο
του ταμπουρίνου και του αντίστοιχου γράμματος, το κάθε παιδί, που το κρατάει σταματάει και
το δείχνει. Έπειτα, τοποθετούμε τα γράμματα του Φεβρουάριου στο δάπεδο και τα παιδιά
καλούνται να βρουν και να τοποθετήσουν πάνω από τα συγκεκριμένα γράμματα τις αντίστοιχες
καρτέλες - γράμματα.
Δράση: «Τα αμυγδαλολωσσομπερδέματα».
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Γλώσσα: Ανάγνωση. Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Αφού συζητήσαμε για την αμυγδαλιά που ανθίζει τον Φεβρουάριο
διαβάσαμε ένα σχετικό αίνιγμα, γλωσσοδέτη, νανούρισμα και παροιμία. Στη συνέχεια, τα παιδιά
ζωγράφισαν τη δική τους αμυγδαλιά.
Μάρτιος

Δράση: «Τα γραμματό-χελίδονα του Μαρτίου»
Γλώσσα: Γραφή. Εικαστικά: Ζωγραφική. Ατομικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν και κόβουν τα χελιδόνια και γράφουν τη λέξη
«Μάρτιος». Έπειτα διαμορφώνουν ένα σχετικό ατομικό κολάζ.
Απόκριες
Δράση: «Ας στολίσουμε την τάξη μας»
Εικαστικά: Ομαδικό κολάζ - Ψηφιδωτό.
Περιγραφή δράσης: Με αφορμή τον στολισμό της τάξης μας για τον αποκριάτικο χορό τα
παιδιά αποφάσισαν να διαμορφώσουν έναν τεράστιο Αρλεκίνο υπό την μορφή ψηφιδωτού,
χαρταετούς και το τραπέζι της Σαρακοστής.
Δράση: «Ο Μάρτης της Αποκριάς»
Εικαστικά: Ζωγραφική. Ατομικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά διαμορφώνουν με ζωγραφική και ατομικό κολάζ τη στολή
τους, ύστερα από την απόφαση που πήραν να ντυθούν «Ο Μάρτης της Αποκριάς».
Δράση: «Οι μάσκες μας»
Εικαστικά: Ατομικό κολάζ - Ψηφιδωτό.
Περιγραφή δράσης: Αφού επέλεξαν τα παιδιά από το διαδίκτυο την αγαπημένη τους μάσκα
(Minnie mouse τα κορίτσια και Spiderman τα αγόρια) την τυπώσαμε και την διαμόρφωσαν υπό
τη μορφή ψηφιδωτού.
Δράση: «Το γαϊτανάκι μας»
Εικαστικά: Ομαδικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Με αφορμή τον αποκριάτικο χορό και αφού χορέψαμε γαϊτανάκι τα
παιδιά ζωγράφισαν τους εαυτούς και τους τοποθέτησαν στο δικό τους γαϊτανάκι.
Δράση: «Μια ευχή για την αποκριά»
Εικαστικά: Κατασκευή κάρτας. Ζωγραφική. Γλώσσα: Γραφή.
Περιγραφή δράσης: Με την ολοκλήρωση του εορτασμού της Αποκριάς τα παιδιά
αποφάσισαν να κατασκευάσουν μια αποκριάτικη κάρτα και να ευχηθούν στους γονείς τους
«Καλή Αποκριά» γράφοντάς το, στο εσωτερικό της κάρτας και ζωγραφίζοντας την αγαπημένη
τους αποκριάτικη στολή.
Δράση: « Η κυρά Σαρακοστή μας»
Εικαστικά: Ομαδικό κολάζ - ψηφιδωτό. Μαθηματικά: Αρίθμηση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά, αφού έφτιαξαν την Κυρά Σαρακοστή με την τεχνική του
ψηφιδωτού, έγραψαν τους αριθμούς 1-7 στα πόδια της.
Δράση: «Οι ονομασίες του Μαρτίου»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Γραφή. Προφορική επικοινωνία.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά μαθαίνουν ονομασίες του Μαρτίου, που χρησιμοποιούνταν
σε προηγούμενες περιόδους.
Ισημερία – Άνοιξη
Δράση: «21 Μαρτίου - Ισημερία - Ημέρα - νύχτα»
Μαθηματικά: Ομαδοποίηση. Εικαστικά: Ατομικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Με αφορμή την ισημερία συζητήσαμε για την ημέρα και τη νύχτα και
διαμορφώσαμε ένα ατομικό κολάζ, όπου τα παιδιά κατηγοριοποίησαν στοιχεία της ημέρας και
στοιχεία της νύχτας και τα αντιστοίχισαν με την ημέρα και τη νύχτα.
Άνοιξη

Δράση: « Η Άνοιξή μας»
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Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν την Άνοιξη όπως αυτά τη φαντάζονται.
Δράση: «Τα λουλούδια μας»
Εικαστικά: Κατασκευή λουλουδιών.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά με αφορμή τον ερχομό της Άνοιξης αποφάσισαν να φτιάξουν
τα δικά τους λουλούδια.
Δράση: «Ο κύκλος της Άνοιξης»
Φυσική αγωγή: Τρέξιμο. Μαθηματικά: Αρίθμηση. Γλώσσα: Γραφή. Ανάγνωση (ΑνάλυσηΣύνθεση λέξης).
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά χωρίσθηκαν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα κρατούσε αριθμούς
με λουλούδια που είχε ζωγραφίσει και η άλλη ομάδα είχε γράψει τα γράμματα της λέξης
«Άνοιξη». Αφού όλα τα παιδιά κάθισαν σε κύκλο, τότε, με το άκουσμα του αριθμού, σηκώνονταν,
όποιο παιδί κρατούσε το λουλούδι με τον αριθμό αυτό και σήκωνε ένα παιδί από τον κύκλο, που
κρατούσε ένα γράμμα της Άνοιξης. Τότε καλούνταν να το αναγνωρίσει, να πει μια λέξη που
ξεκινάει από αυτό και να το βάλει στη σωστή θέση, προκειμένου να σχηματισθεί η λέξη
«Άνοιξη».
Άνοιξη – Έντομα – Μέλισσα
Δράση: «Περνά περνά η μέλισσα»
Φυσική αγωγή: Παιχνίδι.
Περιγραφή δράσης: Αφού μιλήσαμε για τα έντομα που ζουν την Άνοιξη, τα παιδιά
αποφάσισαν να παίξουν το παιχνίδι «Περνά περνά η μέλισσα».
Δράση: «Κανόνες για την προστασία της φύσης»
Γλώσσα: Γραφή.
Περιγραφή δράσης: Αφού μιλήσαμε για την ομορφιά της Άνοιξης και την αξία της φύσης
προβήκαμε στην καταγραφή κάποιων κανόνων, που θα έπρεπε να υιοθετούν οι άνθρωποι,
προκειμένου να προστατεύσουν τη φύση.
Δράση: «25 Μαρτίου - Ο ευαγγελισμός της Θεοτόκου»
Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά μαθαίνουν για τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου και έρχονται
σε επαφή με το σχετικό έργο του Paolo de Mateis. Έπειτα γίνονται και τα ίδια ζωγράφοι και
αναπαριστούν μέσω της ζωγραφικής τους το συγκεκριμένο έργο.
Δράση: «25 Μαρτίου - Ο εορτασμός της επανάστασης του 1821»
Εικαστικά: Χαρτοδιπλωτική.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά κατασκευάζουν τσολιαδάκια από χαρτοπετσέτες με την
τεχνική της χαρτοδιπλωτικής.
Δράση: «Δώδεκα μήνες αθλητές στο γήπεδο του χρόνου»
Εικαστικά: Ομαδικό κολάζ. Μαθηματικά: Αρίθμηση. Γλώσσα: Γραφή.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά ζωγραφίζουν τους μήνες - «αθλητές» και αφού προβούν στην
αρίθμησή τους, τους βάζουν στη σωστή σειρά στο «γήπεδο του χρόνου».
Δράση: «Δώδεκα μήνες αθλητές στο γήπεδο του χρόνου»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Γραφή. Μουσική: Τραγούδι με μουσικά όργανα. Μαθηματικά:
Απαρίθμηση.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά διαβάζουν και γράφουν τις κατάλληλες λέξεις στο εικονόλεξο
και έπειτα τραγουδάνε, με τη βοήθεια των μουσικών οργάνων.
Απρίλης

Δράση: «Πρωταπριλιά»
Γλώσσα: Γραφή. Ανάγνωση. Φυσική αγωγή: Μπόουλιγκ. Μαθηματικά: Αρίθμηση.
Περιγραφή δράσης: Με αφορμή τον εορτασμό της Πρωταπριλιάς, τα παιδιά θυμήθηκαν
τους ήρωες- «ψεύτες» των παραμυθιών, «Πινόκιο» και τον «ψεύτη βοσκό» και αφηγήθηκαν τα
σχετικά παραμύθια. Στη συνέχεια, συμπλήρωσαν αντιστοίχως ένα σχετικό σταυρόλεξο και ένα
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εικονόλεξο. Έπειτα, διαπίστωσαν ότι ο Απρίλιος είναι ο 4ος μήνας τους χρόνου. Τέλος, έπαιξαν
μπόουλιγκ και φρόντιζαν να στοχεύουν τις κορίνες με τον αριθμό 4.
Δράση: «Πινόκιο»
Εικαστικά: Κατασκευή κούκλας. Δραματική τέχνη: Κουκλοθέατρο.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν ποιον από τους δύο ήρωες θα ήθελαν
να αναπαραστήσουν. Εκείνα προτίμησαν τον Πινόκιο και προχώρησαν στην κατασκευή κούκλας
- Πινόκιο και στην απόδοση του παραμυθιού από τα ίδια, μέσω του κουκλοθέατρου.
Δράση: «Τα ψέματα»
Γλώσσα: Ανάγνωση. Μουσική: Τραγούδι.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά προβαίνουν σε σχετική ανάγνωση του εικονόλεξου και το
τραγουδούν με τη βοήθεια των μουσικών οργάνων.
2 Απριλίου: Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου
Δράση: «Το αγαπημένο μου βιβλίο»
Γλώσσα: Γραφή. Εικαστικά: Ζωγραφική. Ατομικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου τα παιδιά γράφουν
τον συγγραφέα και τον τίτλο του αγαπημένου τους παραμυθιού και ζωγραφίζουν την αγαπημένη
τους σκηνή. Στη συνέχεια, το κολλάνε σε χαρτόνι και το κάνουν καδράκι.
«Πάσχα στον Αρόλιθο»
Δράση: «΄Ηθη και έθιμα του Πάσχα»
Δραματική τέχνη: Θεατρικό.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά παρακολουθούν το θεατρικό για το Πάσχα, (το οποίο μας
μετέδωσε ένα μήνυμα αγάπης) αλληλεπιδρώντας με τους ήρωές του.
Δράση: «Η Κυριακή των Βαΐων»
Εικαστικά: Κατασκευή.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά μαθαίνουν ό,τι συνέβηκε την Κυριακή των Βαΐων και
φτιάχνουν τα δικά τους Βάγια.
Δράση: «Το βάψιμο των αυγών»
Εικαστικά: Κατασκευή.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά βάφουν αυγά με φυσικό τρόπο, τυλίγοντας γύρω από το κάθε
αυγό φλούδες κρεμμυδιού.
Δράση: «Τα πασχαλινά μας κουλουράκια»
Εικαστικά: Πλαστική.
Περιγραφή δράσης: Με τη βοήθεια της Κυρά Μαριώς από τον Αρόλιθο τα παιδιά ετοιμάζουν
πασχαλινά κουλουράκια.
Δράση: «Το αυγό - βιβλιαράκι του Πάσχα»
Εικαστικά: Ζωγραφική. Κατασκευή.
Περιγραφή δράσης: Ύστερα από σχετική συζήτηση, που αφορούσε στα πάθη του Χριστού,
τα παιδιά προχώρησαν στην απεικόνιση, μέσω της ζωγραφικής τους, του Μυστικού Δείπνου, της
Σταύρωσης και της Ανάστασης του Χριστού. Στη συνέχεια, έκοψαν τις ζωγραφιές τους σε σχήμα
αυγού και προσθέτοντας τα αντίστοιχα εξώφυλλα διαμόρφωσαν το αυγό - βιβλιαράκι του
Πάσχα.
Μάιος

Δράση: «Το πρωτομαγιάτικό μας στεφάνι»
Εικαστικά: Ομαδικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά συλλέγουν άνθη από μαργαρίτες. Έπειτα, ζωγραφίζουν τις
δικές τους μαργαρίτες και τις κολλούν στο πρωτομαγιάτικό τους στεφάνι.
Δράση: « Ελάτε να φυτέψουμε το γεράνι μας»
Μελέτη περιβάλλοντος: Φυτεύουμε το γεράνι μας.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά γνωρίζοντας ότι την Άνοιξη μπορούμε να φυτέψουμε κάποια
φυτά, προβαίνουν στην αντίστοιχη δραστηριότητα.
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Καλοκαίρι

Δράση: «Οι μήνες του καλοκαιριού πάνε διακοπές»
Εικαστικά: Ζωγραφική. Μαθηματικά: Αρίθμηση.
Δραστηριότητα: «Οι μήνες του καλοκαιριού πάνε διακοπές»
Μυθολογία: Ο Θεός Ποσειδώνας . Εικαστικά: Ζωγραφική. Μαθηματικά: Αρίθμηση.
Περιγραφή δράσης: Ύστερα από την αφήγηση του μύθου του Θεού Ποσειδώνα συνδέθηκε
η πρόκληση τρικυμίας στη θάλασσα από εκείνον με τις περιπέτειες των καλοκαιρινών μηνών
στη θάλασσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοριούλα μας, καθώς οι καλοκαιρινοί μήνες
κολυμπούσαν σε μια υπέροχη θάλασσα, ξαφνικά ο Θεός Ποσειδώνας προκάλεσε τρικυμία και
εκείνοι κινδύνεψαν να πνιγούν. Τότε ένα γενναίο ψάρι ο Ρούλης ο Ψαρούλης τους βοήθησε να
σωθούν παραπέμποντάς τους στους γονείς του, που ήταν γιατροί. Για να φτάσουν όμως στους
γονείς του έπρεπε να περάσουν το φιδάκι της θάλασσας, με τη βοήθεια των αριθμών, που θα
τους έδειχνε το ζάρι. Τα παιδιά, λοιπόν, διαμόρφωσαν σε ένα επιδαπέδιο τραπέζιο όλα τα
προαναφερθέντα στοιχεία και έπαιξαν με το εν λόγω επιτραπέζιο.
Σύνοψη μηνών

Δράση: «Ο κύκλος του χρόνου»
Εικαστικά : Ομαδικό κολάζ.
Μαθηματικά : Αρίθμηση. Γλώσσα: Ανάγνωση.
Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά προβαίνουν στη διαμόρφωση ομαδικού κολάζ, όπου
καλούνται να βάλουν στη σειρά τους μήνες αριθμώντας τους και διαμορφώνοντας, έτσι, τον
κύκλο του χρόνου.
Δράση: «Το ημερολόγιό μας»
Γλώσσα: Γραφή. Εικαστικά: Ζωγραφική. Ομαδικό κολάζ.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά, με αφορμή την πρώτη μέρα του κάθε μήνα, ζωγράφιζαν
στοιχεία, που αφορούσαν τον μήνα αυτό. Έπειτα, έγραφαν το όνομα του κάθε μήνα και
διαμόρφωναν ένα ομαδικό κολάζ. Στο τέλος της χρονιάς και αφού συγκεντρώθηκαν 12 ομαδικά
κολάζ-μήνες φτιάξαμε ένα τεράστιο ημερολόγιο προσθέτοντας στο κάτω μέρος, τους αριθμούς
1-30/31 που αφορούσαν τις ημέρες τους.
Δράση: «Ήρθε και πάλι το καλοκαίρι»
Γλώσσα: Γραφή. Εικαστικά: Ζωγραφική.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά χωρίζουν τη σελίδα σε τρία μέρη και αφού γράψουν το όνομα
του κάθε μήνα στο κάθε μέρος της κόλας, τον ζωγραφίζουν. Έτσι διαμορφώνουν το σχετικό
βιβλιαράκι.
Δράση: «Η πρόσκλησή μας»
Γλώσσα : Ανάγνωση. Γραφή. Εικαστικά: Κατασκευή.
Περιγραφή δράσης: Τα παιδιά προβαίνουν στη διαμόρφωση της πρόσκλησης, που θα
δώσουν στους γονείς, για να τους καλέσουν στη Γιορτή Μαθητικής Δημιουργίας.

Ευχαριστίες
Για την ολοκλήρωση του προγράμματος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε:
● Τους μαθητές μας.
● Τους γονείς των μαθητών μας.
● Την προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου μας Παπαδάκη Αθηνά.
● Τους συντελεστές του επιμέρους προγράμματος στον Αρόλιθο.
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Ιχνηλατώντας το Ενετικό Ηράκλειο (Webquestιστοεξερεύνηση)
Αξιοποίηση των μουσείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς σε τοπικό
και ευρωπαϊκό επίπεδο σαν πηγές διδασκαλίας με την εφαρμογή
βιωματικών δραστηριοτήτων εκτός τάξης και τη χρήση ηλεκτρονικών
συσκευών για την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής μάθησης
Κοσμάς Μίζης1
5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού
Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται τον σημαίνοντα ρόλο που διαδραματίζει πλέον η
εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή
διαδικασία. Ένα από τα πιο ισχυρά και συνάμα εύχρηστα εργαλεία των ΤΠΕ αλλά και του elearning είναι και το διαδίκτυο το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή άντλησης
πληροφοριών. Η Ιστοεξερεύνηση είναι ένα ευέλικτο εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (elearning) που βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου. Πρόκειται για μια μαθησιακή δραστηριότητα,
η οποία επικεντρώνεται ως επί το πλείστον στην αξιοποίηση της πληροφορίας, με σκοπό την
ανάλυση ενός φάσματος πληροφοριών και στη συνέχεια στο μετασχηματισμό τους σε νέα
γνώση. Καταληκτικά η "Ιστοεξερεύνηση" αποτελεί μια μαθητοκεντρικά δομημένη
δραστηριότητα, η οποία είναι προσανατολισμένη στην έρευνα. Επιπρόσθετα το μεγαλύτερο
μέρος των πληροφοριών που μεταχειρίζονται οι μαθητές είναι προϊόν αναζήτησης σε πηγές και
δικτυακούς τόπους που έχει επιλέξει και αξιολογήσει ως προς την χρηστικότητα, την ποιότητα
και την εγκυρότητα εκ των προτέρων ο εκπαιδευτικός (Dodge,1995α).
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/webquest.html

Λέξεις κλειδιά
Αξιοποίηση πολιτιστικής κληρονομιάς, Διαδίκτυο, Ιστοεξερεύνηση (WebQuest), αξιοποίηση
πληροφορίας, αξιολόγηση πληροφοριών

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Η θεωρητική σύλληψη του όρου WebQuest ως διδακτικής τεχνικής έλαβε χώρα το 1995 από
τον Bernie Dodge στο San Diego State University, ενώ η αντίστοιχη απόδοσή της στην ελληνική
ορολογία είναι «Ιστοεξερεύνηση», η οποία και επικράτησε της άλλης απόδοσής της ως
«Δικτυακή Αποστολή». Ουσιαστικά πρόκειται για μια δραστηριότητα που διαπνέεται από
μαθητοκεντρική προσέγγιση, είναι προσανατολισμένη στη διερεύνηση, στην έρευνα της οποίας
οι επιζητούμενες πληροφορίες από τους μαθητές προέρχονται από μια ενδελεχή και
καλοσχεδιασμένη αναζήτηση και αξιολόγηση από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό των παρατιθέμενων
δικτυακών πηγών και τόπων (Dodge, 1995α).
Ο σχεδιασμός της λαμβάνει χώρα με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιοποιείται εποικοδομητικά ο
χρόνος που οι μαθητές αφιερώνουν στην έρευνα εστιάζοντας πιο πολύ στην αξιοποίηση των
πληροφοριών μέσα από την ενεργοποίηση ανώτερων νοητικών διεργασιών όπως η σύνθεση, η
1
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αντιπαράθεση, ο στοχασμός και ο αναστοχασμός πάνω στην πληροφορία που εντόπισαν και τον
τρόπο αξιοποίησής της (Dodge, 2001α Γαβριλάκης&Λιαράκου, 2012-2013). Ανάλογα με τους
διδακτικούς στόχους που οι Ιστοεξερευνήσεις καλούνται να εκπληρώσουν διακρίνονται σε
βραχυπρόθεσμες που διαρκούν μερικές διδακτικές ώρες και σε μακροπρόθεσμες που έχουν
διάρκεια από μια βδομάδα ως ένα μήνα (Dodge, 1995β). Δείκτης ποιότητας της ιστοεξερεύνησης
είναι ο βαθμός στον οποίο η επιλογή των προτεινόμενων ιστοτόπων επιδεικνύεται συναφής με
το θέμα, διασφαλίζει την εγκυρότητα της πληροφορίας, ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των
μαθητών και τέλος εξασφαλίζει την καταλληλότητα σχετικά με την ηλικία των μαθητών. Η ορθά
δομημένη ιστοεξερεύνηση επικουρεί τους μαθητές να αρχίσουν την εξερεύνηση από τους
προτεινόμενους ιστότοπους και τις πηγές και στη συνέχεια να προχωρήσουν στην κριτική
προσέγγιση της πληροφορίας με την ενεργοποίηση των ανώτερων νοητικών διεργασιών
προκειμένου να μετασχηματίσουν και να εφαρμόσουν την πληροφορία στην αποστολή που τους
έχει ανατεθεί. Συνεπώς ένα άλλο χαρακτηριστικό της ορθής ιστοεξερεύνησης αποτελεί η
αναπλαισίωση της γνώσης μέσα από τον μετασχηματισμό της νέας πληροφορίας σε νέα γνώση
(Dodge, 2001α).
Η δημιουργία μιας ιστοεξερεύνησης (WebQuest) περιλαμβάνει τα εξής Τμήματα – Φάσεις
(Yoder, 2005):
● Εισαγωγή (Introduction)
Δίνονται οι σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εργασία, ώστε να προκληθεί το
ενδιαφέρον των μαθητών. Επίσης γίνεται η κατάλληλη οργάνωση του πλαισίου εργασίας.
● Εργασία (Task)
Περιγράφεται το τελικό προϊόν της δραστηριότητας, γι΄αυτόν τον λόγο η φάση αυτή αποτελεί το
σημαντικότερο και δυσκολότερο μέρος της ιστοεξερεύνησης. Στην ουσία περιγράφει τους
μαθησιακούς στόχους που θέτει ο σχεδιαστής της δραστηριότητας και αναλύει τις βασικές
ενέργειες των μαθητών.
● Αξιολόγηση (Evaluation)
Περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογηθούν οι μαθητές.
Τα κριτήρια σύμφωνα με τον Dodge στο Rubric for Evaluating WebQuests (Dodge, 2001β) πρέπει
να είναι, ως προς την εργασία (Task) που έχει ανατεθεί:
● δίκαια
● σαφή
● βάσιμα
● ξεκάθαρα
● Συμπέρασμα (Conclusion)
Περιλαμβάνει τη συζήτηση των αποτελεσμάτων και ενδεχομένως τον Προσδιορισμό των
επεκτάσεων του συγκεκριμένου WebQuest.
● Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner)
Επιδιώκει να εμπνεύσει και να βοηθήσει άλλους εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν να
χρησιμοποιήσουν την τεχνική της ιστοεξερεύνησης.
● Πηγές (Resources)
Περιλαμβάνει τις πηγές που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές και έχει ως στόχο να γίνει
επεξεργασία της πληροφορίας και όχι τόσο ο εντοπισμός της.
Η σχετική βιβλιογραφία αναφορικά με τα πλεονεκτήματα της Ιστοεξερεύνησης αναφέρει ότι
καταφέρνει να διατηρεί του μαθητές προσηλωμένους στον στόχο, να υποστηρίζει την κριτική
σκέψη, την αναζήτηση της γνώσης και τη συνεργασία, να προωθεί την οικοδόμηση γνώσεων και
τέλος να βελτιώνει τη δημιουργικότητα των μαθητών.

Σκοπός και στόχοι
Οι απώτεροι διδακτικοί στόχοι της όλης δράσης είναι οι μαθητές:
1. Να αναπτύξουν την ηλεκτρονική εκπαίδευση και τον ηλεκτρονικό αλφαβητισμό.
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2. Να έρθουν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον με βιωματικές δραστηριότητες εκτός
τάξης (Outdoor activities).
3. Να εξερευνήσουν την Ευρώπη μέσα από τα μουσεία, και τις πόλεις-μουσεία με τη χρήση
της τεχνολογίας αλλά και με βιωματικές δραστηριότητες μέσα και έξω από την τάξη.
Κατά τα διάρκεια της υλοποίησης του σχεδίου, όμως, και στα πλαίσια της ενίσχυσης της
ηλεκτρονικής εκπαίδευσης και του ηλεκτρονικού αλφαβητισμού των μαθητών πάνω στην οποία
στηρίχτηκε και η όλη συλλογιστική του σεμιναρίου Smile Erasmus+KA1 που παρακολούθησα
στην Κωνσταντινούπολη εισήχθη η χρήση της ιστοεξερεύνησης ως ενός ισχυρού εργαλείου του
e-learning. Αφού μοιράστηκα με τους μαθητές μου τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκόμισα
τους ζήτησα τη βοήθειά τους στην ιστοεξερεύνηση που μου ανατέθηκε ως παραγόμενο προς
αξιολόγηση από τους επιμορφωτές μου στο σεμινάριο Smile. Πραγματικά οι μαθητές μου
ενθουσιάστηκαν στην ιδέα να με βοηθήσουν στο εγχείρημα και κατά αυτόν τον τρόπο
αναπτύχτηκε η προς παρουσίαση δράση! Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν που μοιράστηκα τον
προβληματισμό μου μαζί τους κυρίως που θα με βοηθούσαν στη δική μου «αποστολή»
επιτελώντας τη δική τους!
Οι στόχοι της ιστοεξερεύνησης είναι οι εξής:
Ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα:
● Να αναπτύξουν τον ψηφιακό γραμματισμό και την ιστορική συνείδηση.
● Να οικοδομήσουν τη γνώση τους σχετικά με την ενετική περίοδο του Ηρακλείου.
Ως προς τις δεξιότητες:
● Να εξασκήσουν την επιτυχημένη πλοήγηση στο διαδίκτυο.
Ως προς τις ικανότητες:
● Να αναπτύξουν περαιτέρω τις γνωστικές, κοινωνικές, μεταγνωστικές, συναισθηματικές
αλλά και τις ικανότητες e-learning μέσα από τη συνεργασία των ομάδων.
Ως προς την προστιθέμενη γνώση:
● Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την αξιοποίηση των πληροφοριών
που απαντούν στην αναζήτησή τους.
● Να επεξεργαστούν το πρωτογενές υλικό και να το μετασχηματίσουν για την οικοδόμηση
νέας γνώσης.
● Να οξυνθεί η δημιουργικότητα των μαθητών.

Περιγραφή δράσης
Η ιστοεξερεύνηση στηρίζεται στην εποικοδομιστική θεωρία μάθησης. Η κονστρουκτιβιστική
(εποικοδομητική) προσέγγιση της μάθησης υποστηρίζει πως το κάθε άτομο οικοδομεί με έναν
μοναδικό για τον καθένα τρόπο τη δική του πραγματικότητα μέσα από τις εμπειρίες του, τις
πεποιθήσεις του και τις προϋπάρχουσες γνώσεις του. Η εποικοδομητική θεωρία έχει ως
θεμελιώδεις αρχές την ενθάρρυνση συνεργατικών δραστηριοτήτων που προωθούν την
ενεργητική και ανακαλυπτική μάθηση, τον σεβασμό στη διαφορετική προσέγγιση πάνω σε ένα
θέμα και την έμφαση στις «αυθεντικές» προβληματικές καταστάσεις (Burbules,2000). Πρόκειται,
δηλαδή, για μια προσέγγιση και συνάμα πρακτική που παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη ενώ
παράλληλα προωθεί ενεργητικές και σύνθετες στάσεις απέναντι στο φαινόμενο της μάθησης.
Επιπρόσθετα η συνεργασία των μαθητών με τη χρήση του υπολογιστή και η συλλογική εργασία
στον υπολογιστή είναι δύο όροι που έχουν εισαχθεί στη βιβλιογραφία για να περιγράψουν τις
συνεργατικές διαδικασίες μάθησης με τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Σολωμονίδου,2002). Όταν οι Νέες
Τεχνολογίες μέρος των οποίων είναι και τα εργαλεία του e-learning χρησιμοποιούνται στη
σχολική τάξη ως εργαλείο μάθησης, ο συνδυασμός μαθητοκεντρικής διδασκαλίας και
συνεργατικών δραστηριοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα
(Crook, 1994). Τόσο ο εποικοδομητισμός, όσο και η συνεργατική μάθηση μέσω του
εποικοδομησμού, βρίσκουν εφαρμογή στο webquest που είναι ουσιαστικά η μέθοδος project με
την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών και κυρίως του διαδικτύου.
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Μέσα από αυτήν την παρούσα ιστοεξερεύνηση οι μαθητές κλήθηκαν να αναλάβουν δράση
και να μελετήσουν την περίοδο της Ενετοκρατίας στην Κρήτη και πιο συγκεκριμένα στο
Ηράκλειο, προκειμένου να οικοδομήσουν τη δική τους γνώση για τη συγκεκριμένη περίοδο.
Αρχικά κατά τη φάση της Εργασίας (Task) τους περιγράφηκε η αποστολή τους η οποία ήταν να
συνδράμουν το έργο της Διευθύντριας του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης να δημιουργήσει
ενδιαφέρουσες εκπαιδευτικές δραστηριότητες για μαθητές! Στη συνέχεια στη φάση της
Διαδικασίας (Process) χωρίστηκαν σε τέσσερις (4) ομάδες κάθε μια εκ των οποίων ανέλαβε να
φέρει εις πέρας μια «αποστολή». Η 1η ομάδα ανάλαβε να σχεδιάσει μια διαδρομή με τα πιο
σημαντικά βενετσιάνικα μνημεία της πόλης του Ηρακλείου και πιο συγκεκριμένα το φρούριο,
τα τείχη, τα ναυπηγεία και το διοικητικό κέντρο των Ενετών τη Λότζια. Η 2 η ομάδα είχε ως
αποστολή να δημιουργήσει ένα σεντούκι των αναμνήσεων που θα περιείχε διάφορα
αντικείμενα καθημερινής χρήσης της βενετσιάνικης αριστοκρατίας από την περίοδο της
Ενετοκρατίας. Η 3η ομάδα είχε αναλάβει την αποστολή να σκιαγραφήσει την προσωπικότητα
του Ελ Γκρέκο (Δομήνικος Θεοτοκόπουλος) και του Βιτσέντζου Κορνάρου. Τέλος η 4η ομάδα
είχε ως αποστολή να επιλέξει τις πιο αντιπροσωπευτικές ζωγραφιές του Ελ Γκρέκο για παιδιά
της ηλικίας τους. Με απώτερο σκοπό οι μαθητές να πειραματιστούν εικαστικά και να τις
ζωγραφίσουν με τη βοήθεια πραγματικών ζωγράφων της πόλης του Ηρακλείου στη Δημοτική
Βιβλιοθήκη της πόλης (σύμφωνα με την αποστολή που τους είχε ανατεθεί από τη διευθύντρια
του Ιστορικού Μουσείου η Δημοτική Βιβλιοθήκη είχε αποφασίσει να έχει μια μόνιμη συλλογή με
έργα του Ελ Γκρέκο και οι μαθητές θα μπορούσαν να έρθουν σε επαφή με την παρακαταθήκη
του μεγάλου ζωγράφου στα πλαίσια εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων).
Κατά τη φάση της Αξιολόγησης (Evaluation) η 1η ομάδα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες
που συνέλεξε κατά τη διάρκεια της ιστοεξερεύνησης και μετά από συζήτηση και στοχασμό
αποφάσισε ότι θα ήταν πιο ενδιαφέρον και παραγωγικό να κατασκευάσουν μια μακέτα με τα
σημαντικότερα ενετικά μνημεία του Ηρακλείου. Κατά τη γνώμη τους η μακέτα δίνει στη
δυνατότητα στους μαθητές να βρεθούν σε άμεση αλληλεπίδραση με αυτά και να τα νιώσουν πιο
οικεία εφόσον θα μπορούσαν πριν τα συναντήσουν στην πραγματικότητα να τα «συναντήσουν»
και να τα περιεργαστούν μέσω της μακέτας. Η κατασκευή απαίτησε ένα μήνα και έλαβε χώρα
τόσο στην τάξη αλλά κατά κύριο λόγω το απόγευμα στο σπίτι των παιδιών, ενώ ο ρόλος του
εκπαιδευτικού ήταν καθαρά συμβουλευτικός και εμψυχωτικός. Η 2η ομάδα δημιούργησε ένα
ηλεκτρονικό βιβλίο με την αξιοποίηση των πληροφοριών που υπήρχαν στις διευθύνσεις του
διαδικτύου, οι οποίες τους είχαν δοθεί εστιάζοντας στην κρητική ενδυμασία της εποχής! Η 3η
ομάδα ομάδα χρησιμοποίησε το εργαλείο του e-learning Q-R codes με το οποίο τα μέλη της
σκιαγράφησαν την προσωπικότητα του Ελ Γκρέκο και του Βιτσέντζου Κορνάρου. Επίσης
χρησιμοποίησαν τον κειμενογράφο που αποτελεί ένα ανοικτό και ευέλικτο εκπαιδευτικό
εργαλείο, για να καταγράψουν τις ερωτήσεις που θα έκαναν εάν συναντούσαν τις δυο μεγάλες
αυτές προσωπικότητες. Επιπρόσθετα εκφράστηκαν εικαστικά, μιας και αφενός ζωγράφισαν
αλλά και αφετέρου δημιούργησαν με πηλό την προτομή του Ελ Γκρέκο. Η 4η ομάδα κατέγραψε
στον κειμενογράφο τα αποτελέσματα της «ιστοεξερεύνησής» της σχετικά με τα έργα του Ελ
Γκέκο τα οποία -κατά τη γνώμη τους- είναι πιο προσιτά γα τους μαθητές της δικής τους ηλικίας.
Πιο συγκεκριμένα επέλεξαν τα εξής έργα: τη στέψη της Θεοτόκου, τη θεραπεία του Τυφλού, τον
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Αγία Οικογένεια μαζί με την Αγία Άννα και τον Βαπτιστή και τον
Ιησού αίρων τον Σταυρό. Μάλιστα αιτιολόγησαν την επιλογή τους δρώντας ως «μικροί κριτικοί
τέχνης», τονίζοντας ότι επέλεξαν τους συγκεκριμένους πίνακες, διότι αφενός ήταν οι πιο
«φωτεινοί» και με εντονότερα χρώματα πίνακες και αφετέρου τους γέμιζαν ωραία
συναισθήματα σε αντίθεση με τους άλλους τους πιο σκοτεινούς. Ακόμη δημιούργησαν ένα κολάζ
με τα προαναφερθέντα έργα που επέλεξαν τα οποία και θεώρησαν ως τα ομορφότερα κατά τη
γνώμη τους έργα του Ελ Γκέκο.
Κατά τη φάση των Συμπερασμάτων (Conclusion) έγινε στην ολομέλεια της τάξης η συζήτηση
των αποτελεσμάτων. Παράλληλα οι μαθητές εξέφρασαν τις εμπειρίες τους και τις γνώσεις που
αποκόμισαν από την ενεργή συμμετοχή τους στην όλη δράση. Τέλος τονίστηκε ότι μεγαλύτερη
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σημασία έχει η επεξεργασία της πληροφορίας και όχι τόσο ο εντοπισμός της, ούτως ώστε ο κάθε
μαθητής να οικοδομήσει τη δική του γνώση μετασχηματίζοντας την πληροφορία σε νέα γνώση.
Καταληκτικά διαπιστώνεται πως η ιστοεξερεύνηση ως δραστηριότητα μάθησης είναι
ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, παράλληλα δε αναπτύσσει δεξιότητες και ικανότητες
(Lipscomb, 2003). Κι αυτό διότι οι μαθητές ασκήθηκαν στις δραστηριότητες αξιοποίησης και
επεξεργασίας πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστοχώρο για να φέρουν εις πέρας την
«αποστολή» τους. Εργάστηκαν συνεργατικά στα πλαίσια των ομάδων και όλα τα μέλη
συνέβαλαν στο τελικό προϊόν με την προσωπική συμμετοχή τους. Ακόμη ανέπτυξαν την κριτική
σκέψη τους, αφού εξήγαγαν συμπεράσματα και κατέγραψαν στον κειμενογράφο προτάσεις
προκειμένου να ολοκληρώσουν την αποστολή τους με τη συγγραφή άρθρων αλλά και με τη
χρήση των εργαλείων του e-learning (q-r codes). Εν κατακλείδι η ιστοξερεύνηση συνέβαλε ώστε
οι μαθητές να δραστηριοποιηθούν τόσο ως μονάδες όσο και ως ομάδες για να ολοκληρώσουν
την «αποστολή» τους.
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Το κρυφτούλι της Χαράς
Πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για
τη χαρά στη ζωή μας σε περίοδο οικονομικής κρίσης
Σοφία Καπετανάκη1, Άννα Σπανάκη2
6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Το κρυφτούλι της Χαράς, ένα παραμύθι για το συναίσθημα της χαράς σε καιρό οικονομικής
κρίσης. Ένα πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη χαρά στη
ζωή μας. Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με προεκτάσεις σε ζητήματα: κοινωνικά και
περιβαλλοντικά. Επιμέρους θέματα είναι οι κρυψώνες της χαράς, η κρίση και η παρέα της, η
χαρά στη λογοτεχνία και στην τέχνη, μια έρευνα : Μπορεί να ανθίσει η χαρά μέσα στην κρίση; Τι
μπορούμε να κάνουμε εμείς στο νηπιαγωγείο για να βρίσκουμε χαρά εμείς αλλά και οι μεγάλοι
γύρω μας; Μια γιορτή στο Νηπιαγωγείο μας και κάποιες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε όμορα
σχολεία και υπηρεσίες για παρουσίαση του προγράμματός μας και για να μεταφέρουμε το
μήνυμά μας πως ναι υπάρχει κρίση αλλά η χαρά δε λείπει, βρίσκεται στα απλά και καθημερινά,
στη φιλία, στην αγάπη και στην αλληλεγγύη. Δεν έχουμε παρά να ψάξουμε και θα τη βρούμε!
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_44.html

Λέξεις κλειδιά
Κρυψώνες της χαράς, οικονομική κρίση, φιλία, αγάπη, αλληλεγγύη

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
«Το κρυφτούλι της Χαράς», ένα παραμύθι που εμπνεύστηκε και έγραψε η νηπιαγωγός του
6ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, Σοφία Καπετανάκη, τον Σεπτέμβριο του 2015.
Το Νηπιαγωγείο μας βρίσκεται σε μια συνοικία της πόλης μας που το μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού της έχει πληγεί πολύ από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας τα
τελευταία χρόνια. Γονείς που έχουν χάσει τις δουλειές τους προσπαθούν όπως μπορούν, με
αξιοπρέπεια, να προσφέρουν τα απαραίτητα στα παιδιά τους. Γονείς με λιγοστά μηνιαία έσοδα
πασχίζουν για τα απαραίτητα. Γονείς με μικρότερο οικονομικό πρόβλημα ή λίγοι γονείς με
μεγαλύτερη οικονομική άνεση είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν όσο και όσους μπορούν. Απ΄ όλους
αυτούς τους γονείς και ολόκληρες τις οικογένειές τους εμπνεύστηκε η νηπιαγωγός, συγγραφέας
του παραμυθιού.
Στο παραμυθάκι μας πρωταγωνιστές η Χαρά και ο Χάρης, δυο μικροί φίλοι σε μια φτωχική
γειτονιά της πόλης μας. Ζουν χαρούμενα με όλους τους γείτονές τους μέχρι που στη γειτονιά
τους εμφανίζεται μια παράξενη ένοικος, η κυρία Κρίση, δύστροπη κι απρόσιτη. Ήρθε κι έφερε
μαζί της τη λύπη, τον θυμό, τον φόβο, τις αρρώστιες, τη φτώχεια. Το άγχος κυριάρχησε στη ζωή
των μεγάλων μα η Χαρά κι ο Χάρης συνεχίζουν σταθερά το αγαπημένο τους παιχνίδι, το κρυφτό.
Μάλιστα τώρα που πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα παίζουν στον πεζόδρομό τους γύρω από το
χριστουγεννιάτικο δέντρο της γειτονιάς. Καταφέρνουν σιγά σιγά, με τον τρόπο τους να βάλλουν
στο παιχνίδι τους κι όλους τους μεγάλους της γειτονιάς. Η Χαρά βρίσκει κρυψώνες κι ο
1
2

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - sk_n6@yahoo.gr
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - anna.e.spanaki@gmail.com
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Χαραλάμπης, που λάμπει από χαρά, την ξετρυπώνει, την αρχή μόνος του και σιγά σιγά με τη
συμμετοχή και των μεγάλων και προς μεγάλη έκπληξη όλων, στο τέλος μπαίνει στο παιχνίδι και
η κυρία Κρίση. Έτσι τους βρίσκει ο νέος χρόνος, παρέα με την κρίση και με τη χαρά ν΄ ανθίζει
μέσα στις κρυψώνες της Χαρούλας: στα χάδια, στα φιλιά, στην ειρήνη, στην αγάπη, στη γαλήνη,
και στην προσφορά, στα παιχνίδια και στα δώρα, στο καλό το φαγητό, στη διασκέδαση, στο
τραγούδι, στον χορό, στα δέντρα, στα λουλούδια, στα πουλιά και σκορπώντας χαμόγελα ή και
δάκρυα χαράς. Έτσι τους βρίσκει ο νέος χρόνος, παρέα με την κρίση και με τη χαρά ν΄ ανθίζει, με
φιλία, με αγάπη και με αλληλεγγύη.
Η αφήγηση του παραμυθιού ενθουσιάζει τόσο τα νήπια ώστε ζητούν να διερευνήσουμε
περισσότερο το θέμα. Το εντάσσουμε στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου του
νηπιαγωγείου Ένα πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για τη
χαρά στη ζωή μας. Ένα πολιτιστικό πρόγραμμα με προεκτάσεις σε ζητήματα: κοινωνικά και
περιβαλλοντικά. Επιπλέον οι επιμέρους ενότητες του θέματος μπορούν να γίνουν διδακτικό
αντικείμενο στις θεματικές ενότητες της προσχολικής εκπαίδευσης.
Στη θεματολογία του προγράμματος εντάσσεται το φυσικό περιβάλλον, το δομημένο τοπικό
περιβάλλον (σπίτι, σχολείο, δήμος), η οικονομία, η ανάπτυξη, οι κήποι, οι καλλιέργειες, οι
ανθρώπινες σχέσεις, ο πολιτισμός.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου Συνδέεται
με τα προγράμματα σπουδών και συγκεκριμένα με τις μαθησιακές περιοχές: ενεργός πολίτης για
τον πολιτισμό και την βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, γλώσσα, μελέτη
περιβάλλοντος, πληροφορική, δημιουργία, έκφραση.
Εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα και οι δύο νηπιαγωγοί του ολοήμερου τμήματος, τα 16 προνήπια και νήπια, ο σύλλογος γονέων, τα όμορα σχολεία, η Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου και τα παιδικά χωριά
S.O.S. Ηρακλείου.

Σκοπός και στόχοι
Η ευαισθητοποίηση των παιδιών, των οικογενειών τους και της ευρύτερης κοινωνίας σε
θέματα χαράς όπου κι αν αυτή κρύβεται.
Συγκεκριμένα:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●

●
●

η ευαισθητοποίηση των νηπίων και των γονιών σε θέματα συμπεριφοράς μεταξύ μας
και προς το περιβάλλον (βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη), σε θέματα αλληλοβοήθειας
και αλληλεγγύης και μάλιστα σε καιρό οικονομικής κρίσης
η πρόληψη ή αντιμετώπιση της θλίψης στο νηπιαγωγείο, στο σπίτι, στο περιβάλλον
η λογοτεχνική και εικαστική προσέγγιση του θέματος

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●

η καλλιέργεια δεξιοτήτων
η συνδυασμένη χρήση ποικίλων πηγών πληροφοριών
η υιοθέτηση μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών διαδικασιών
η διεξαγωγή έρευνας
η συνεργασία μεταξύ μας, με τους γονείς μας και με φορείς της τοπικής κοινωνίας (δήμο,
ενορία, εφορία, φιλανθρωπικές οργανώσεις)

Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

●
●
●
●
●
●

η μέθοδος σχεδίου εργασίας
η διαθεματικότητα
η διεπιστημονικότητα
η βιωματική προσέγγιση της γνώσης
η ενθάρρυνση μαθητικής πρωτοβουλίας
η καλλιέργεια κριτικής σκέψης
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●
●
●

η ανάπτυξη διαλόγου
η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
ο καταιγισμός ιδεών

Περιγραφή δράσης
Ο στόχος που θέσαμε από την πρώτη κιόλας μέρα της σχολικής χρονιάς, όταν παίζαμε
παιχνίδια γνωριμίας, ήταν να περνάμε καλά, να ερχόμαστε και να φεύγουμε χαρούμενοι. «Το
καλημέρα μας», ένα τραγούδι, ύμνος της χαράς. Το σύνθημά μας: «Καλημέρα όλη μέρα, με
χαμόγελα και γέλια»! Το περσινό μας ποίημα και η αφίσα μας στην είσοδο για την αγάπη και τη
φιλία συνέβαλαν επίσης στη διαμόρφωση χαρούμενης ατμόσφαιρας.
Το παραμύθι που τις πρώτες μέρες αφηγηθήκαμε, «Το κρυφτούλι της Χαράς», μας έδωσε το
κύριο έναυσμα να ασχοληθούμε πιο συστηματικά με τη χαρά και τις κρυψώνες της. Το
ενδιαφέρον των παιδιών πολύ έντονο.
Συζητήσαμε για το τι γνωρίζουμε, τι θέλουμε να μάθουμε και πώς θα τα μάθουμε.
Προχωρήσαμε στη διαμόρφωση του ιστογράμματος. Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε ομάδες
εργασίας με βάση τα υποθέματα του project και ενημερώσαμε σχετικά τους γονείς.
Αφού συγκεντρώθηκε και παρουσιάστηκε το εποπτικό υλικό των ομάδων, με παιδαγωγικές
μεθόδους που αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο και μέσα από: το θεατρικό παιχνίδι,
τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τον χορό, το τραγούδι, την ποιητική και λογοτεχνική
δημιουργία, τη λογοτεχνική προσέγγιση βιβλίων, την καλλιτεχνική ματιά σε πίνακες ζωγραφικής,
το εργαστήριο χειροτεχνίας, ζαχαροπλαστικής, τη μέθοδο έρευνας (δημιουργία και μελέτη
ερωτηματολογίου και παραγωγή συμπερασμάτων), τις παιδαγωγικές επισκέψεις μας,
προσεγγίσαμε όλα τα επιμέρους θέματα του προγράμματός μας.
Γλώσσα

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Παρουσίαση του υλικού από τα μέλη της κάθε ομάδας.
Δημιουργία ερωτηματολογίου για την έρευνα.
Παρεμβάσεις συμβουλές προς όλους μας με βάση τα αποτελέσματα.
Προσκλήσεις και δώρα για τους ανθρώπους που μας επισκέφτηκαν και που
επισκεφτήκαμε.
Λογοτεχνική προσέγγιση του παραμυθιού: «Το κρυφτούλι της Χαράς».
Ταύτιση λέξεων εικόνων.
Τα γράμματα της χαράς.
Η ακροστιχίδα της χαράς.
Το ημερολόγιο – αλφαβητάρι με τις κρυψώνες της χαράς μέσα στο νηπιαγωγείο μας.
Παροιμίες.
Η αφίσα μας.
Παίζοντας με ομοιοκαταληξίες φτιάξαμε τα συνθήματά μας.

Μαθηματικά

●
●
●
●

●

Διεξαγωγή έρευνας, με ερωτηματολόγιο, με δείγμα τους γονείς και θέμα: «Υπάρχει χαρά
στις οικογένειές μας; Πού; Πότε; Πώς; Πόσο;»
Μέτρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πρώτα με απλές γραμμές, μετά με χειρόγραφες,
ζωγραφισμένες στήλες και μετά με γράφημα στήλες σε πρόγραμμα του υπολογιστή.
Γνωριμία με τον κύβο. Παίξαμε επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι δικής μας κατασκευής, το
ζάρι των συναισθημάτων.
Αυτοσχέδιο ομαδικό παιχνίδι, ο λαβύρινθος της χαράς, με στόχο την απαρίθμηση ως το
15 και απλές μαθηματικές πράξεις, με εμπλοκή στη γλώσσα (απλές οδηγίες για την
εξέλιξη του παιχνιδιού).
Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων μέσα από πίνακες ζωγραφικής.
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Μελέτη Περιβάλλοντος

Φυσικό περιβάλλον
● Γνωριμία με τα χρώματα της χαράς.
● Οι κρυψώνες της χαράς στη φύση: δέντρα, λουλούδια, ζώα, γεύσεις, αρώματα, ήχοι.
● Φυτέψαμε λουλούδια στον κήπο μας και τα φροντίζαμε.
Ανθρωπογενές περιβάλλον
● Ψάξαμε και βρήκαμε τη χαρά στα: παιχνίδι, αγκαλιές, διάλειμμα, τήρηση κανόνων
συμπεριφοράς, νίκη, ελευθερία, δημιουργία, φαντασία, θεατρικό παιχνίδι, μουσική,
τραγούδι, χορός, βιβλία, νέα γνώση, ζωγραφική τη δική μας και των ζωγράφων,
γενέθλια, γιορτές, χαλάρωση, ρούχα, γλυκά, φαγητό.
● Ψάξαμε και βρήκαμε κρυψώνες στην οικογένειά μας και πολλές στον παππού και τη
γιαγιά.
● Η οικονομική κρίση και η παρέα της.
● Τα συναισθήματα.
● Η γλώσσα του σώματος.
● Έρευνα για τη χαρά.
● Η χαρά στην αρχαιότητα και στη μυθολογία, στη θρησκεία. Εμπέδωση μέσα από
θεατρικό παιχνίδι.
● Ομάδες αγάπης και χαράς στο Νηπιαγωγείο μας.
● Ομάδες αγάπης και χαράς στον κόσμο.
● Παρουσίαση του θέματος στα πλαίσια της χριστουγεννιάτικης γιορτής μας.
Δημιουργία Έκφραση

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ζωγραφική, με ποικίλα υλικά ομαδική και ατομική.
Χειροτεχνίες: η κούκλα της χαράς, επιτραπέζια παιχνίδια, ημερολόγια, κάρτες, αφίσα.
Θεατρικό παιχνίδι. Δραματοποιήσεις παραμυθιών και τραγουδιών.
Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης, «Αν εσύ ήμουν εγώ», από το θέατρο Μορφές.
Ομαδικό παιχνίδι: το χαλασμένο τηλέφωνο με λεξιλόγιο του θέματος.
Παντομίμα, η γλώσσα του σώματος.
Προσέγγιση της τέχνης μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής: Η Χαρά Των Γονέων, Γύζης
και Τα Κάλαντα, 1875, Λύτρας Νικηφόρος.
Ψυχοκινητικά παιχνίδια.
Δημιουργία animation, η παρέα της χαράς και η παρέα της λύπης.
Δημιουργία και υλοποίηση μουσικοχορευτικής παράστασης στα πλαίσια της
χριστουγεννιάτικης γιορτής μας. Μια δραματοποίηση του παραμυθιού μας, με
τραγούδια και χορό. Κατασκευή σκηνικών, κουστουμιών, πρόσκλησης.

ΤΠΕ

●
●

●
●
●
●
●
●

Διεξαγωγή έρευνας, με ερωτηματολόγιο, με δείγμα τους γονείς και θέμα τη χαρά.
Μέτρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πρώτα με απλές γραμμές, μετά με χειρόγραφες,
ζωγραφισμένες στήλες και μετά με γράφημα στήλες και γραμμές σε πρόγραμμα του
υπολογιστή.
Παρακολουθήσαμε παραμύθια από το you tube: «Το δέντρο που έδινε» και «Το νησί των
συναισθημάτων».
Δημιουργία animation, η παρέα της χαράς και η παρέα της λύπης, με το πρόγραμμα
movie maker.
Βιντεοσκόπηση των δραστηριοτήτων μας.
Αναρτήσεις των εργασιών μας στις ιστοσελίδες του νηπιαγωγείου μας.
Επικαιροποίηση του προγράμματος στην ιστοσελίδα της μαθητικής δημιουργίας της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
Παρουσίαση του προγράμματος σε μορφή power point στο συνέδριο της μαθητικής
δημιουργίας.
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Επισκέψεις

●

●

●

Για να τους τραγουδήσουμε τα κάλαντα και να επιδώσουμε την αφίσα μας και να
μεταφέρουμε το μήνυμά μας: « Υπάρχει κρίση αλλά η χαρά δε λείπει, ψάξε ψάξε και θα
τη βρεις.»
● Στη Δ.Ο.Υ. Ηρακλείου.
● Στο 23ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου.
● Στο 26Ο και 35Ο Νηπιαγωγεία Ηρακλείου.
Φιλοξενήσαμε τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς του 26ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στον
χώρο μας για ανταλλαγή μηνυμάτων για τη χαρά αφού κι εκείνοι υλοποιούσαν το ίδιο
χρονικό διάστημα σχετικό σχέδιο εργασίας.
Υποδεχτήκαμε κόσμο μα και τον «αληθινό» Άγιο Βασίλη στη γιορτή μας.

Ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς

Με την κα Αλεξάνδρα Κακουδάκη, ψυχολόγο.
● Ομιλία για τα όρια στη ζωή μας και στην ανατροφή των παιδιών μας και πώς αυτά
συμβάλλουν στην ύπαρξη της χαράς στη ζωή μας.
● Συζήτηση για το συναίσθημα του φόβου στη νηπιακή ηλικία. Συνδιοργάνωση με το 26 ο
Νηπιαγωγείο.
● Συζήτηση για τους καυγάδες στην οικογένεια και πως αυτοί επηρεάζουν τα
συναισθήματα των παιδιών μας. Συνδιοργάνωση με το 26 ο & 35ο Νηπιαγωγεία και το 23ο
Δημοτικό Σχολείο.
● Προβολή video: Υπάρχει χαρά μέσα στην κρίση;

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση, στην παρουσίαση και
στην επικαιροποίηση στο διαδίκτυο του προγράμματός μας τους παρακάτω:
● Τα νήπια και προνήπια του 6ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
● Τους γονείς των παιδιών μας.
● Την πρόεδρο, κυρία Σοφία Χαχλάκη και το Δ.Σ.Συλλόγου γονέων μας.
● Τους καταστηματάρχες της περιοχής για τις προσφορές τους σε δώρα για τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή μας.
● Τον κύριο Θανάση Κοντέ, γεωπόνο, για την προσφορά φυτών για τον κήπο μας.
● Τη διευθύντρια, κυρία Ειρήνη Βιδάκη και το προσωπικό του 23 ου Δημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου.
● Την προϊσταμένη του 26 ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου, κυρία Μαρία Κοτζαμπασάκη και
όλες τις νηπιαγωγούς των 26ου και 35ου Νηπιαγωγείων Ηρακλείου.
● Τον κύριο Νίκο Σηφάκη, δάσκαλο της ΣΤ΄ τάξης του παραπάνω σχολείου και τους
μαθητές του.
● Το διευθυντή, κύριο Εμμανουήλ Ρολάκη, την υποδιευθύντρια, κυρία Μαρία Νικολακάκη
και το προσωπικό της Εφορίας Ηρακλείου.
● Τον κύριο Μάνο Αγγελάκη, υπάλληλο της ΔΥΟ, για την ξενάγηση.
● Την κυρία Ειρήνη Σπανάκη, υπάλληλο της ΔΥΟ, για την ξενάγηση.
● Τον κύριο Γιώργο Τερζάκη, υπάλληλο της ΔΟΥ, για το κέρασμα που μας προσέφερε.
● Τον κύριο Γιώργο Μαρκατάτο, υπεύθυνο του γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
● Την κυρία Μαρία Δασκαλάκη, συντονίστρια της ομάδας μας για τη συμμετοχή μας στο
2ο Συνέδριο μαθητικής δημιουργίας.
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Αναφορές
Βιβλιογραφία

●
●
●
●
●
●
●

Δεληκανάκη Νίκη (2005), Συναισθηματική Αγωγή. Εκδόσεις: Ταξιδευτής.
Δήμος Ηρακλείου (2012). Εγώ ο Rex, ένα αδέσποτο. Εκδόσεις: Λόγος.
Ζαραμπούκα Σοφία (1996). Μυθολογία 1-10 τόμοι. Εκδόσεις: Κέδρος. Αθήνα.
Καπετανάκη Σοφία (2015). Το κρυφτούλι της Χαράς. Ηράκλειο.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο.
Παράθυρο. Διμηνιαίο Παιδαγωγικό περιοδικό, τεύχος:77, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2012.
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Νέο Σχολείο (σχολείο 21ου αιώνα). Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών.

Δικτυογραφία

●
●
●
●

Η παρέα της χαράς, 6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου.
Το δέντρο που έδινε, Κωνσταντίνος Κωτσηδήμος.
Το νησί των συναισθημάτων, Μάνος Χατζιδάκης.
Υπάρχει χαρά μέσα στην κρίση;
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Η μόλυνση του περιβάλλοντος και ο άνθρωπος
Οι επιπτώσεις της μόλυνσης στον άνθρωπο
Χρυσή Χαιρέτη1, Μαρία Φλουρέντζου2
12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η μόλυνση του περιβάλλοντος είναι μια έννοια η οποία περιλαμβάνει τη μόλυνση όλων των
βιολογικών συστατικών του πλανήτη μας. Η μόλυνση είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης
δραστηριότητας, είναι η αλλοίωση της μορφής του περιβάλλοντος και της ισορροπίας του
ανθρώπου με τη φύση. Ο ίδιος ο άνθρωπος από τα παλιά χρόνια μέχρι και σήμερα
εκμεταλλεύεται αλόγιστα τη γη. Οι επιπτώσεις της ρύπανσης του περιβάλλοντος εντοπίζονται
στην ανθρώπινη υγεία. Πολλές ασθένειες που ταλαιπωρούν σήμερα τον άνθρωπο είναι το
άσθμα και ο καρκίνος. Τα φυτοφάρμακα στις γεωργικές καλλιέργειες, εισέρχονται στο σώμα μας
μέσω των διαφόρων τροφίμων που καταναλώνουμε. Η κατανάλωση φρούτων ή λαχανικών που
καλλιεργούνται σε μολυσμένο έδαφος προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας. Οι επιπτώσεις
της ηχορύπανσης προκαλούν προβλήματα ακοής, διαταραχές ύπνου κ.α. Το σημαντικότερο είναι
να παρθούν μέτρα πρόληψης. Αυτό, μπορεί να επιτευχθεί με την ένταξη περιβαλλοντικού
προγράμματος στο σχολείο, εκπαίδευση των παιδιών από μικρή ηλικία, κατανόηση της έννοιας,
της αξίας και της προστασίας του.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post.html

Λέξεις κλειδιά
Περιβάλλον, άνθρωπος, φύση, νέα γενιά, προστασία

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Το Δ΄1 Τμήμα του σχολείου μας αποτελούν 17 μαθητές. Έπειτα από κοινή απόφαση των
διδασκόντων του τμήματος -διδάσκουσα γενικής αγωγής κα Χαιρέτη και διδάσκουσα
παράλληλης στήριξης κα Φλουρέντζου- συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος
«Ευέλικτη Ζώνη» και το νέο αυτό «μάθημα» εντάχθηκε στο πρόγραμμα έπειτα από ενημέρωση
γονέων και μαθητών.
Η επιλογή του θέματος έγινε έπειτα από συζήτηση με τους μαθητές, για τη ζωή του
σύγχρονου ανθρώπου και τα κυριότερα προβλήματα που τον απασχολούν. Οι μαθητές
θεώρησαν ότι σημαντικό πρόβλημα είναι αυτό της μόλυνσης καθώς και οι συνέπειές της, που
είναι εμφανές ότι επηρεάζουν αρνητικά τη ζωή μας και το μέλλον μας στον πλανήτη.
Η διάρκεια του προγράμματος είναι ένα διδακτικό έτος και το θέμα που πραγματεύεται,
έχει χωριστεί σε επτά ενότητες.
Αρχικά, ασχοληθήκαμε με το περιβάλλον ως έννοια και έπειτα, με τη ρύπανση των υδάτων.
Συνεχίσαμε το πρόγραμμά μας, με την ενότητα της μόλυνσης της ατμόσφαιρας και γνωρίσαμε
τα φαινόμενα της τρύπας του όζοντος, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το νέφος, την όξινη βροχή
και τη ραδιενέργεια. Επίσης, ασχοληθήκαμε με τη μόλυνση του εδάφους όπως και με τον
βιολογικό καθαρισμό.
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Σκοπός και στόχοι
Ο σκοπός του προγράμματος «Η μόλυνση του περιβάλλοντος και ο άνθρωπος» είναι η
παρουσίασή του σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για να γίνει ανταλλαγή ιδεών και απόψεων,
συζήτηση και διάχυση καλών πρακτικών.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι τόσο γνωστικοί όσο και κοινωνικοί, συναισθηματικοί και
ψυχοκινητικοί. Αρχικά, ο πρώτος μας στόχος ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τη μόλυνση του
περιβάλλοντος και να εμβαθύνουμε επί του θέματος. Έπειτα, μέσα από τη διδασκαλία αυτή
επιδιώκαμε να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες έκφρασης (γραπτός και προφορικός λόγος).
Στοχεύσαμε, επίσης, στη δυνατότητα των μαθητών να συλλέγουν πληροφορίες από διάφορα
μέσα. Ένας δύσκολος στόχος για να γίνει εφικτός ήταν η ανάπτυξη του προβληματισμού και της
κριτικής σκέψης. Η διδασκαλία, επίσης, στόχευε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας σε
δυαδική και ομαδική μορφή, σε αλληλοεπικοινωνία και αλληλοσυνεννόηση. Ακόμα, θέσαμε ως
στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών και την ενεργοποίηση καινούριων στάσεων και
απόψεων.

Περιγραφή δράσης
Η πρώτη ενότητα με την οποία ασχοληθήκαμε ήταν η έννοια περιβάλλον και η ρύπανση των
υδάτων. Στα πλαίσια αυτής της ενότητας, πραγματοποιήθηκε συζήτηση και δόθηκαν φύλλα
εργασίας. Τα φύλλα εργασίας παρέπεμπαν τους μαθητές να αντλήσουν πληροφορίες από
οποιοδήποτε μέσο ήθελαν. Οι μαθητές έφτιαξαν τα δικά τους κολάζ με πληροφορίες για το θέμα
αυτό.
Η δεύτερη ενότητα είχε ως θέμα τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Πάλι συζητήσαμε με τους
μαθητές και μετά τους χωρίσαμε σε δύο ομάδες. Καλούμε τους μαθητές να συνεργαστούν και
να απαντήσουν στα διάφορα ερωτήματα. Στο σπίτι, καλούνται να ψάξουν πληροφορίες για τη
μόλυνση της ατμόσφαιρας. Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή στο μουσείο φυσικής
ιστορίας για να γνωρίσουν οι μαθητές τον φυσικό πλούτο του πλανήτη μας αλλά και να
αντιληφθούν τον μεγάλο αριθμό ζώων και φυτών που είναι προς εξαφάνιση.
Η τρίτη ενότητα αφορούσε την τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Αφού
συζητήσαμε τις αιτίες και τις συνέπειες παρουσίασαν οι μαθητές το υλικό που είχαν φέρει από
το σπίτι και για τις δύο προηγούμενες ενότητες αλλά και για το νέο μάθημα.
Η επόμενη ενότητα είχε θέμα το νέφος και την όξινη βροχή. Στόχοι μας ήταν να γνωρίσουν
οι μαθητές τι είναι το νέφος και η όξινη βροχή, να γνωρίσουν πώς προκλήθηκαν τα παραπάνω
φαινόμενα, να κατανοήσουν τις επικίνδυνες συνέπειες των παραπάνω φαινομένων και να
συνεργαστούν και να αλληλεπικοινωνήσουν. Όπως και στις προηγούμενες ενότητες συζητήσαμε
με τους μαθητές, απάντησαν ομαδικά τα φύλλα εργασίας τους και παρουσίασαν το υλικό και τις
πληροφορίες που βρήκαν.
Στην πέμπτη ενότητα οι μαθητές γνώρισαν τη ραδιενέργεια. Αφού εξηγήσαμε τι είναι, από
τι προκαλείται και τις επιπτώσεις της, προχωρήσαμε σε ατομικά φύλλα εργασίας.
Η προτελευταία ενότητα αφορούσε τη μόλυνση της ατμόσφαιρας. Η διαδικασία
διδασκαλίας ήταν η ίδια με τις προηγούμενες ενότητες. Αυτή τη φορά η δασκάλα έφερε και τις
δικές της πληροφορίες και εικόνες και τις παρουσίασε στους μαθητές. Οι μαθητές ασχολήθηκαν
με αυτές και έφτιαξαν τις δικές τους ζωγραφιές.
Στην έβδομη και τελευταία ενότητα, ασχοληθήκαμε με τον βιολογικό καθαρισμό και την
ανακύκλωση. Οι μαθητές αφού απάντησαν δυαδικά τα φύλλα εργασίας παρουσίασαν το υλικό
που είχανε αντλήσει από το σπίτι. Έπειτα, όλοι μαζί φτιάξαμε στην τάξη ανακυκλωμένο χαρτί.
Τέλος, τα παιδιά μάζεψαν διάφορα σκουπίδια και άχρηστα υλικά για να κατασκευάσουν τις δικές
τους δημιουργίες και να αξιοποιήσουν πράγματα τα οποία δεν έχουν πλέον αξία.
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Στα ίχνη της Γραφής
Η εξέλιξη από την εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι σήμερα
Χρυσούλα Κουναλάκη1, Καλλιόπη Γενιτσαρίδου 2
17ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Είναι ιστορικά αποδεδειγμένο ότι οι τρόποι επικοινωνίας των ανθρώπων διαμέσου των
αιώνων χαρακτηρίζονται από εξέλιξη και αλλαγή. Aπό τις κραυγές και τις χειρονομίες των
πρωτόγονων, οδηγούμαστε στην αφήγηση των ιστοριών γύρω από τη φωτιά μέσα σε σπηλιές
και μετέπειτα στην εμφάνιση διαφόρων μορφών του γραπτού κώδικα. Έτσι, μεταβαίνουμε
σταδιακά στη διαμόρφωση του σημερινού κώδικα γραφής. Μέσα στα πλαίσια της παρούσας
δραστηριότητας και επιθυμώντας να γνωρίσουν τα παιδιά την εξέλιξη του τρόπου με τον οποίο
γράφουμε, επιχειρήσαμε ένα "ταξίδι" στο παρελθόν ακολουθώντας τα "Ίχνη της Γραφής",
δηλαδή την εξέλιξη της γραφής από τα πρώτα στάδια της εμφάνισης του ανθρώπου έως τις μέρες
μας. Για την επίτευξη του εγχειρήματός μας, κάναμε χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από το
έργο: "Στα ίχνη της Γραφής, η ιστορία της γραφής και της γλώσσας στον ελλαδικό χώρο" του
Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στη συνέχεια της παρούσας αφήγησής
μας, θα πραγματοποιηθεί εκτενής αναφορά σε όλες τις βιωματικές δραστηριότητες που έλαβαν
χώρα εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας και σκοπό είχαν την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των παιδιών γύρω από την ιστορία της γραφής και την εξέλιξή της, καθώς
επίσης κατέτειναν στην ανάπτυξη του συνεργατικού και ομαδικού πνεύματος μεταξύ των
μαθητών.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_21.html

Λέξεις κλειδιά
Bραχογραφία, ιερογλυφικά, κρητικές γραφές, πάπυρος, περγαμηνή, χαρτί, τυπογραφία,
ηλεκτρονικό βιβλίο

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Εφαλτήριο για την ενασχόλησή μας με το συγκεκριμένο πρόγραμμα στάθηκε η
πληροφόρηση από τον σχολικό σύμβουλο της 1ης Περιφέρειας Ν. Ηρακλείου κ. Σιφακάκη για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στα ίχνη της Γραφής» της Διεύθυνσης Μουσείων του Υπουργείου
Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Το εκπαιδευτικό πακέτο περιείχε δύο τεύχη. Το ένα
αφορούσε τη γέννηση, την εξέλιξη και τη σημασία της γραφής ενώ, το άλλο περιείχε
προτεινόμενες δραστηριότητες αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Το πακέτο περιείχε ακόμα
ένα CD-rom που περιελάμβανε διαδραστικά παιχνίδια και ένα επιπλέον dvd-rom μιας ταινίας
κινούμενων σχεδίων που λεγόταν «Η μάχη των πι». Το προαναφερόμενο
πακέτο
συμπληρωνόταν από μία μουσειοσκευή σε μορφή δερμάτινης τσάντας την οποία και
δανειστήκαμε. Υπήρχε επίσης και φορητή έκθεση προσαρμοσμένη για ΑμεΑ.
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Αφορμή έναρξης στάθηκε η 3η ενότητα του βιβλίου της γλώσσας «Στον κόσμο των κόμικς, η
οποία περιελάμβανε δραστηριότητες που αφορούν στη γραφή, στον ρόλο της εικόνας και στα
υπόβαθρα της γραφής. Σχετικές με το θέμα ενότητες του βιβλίου της γλώσσας είναι επίσης η 15η
«Αλληλογραφώ» καθώς και η 17η «Εφημερίδες». Στα πλαίσια του μαθήματος της Ευέλικτης
Ζώνης καταφέραμε να συνδυάσουμε και να συνδέσουμε το πρόγραμμα με τα μαθήματα της
Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος, των Εικαστικών, της Θεατρικής
Αγωγής και της Πληροφορικής. Με αυτόν τον τρόπο εγκαινιάστηκε το νέο μαθησιακό
πρόγραμμα, το οποίο προκάλεσε τον ενθουσιασμό και την ενεργή συμμετοχή των μικρών
μαθητών!
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά συμπλήρωναν τον ατομικό φάκελο που
είχαν δημιουργήσει κατά την έναρξη του εκπονήματος, με φύλλα εργασίας που εμπεριείχαν
πληροφοριακό υλικό, εικόνες καθώς και δραστηριότητες αναφορικού (αφήγηση, περιγραφή) και
κατευθυντικού λόγου (επιχειρηματολογία, οδηγίες), μαθηματικές έννοιες (πράξεις, διαχείριση
μονάδων μέτρησης χρόνου, ημερολόγιο), εικαστικές παρεμβάσεις. Με το πέρας του
προγράμματος κάθε μαθητής είχε στην κατοχή του το ολοκληρωμένο φυλλάδιο με τις εργασίες
του, καθώς επίσης είχε τη δυνατότητα να φιλοτεχνήσει το εξώφυλλο του φυλλαδίου του.
Το σύνολο των δραστηριοτήτων των παιδιών καθώς και οι δημιουργίες τους κατά την
πραγμάτωση του προγράμματος εκτέθηκαν σε αίθουσα του σχολείου μας. Τη συγκεκριμένη
έκθεση με τα έργα των μαθητών επισκέφτηκαν όλες οι τάξεις του σχολείου μας, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε, κατά την οποία τα παιδιά μίλησαν με ενθουσιασμό και περηφάνια για
όλα όσα είχαν δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του ετήσιου προγράμματος.
Τέλος, έλαβε χώρα επίσης παρουσίαση στους γονείς, στους οποίους τα ίδια τα παιδιά είχαν
αναλάβει τον ρόλο να παρουσιάσουν, να εξηγήσουν, να περιγράψουν, να μιλήσουν για όλα όσα
έμαθαν, έφτιαξαν και βίωσαν.

Σκοπός
Γενικότερος σκοπός του προγράμματος είναι η πραγματοποίηση ενός φανταστικού ταξιδιού
στον χώρο και στον χρόνο μέσα από την εξερεύνηση του μαγικού κόσμου της γραφής και του
βιβλίου.

Ειδικότεροι στόχοι
Οι μαθητές να:
● κατανοήσουν τη γραφή ως ένα κωδικοποιημένο σύστημα επικοινωνίας στις διάφορες
εποχές
● αντιληφθούν τους λόγους που οδήγησαν τους ανθρώπους στην ανακάλυψη της γραφής
● παρακολουθήσουν διαχρονικά την ιστορία και εξέλιξη της γραφής (εικόνες,
ιδεογράμματα, συλλαβολέξεις, αλφάβητο)
● επισημάνουν τους λαούς που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της γραφής
● συνδέσουν την τοπική ιστορία και τον μινωικό πολιτισμό με την ιστορία της γραφής και
να αναγνωρίσουν τη συμβολή τους στην εξέλιξή της
● γνωρίσουν τον μινωικό πολιτισμό σε όλες του τις εκφάνσεις (καλλωπισμός, ένδυση,
λατρεία, σφραγιδογλυφία, γραφή, διατροφή)
● συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης της τυπογραφίας και τον ρόλο
της στη διάδοση της γνώσης
● συγκρίνουν διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου, όπως το χειρόγραφο και το
έντυπο κείμενο, αλλά και την ελληνική και άλλες γραφές
● αλληλεπιδράσουν διαπροσωπικά και να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά
● εκφραστούν δημιουργικά και καλλιτεχνικά
● παίξουν παιχνίδια ρόλων και να ψυχαγωγηθούν
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Μεθοδολογία - Γενικά χαρακτηριστικά του προγράμματος
Η μεθοδολογία προσέγγισης του θέματος ήταν κατά κύριο λόγο η Ομαδοσυνεργατική, μέσω
της οποίας αναπτύσσονται κοινωνικές δεξιότητες, στάσεις και αξίες, που είναι απαραίτητες για
τη δημιουργία ενεργών πολιτών (Ζωγόπουλος, 2013). Οι μαθητές αναπτύσσονται γνωστικά και
συναισθηματικά μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση με τους συμμαθητές τους και
τους εκπαιδευτικούς, ενώ μαθαίνουν να λειτουργούν σε πλαίσιο αμοιβαίας συνεργασίας.
Η μέθοδος εργασίας σε ομάδες είναι για διάφορους επιστημολογικούς, εκπαιδευτικούς και
ψυχολογικούς λόγους μια αποτελεσματική διδακτική πρακτική (Χατζηδάκης 2011) καθώς:
● Ενθαρρύνει την εμπλοκή των ίδιων των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία, πράγμα
που αποτελεί όλο και περισσότερο στόχο του σημερινού σχολείου.
● Προσφέρει ακριβώς εκείνο το πλαίσιο της αυθεντικής επικοινωνίας και της
διαπραγμάτευσης του νοήματος που επιτρέπει στα παιδιά να μάθουν μέσα από τη
συνεργασία - τη συλλογική, δηλαδή, σκέψη και δράση - και την καθοδήγηση όχι μόνο
του δασκάλου αλλά και των άλλων μελών της ομάδας τους.
● Καλλιεργεί τις αξίες και τις δεξιότητες της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της
διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Συμβάλλει, έτσι, στη
διαμόρφωση πολιτών με συγκροτημένη ατομική και κοινωνική ταυτότητα, με
δημοκρατικό ήθος αλλά και με κριτική σκέψη και ηθική και γνωστική αυτονομία
(Ματσαγγούρας, 2000: 29-31).
Σε ορισμένες περιπτώσεις που κρίθηκε απαραίτητο εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η
οποία λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά σε ομάδες. Τα ουσιώδη γνωρίσματα της βιωματικής
μάθησης είναι το συναίσθημα, οι αισθήσεις και η δράση.
Συγκεκριμένα, οι βιωματικές τεχνικές, πολλές από τις οποίες αξιοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια του προγράμματος, ταξινομούνται στις ακόλουθες κατηγορίες:
1. Προσομοίωση
2. Παιχνίδι ρόλων
3. Αφηγηματική ανασύνθεση
4. Ταξίδια κατευθυνόμενης φαντασίας
5. Συγκρουσιακή ιδεοθύελλα
6. Δραστηριότητες άμεσης εμπειρίας
7. Δραματοποίηση
8. Οργάνωση συζήτησης στρογγυλού τραπεζιού
9. Δραστηριότητες δημιουργικής έκφρασης
10. Μυθοπλασία
11. Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
12. Επισκέψεις σε χώρους πολιτισμικής αναφοράς (Δεδούλη, 2001, σσ. 153 - 155)
Επίσης αξιοποιήθηκε η χρήση Νέων Τεχνολογιών και του διαδικτύου στην εκπαιδευτική
διαδικασία. Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες του μπορούν να µετασχηµατίσουν την παραδοσιακή
διδασκαλία, καθώς υποστηρίζουν την ενεργητική συµµετοχή και τη συνεργασία µεταξύ των
µαθητών, ενώ παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, διαλόγου
διαπραγµάτευσης και τελικά µάθησης (Τζιµογιάννης & Σιόρεντα, 2007). Τα τελευταία χρόνια
αναπτύσσονται δυναµικά νέες υπηρεσίες του παγκόσµιου ιστού (Web 2.0) που είναι γνωστές και
µε τον όρο υπηρεσίες δεύτερης γενιάς, όπως ιστολόγια (blogs), ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης
και επικοινωνίας, εργαλεία διαµοίρασης και ανταλλαγής πληροφοριών (όπως FaceBook,
YouTube), wikis κτλ. Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης τεχνολογίας δείχνουν ότι
μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την ενεργοποίηση συνεργατικών σχημάτων μέσα στην τάξη
με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών (Κατεβάογλου, 2014).
Σύμφωνα με τα παραπάνω αξιοποιήθηκε το ιστολόγιο της τάξης, όπου δημιουργήθηκε
ετικέτα με τον τίτλο "Στα ίχνη της γραφής". Στο ιστολόγιο με αναδρομική χρονολογική σειρά
εμφανίζονται όλες οι δραστηριότητες που αφορούν στον εκπαιδευτικό φάκελο και γενικότερα
στο πρόγραμμα. (http://goo.gl/HDWQx7)
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Το πρόγραμμα εμπλέκεται με τις γνωστικές περιοχές της Γλώσσας, της Φιλαναγνωσίας, των
Εικαστικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, της Πληροφορικής. Συνδέεται επίσης με θεμελιώδεις
διαθεματικές έννοιες όπως επικοινωνία, αλληλεπίδραση, άτομο-σύνολο (ομάδα), ομοιότηταδιαφορά (Δ.Ε.Π.Π.Σ., ΦΕΚ 303 και 304/13-3-2003).
Πραγματοποιήθηκε από τους 44 μαθητές της Β΄ τάξης του 17ου Δημοτικού Σχολείου
Ηρακλείου από τον Σεπτέμβριο 2015 ως τον Ιούνιο 2016 στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης. Οι
μαθητές εργάστηκαν είτε ομαδοσυνεργατικά είτε βιωματικά, αναλόγως των περιστάσεων και
για να εξυπηρετούνται καλύτερα οι στόχοι της κάθε δραστηριότητας.
Οι μέθοδοι που αξιοποιήθηκαν ήταν ανάλογες των στόχων αλλά και των συνθηκών της
εκάστοτε δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε, ανάγνωση, ενεργητική ακρόαση,
καθοδηγούμενη ανακάλυψη, ελεύθερη έκφραση, αυτοσχεδιασμός, εικαστικές δραστηριότητες,
παρακολούθηση βίντεο.
Η υλικοτεχνική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε ήταν το εκπαιδευτικό πακέτο "Στα ίχνη της
γραφής" οι μουσειοσκευές που το συνόδευαν, βιντεοπροβολέας και ηλεκτρονικός υπολογιστής.
Αξιοποιήθηκαν τα διαδικτυακά εργαλεία jigsawplanet,
eclipsecrossword, prezi,
purposegames, issuu, photodentro, mikrosanagnostis, microsoft publisher και το ιστολόγιο (blog)
ως εργαλείο web 2.

Περιγραφή δράσης
Η κατάστρωση της ιστορικής γραμμής αποφασίστηκε μετά από διεξοδική συζήτηση, μέσα
από την οποία εντοπίσαμε τα σημαντικά γεγονότα και τις περιόδους που θα εξετάζαμε.
Ακολούθως, χωριστήκαμε σε ομάδες οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος δεν
έμειναν σταθερές παρά άλλαζαν σε πρόσωπα και αριθμό μελών.
Ξεκινήσαμε με μια πρώτη παρουσίαση του προγράμματος και του υλικού της
μουσειοσκευής https://prezi.com/41e0_e4vj8pn/presentation/, ενώ παράλληλα ακούσαμε και
διαβάσαμε το παραμύθι «Ο μικρός ζωγράφος των βράχων» της Μαρίας Πετκανοπούλου από την
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Μικρού Αναγνώστη και παρακολουθήσαμε ένα σχετικό βίντεο για
ένα σπήλαιο - μουσείο σπηλαιογραφιών στην Ισπανία. Τα παιδιά ήρθαν για πρώτη φορά σε
επαφή με τον τρόπο επικοινωνίας και έκφρασης των προϊστορικών ανθρώπων, τον τρόπο ζωής
τους, καθώς και τα μέρη όπου βρέθηκαν ίχνη αυτής της επικοινωνίας. Στη συνέχεια αναζήτησαν
στον χάρτη αυτούς τους τόπους μέσα στον ελλαδικό χώρο αλλά και έξω από αυτόν, έπαιξαν
παιχνίδια ρόλων, φαντάστηκαν τον εαυτό τους μέσα σε κάποια σπηλιά ή πάνω σε έναν βράχο,
ενθουσιάστηκαν κάνοντας χαρακτική πάνω σε χαρτί, χρησιμοποιώντας χρώματα παστέλ και
τέλος πέρασαν τα δικά τους μηνύματα ζωγραφίζοντας πάνω σε βότσαλα.
Στη συνέχεια, έμαθαν για την επινόηση της σφηνοειδούς γραφής από τους Σουμέριους, τον
λόγο που ονομάστηκε έτσι, το υλικό πάνω στο οποίο έγραφαν και έκαναν αριθμητικές πράξεις
σύμφωνα με το δικό τους αριθμητικό σύστημα.
Σημαντικός σταθμός στις αναζητήσεις μας ήταν η Αίγυπτος και η Ιερογλυφική γραφή.
Επόμενο ήταν σε αυτό το σημείο να τεθούν τα ακόλουθα ερωτήματα, «Ποιοι έγραφαν με αυτήν
τη γραφή;»,« Πώς κατάφερναν και συνδύαζαν τόσα σχήματα;»,«Τι ήταν ο πάπυρος;», «Πού
φύτρωνε;», «Τι συμβόλιζε;» «Πώς τον επεξεργαζόταν και τον χρησιμοποιούσαν; «Τι ήταν η
δέλτος;» Μέσα από αυτή την έρευνα και με τρόπο βιωματικό και παιγνιώδη απαντήθηκαν όλα
τα προαναφερόμενα ερωτήματα. Προς αυτήν την κατεύθυνση τα παιδιά έγραψαν το όνομά τους
στην ιερογλυφική γραφή και το καθένα δημιούργησε τη δική του «δέλτο», η οποία μόλις
ολοκληρωνόταν στόλιζε την τάξη μας, στη συνέχεια οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και
έπαιξαν παιχνίδια στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, έγραψαν προτάσεις στην ιερογλυφική, τις
οποίες αποκρυπτογράφησαν οι συμμαθητές τους. Κατά τη διάρκεια των ιστορικών μας
αναζητήσεων παρακολουθήσαμε ένα πολύ ενημερωτικό video για τη διαδικασία επεξεργασίας
του παπύρου και στη συνέχεια κάθε ομάδα κατασκεύασε το δικό της. Κατά τη διάρκεια αυτής
της δραστηριότητας τα παιδιά ήταν ελεύθερα να ζωγραφίσουν ή να γράψουν πάνω στον πάπυρο
αυτό που επιθυμούσαν.
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Η συνέχεια του ταξιδιού μας ήταν εξίσου καθηλωτική, καθώς εγείρε προβληματισμούς
στους μικρούς μαθητές, όξυνε ως επί το πλείστον την κριτική τους δεινότητα. Το γνωστικό μας
ταξίδι μας κατευθύνει στο κινεζικό σύστημα γραφής και την εφεύρεση της παρασκευής του
χαρτιού από τους Κινέζους. Ερωτήματα που δημιουργήθηκαν εκτός των άλλων στους μικρούς
μαθητές ήταν τα ακόλουθα: «Γιατί κρατήθηκε ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός μυστικό;», «Ήταν
σωστό και τι θα γινόταν αν είχε διαδοθεί νωρίτερα;» Μέσα από αυτές τις σκέψεις και
προβληματισμούς τα παιδιά γνώρισαν τη διαδικασία παρασκευής του χαρτιού και
περιγράφοντας σχετικές εικόνες έγραψαν λεζάντες. Εν τέλει φτιάξαμε τον δικό μας χαρτοπολτό
μέσα στην τάξη και δημιουργήσαμε χειροποίητο χαρτί, εγχείρημα στο οποίο μας βοήθησε το
ηλεκτρονικό βιβλίο των Εικαστικών της Β΄ Γυμνασίου. Μέσα από αυτή μας την προσπάθεια τα
παιδιά εξοικειώθηκαν με την τεχνική, πήραν μέρος σε όλα τα στάδια παρασκευής του
χαρτοπολτού μέχρι την τελική φάση, κατά την οποία στεγνό πια το χαρτί μπορούσε να
ζωγραφιστεί από τους ίδιους τους δημιουργούς του.
Κάνοντας μια παρένθεση από το προαναφερόμενο πλάνο των δραστηριοτήτων μας,
ασχοληθήκαμε στη συνέχεια με τη μουσειοσκευή που συνόδευε το εκπαιδευτικό πακέτο της
Δ/νσης Μουσείων του Υπουργείου Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων, την οποία
δανειστήκαμε για 2 εβδομάδες από την Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης. Το περιεχόμενο της
μουσειοσκευής (εκθέματα, αντίγραφα αυθεντικών αντικειμένων, καρτέλες αντικειμένων,
εργαλεία και όργανα γραφής, έντυπο δραστηριοτήτων, επιτραπέζιο παιχνίδι) ενθουσίασαν τα
παιδιά που μέσα από βιωματικές δράσεις και αξιοποίηση της συνεργασίας και της ομαδικότητας
γνώρισαν την εξέλιξη της γραφής στον ελλαδικό χώρο.
Καθώς στα περιεχόμενα της μουσειοσκευής Α.ΜΕ.Α. υπήρχε και ένα κείμενο σε γραφή
Braille, η κ. Μαρία Σαββάκη, εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης το μετέφρασε στη
νεοελληνική, ώστε να κατανοήσουμε το περιεχόμενό του. Το κείμενο αυτό το τοποθετήσαμε μαζί
με το αρχικό στη μουσειοσκευή, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους επόμενους χρήστες της
μουσειοσκευής να το αξιοποιήσουν κι εκείνοι.
Σειρά είχαν πλέον να μελετηθούν οι κρητικές γραφές. Ήρθαμε σε επαφή και εν συνεχεία
εντρυφήσαμε στην κρητική ιερογλυφική μέσα από τον δίσκο της Φαιστού, γνωρίσαμε τη
Γραμμική Α΄ και τη Γραμμική Β΄. Τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες μάζεψαν πληροφορίες, το
υλικό των οποίων το αξιοποιήσαμε δημιουργικά αφού ανακοινώθηκε στην τάξη και
συμπληρώθηκε με τις ενδεδειγμένες παραινέσεις.
Αξίζει να σημειωθεί εδώ μετά από ακόμα μία σχετική ενημέρωση του σχολικού Συμβούλου
κυρίου Σιφακάκη, παρακολουθήσαμε οι εκπαιδευτικοί έναν από τους κύκλους σεμιναρίων που
διοργανώνει αφιλοκερδώς τα τελευταία χρόνια ο Δρ. Μηνάς Τσικριτσής για εκπαιδευτικούς και
επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού. Ο κύριος Τσικριτσής είναι καθηγητής Πληροφορικής,
ερευνητής αιγαιακών επιγραφών και συνεργάτης στον τομέα Αστροφυσικής, Αστρονομίας και
Μηχανικής του Πανεπιστημίου Αθηνών με πλούσιο επιστημονικό έργο. Το σεμινάριο
περιελάμβανε εκπαιδευτικές συναντήσεις και παροχή εκπαιδευτικού υλικού. Το υλικό αυτό
περιελάμβανε φάκελο σημειώσεων, ένα CD με το λογισμικό για ηλεκτρονικό υπολογιστή και
φορητές συσκευές, που έχει δημιουργήσει ο ίδιος, έτσι ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί
να γράψει λέξεις ή φράσεις στη Γραμμική Β΄, ένα μικρό βιβλίο με θέμα «παίζοντας μαθαίνω την
Γραμμική Β», ένα βιβλίο για την Αρχαιοαστρονομία στον Κρητομυκηναικό Πολιτισμό και
σημειώσεις ή άρθρα του διδάσκοντα.
Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου
όπου τα παιδιά ανακάλυψαν ανάμεσα στα εκθέματα τον δίσκο της Φαιστού, το εντυπωσιακό
δαχτυλίδι του Μίνωα, μεγάλο αριθμό σφραγιδόλιθων καθώς και επιγραφές. Αξίζει να σημειωθεί
ότι τα παιδιά κατά την επίσκεψή μας στο μουσείο ήταν σε θέση να αξιολογήσουν τα εκθέματα
καθώς και να αντλήσουν πληροφορίες από τις λεζάντες που τα συνόδευαν.
Πίσω στη σχολική αίθουσα και αφού είχαν παρατηρήσει με προσοχή τις σφραγίδες πάνω
στον δίσκο της Φαιστού απασχολήθηκαν δημιουργικά σε φύλλα εργασίας ζωγραφίζοντας τον
δίσκο και στη συνέχεια πάνω στον πηλό έκαναν κι αυτά κάτι ανάλογο. Παίξαμε παζλ με τον δίσκο
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της Φαιστού και το δαχτυλίδι του Μίνωα, αξιοποιώντας το εκπαιδευτικό εργαλείο
http://www.jigsawplanet.com, έτσι αποσυνθέσαμε τον δίσκο σε κομμάτια, τα ενώσαμε ξανά και
δημιουργήσαμε, ενώ αξιοποιώντας το διαδικτυακό εργαλείο http://www.eclipsecrossword.com/
έφτιαξαν το σταυρόλεξο του δαχτυλιδιού του Μίνωα. Αφιερώσαμε αρκετό χρόνο στη Γραμμική
Β΄.
Εξαιρετικά ενθαρρυντικό για τη συνέχιση του εγχειρήματός μας, ήταν το γεγονός ότι τα
παιδιά έγραφαν με ενθουσιασμό μέσα σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοβοήθειας. Εν
κατακλείδι, στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, ένιωσαν τα ίδια τη χαρά της δημιουργίας,
καθώς έγραψαν πάνω σε πηλό και σε Γραμμική Β΄ τις ευχές τους οι οποίες στη συνέχεια στόλισαν
το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, ενώ ταυτόχρονα έστειλαν τις ευχές τους για καλή χρονιά στη
Γραμμική Β' σε όλη την Ευρώπη στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning.
Η διατροφή στη Μινωική Κρήτη ήταν άλλο ένα γνωστικό μονοπάτι που διαβήκαμε. Για αυτόν
τον σκοπό αναζητήσαμε πληροφορίες από το βιβλίο “ΣΤΗ ΜΙΝΩΙΚΗ ΚΡΗΤΗ” της Ειρ. Ταχατάκη,
διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Ν. Καζαντζάκη «Στα παλάτια της Κνωσού» και
αποτυπώσαμε σε Γραμμική Β΄ όλα τα προϊόντα που καλλιεργούνταν στους μινωικούς καιρούς.
Τα παιδιά σε ρόλο Μινωίτη εμπόρου αντάλλαζαν τις πραμάτειες τους, έγραφαν και έκαναν
λογαριασμούς σύμφωνα με το αριθμητικό σύστημα της εποχής.
Παράλληλα διαβάσαμε το κείμενο "Πρόσκληση σε γεύμα στο ανάκτορο της Ζάκρου" από το
εγχειρίδιο "Πολιτισμός και Μουσειακή εκπαίδευση" (Επιμορφωτικό σεμινάριο για
εκπαιδευτικούς προσχολικής και δημοτικής εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, που
διοργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης - Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης στο Ηράκλειο, 2-3/11/2007). Με αφορμή το κείμενο υποθέσαμε, πώς θα έμοιαζε
το μαγειρείο, γνωρίσαμε τον εξοπλισμό του και εικάσαμε τι είδους φαγητά μπορεί να έφτιαχναν
σε αυτό.
Στη συνέχεια με χαρά υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας τον σχολικό σύμβουλο της 1 ης
Περιφέρειας κ. Σιφακάκη και συζητήσαμε μαζί του για όλες τις γνώσεις και πληροφορίες που
είχαμε αποκομίσει μέχρι τότε μέσα από τις ιστορικές μας αναδρομές στα ίχνη της γραφής. Μαζί
του αναζητήσαμε στο Φωτόδεντρο - Εθνικός συσσωρευτής Εκπαιδευτικού περιεχομένου - και
πήραμε πληροφορίες για το σφραγιστικό δαχτυλίδι του Μίνωα. Έπειτα απασχολήθηκαμε
δημιουργικά με το εκπαιδευτικό παιχνίδι που το συνόδευε. Στα πλαίσια του παιχνιδιού τα παιδιά
κατασκεύασαν σφραγιδόλιθους, χαράσσοντας πάνω σε πηλό μία από τις παραστάσεις του
δαχτυλιδιού του Μίνωα. Πληροφορίες για τη σφραγυδογλυφία στη μινωική Κρήτη είχαμε
αντλήσει από το εγχειρίδιο "Η διδασκαλία του Μινωικού Πολιτισμού στο σχολείο, στο Μουσείο
και στον αρχαιολογικό χώρο - Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς προσχολικής και
δημοτικής εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, που διοργανώθηκε από τη Δ/νση Π/θμιας
Εκπ/σης Ηρακλείου σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού στο Ηράκλειο, 13-14/05/2006).
Αξίζει να σημειωθεί ότι, αφού συζητήσαμε για τη μινωική διατροφή και το εμπόριο στη
Μινωική Κρήτη, το τέλος της μαθησιακής εμπειρίας διαδέχθηκε μια γευστική απόλαυση, καθώς
όλοι μαζί γευτήκαμε ένα μινωικό πρωινό όπως ακριβώς οι πρόγονοί μας.
Κατευθυνόμενοι προς το Φοινικικό Συλλαβάριο, εντοπίσαμε στον χάρτη την αρχαία Φοινίκη,
συζητήσαμε και διερωτηθήκαμε για τις σχέσεις του λαού αυτού με τους Έλληνες καθώς και τους
λόγους που συνέβαλλαν στην υιοθέτησή του.
Αφήνοντας πίσω μας την αρχαία Φοινίκη, αρχίσαμε σιγά σιγά να γνωρίζουμε το ελληνικό
αλφάβητο, τα επιχώρια αλφάβητα, τον τρόπο γραφής και την εκπαίδευση στην αρχαία Αθήνα.
Μέσα από την παρατήρηση αγγείων οι μαθητές κατέληξαν σε πολλά συμπεράσματα καθώς
πραγματοποίησαν συγκρίσεις με τη σημερινή αποχή. Περιέγραψαν εικόνες που βρήκαμε στο
διαδίκτυο και εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές με το δικό τους σχολείο. Αναζήτησαν
πληροφορίες μέσα από το Φωτόδεντρο και έκαναν αναπαράσταση της διαδικασίας
οστρακοφορίας μέσα από δραματοποίηση στην τάξη. Ως άλλοι αρχαίοι Σπαρτιάτες χωρίστηκαν
σε ομάδες, έφτιαξαν κι ίδιοι την κρυπτεία σκυτάλη και την έδωσαν στους συμμαθητές τους να
την αποκρυπτογραφήσουν.
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Με αφορμή την ενότητα του βιβλίου της Γλώσσας μας "Τι βιβλίο είναι αυτό;" που αφορά
στο λεξικό, και μία άσκηση αντικατάστασης αριθμών με το αντίστοιχο γράμμα της αλφαβήτας,
ώστε να εξασκηθούμε στην αλφαβητική σειρά, μιλήσαμε για τις μεθόδους κρυπτογραφίας, που
χρησιμοποιούσαν και χρησιμοποιούν οι άνθρωποι από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας.
Αντλώντας πληροφορίες και ιδέες από τις προτάσεις δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού
πακέτου, γίναμε κι εμείς κωδικοπλάστες και γράψαμε τα μηνύματά μας με μυστικούς κωδικούς.
Σειρά προς διερεύνηση είχαν τώρα οι γραφείς στο Βυζάντιο. Τα ειλητάρια, τα χρυσόβουλλα,
οι κώδικες ήταν αντικείμενα και ονομασίες ανοίκειες και άγνωστες προς τους μικρούς μαθητές.
Τώρα όμως, με άνεση τις χρησιμοποιούσαν και πλούτιζαν το λεξιλόγιό τους. Ανάμεσα στις
βιωματικές δραστηριότητες που συμπλήρωναν το θεωρητικό τμήμα της μάθησης, έλαβαν τη
θέση ενός Βυζαντινού γραφέα δημιούργησαν με την ομάδα τους τα «βυζαντινά χειρόγραφα» της
τάξης και έπαιξαν εκπαιδευτικά παιχνίδια. Σε αυτό το σημείο ανατρέξαμε πάλι στο Φωτόδεντρο,
γνωρίσαμε τα πρωτογράμματα και τα υπόβαθρα γραφής. Έπειτα τα παιδιά με χαρά έφτιαξαν τα
Πρωτογράμματα των ονομάτων τους τα οποία στολίστηκαν στην τάξη μας και έπλασαν τις δικές
τους ιστορίες όπως ακριβώς τις δημιούργησαν με τη φαντασία τους.
Αξέχαστη, όμως, εμπειρία μας προσέφεραν η κυρία Ρούλα Γκίκα και ο κύριος Μανώλης
Γραμματικάκης, ιδιοκτήτης του κεραμοποιείου “Κέραμος” οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με
προθυμία στο κάλεσμα και στην πρότασή μας για μια δημιουργία, που θα είχε σχέση με το
πρόγραμμα "Στα ίχνη της γραφής", που εκπονούσαμε. Μάλιστα, παρά τη δυσκολία υλοποίησης
της ιδέας μας, για δημιουργία του Πρωτογράμματος των παιδιών σε ένα πήλινο αγγείο, δεν μας
αποθάρρυναν, αλλά έκαναν ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν στην πραγμάτωσή της. Έφεραν
όλα τα υλικά στο σχολείο μας, προετοίμασαν τα χρώματα και μας καθοδήγησαν στη δημιουργία
ενός πραγματικά αυθεντικού και χρήσιμου ενθυμίου από το πρόγραμμα αυτό.
Προχωρώντας στην ιστορική γραμμή ήρθε η σειρά να γνωρίσουμε τον πατέρα της
Τυπογραφίας, Ιωάννη Γουτεμβέργιο, μέσα από ένα όμορφο video διαμορφωμένο ειδικά για
παιδιά. Ακολούθησε μια σειρά δραστηριοτήτων, μέσα από τις οποίες οι μαθητές μπόρεσαν να
γνωρίσουν την τέχνη της τυπογραφίας αλλά και να ακούσουν μέσα από ηχογραφήσεις τους
ίδιους τους τοπογράφους όχι μόνο να μιλούν με αγάπη για τη δουλειά τους, αλλά και να
αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κατά την εκτέλεσή της. Στη συνέχεια,
ακολούθησε μια βιωματική εμπειρία, καθώς τα παιδιά τύπωσαν με σφραγίδες που
κατασκευάσαμε στην τάξη και συνειδητοποίησαν εμπράκτως τη σπουδαιότητα της ανακάλυψης
της τυπογραφίας. Επιπλέον είχαν την ευκαιρία να κάνουν μια εικονική περιήγηση στο μουσείο
τυπογραφίας που βρίσκεται στα Χανιά.
Προσεγγίζοντας ιστορικά τα νεότερα χρόνια, τα παιδιά έμαθαν για τη λειτουργία του
πολύγραφου και εξοικειώθηκαν με τη γραφομηχανή καθώς έγραψαν τα ίδια σε αυτή.
Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που είχαμε αντλήσει μέσα από το πρόγραμμα και την ενότητα
της Γλώσσας "Εφημερίδες", δημιουργήσαμε ηλεκτρονική εφημερίδα, αφού συζητήσαμε τη
διαδικασία και τα στάδια παραγωγής. Μοιράστηκαν τα άρθρα ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των
παιδιών και αποφασίστηκε το όνομα της εφημερίδας "Στο γράψε - σβήσε". Συνέθεσαν τα
κείμενά τους και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού Πληροφορικής κ. Αλεγκάκη Γεώργιου,
πέρασαν σε κειμενογράφο το μεγαλύτερο μέρος τους. Δημιούργησαν επίσης ομαδικά τα δικά
τους παραμύθια.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το ενδιαφέρον τους κορυφώθηκε, όταν ήρθαν σε επαφή
και έγραψαν σε μια γραφομηχανή διαφορετική από τις άλλες, στη γραφομηχανή των ατόμων με
προβλήματα όρασης, δυνατότητα που κάνει εφικτή το σύστημα Braille. Με τη βοήθεια του
«Μικρού αναγνώστη» συνέλεξαν πληροφορίες για τον Λουδοβίκο Μπράιγ, εφευρέτη του
προαναφερόμενου συστήματος, προσπάθησαν να αναγνωρίσουν σύμβολα και να διαβάσουν
όπως ακριβώς επιτάσσει το σύστημα braille, αξιοποιώντας την αφή τους. Σε αυτό το σημείο
καθοριστική ήταν η συνδρομή της εκπαιδευτικού παράλληλης στήριξης κ. Αναγνωστάκη
Ιωάννας, προκειμένου να γράψουν τα παιδιά στη γραφομηχανή Braille αλλά και να διαλευκάνει
πολλές απορίες των παιδιών αναφορικά με την εκπαίδευση των παιδιών με προβλήματα
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όρασης. Μέσα από την παρουσίαση και προσομοιώσεις της καθημερινότητας των ατόμων με
οπτική αναπηρία, τα παιδιά μπήκαν στη θέση των συνανθρώπων τους και μπόρεσαν να
συναισθανθούν τις δυσκολίες τους.
Φτάνοντας στη σημερινή εποχή, την εποχή της τεχνολογίας, οι μαθητές «ξεφύλλισαν»
αρκετά ηλεκτρονικά βιβλία με τη βοήθεια του Η/Υ αλλά και τα σχολικά μας εγχειρίδια. Γνώρισαν
τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αντάλλαξαν ηλεκτρονικά μηνύματα.
Τέλος είχαν τη χαρά να επισκεφτούν από κοντά τις εγκαταστάσεις των Εκδόσεων «Ίτανος»
και να εξοικειωθούν με όλα τα στάδια της εκτύπωσης ενός βιβλίου. Ξεναγήθηκαν σε όλους τους
χώρους παραγωγής και παρακολουθήσαν την παρουσίαση ενός παιδικού βιβλίου διαδραστικά
με ενεργή συμμετοχή των ίδιων.
Επιπλέον, έζησαν και τη μοναδική εμπειρία μιας διαδικτυακής συνάντησης με τη συγγραφέα
κ. Μ. Καριωτάκη, συγγραφέα του βιβλίου “Η κυρία Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία”, που
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας. Η προετοιμασία για τη συνάντηση ήταν αρκετά ευχάριστη
και δημιούργησε ένα αίσθημα ευφορίας και ανυπομονησίας στα παιδιά. Στα πλαίσια της
παρουσίασης του βιβλίου “Η κυρία Σιντορέ” μέσα από τραγούδι, ζωγραφική, θεατρικό παιχνίδι,
δραματοποίηση, η μέρα της συνάντησης εξελίχθηκε όχι μόνο δημιουργική αλλά και
συναρπαστική. Τα παιδιά συνομίλησαν με τη συγγραφέα, εκδήλωσαν τα αισθήματά τους και τις
απόψεις τους σχετικά με το περιεχόμενο του βιβλίου και τους ήρωές του και έθεσαν ερωτήματα.
Τέλος με τη βοήθεια της κυρίας Καριωτάκη - Σιντορέ δημιούργησαν το δικό τους τραγούδι με τα
ουδέτερα σε -ι.
Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας καταλήξαμε πάλι στον συναρπαστικό κόσμο των κόμικς.
Αυτήν τη φορά τα παιδιά χωρισμένα σε έξι ανομοιογενείς ομάδες σύμφωνα με τους μεγάλους
σταθμούς της γραφής που εξετάσαμε (σπηλαιογραφίες, Ιερογλυφική γραφή, κρητικές γραφές,
αρχαίο ελληνικό αλφάβητο, Βυζαντινοί γραφείς, τυπογραφία) δημιούργησαν τα δικά τους κόμικς
σε έντυπη αλλά και σε ηλεκτρονική μορφή.

Αξιολόγηση - Ανατροφοδότηση
Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας μέσα στον χρόνο και τους λαούς, καταγράψαμε τις
απόψεις και τις δράσεις των παιδιών. Μελετήσαμε τις εργασίες τους και τις αντιπαραβάλλαμε
με τις μαθησιακές επιδιώξεις που θέσαμε αρχικά. Μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου εργασίας
προβήκαμε σε γενική αποτίμηση των γνώσεων που κατακτήθηκαν, των στάσεων που
υιοθετήθηκαν και των δεξιοτήτων που αναπτύχθηκαν. Με τη βοήθεια του διαδικτυακού
εργαλείου http://www.purposegames.com/ μικροί και μεγάλοι παίξαμε, νιώσαμε τη χαρά της
επιτυχίας και επιβεβαιώσαμε τις γνώσεις μας. Σημαντικότερο όλων ήταν ότι παιδιά και
παιδαγωγοί απολαύσαμε πραγματικά αυτό το ταξίδι!

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά τον σύμβουλο 1ης Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, κ.
Πολυχρόνη Σιφακάκη για την παραχώρηση του εκπαιδευτικού φακέλου και γιατί στήριξε όλο
πρόγραμμα από την έναρξη ως το τέλος.
Ευχαριστούμε ακόμα τον κ. Γεώργιο Περικλειδάκη, Προϊστάμενο Επιστημονικής και
Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π/θμιας Εκπ/σης Κρήτης για τον δανεισμό της μουσειοσκευής,
καθώς και τον κ. Γεώργιο Μαρκατάτο, υπεύθυνο προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων, για
τη συμμετοχή μας στο φεστιβάλ μαθητικής δημιουργίας.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε στον Δρ. Μηνά Τσικριτσή, για την παρακολούθηση του
κύκλου σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως για την αφοσίωσή του και την αγάπη του
για τις κρητικές γραφές, που κατάφερε να μας μεταδώσει.
Ευχαριστούμε επίσης τον κύριο Μανώλη Γραμματικάκη και την κυρία Ρούλα Γκίκα για όλα
όσα προσέφεραν με ανιδιοτέλεια, μεράκι, κέφι, αγάπη και σεβασμό στα παιδιά.
Ένα ακόμα ευχαριστώ στην κυρία Μαρία Καριωτάκη, συγγραφέα του βιβλίου “Η κυρία
Σιντορέ και η μουσική ορθογραφία”, γιατί μέσα από τη διαδικτυακή συνάντηση προσέφερε στα
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παιδιά την εμπειρία της γνωριμίας με έναν συγγραφέα, καλλιεργώντας τη θετική στάση απέναντι
στο βιβλιο και στη συγγραφή.
Τέλος, ευχαριστούμε από καρδιάς τις εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, Ιωάννα
Αναγνωστάκη, Ολυμπία Δέλλιου και Μαρία Σαββάκη, γιατί στάθηκαν ακούραστοι αρωγοί και
συνοδοιπόροι μας σ’ αυτό το ταξίδι.
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Γνωρίζω - Συνεργάζομαι - Διώχνω τον φόβο
Μορφές βίας και σχολικού εκφοβισμού - Χαρακτηριστικά
εμπλεκομένων - Σχεδιασμός δράσεων για την αντιμετώπιση και την
πρόληψη του φαινομένου
Αναστασία Παπαδάκη1, Πελαγία Διαλεκτάκη2
28ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Μέσα από βιωματικές δράσεις προσπαθούμε να κατανοήσουμε το φαινόμενο της σχολικής
βίας και του εκφοβισμού, γνωρίζοντας τις μορφές του και τους ρόλους των εμπλεκομένων (θύτη,
θύματος, παρατηρητή) και το διαχωρίζουμε από τις περιπτώσεις των απλών συγκρούσεων στον
χώρο του σχολείου. Μιλάμε για τις συνέπειες και τα συναισθήματα των εμπλεκομένων,
σκεφτόμαστε και καταγράφουμε αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισής του και
σχεδιάζουμε δράσεις ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_75.html

Λέξεις κλειδιά
Σχολική βία, εκφοβισμός, θύτης, θύμα, παρατηρητής

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Η σχολική κοινότητα το τελευταίο διάστημα είναι αποδέχτης πλήθους παραγόντων που
καθορίζουν την ταυτότητά της και τη συνδέουν με την κοινωνική πραγματικότητα, μια
πραγματικότητα που είναι σκληρή, δύσκολη και αρκετά βίαιη.
Απόρροια όλου αυτού είναι οι άνθρωποι να απομακρύνονται, οι κοινωνικοί δεσμοί να
χαλαρώνουν και η επικοινωνία να καταστρέφεται. Φαινόμενα όπως η βία και ο σχολικός
εκφοβισμός γίνονται έντονα.
Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται μια προσέγγιση που θα εξασφαλίσει όχι μόνο τη
συμπτωματική αντιμετώπισή τους, αλλά θα αναζητά τα αίτια πίσω από τα συμπτώματα.
Διεθνείς έρευνες αναφέρουν ότι περίπου το 15% των μαθητών έχουν βιώσει συμπεριφορές
σχολικού εκφοβισμού και βίας από συμμαθητές τους. Το φαινόμενο εντείνεται με αρνητικές
συνέπειες τόσο στην ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη διαδικασία της
μάθησης. Τα θύματα συχνά αποκρύπτουν τα περιστατικά θεωρώντας ότι η παρέμβαση κάποιου
ενήλικα όχι μόνο δεν μπορεί να αλλάξει την κατάσταση, αλλά ίσως να την επιτείνει. Νιώθουν
ντροπή, φόβο, ακόμα και τύψεις.
Εδώ, λοιπόν, καλείται το σχολείο και ο εκπαιδευτικός, να παρέμβουν αποτελεσματικά για
τη μείωση των φαινομένων αυτών. Δεν υπάρχουν γρήγορες λύσεις για την αντιμετώπιση των
περιστατικών. Η αλλαγή έρχεται σταδιακά μέσα από την πρώιμη προληπτική παρέμβαση που
έχει σαν στόχο την ενδυνάμωση των ατόμων και την παροχή συναισθηματικής ασφάλειας
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας, ώστε να καθυστερήσουμε ή ακόμα και να
αποφύγουμε την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων. Προσπαθούμε να επαναφέρουμε θετικά

1
2

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - anastasiap1979@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ -
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πρότυπα κοινωνικής συμβίωσης και συμπεριφοράς και να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την
ικανότητα διαχείρισης των συγκρούσεων και ενδυνάμωσης του αυτοελέγχου.
Με αφορμή, λοιπόν, τους προβληματισμούς αυτούς και βλέποντας στην αυλή του σχολείου
μας περιστατικά εκφοβισμού, επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό στα πλαίσια της
Ευέλικτης Ζώνης.

Σκοπός και στόχοι
●
●
●

●
●
●

Να ενισχυθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας στην ομάδα.
Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα των αξιών και της διαφορετικότητας.
Να κατανοήσουν το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο,
γνωρίζοντας τις μορφές του και τους ρόλους των εμπλεκομένων (θύτη, θύματος και
παρατηρητή).
Να αντιληφθούν τις αρνητικές επιπτώσεις του.
Να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους όταν είναι παρόντες σε περιστατικά εκφοβισμού
και βίας στο σχολείο, ενισχύοντας την ενσυναίσθηση και την αλληλεγγύη τους.
Να σκεφτούν αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου και να
σχεδιάσουν δράσεις ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας με σκοπό την πρόληψή του.

Περιγραφή δράσης
Το πρόγραμμα στηρίχτηκε σε μεγάλο βαθμό στο “Εγχειρίδιο με δραστηριότητες στην τάξη
για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των μαθητών”, που προέκυψε από την
εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Διακρατικού προγράμματος Δάφνη ΙΙΙ, με συντονίστρια
χώρα την Ελλάδα, μέσω της Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. (Εταιρείας Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του
Εφήβου) και συμμετέχουσες χώρες την Κύπρο, τη Λιθουανία και την Πολωνία. Το εγχειρίδιο αυτό
περιελάμβανε 11 βιωματικά εργαστήρια συνολικής διάρκειας 22 ωρών. Από αυτά τα βιωματικά
εργαστήρια έγινε επιλογή δραστηριοτήτων και ανάλογη προσαρμογή με αποτέλεσμα να
προκύψει το δικό μας πρόγραμμα το οποίο είχε διάρκεια 5 μηνών και πραγματοποιήθηκε από
τους 19 μαθητές της Ε΄ τάξης του σχολείου μας (αμιγές τμήμα).
Αφόρμηση - Γνωριμία με το θέμα

Η αφόρμηση για την παρουσίαση του θέματος έγινε μέσα από την ανάγνωση ενός
λογοτεχνικού βιβλίου με τίτλο: “Μήπως είμαι βλάκας;” του Σάκη Σερέφα. Ο πρωταγωνιστής του
βιβλίου είναι ένας μαθητής στον οποίο αρέσει να στήνει φάρσες και να τρομοκρατεί τους
συμμαθητές του, να τους κοροϊδεύει και να τους απειλεί, βρίσκοντας εύκολα δικαιολογίες
απέναντι στους δασκάλους για τη συμπεριφορά του. Όμως έρχεται η μέρα που ο ήρωας του
βιβλίου θα αναγκαστεί για πρώτη φορά να σκεφτεί όσα έκανε και τελικά να απορρίψει αυτήν τη
συμπεριφορά.
Στη συνέχεια ακολούθησε συνάντηση - ομιλία από την ψυχολόγο κ. Ειρήνη Μαρκουλάκη
υπεύθυνη του συλλόγου “Το Χαμόγελο του παιδιού”, η οποία μας μίλησε, μέσα από την εμπειρία
της, για μια ανάλογη περίπτωση μαθητή, ο οποίος κορόιδευε και απειλούσε έναν συμμαθητή
του, καινούριο στο σχολείο. Οι δύο αυτές ιστορίες μας έδωσαν την αφορμή να συγκρίνουμε τα
περιστατικά και να αναγνωρίσουμε ομοιότητες στη συμπεριφορά των θυτών.
Χωρισμός σε ομάδες

Τα παιδιά χωρίζονται με τυχαίο τρόπο, μέσα από παιχνίδι, σε ομάδες και φτιάχνουν το
σύμβολο και το όνομα της ομάδας τους. Στη συνέχεια τα σύμβολα ενώνονται και προκύπτει το
έμβλημα και το όνομα της ομάδας μας.
Μελέτη περίπτωσης

Στα παιδιά δόθηκε μια ιστορία εκφοβισμού και σχολικής βίας. Αφού διαβάσαμε την ιστορία,
ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τους ρόλους των ηρώων της, τη στάση τους στα γεγονότα και
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τα συναισθήματά τους. Στη συνέχεια ακολούθησε επεξεργασία του κειμένου, το οποίο
εμπλουτίστηκε με διάλογο και δραματοποιήθηκε από τις ομάδες. Τα παιδιά μίλησαν για την
εμπειρία τους και τα συναισθήματα που δημιουργήθηκαν από τον συγκεκριμένο ρόλο.
Διαφορετικότητα

Στα πλαίσια αυτής της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν παιχνίδια λόγου και κίνησης με
σκοπό την ενθάρρυνση της διαφορετικότητας. Παίξαμε “μουσικές καρέκλες”, αλλά με έναν
διαφορετικό τρόπο. Ένα παιδί στέκεται στο κέντρο του κύκλου και ζητάει από τους συμμαθητές
του να σηκωθούν και να αλλάξουν θέσεις μόνο όσοι έχουν αρχικά κάποιο εξωτερικό
χαρακτηριστικό (π.χ. φορούν αθλητικά παπούτσια, μαύρη μπλούζα, έχουν γυαλιά…).
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το χαρακτηριστικό αυτό να το διαθέτει το παιδί που στέκεται στο
κέντρο. Επίσης όσοι σηκώνονται πρέπει να βρουν νέα θέση (κανένας δεν κάθεται όπου ήταν
πριν). Αυτός που θα μείνει χωρίς καρέκλα στέκεται στο κέντρο και ανακοινώνει το επόμενο
χαρακτηριστικό. Για να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον μετά από μερικούς γύρους αλλάξαμε λίγο
τους κανόνες και παίζαμε με αγαπημένες συνήθειες, αγαπημένα μέρη, αγαπημένα μαθήματα
και τέλος με στοιχεία του χαρακτήρα μας (π.χ. όσοι νευριάζουν εύκολα, όσοι έχουν φοβίες, όσοι
είναι πεισματάρηδες….). Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στον κύκλο. Προσπαθήσαμε να
θυμηθούμε σε ποια χαρακτηριστικά σηκώθηκαν οι περισσότεροι μαθητές και σε ποια οι
λιγότεροι και να εντοπίσουμε τα κοινά χαρακτηριστικά και τις διαφορές που έχουν τα άτομα μιας
ομάδας μεταξύ τους. Μιλήσαμε για τις διαφορές και σχολιάσαμε τον τρόπο που αυτές
επηρεάζουν τη στάση μας απέναντι στους άλλους.
Στο δεύτερο μέρος της συνάντησης παίξαμε ένα πολύ πρωτότυπο παιχνίδι, όπου ο ένας
έπρεπε να συμπληρώσει τον άλλο. Η αρχική φράση ήταν: “Θα πάω ταξίδι το καλοκαίρι”. Ο
επόμενος παίκτης επαναλαμβάνει την αρχική φράση και συμπληρώνει κάτι ακόμα. Ο επόμενος,
την αρχική φράση, την προσθήκη του προηγούμενο και κάτι δικό του. Με αυτόν τον τρόπο η
διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να μιλήσουν όλα τα παιδιά στον κύκλο. Το ενδιαφέρον σ’
αυτό το παιχνίδι και η έκπληξη των μαθητών ήταν η ανατροπή που έγινε λίγο μετά τη μέση. Κι
ενώ η “αρχική φράση” συμπληρωνόταν με συγκεκριμένη λογική (Θα πάω ταξίδι το καλοκαίρι, σ’
ένα νησί, με τους φίλους μου, για μια εβδομάδα, σ΄ ένα ακριβό ξενοδοχείο, θα κάνω μπάνια…..)
ένας μαθητής συμπληρώνει “...και θα επισκεφτώ ένα μουσείο”. Και τότε οι υπόλοιποι του
κύκλου που δεν είχαν μιλήσει ξαφνιάστηκαν κι άρχισαν να συμπληρώνουν τη φράση με έναν
διαφορετικό τρόπο “..θα διαβάσω ένα βιβλίο, θα γράψω ένα μυθιστόρημα”. Στη συζήτηση που
ακολούθησε μιλήσαμε για το πόσο σπουδαίο είναι να είμαστε διαφορετικοί και πώς η αποδοχή
του διαφορετικού εμπλουτίζει τη δική μας ζωή.
Σχολικός εκφοβισμός ή απλή σύγκρουση;

Στα παιδιά δόθηκε μία σελίδα με 7 διαφορετικά μικρά σενάρια, τα οποία έπρεπε μέσα στην
ομάδα να διαχωρίσουν ποιο από αυτά ήταν μια απλή σύγκρουση και ποιο σχολικός εκφοβισμός,
δικαιολογώντας την απόφασή τους. Στη συνέχεια τα ίδια τα παιδιά έγραψαν το δικό τους
σενάριο, θέτοντας τον ίδιο προβληματισμό στις υπόλοιπες ομάδες. Μέσα από αυτά τα
διαφορετικά περιστατικά δόθηκε παράλληλα και η ευκαιρία να μιλήσουμε για τους ρόλους των
εμπλεκομένων (θύμα, θύτης, παρατηρητής) και τα χαρακτηριστικά του καθενός. Στο τέλος αυτής
της συνάντησης μοιράστηκαν Φύλλα Παρατήρησης, προκειμένου οι μαθητές να σημειώσουν τη
στάση των εμπλεκομένων σε περιστατικά που θα συνέβαιναν στην αυλή του σχολείου μας, κατά
τη διάρκεια μιας εβδομάδας. Οι μαθητές, ανά ζευγάρια, παρατηρούσαν τις συμπεριφορές των
παιδιών την ώρα του διαλείμματος κι αν διέκριναν κάποιο περιστατικό σημείωναν τις
αντιδράσεις των θυτών, των θυμάτων και των παρατηρητών. Τα φύλλα αυτά αποτέλεσαν υλικό
επεξεργασίας σε όλες τις υπόλοιπες δράσεις του προγράμματος.
Ο εσωτερικός κόσμος του θύτη και του θύματος

Τα παιδιά φαντάστηκαν διάφορους τύπους θυτών και θυμάτων και προσπάθησαν να τους
αποδώσουν μέσα από το μάθημα των Εικαστικών. Στη συνέχεια κολλήσαμε αυτούς τους ήρωες
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σε χάρτινα παράθυρα και προσπαθήσαμε να δούμε μέσα τους και να αναρωτηθούμε ποια είναι
τα στοιχεία εκείνα που κάνουν ένα παιδί να συμπεριφέρεται ως θύτης και ως θύμα. Τα παιδιά
έγραψαν αυτό που πίστευαν στο παράθυρο και “κολλήσαμε” από πάνω σε ξεχωριστό χαρτόνι
τον χαρακτήρα. Έτσι κάθε φορά που ανοίγαμε ένα παράθυρο, αποκαλύπταμε τον εσωτερικό
χαρακτήρα του ατόμου που εικόνιζε.
Δραματοποίηση - Δημιουργία ταινίας

Τα παιδιά, έχοντας κατανοήσει το φαινόμενο της σχολικής βίας και του εκφοβισμού και τους
ρόλους των εμπλεκομένων, επιχειρούν να γράψουν το δικό τους σενάριο και να το
δραματοποιήσουν στη σκηνή του σχολείου. Κι ενώ τα σενάρια ήταν ιδιαίτερα πειστικά ως προς
την παρουσίαση του φαινομένου, οι μαθητές συναντούσαν κάθε φορά την ίδια δυσκολία: Πώς
να αποδώσουν στη σκηνή του σχολείου τον χώρο στον οποίο εκτυλίσσεται το περιστατικό; Η
ανάγκη αυτή μας οδήγησε λοιπόν στη δημιουργία μιας ταινίας χωρίς λόγια. Οι ομάδες
ενώθηκαν, μοίρασαν τους ρόλους και δραματοποίησαν τα περιστατικά σχολικής βίας και
εκφοβισμού σε όλους τους πιθανούς χώρους ενός σχολείου: στην είσοδο, στην αυλή, στην
προσευχή, στο κυλικείο, στην τάξη, στις τουαλέτες. Το γεγονός ότι δε βάλαμε λόγια έκανε τη
διαδικασία πιο εύκολη, καθώς δε χρειαζόταν πολλά γυρίσματα για να έχουμε την επιθυμητή
λήψη. Στη συνέχεια ενώσαμε τις σκηνές, βάλαμε μουσική και προβάλαμε την ταινία στη σκηνή
του σχολείου. Τρία παιδιά ανέλαβαν τον ρόλο του “παρατηρητή επί σκηνής”, σχολιάζοντας τα
γεγονότα που έβλεπαν να διαδραματίζονται στην οθόνη, αλλά και τις συμπεριφορές των
εμπλεκομένων. Τελικά, με την “καθοδήγησή’’ τους δίνεται λύση στο πρόβλημα του ήρωα και οι
σχολιαστές γίνονται ένα με τους πρωταγωνιστές της ταινίας (εξαφανίζονται από τη σκηνή και
εμφανίζονται στην οθόνη μαζί με τους υπόλοιπους ρόλους). Με αυτήν την ταινία - δρώμενο,
επιλέξαμε να ενημερώσουμε ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα την Πανελλήνια Μέρα κατά
της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, στις 7 Μαρτίου. Μία δράση η οποία ενθουσίασε τους
δημιουργούς της (λόγω της συμμετοχής τους στα γυρίσματα), αλλά κι επηρέασε ολόκληρη τη
σχολική κοινότητα. Τα σχόλια ιδιαίτερα των μαθητών των μικρότερων τάξεων ήταν
χαρακτηριστικά του αντίκτυπου που είχε η δράση. (Αυτό είναι το κυλικείο μας, η αυλή μας. Μα
αλήθεια έγιναν όλα αυτά; Πότε; Μα εμείς δεν είδαμε να τον χτυπάνε το διάλειμμα.)
Δημιουργική γραφή

Στη συνάντηση αυτή ανατέθηκε σε κάθε ομάδα παιδιών να γράψει μία μόνο παράγραφο
μιας ιστορίας, η οποία θα αναφερόταν σε κάποιο περιστατικό σχολικής βίας. Κάθε μέλος της
ομάδας θα έγραφε τη δική του παράγραφο πάνω στο θέμα της ομάδας. Έτσι η πρώτη ομάδα
έπρεπε να περιγράψει το Θύτη, η δεύτερη το Θύμα, η τρίτη το περιστατικό σχολικής βίας και
εκφοβισμού και, τέλος, η τέταρτη ομάδα τη λύση. Κάθε παιδί έγραφε την παράγραφό του χωρίς
να γνωρίζει τι έγραφαν οι υπόλοιποι. Στη συνέχεια τα κείμενα αυτά τυπώθηκαν σε χρωματιστά
χαρτιά. Το χρώμα του χαρτιού υποδήλωνε το περιεχόμενο της παραγράφου. Στην επόμενη
συνάντηση τώρα τα παιδιά κάθε ομάδας διάλεξαν τυχαία ένα χαρτί από κάθε χρώμα. Είχαν
δηλαδή τώρα 4 παραγράφους, οι οποίες δημιουργούσαν μια ιστορία. Τα παιδιά έγραψαν την
ιστορία αυτή κάνοντας τις απαραίτητες ενώσεις και διορθώσεις και στη συνέχεια την
εικονογράφησαν, δημιουργώντας τη δική τους σελίδα κόμικ.
10 βήματα προς τη λύση

Η συνάντηση αυτή είχε ως στόχο να βοηθήσει τους μαθητές να σκεφτούν και να
αναζητήσουν λύσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου. Λύσεις που όπως
αναφέραμε, είναι καλό να έχουμε προετοιμάσει από πριν, ώστε να μην αιφνιδιαστούμε σε
ανάλογη περίπτωση. Για να βοηθηθούν τα παιδιά έγινε παράλληλα προβολή ενός βίντεο με
τίτλο: ”Πώς να νικήσεις τον νταή, χωρίς να τον αγγίξεις”. Τα παιδιά σημείωσαν τις λύσεις σε
χαρτονάκια που είχαμε κόψει σε σχήμα πατούσας. Έπειτα ακολούθησε συζήτηση, προκειμένου
να διαβαθμίσουμε τις συμβουλές ανάλογα με το τι θα μπορούσε να γίνει ως πρώτο βήμα,
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δεύτερο κτλ. Κι έτσι ολοκληρώσαμε τη δραστηριότητά μας φτιάχνοντας ένα χαρτόνι που περιείχε
τα 10 βήματα προς τη λύση.

Αναφορές
●
●
●
●

Δραστηριότητες στην τάξη για την πρόληψη του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ των
μαθητών
Διδάσκοντας μέσα από ιστορίες
Η ιστορία του Βίκτωρα και της Μαρίας
Νίκησε τον Νταή Χωρίς να τον Αγγίξεις
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Μουσική του κόσμου
Η μουσική ενώνει τους λαούς της γης
Άννα Στουμπίδη1, Χριστοθέα Φαρσάρη2, Μαρία Περδικάκη3, Ευαγγελία
Σαλούστρου4
33ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η μουσική του κόσμου είναι ένα πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από τα παιδιά
του 33ου Νηπιαγωγείου και προέκυψε από το ενδιαφέρον και την αγάπη που έδειξαν για τα
τραγούδια που μαθαίναμε κατά καιρούς στο πλαίσιο των καθημερινών μας δραστηριοτήτων. Τα
παιδιά και των δυο τμημάτων χωρίστηκαν από κοινού σε έξι μικροομάδες και αφού εργάστηκαν
σε αυτές παρουσίασαν στην ολομέλεια και τις προσωπικές τους εργασίες που με τη συνεργασία
των γονιών τους είχαν δουλέψει. Οι ομάδες ήταν έξι και ήταν οι εξής 1. Μουσικά όργανα 2.
Κρητική μουσική 3. Μουσική της Ελλάδας 4. Μουσική της Ευρώπης 5. Μουσική της Ανατολής και
6. Μουσική των παιδιών της γης. Επιπρόσθετα μάθαμε τις νότες τις αξίες της μουσικής και πολλά
τραγούδια και χορούς. Οι εργασίες πεδίου που πραγματοποιήσαμε ήταν επίσκεψη στο μουσείο
Θύραθεν στον Κρουσώνα, επίσκεψη στο μουσικό γυμνάσιο Ηρακλείου, επίσκεψη στο γειτονικό
δημοτικό σχολειό για να κάνουμε από κοινού μια ώρα μουσική με την Α΄ δημοτικού,
προσκαλέσαμε γονέα λυράρη, τη μουσικό του όμορου δημοτικού σχολείου, επίσκεψη της
μπάντας του δήμου Ηρακλείου κλπ.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_34.html

Λέξεις κλειδιά
Κοινή γλώσσα επικοινωνίας, συναισθήματα, είδη μουσικών οργάνων, αξίες και είδη
μουσικής, ανθρώπινη ανάγκη για χορό και τραγούδι

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Ο συνθέτης Dr Robin Holloway αναφέρει πως η μουσική είναι σαν ένα υγρό που ρέει
ανάμεσα στη μελέτη της γλώσσας, της λογοτεχνίας και των άλλων τεχνών, της ιστορίας και των
φυσικών επιστημών, τις οποίες συνδέει με τον εξωτερικό κόσμο των συναισθημάτων και των
σχέσεων και με τον εσωτερικό κόσμο της φαντασίας. Γι’ αυτό και το να υποστηρίζει κανείς πως
η μουσική είναι τέχνη, χαρά και δημιουργία είναι μια αυτονόητη παραδοχή.
Παρόλο που η μουσική για αρκετά χρόνια κατείχε μια περιθωριακή θέση στα Αναλυτικά
προγράμματα αρχίζει να συνδέεται με τις γνωστικές περιοχές της εκπαίδευσης και να
διαδραματίζει τον συνεκτικό κρίκο για την καλύτερη κατανόηση των διαφόρων τύπων μάθησης.
Έτσι, στο νηπιαγωγείο στοχεύει στην καλλιέργεια αισθητικής ικανότητας κι ευαισθησίας, στην
κατανόηση κι απόλαυση της μουσικής και στην απελευθέρωση της δημιουργικής ικανότητας των
παιδιών.

1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
4
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2

66

Με την ανάπτυξη της μουσικής τα παιδιά αναπτύσσουν την προσωπικότητά τους και
δημιουργούν κουλτούρα και πολιτισμό. Γι’ αυτό, το νηπιαγωγείο επιδιώκει να προωθήσει την
πνευματική ανάπτυξη των μαθητών και τα βοηθά να μοιραστούν σκέψεις και συναισθήματα, να
εκφραστούν, να μοιραστούν μουσικά ακούσματα όχι μόνο της χώρας τους αλλά κι όλων των
λαών της γης και να εκφράσουν την προσωπική τους κρίση για τη μουσική ποιότητα.
Στο συγκεκριμένο πολιτισμικό πρόγραμμα ταξιδέψαμε στις πέντε ηπείρους και στη βαλίτσα
μας βάλαμε ήχους, χορούς, τραγούδια, συνθέτοντας ένα μουσικό ψηφιδωτό από διαφορετικές
μουσικές παραδόσεις, γλώσσες, λαούς και πολιτισμούς. Γιατί η μουσική ενώνει τους λαούς.
Μιλάει μια γλώσσα κατανοητή από όλους. Κι αυτό επειδή είναι ένα παιχνίδι με ήχους, παλιούς
και καινούριους!

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του πολιτιστικού προγράμματος ‘’Μουσική του κόσμου’’ είναι να καλλιεργηθεί το
ενδιαφέρον των παιδιών για τη μουσική και να συνειδητοποιήσουν πως τα πάντα στη ζωή μας
έχουν ρυθμό.
Οι επιμέρους στόχοι που θέσαμε ως προς το γνωστικό αντικείμενο είναι να αποκτήσουν
γνώσεις για τη μουσική (όπως πχ. νότες, πεντάγραμμο, μουσικά όργανα, ρυθμός κλπ), να
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να καλλιεργήσουν τη γλώσσα τους με τη διατύπωση ιδεών και
σκέψεων. Ως προς την καλλιέργεια του ψυχοκινητικού τομέα ο στόχος που θέσαμε είναι να
παρατηρούν, να επαναλαμβάνουν και να συντονίζουν κινήσεις μέσα από μουσικοκινητικά
παιχνίδια, χορό και τραγούδι. Ως προς τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα, ο στόχος μας είναι
η ενεργητική συμμετοχή των παιδιών, η καλλιέργεια πρωτοβουλίας και κριτικής σκέψης, η
επίλυση καταστάσεων προβληματισμού ώστε να μπορούν αυτόνομα και ανεξάρτητα να
λειτουργήσουν σαν ισάξια μέλη μιας ομάδας. Επιπλέον, στοχεύουμε στη γνωριμία της μουσικής
παράδοσης όχι μόνο της χώρας μας αλλά και των άλλων λαών της γης.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία τα παιδιά συνεργάζονται και δημιουργούν ομάδες
αναγνωρίζοντας την αξία της συλλογικότητας και της ομαδικής εργασίας. Επιπλέον,
προβληματίζονται και βρίσκουν λύση σε καταστάσεις προβληματισμού ενώ παράλληλα
διατυπώνουν ελεύθερα την άποψή τους και τις ιδέες τους αναπτύσσοντας την κριτική τους
σκέψη. Τέλος, μέσα από ποικίλες δράσεις όπως δραματοποιήσεις, εικαστικά, ψυχοκινητικά
παιχνίδια κλπ. εκφράζονται και αφομοιώνουν τη γνώση βιωματικά, με ευχάριστο και
δημιουργικό τρόπο.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός, ως ισότιμο μέλος της ομάδας συντονίζει το σχέδιο εργασίας και
διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία ώστε οι μαθητές να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από
βιωματικές δραστηριότητες. Οφείλει να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των μελών της
ομάδας ώστε να είναι ελεύθερη και ουσιαστική λαμβάνοντας υπόψιν του, το κοινωνικό,
μορφωτικό και ηθικό περιβάλλον του κάθε παιδιού. Μέλημά του είναι η δημιουργία ενός
κλίματος αποδοχής και ίσων ευκαιριών για όλους ενώ υποστηρίζει και συμβουλεύει το κάθε
παιδί ως μοναδική οντότητα.

Συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Αναλυτικού προγράμματος
Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου και
εντάσσεται στην ενότητα της Μουσικής. Λόγω της διαθεματικής προσέγγισής του, αλληλεπιδρά
με τα προγράμματα ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Μελέτης
Περιβάλλοντος, των Τεχνών και των ΤΠΕ.
Το παρόν πρόγραμμα, στηρίζεται στις πρότερες γνώσεις των παιδιών, αξιοποιώντας τις
εξελικτικά και δίνοντας την ευκαιρία σε όλους για ενεργητική και βιωματική μάθηση ανάλογα τα
ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες του καθενός. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να
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εξερευνήσουν, να αιτιολογήσουν, να ασκήσουν κριτική, να εμπλακούν και να επιλύσουν
καταστάσεις προβληματισμού και να οικοδομήσουν τη γνώση αυτενεργώντας και
αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους.

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις
Ως μέθοδο προσέγγισης του προγράμματος επιλέξαμε την παιδαγωγική αρχή της
διαθεματικότητας, της βιωματικότητας, της εξερευνητικής μάθησης και της συναισθηματικής
εμπλοκής των παιδιών. Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές του
καταιγισμού ιδεών, τα παιχνίδια ρόλων, η έρευνα, η ανακάλυψη και η εργασία και η συνεργασία
σε μικροομάδες αλλά και στην ολομέλεια. Σε γενικές γραμμές ο χαρακτήρας των
δραστηριοτήτων είχε παιγνιώδη χαρακτήρα και ανταποκρίνονταν στα ενδιαφέροντα των
παιδιών.

Περιγραφή δράσης
Αφορμή για το πολιτιστικό πρόγραμμα ‘’Μουσική του κόσμου’’, στάθηκε το ‘’Καλημέρα’’
που λέμε στην ολομέλεια, κάθε πρωί από το cd,’’ Λάχανα και Χάχανα - Εδώ Νηπιαγωγείο’’ της
Παυλίνας Παμπούδη καθώς και το τραγούδι για τις ‘’μέρες της εβδομάδας’’ από τη Λιλιπούπολη,
του Μάνου Χατζιδάκι. Τα παιδιά, ανέφεραν διάφορα τραγούδια ακόμη και με ξενόγλωσσους
στίχους κι έτσι οδηγηθήκαμε στη μουσική του κόσμου.
Για την προσέγγιση όμως ενός τέτοιου προγράμματος, έπρεπε να γνωρίζουμε βασικές
γνώσεις για τη μουσική όπως είναι οι νότες, το πεντάγραμμο, οι αξίες κλπ. και γι’ αυτό τον λόγο
προσεγγίζουμε μουσικές έννοιες μέσα από παραμύθια, παιχνίδια, ιστορίες και βιωματικές
δράσεις.
Εργασίες πεδίου

1. Επίσκεψη στο μουσικό Μουσείο Θύραθεν, στον Κρουσώνα
Στόχος της παιδαγωγικής αυτής επίσκεψης, ήταν η γνωριμία των παιδιών με τα μουσικά
όργανα που εκτίθενται στο μουσείο και η κατηγοριοποίησή τους σε έγχορδα, πνευστά και
κρουστά.
2. Παρακολούθηση της μουσικοθεατρικής παράστασης ‘’Όργανα και Τούμπανα’’ στο
Τεχνόπολις
Στόχος αυτής της παρακολούθησης πέρα της ψυχαγωγίας μας, ήταν η γνωριμία των
μουσικών οργάνων στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα και η διαπίστωση πως η μουσική βρίσκεται
παντού και για όλους.
3. Επίσκεψη του 9ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου στο νηπιαγωγείο μας
Τα παιδιά του συστεγαζόμενου νηπιαγωγείου, μας επισκέφτηκαν πριν το κλείσιμο του
σχολείου για Χριστουγεννιάτικες διακοπές και μας είπαν τα κάλαντα, ενώ τραγουδήσαμε όλοι
μαζί χριστουγεννιάτικα τραγούδια.
4. Επίσκεψη στο Μουσικό Γυμνάσιο Ηρακλείου
Σκοπός της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο Μουσικό Γυμνάσιο ήταν η γνωριμία των παιδιών
με ένα σχολείο που η μουσική κατέχει εξαίρετη θέση. Επιπλέον, η συνύπαρξη και συναναστροφή
με ανθρώπους που γνωρίζουν να παίζουν μουσικά όργανα και έχουν μυηθεί στη μουσική
εκπαίδευση.
5. Επίσκεψη στο Καλλιτεχνικό σχολείο Ηρακλείου
Σκοπός της επίσκεψης στο Καλλιτεχνικό σχολείο ήταν η εμπλοκή μας και με άλλες τέχνες
όπως ο χορός, το θεατρικό παιχνίδι και τα εικαστικά απόλυτα συνυφασμένες με τη μουσική. Τα
παιδιά έγιναν οι λιλιπούτειοι μαθητές μπαίνοντας στην αίθουσα που ανταποκρίνονταν στα
ενδιαφέροντά τους.
6. Επίσκεψη στο 36ο Δημοτικό σχολείο Ηρακλείου
Στόχος της επίσκεψης αυτής ήταν εκτός της ομαλής μετάβασης στο Δημοτικό σχολείο, να
συνυπάρξουν με τα παιδιά της Α΄Δημοτικού και να κάνουν από κοινού μάθημα μουσικής στην
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αίθουσα μουσικής του σχολείου. Επιπλέον τους είπαμε τα κάλαντα του Λαζάρου, μια κι η
επίσκεψη ήταν λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα με στόχο την αναβίωση παλιών Πασχαλινών
εθίμων (καλαντάρηδες).
7. Επίσκεψη στον ΙΒ’ ΚΕΠΑ Ηρακλείου
Στόχος της επίσκεψης αυτής στον παιδικό σταθμό ήταν να τραγουδήσουμε τα
χελιδονίσματα και τραγούδια για το καλωσόρισμα της Άνοιξης.
8. Επίσκεψη στο νηπιαγωγείο από γονέα-μουσικό
Στα πλαίσια της μουσικής ενότητας Ερωτόκριτος, στην ανάλυση του ποιήματος και στην
παρουσίασή του, ο κ. Γιώργος, γονέας παιδιού που παίζει λύρα, μας παρουσίασε μουσικά την
καντάδα του Ερωτόκριτου προς την Αρετούσα και τον αποχαιρετισμό τους.
9. Επίσκεψη από τη μουσικό του 36ου Δημοτικού σχολείου στο νηπιαγωγείο μας
Η μουσικός του όμορου Δημοτικού σχολείου, επισκέφτηκε το νηπιαγωγείο μας 2 φορές. Την
πρώτη, μας βοήθησε στη διδασκαλία των μουσικών αξιών με ένα αυτοσχέδιο παραμύθι και τη
δεύτερη φορά μας έπαιξε αρμόνιο και μελοποιήσαμε το τραγούδι που είχαμε συνθέσει και
γράψει τους στίχους για τις τέσσερις εποχές.
10. Επίσκεψη του ΙΒ ΚΕΠΑ στο νηπιαγωγείο μας
Τα παιδιά του παιδικού σταθμού μας επισκέφτηκαν για να μας πουν τα κάλαντα του
Λαζάρου, λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα και στόχος αυτής της επίσκεψης ήταν η επαφή των
παιδιών με έθιμα του Πάσχα (οικοδεσπότες).

Δραστηριότητες
Γλώσσα

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό μας με άλλες λέξεις.
Προσεγγίζουμε τα αρχικά φωνήματα λέξεων όπως Μμ για Μουσική, Αα Απόλλωνας κλπ.
Δημιουργούμε αυτοσχέδιες ιστορίες και παραμύθια.
Λύνουμε αινίγματα, σταυρόλεξα, ακροστιχίδες.
Παίζουμε παιχνίδια γλωσσικής ανάπτυξης όπως π.χ. κρεμάλα, παιχνίδι μαγικής λέξης
κλπ.
Μαθαίνουμε να γράφουμε και να φωνάζουμε τη λέξη μουσική στις γλώσσες του κόσμου.
Βρίσκουμε ομοιοκατάληκτες λέξεις.
Συζητάμε για συναισθήματα.
Ταυτίζουμε λέξεις με εικόνες.
Προβληματιζόμαστε με διάφορες καταστάσεις και προτείνουμε λύσεις.
Φτιάχνουμε το αλφαβητάρι της Μουσικής.
Γράφουμε - αντιγράφουμε λέξεις σχετικές με τη μουσική (ονόματα νότων, μουσικών
οργάνων, συνθετών κλπ).

Μαθηματικά

●
●
●
●
●
●
●

Ομαδοποιήσεις, ταξινομήσεις, αντιστοιχίσεις (έγχορδα, κρουστά)
Ποσοτικές μετρήσεις (μέτρα, διαστήματα, νότες, ρυθμικές αξίες)
Πίνακες διπλής εισόδου (κατηγορία μουσικών οργάνων)
Γραφικές παραστάσεις (ένταση ήχου)
Απαριθμήσεις αριθμητικά σύμβολα (τραγούδι: Ένα είναι τ ‘ αηδόνι)
Δημιουργία επιτραπέζιου παιχνιδιού
Δημιουργία παζλ

Δημιουργία - Έκφραση

●
●
●
●

Δημιουργία στίχων δικού μας τραγουδιού
Τραγούδια για διάφορες εκδηλώσεις
Οι νότες του πενταγράμμου
Μουσικοχορευτικές δραστηριότητες
69

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Δραματοποιήσεις
Αυτοσχέδια μουσικά όργανα
Θεατρικό παιχνίδι με θέμα τη μουσική (νότες, αξίες κλπ)
Κουκλοθέατρο
Ζωγραφική - προσωπογραφίες συνθετών
Κατασκευές σχετικές με τη μουσική με διάφορα υλικά (χαρτί, πλαστελίνες, πηλό κλπ.)
Ψυχοκινητικά παιχνίδια (με τη βοήθεια λέξεων )
Παιχνίδια μίμησης
Προσέγγιση της Τέχνης μέσα από πίνακες ζωγραφικής, Αγγεία, Αγάλματα κλπ.
Παιχνίδια συναισθημάτων (τέμπο μουσικής)

Μελέτη Περιβάλλοντος

Φυσικό Περιβάλλον
● Γνωριμία με ήχους φυσικών φαινομένων (κεραυνοί, σεισμοί)
● Γνωριμία με ζώα (μέσα από ήχους)
● Πειράματα σχετικά με τον ήχο και την παραγωγή του από διάφορα αντικείμενα
● Η εναλλαγή εποχών
● Η μουσική στις διάφορες χώρες - ταξίδια και γνωριμία σε άλλους πολιτισμούς
● Οι 5 Ήπειροι και η διαδικτυακή μας επίσκεψη σε αυτούς
Ανθρωπογενές Περιβάλλον
● Η διαφορετικότητα (συγκρίσεις μουσικών ειδών ανά περιοχή)
● Η ανθρώπινη ανάγκη όλων για μουσική έκφραση
● Ήθη και έθιμα θρησκευτικού περιεχομένου
● Σεβασμός σε Άτομα με ειδικές ικανότητες
● Μύθοι σχετικά με τη μουσική (θεοί, μούσες, ηχώ κλπ.)
● Λαογραφικά στοιχεία μέσα από τραγούδια
● Η αξία της συνεργασίας για αρμονική συνύπαρξη
● Οι ανθρώπινες σχέσεις μέσα από συναισθηματικές καταστάσεις- ενσυναίσθηση
ΤΠΕ

●
●
●
●
●
●
●
●

Αναζήτηση πληροφοριών μέσα από φυλλομετρητή ιστού (chrome)
Λογισμικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών πχ. kidepedia ( Μουσική)
Λογισμικό οπτικοποίησης (google map) - Ταξίδια στον κόσμο
Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (kidspiration)
Καταγραφή ονομάτων στον υπολογιστή και εξάσκηση στον χειρισμό ποντικιού
Λογισμικό ζωγραφικής
Μουσική - Παρουσιάσεις ppt από τα παιδιά
Εκτύπωση εικόνων - πληροφοριών και φύλλων εργασίας

Αξιολόγηση
Με την Ανιχνευτική αξιολόγηση αναδεικνύονται οι πρότερες γνώσεις των παιδιών για το
σχέδιο εργασίας και ουσιαστικά στηρίζεται και οικοδομείται πάνω σε αυτές. Με τη
Διαμορφωτική αξιολόγηση ελέγχουμε την πορεία του προγράμματος και τις εκάστοτε
διαδικασίες, οργανώνουμε τις εργασίες πεδίου (επισκέψεις από και προς το νηπιαγωγείο μας)
και υποστηρίζουμε το πρόγραμμα με νέες πληροφορίες και διαλείμματα ανατροφοδότησης
πράγμα εφικτό μια και το χρονικό πλαίσιο είναι όλη η σχολική χρονιά. Με την Τελική αξιολόγηση,
παρατηρούμε πως οι στόχοι που είχαμε θέσει έχουν κατακτηθεί με αβίαστο και ευχάριστο
τρόπο, ενώ δεν παρουσιάστηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες κατά την υλοποίηση του προγράμματος
καθ΄ όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, θεωρούμε αξιοσημείωτο το γεγονός πως τα
παιδιά την ώρα των διαλειμμάτων και των ελεύθερων δραστηριοτήτων παίζουν παιχνίδια ρόλων
σχετικά με ορχήστρες, μαέστρους και ασχολούνται με πολλή χαρά με μη οργανωμένες
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δραστηριότητες που αναφέρονται σε μουσικά στοιχεία. Συνεχώς τραγουδούν και χορεύουν.
Πραγματικά θεωρούμε πως μυήθηκαν στον κόσμο της Μουσικής χωρίς κανένα πρόβλημα και
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια από τους συντονιστές του προγράμματος

Ευχαριστίες
Για την εξέλιξη και εμπέδωση του προγράμματος αυτού, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη
μουσικό του 36ου Δημοτικού σχολείου, κ. Σόνια για την υποστήριξη και βοήθειά της. Επίσης τη
διεύθυνση και το προσωπικό του Καλλιτεχνικού Σχολείου και του Μουσικού Γυμνασίου
Ηρακλείου για την αποδοχή και την εγκάρδια φιλοξενία τους. Τους γονείς του νηπιαγωγείου μας,
κ. Γιώργο και κ. Πόπη για την εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία και όλους τους γονείς των
παιδιών του νηπιαγωγείου μας, για την άψογη συνεργασία τους και τις υπέροχες εργασίες παρουσιάσεις που ετοίμασαν μαζί με τα παιδιά.

Αναφορές
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Τι γυρεύει μια νεράιδα κι ένας δράκος στη σχολική
Βιβλιοθήκη;
Ο ρόλος της Βιβλιοθήκης στη σχολική ζωή
Ελευθερία Καλούδη1, Αναστασία Κουρτικάκη2
43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Πιστεύουμε πως η Βιβλιοθήκη μπορεί και πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του
σχολείου και της σχολικής ζωής, ενώ δε χρειάζεται να περιορίζεται στα στενά πλαίσια μιας
αίθουσας. Οι δράσεις φιλαναγνωσίας στοχεύουν στη συσπείρωση της σχολικής ομάδας, στην
ενδυνάμωση των σχέσεων, στην επίλυση συγκρούσεων και στην προσέγγιση θεμάτων που θα
ήταν δύσκολο ή επώδυνο να προσεγγιστούν διαφορετικά. Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας
απευθύνεται τόσο σε ανήλικους όσο και σε ενήλικους αναγνώστες. Για πέμπτη συνεχή χρονιά,
με τη βοήθεια της υπεύθυνης «Νεράιδας» και του βοηθού της, του «βιβλιοφάγου δράκου», έχει
καταφέρει να βρίσκεται στο επίκεντρο της σχολικής μας ζωής. Στην εργασία μας θα
παρουσιάσουμε τον τρόπο λειτουργίας της καθώς και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση
δράσεων φιλαναγνωσίας. Όλα τα παραπάνω στοχεύουν στη σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα
στους εμπλεκόμενους, στη γόνιμη και ενεργή συμμετοχή των γονέων, στην ενίσχυση του
ομαδικού πνεύματος, στη διαχείριση κρίσεων και στην ενδυνάμωση των πιο αδύναμων ή με
ιδιαιτερότητες παιδιών.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_53.html

Λέξεις κλειδιά
Σχολική Βιβλιοθήκη, οργάνωση, δράσεις, φιλαναγνωσία

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Ο θεσμός της Σχολικής Βιβλιοθήκης, που στο εξωτερικό είναι πολύ διαδεδομένος και έχει
παράδοση χρόνων, στην Ελλάδα είναι παραγκωνισμένος από την κεντρική διοίκηση ενώ η
λειτουργία των Σχολικών Βιβλιοθηκών, όπου αυτές υπάρχουν, εξαρτάται αποκλειστικά από τους
εκπαιδευτικούς. Η έλλειψη πόρων και υποδομών εξαιτίας της οικονομικής κρίσης καθιστά την
όποια προσπάθεια δημιουργίας μιας Σχολικής Βιβλιοθήκης ηράκλειο άθλο.
Στο 43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου λειτουργεί τα τελευταία πέντε χρόνια σε σταθερή βάση
μια επιτυχημένη Βιβλιοθήκη, της οποίας τον τρόπο λειτουργίας θα περιγράψουμε στην εισήγησή
μας.

Σκοπός και στόχοι
Ο σκοπός μας ήταν να φτιάξουμε μια Βιβλιοθήκη που να αποτελεί ζωντανό πυρήνα της
σχολικής ζωής, να προσφέρει πρόσβαση στην πληροφορία, στη γνώση αλλά και στην ψυχαγωγία
και στη δημιουργική δραστηριότητα. Επίσης μας ενδιέφερε να εμπλέξουμε στη λειτουργία της
τόσο τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές του σχολείου όσο και τους γονείς και την τοπική
κοινότητα.
1
2

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - elkaloudi@yahoo.gr
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - anastasia_kou@hotmail.gr
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Σύμφωνα με την Unesco ο ρόλος των Σχολικών Βιβλιοθηκών σήμερα είναι:
● Να υποστηρίζουν και να ενισχύουν την επίτευξη των στόχων του σχολείου, όπως αυτοί
διατυπώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
● Να βοηθήσουν τα παιδιά να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν την απόλαυση του
διαβάσματος σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
● Να προσφέρουν καινούριες δημιουργικές εμπειρίες ώστε τα παιδιά να καταστούν ικανά
να χρησιμοποιήσουν τη γνώση για να κατανοήσουν, να φανταστούν και να
διασκεδάσουν.
● Να υποστηρίξουν όλους τους μαθητές στην εκμάθηση και την εξάσκηση δεξιοτήτων για
την αξιολόγηση και τη χρήση πληροφοριών ανεξάρτητα από τη μορφή ή το μέσο,
συμπεριλαμβανομένης και της ευαισθησίας όσον αφορά την επικοινωνία μέσα στην
κοινότητα.
● Να παρέχουν πρόσβαση σε πηγές σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο
επίπεδο ώστε οι αναγνώστες - μαθητές να εκτίθενται σε διαφορετικές ιδέες, εμπειρίες
και απόψεις.
● Να οργανώνουν δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την πολιτιστική και κοινωνική
συνείδηση και την ευαισθησία.
● Να συνεργάζονται με τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους διαχειριστές και τους
γονείς για την επίτευξη της αποστολής του σχολείου διακηρύσσοντας την ιδέα ότι η
πνευματική ελευθερία και η πρόσβαση στην πληροφορία είναι απαραίτητες για την
αποτελεσματική και υπεύθυνη ιδιότητα του πολίτη και τη συμμετοχή σε μια δημοκρατία.
● Να προωθούν την ανάγνωση, την πληροφορία και τις υπηρεσίες της σχολικής
βιβλιοθήκης σε ολόκληρη τη σχολική κοινότητα και όχι μόνο.
Είναι χαρακτηριστικό πως στην ίδια διακήρυξη αναφέρεται πως, για να επιτευχθούν οι
παραπάνω στόχοι και να επιτελέσουν την αποστολή τους οι σχολικές βιβλιοθήκες οφείλουν να
οργανώνονται και να λειτουργούν σύμφωνα με επαγγελματικά πρότυπα από βιβλιοθηκονόμους
και άλλους επαγγελματίες της πληροφόρησης οι οποίοι θα πρέπει να εμπλέκουν στη λειτουργία
τους τόσο τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τους μαθητές όσο και την ευρύτερη κοινότητα.
Τα παραπάνω αναφέρονται μόνο ως αφορμή για προβληματισμό και συγκρίσεις με την
ελληνική πραγματικότητα.

Περιγραφή δράσης
Οργάνωση και λειτουργία

Η Βιβλιοθήκη του σχολείου μας, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της, είναι ένας χώρος
για να συναντιόμαστε, να μαθαίνουμε, να παίζουμε, να απελευθερώνουμε τη φαντασία και τη
δημιουργικότητά μας.
Στηρίζεται πάνω απ' όλα στην εθελοντική προσφορά και δράση των βιβλιοθηκάριων της
Πέμπτης και της Έκτης Τάξης. Κάθε «γενιά» που ολοκληρώνει τον κύκλο της προσφοράς της,
αναλαμβάνει να εκπαιδεύσει την επόμενη.
Έτσι καταφέρνει να μένει πάντα ζωντανή και να ανανεώνεται.
Το έργο των βιβλιοθηκάριων θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, αν δεν υπήρχε δίπλα τους ένα
φοβερό επιτελείο ξωτικών με επικεφαλής τη Νεράιδα της Βιβλιοθήκης, μια αλλιώτικη νεράιδα
που με το δυναμισμό της αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις ιδέες των παιδιών. Βέβαια η Νεράιδα
δε θα μπορούσε να κάνει τίποτα δίχως τον πολύτιμο βοηθό της, το βιβλιοφάγο δρακάκι.
Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σε σταθερή βάση, με σταθερούς συνεργάτες σε δικό της
χώρο και με συγκεκριμένο κανονισμό και πρόγραμμα. Αποτελεί πλέον έναν θεσμό τόσο βαθιά
ριζωμένο στη σχολική μας ζωή που τα μικρότερα παιδιά μας ονειρεύονται «όταν θα μεγαλώσουν
να γίνουν βιβλιοθηκάριοι».
Φιλοξενείται σε μια αρκετά μεγάλη αίθουσα που λόγω, της μεγάλης προσέλευσης
επεκτάθηκε φέτος, με τη συνδρομή του Συλλόγου Γονέων. Διαθέτει περίπου 400 βιβλία που δεν
είναι καταχωρισμένα με επαγγελματικά πρότυπα, καθώς δεν έχουμε βιβλιοθηκονόμο αλλά κατά
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τέτοιο τρόπο που να εξυπηρετούν τις ανάγκες μας. Τα ράφια είναι οργανωμένα κατά τάξη και
επιμέρους θέματα (Συναισθήματα, Αγωγή Υγείας, Περιβάλλον-Ανακύκλωση, Διαφορετικότητα,
Επιστήμες, Ιστορία, Μυθολογία, Τέχνες, Χριστούγεννα-Πάσχα, Κόμικς). Ειδικά για τις μεγάλες
τάξεις η Λογοτεχνία είναι χωρισμένη σε ελληνική και ξένη.
Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί ως δανειστική κάθε Δευτέρα και Τρίτη στα δύο πρώτα διαλείμματα.
Οι συνεδριάσεις της γίνονται στο πρώτο διάλειμμα της Τετάρτης και πραγματοποιούνται κάθε
φορά που υπάρχει κάποιο θέμα για συζήτηση ή οργανώνονται νέες δράσεις. Οι
προγραμματισμένες δράσεις γίνονται συνήθως στα διαλείμματα της Παρασκευής ενώ το
πρόγραμμα μπορεί να αλλάξει ανάλογα με την περίσταση. Για παράδειγμα, όταν υπάρχει μια
επίσκεψη στο σχολείο από κάποιον συγγραφέα, φορέα, θίασο αλλά και σε περίπτωση που
γιορτάζεται μια επέτειος ή μια παγκόσμια ημέρα.
Οι βιβλιοθηκάριοι επιλέγονται στην αρχή της χρονιάς. Οι υποψήφιοι της Ε’ και της Στ’ Τάξης
αφού ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της θέσης και τις υποχρεώσεις τους, συμπληρώνουν και
υπογράφουν μια αίτηση. Από τη στιγμή που θα επιλεγούν παραλαμβάνουν την κάρτα τους και
το πρόγραμμα της Βιβλιοθήκης. Φροντίζουν για τον δανεισμό των βιβλίων, τη διατήρηση της
καλής τους κατάστασης, βοηθούν τους επισκέπτες να διαλέξουν το βιβλίο που τους ενδιαφέρει
και καταγράφουν τα βιβλία που δανείζονται στο βιβλίο δανεισμού.
Κάθε μήνα οργανώνουν μια θεματική δράση. Μετά από σύσκεψη αποφασίζουν ποιο βιβλίο
θα διαβάσουν και με ποιο τρόπο θα το παρουσιάσουν. Άλλοτε χρησιμοποιούν παιχνίδια, άλλοτε
ένα θεατρικό δρώμενο, άλλοτε μια κατασκευή. Οι δράσεις αυτές απευθύνονται τις περισσότερες
φορές σε παιδιά μικρότερης ηλικίας καθώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ενδεικτικά κάποιες
από τις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί είναι: «Τα άτομα με ειδικές ανάγκες στη
Λογοτεχνία», «Τα δέντρα του σχολείου μας», «Δράκοι», «Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης»,
«Εργαστήρι κατασκευής χιονονιφάδας», «Ιστορίες του χειμώνα».
Στην αρχή κάθε μήνα ανακοινώνονται οι νικητές βιβλιοφάγοι του προηγούμενου μήνα,
δηλαδή το τμήμα που διάβασε τα περισσότερα βιβλία. Το έπαθλο είναι να φιλοξενήσουν το
βιβλιοφάγο δρακάκι στην τάξη τους κάτι που θεωρείται μεγάλη τιμή!
Η Βιβλιοθήκη στην προσπάθειά της να συμμετέχει σε κάθε πτυχή της σχολικής ζωής
συνεργάζεται με όποιον δάσκαλο ή δασκάλα θελήσει να την εντάξει στο πρόγραμμά του. Κάπως
έτσι πραγματοποιήθηκε η πιο επιτυχημένη δράση της φετινής χρονιάς, όπως αξιολογήθηκε από
τα παιδιά, η «Πατριδογνωσία». Όλα ξεκίνησαν όταν ο δάσκαλος του τμήματος ΖΕΠ μας
προσκάλεσε να συνεργαστούμε, ώστε να οργανώσουμε μια δράση που θα βοηθήσει όλα τα
παιδιά του σχολείου να γνωρίσουν τις χώρες προέλευσης των μαθητών του, και θα δώσει την
ευκαιρία στους μαθητές του να εκφραστούν, να παγιώσουν τη σχέση τους με την ομάδα και να
ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους.
Άλλες φορές η πρόσκληση απευθύνεται από τη Βιβλιοθήκη στους δασκάλους. Τη χρονιά
που μας πέρασε η Βιβλιοθήκη προσκάλεσε τους δασκάλους και τα παιδιά να συμμετέχουν σε
μια διάλεξη που οργάνωσε στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας με θέμα «Φυτά
και ζώα στη Μινωική Κρήτη» από τη συγγραφέα και ξεναγό κυρία Αθηνά Σφακάκη. Στα πλαίσια
του προγράμματος «Συμβιώνω με τα ζώα» κάλεσε όλους τους μαθητές και τους δασκάλους του
σχολείου να συμμετέχουν σε μια «μεγαλειώδη» διαδήλωση για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
των ζώων.
Μια νέα δράση που δοκιμάσαμε τη φετινή σχολική χρονιά είναι «Οι ημέρες ραδιοφώνου».
Κάθε τάξη που ολοκληρώνει την ανάγνωση ενός βιβλίου στα πλαίσια της φιλαναγνωσίας δίνει
μια συνέντευξη που αναρτάται στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Τα θέματα των εκπομπών
ποικίλλουν και μπορούν να αφορούν, εκτός από τα βιβλία, οτιδήποτε ενδιαφέρει, προβληματίζει
και εμπνέει τα παιδιά.
Στα «Μαγικά μολύβια» φιλοξενούνται οι συγγραφικές απόπειρες των παιδιών:
δημοσιογραφικά άρθρα, διηγήματα, ποιήματα. Η Βιβλιοθήκη αναλαμβάνει να «εκδώσει» αλλά
και να οργανώσει μια παρουσίαση βιβλίου για όποιον μαθητή θέλει να παρουσιάσει το
«συγγραφικό» του έργο.
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Την τρέχουσα σχολική χρονιά φτιάξαμε και το «Βιβλιοδρόμιο», την ιστοσελίδα της
Βιβλιοθήκης ώστε να ενημερώνουμε και να ενημερωνόμαστε για τις δράσεις μας και να
ανοίξουμε έναν δίαυλο επικοινωνίας τόσο με τους γονείς και τα παιδιά όσο και με τους
δασκάλους του σχολείου μας ή και άλλων σχολείων. Πρόσφατα η Ε’ Δημοτικού, με αφορμή μια
εκπαιδευτική επίσκεψη στο κέντρο του Ηρακλείου, φιλοξενήθηκε από τη διευθύντρια, τους
δασκάλους και τους μαθητές του ιστορικού 8ου Δημοτικού Σχολείου. Για να εκφράσουν τις
ευχαριστίες τους, τα παιδιά του σχολείου μας δώρισαν βιβλία από τη Βιβλιοθήκη μας στη
Βιβλιοθήκη του 8ου Δημοτικού Σχολείου. Φυσικά την τελετή παράδοσης παραλαβής ανέλαβε να
φέρει εις πέρας ο εκπρόσωπος της Βιβλιοθήκης, ο βιβλιοφάγος δράκος.
Στο σημείο αυτό να πούμε πως η Βιβλιοθήκη δεν είναι αντίθετη στην ιδέα της δημιουργίας
Βιβλιοθηκών στις τάξεις. Αντίθετα την ενθαρρύνει καθώς έτσι τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν
το βιβλίο ενώ μπορούν να οργανώνουν ανταλλαγές και κοινές δράσεις. Σε αρκετές τάξεις
άλλωστε οι μαθητές, αντλώντας έμπνευση από τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου οργάνωσαν και
λειτούργησαν με μεγάλη επιτυχία τις δικές τους βιβλιοθήκες.
Μια άλλη ενδιαφέρουσα δράση είναι η θέσπιση ημέρας ανοιχτής Βιβλιοθήκης, η οποία
πραγματοποιείται ένα απόγευμα Κυριακής και στόχο έχει από τη μια μεριά να συμβάλει στη
σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και δασκάλους και από την άλλη να
ανανεώσει τα ράφια της με νέους τίτλους βιβλίων. Την πρώτη ημέρα Ανοιχτής Βιβλιοθήκης, που
οργανώθηκε σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, προβλήθηκε ταινία σε
παιδιά και γονείς. Μετά το τέλος της ταινίας οι μαμάδες του Συλλόγου Γονέων πρόσφεραν
κεράσματα στα παιδιά. Κάθε παιδί μπορούσε, αντί για εισιτήριο, να συνεισφέρει με ένα βιβλίοδώρο στη σχολική Βιβλιοθήκη. Το βιβλίο μπορούσε να είναι δικό του ή αγορασμένο. Από τη
δράση αυτή συγκεντρώθηκαν 170 νέα βιβλία.
Η επόμενη Ημέρα Ανοιχτής Βιβλιοθήκης θα πραγματοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα της
σχολικής χρονιάς. Οι βιβλιοθηκάριοι έχουν οργανώσει ήδη τους θεματικούς σταθμούς, όπου θα
δίνουν την ευκαιρία στους επισκέπτες να συμμετέχουν σε διάφορες δραστηριότητες (αίθουσες
με επιτραπέζια παιχνίδια, μουσικά παιχνίδια, παζλ και ζωγραφική)
Τέλος από πέρυσι λειτουργεί τμήμα βιβλίων για ενήλικες, γονείς και δασκάλους, που
περιλαμβάνει 160 βιβλία, από δωρεές των εκπαιδευτικών του σχολείου. Κατά την περσινή
χρονιά λειτουργούσε με την εθελοντική προσφορά μιας μητέρας κάθε Πέμπτη 13.15 -14.00.
Ωστόσο φέτος άλλαξε ο τρόπος λειτουργίας της καθώς διαπιστώσαμε πως δεν ήταν πάντα
εύκολο να την επισκέπτονται τη συγκεκριμένη ώρα κυρίως όσοι γονείς εργάζονται. Από φέτος
μπορεί κάθε γονιός να δανείζεται το βιβλίο που επιθυμεί, μέσω του εκπροσώπου του, του
παιδιού του. Οι τίτλοι των βιβλίων και οι περιγραφές τους υπάρχουν αναρτημένες στην
ιστοσελίδα μας στη «Βιβλιοθήκη για μεγάλους, για γονείς και για δασκάλους».
Πίσω από καθεμία από τις παραπάνω δράσεις κρύβονται η Νεράιδα και το βιβλιοφάγο
δρακάκι, αγαπημένοι χαρακτήρες που έχουν παγιωθεί στη συνείδηση των παιδιών. Η Νεράιδα
ήταν εκείνη που πέντε χρόνια πριν αποφάσισε να βάλει τάξη στη Βιβλιοθήκη. Σύμφωνα με το
βιογραφικό της σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα, είναι μία από τις πολλές
νεράιδες που έχουν ως αποστολή τους την οργάνωση και τη λειτουργία σχολικών, και όχι μόνο,
βιβλιοθηκών. Αυτήν ενημερώνουν τα παιδιά για τις ιδέες τους κι εκείνη αναλαμβάνει να τα
βοηθήσουν να τις υλοποιήσουν κάνοντας τις απαραίτητες επαφές και παρέχοντάς τους ό, τι
χρειάζονται.
Το δρακάκι προσγειώθηκε στη Βιβλιοθήκη πριν από δύο χρόνια, κανείς δε γνωρίζει ακριβώς
από πού. Φήμες λένε πως πρόκειται για τον πρωταγωνιστή ενός αγαπημένου βιβλίου που από
τις πολλές φορές που διαβάστηκε τελικά …ζωντάνεψε! Είναι ο λατρεμένος των παιδιών, γι’ αυτό
του συγχωρούν την παροιμιώδη τεμπελιά του. Ο ίδιος ισχυρίζεται πως, ως βοηθός της Νεράιδας
και έμπιστος γραμματέας της, κουράζεται υπερβολικά. Στην πραγματικότητα κάθε φορά που
οργανώνεται μια νέα δράση εξαφανίζεται σε κάποιο ράφι κι εμφανίζεται φρέσκος και ακμαίος
μόνο και μόνο για να φωτογραφηθεί. Η αλήθεια είναι πως, επικοινωνιακός και φωτογενής καθώς
είναι, κλέβει πάντα την παράσταση.
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Οι πιστοί ακόλουθοι της Νεράιδας, τα ξωτικά, δεν είναι άλλοι από τους ακούραστους,
δημιουργικούς βιβλιοθηκάριους που είναι πάντα σε ετοιμότητα να σχεδιάσουν και να
υλοποιήσουν νέες δράσεις.
Πίσω από το φοβερό αυτό επιτελείο εργάζονται και συνεργάζονται σιωπηλά δύο δασκάλες
του σχολείου, η μία εκ των οποίων, για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της Βιβλιοθήκης είναι
απαλλαγμένη από τις εφημερίες στην αυλή και κάνει την υπηρεσία της στη Βιβλιοθήκη. Ο
Σύλλογος των δασκάλων, ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
στέκονται πάντα δίπλα μας αρωγοί των προσπαθειών μας κι ίσως τελικά αυτό να είναι και το
μυστικό της επιτυχίας μιας Βιβλιοθήκης σε καιρούς δεινούς και δυσμενείς για το βιβλίο.
Μύθοι και πραγματικότητα

Η Βιβλιοθήκη χρειάζεται να έχει δικό της χώρο. Η εμπειρία των τελευταίων χρόνων μας
απέδειξε πως η Βιβλιοθήκη είναι πάνω απ’ όλα «ιδέα». Αρκεί μια γωνιά σε κάποιο στεγασμένο
χώρο ή ένα έπιπλο στα πρότυπα των ανταλλακτικών βιβλιοθηκών που υπάρχουν σε πολλά
σημεία της χώρας. Όταν δεν υπάρχει ούτε αυτή η δυνατότητα, η Βιβλιοθήκη της τάξης μπορεί να
αποτελέσει τη λύση.
Δεν υπάρχουν βιβλία ή, αν υπάρχουν, είναι παλιές εκδόσεις που δε θεωρούνται
ελκυστικές από τα παιδιά. Πρόκειται για τη συνηθισμένη εικόνα αραχνιασμένων σχολικών
βιβλιοθηκών με παλιές εγκυκλοπαίδειες και τους μύθους του Αισώπου στην καθαρεύουσα. Στην
πραγματικότητα το πρόβλημα αυτό λύνεται εύκολα, αρκεί να δημιουργηθεί η κατάλληλη
κουλτούρα, ώστε να πειστούν όσοι εμπλέκονται για την αναγκαιότητα της λειτουργίας της
σχολικής βιβλιοθήκης. Αν για παράδειγμα στην αρχή της χρονιάς κάθε παιδί φέρει ένα ή
περισσότερα βιβλία που θα παραμείνουν στη Βιβλιοθήκη ήδη έχει γίνει το πρώτο βήμα. Μια
βόλτα στα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς, θα μπορούσε ίσως να εξασφαλίσει κάποιος δωρεές. Η
συνδρομή του Συλλόγου Γονέων είναι σημαντική, ενώ σωτήρια αποδεικνύονται τα παζάρια
βιβλίου της πόλης μας.
Χρειάζεται να επενδυθεί πολύς χρόνος στην οργάνωση, καθώς οι δάσκαλοι δεν είμαστε
ειδικοί. Ιδιαίτερα στην αρχή όντως χρειάζεται πολύς χρόνος. Από τη στιγμή όμως που θα
εμπλακούν τα παιδιά και θα τους δείξουμε εμπιστοσύνη ώστε να αναλάβουν δράση, όλα
γίνονται πιο εύκολα.
Όσο κι αν κάποιος/α ονειρεύεται να οργανώσει μια βιβλιοθήκη, μόνος/η δεν μπορεί να
τα καταφέρει. Καλό θα είναι να μην αναλαμβάνει κάποιος μόνος του το εγχείρημα, γιατί είναι
δύσκολο και χρονοβόρο. Είναι πιο ενδιαφέρον και αποτελεσματικό όταν υπάρχει μια ομάδα, η
οποία παραμένει σταθερή, τουλάχιστον στη βάση της αλλά μπορεί και να ανανεώνεται. Η
οργάνωση αλλά κυρίως η λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης αποτελεί συλλογική προσπάθεια.
Πριν από κάθε απόπειρα, είναι απαραίτητη η συναίνεση και η ενεργή συμμετοχή του Συλλόγου
Διδασκόντων.
Τα παιδιά δεν έρχονται στη Βιβλιοθήκη και θεωρούν αδιανόητο να χάσουν το διάλειμμά
τους. Αυτή είναι και η πρόκληση! Υπάρχουν φορές που η προσέλευση δεν είναι η αναμενόμενη
και τότε είναι που κάτι πρέπει να αλλάξει. Η λύση που έχει βρει η δική μας Βιβλιοθήκη είναι,
όταν δεν έρχονται τα παιδιά σ΄ αυτήν, τότε να πηγαίνει η ίδια αυτοπροσώπως σ’ εκείνα. Δράσεις
και παιχνίδια με αφορμή ένα βιβλίο, μια παγκόσμια ημέρα, ένα θέμα που απασχολεί την
επικαιρότητα κι όλα αυτά στην αυλή ή στους διαδρόμους!
Με ένα δραστήριο και δημιουργικό έμψυχο δυναμικό η Βιβλιοθήκη μπορεί να
λειτουργήσει άψογα. Η αλήθεια είναι πως, με όση συνέπεια κι αν εργάζονται οι υπεύθυνοι της
Βιβλιοθήκης, οι Νεράιδες και τα δρακάκια είναι αναντικατάστατα. Γι΄ αυτό συνιστούμε
ανεπιφύλακτα τον διορισμό σε θέση ευθύνης ένα ζωάκι ή έναν φανταστικό ήρωα οικείο που θα
εμπνέει και θα κινητοποιεί τα παιδιά.
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Συμπεράσματα
Θεωρούμε πως η Βιβλιοθήκη πρέπει και μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της
σχολικής ζωής. Κατ΄ αρχήν προσφέρει μια εξαιρετική ευκαιρία για τη σύσφιξη των σχέσεων σε
πολλαπλά επίπεδα (μαθητών, τμημάτων, δασκάλων, γονέων, τοπικής κοινωνίας). Ειδικότερα
όσον αφορά τον Σύλλογο Γονέων, με την εμπλοκή του, μπορεί να νιώσει χρήσιμος χωρίς να
γίνεται παρεμβατικός. Επίσης βοηθά στην εξωστρέφεια του σχολείου μέσα από την οργάνωση
διαφόρων δράσεων. Μπορεί ακόμη να αποτελέσει έναν ιδανικό τόπο και τρόπο επίλυσης
διαφορών και διαχείρισης κρίσεων ανάμεσα στους μαθητές.
Η σχολική καθημερινότητα εμπλουτίζεται, μέσω των δραστηριοτήτων της Βιβλιοθήκης, που
δίνει ευκαιρίες για νέες συνεργασίες, ενώ βοηθά στη διαφοροποίηση από τα στεγανά του
αναλυτικού προγράμματος και τα στενά πλαίσια της τάξης.
Η συμμετοχή στη σχολική βιβλιοθήκη δημιουργεί υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες,
έτοιμους να ανταποκριθούν στις προκλήσεις του μέλλοντος καθώς μαθαίνει στα παιδιά τη
συνέπεια, την υπακοή σε κανόνες, την οργάνωση αλλά και την κριτική σκέψη, τη δημιουργική
έκφραση και την επικοινωνιακή δεξιότητα.
Ενδιαφέρον έχει και το προφίλ των βιβλιοθηκάριων καθώς δεν προέρχονται πάντα από τον
κύκλο των πιο δημοφιλών παιδιών. Πολύ συχνά είναι παιδιά συνεσταλμένα, εσωστρεφή,
τραυματισμένα ψυχικά ή παιδιά με παραβατική συμπεριφορά που αναζητούν έναν ρόλο τον
οποίο μάλιστα φέρουν εις πέρας με μεγάλη επιτυχία.
Χαρακτηριστικό τέλος είναι πως, ενώ ανάμεσα στους βιβλιοθηκάριους της Ε’ Τάξης
παρατηρείται έντονη κινητικότητα ιδιαίτερα στην αρχή της χρονιάς (παραιτήσεις, νέες εγγραφές,
αθέτηση συμβολαίου), οι Βιβλιοθηκάριοι της Στ’ Τάξης είναι πάντα σταθεροί.
Η ανατροφοδότηση άλλωστε που έχουμε από τους παλιότερους μαθητές μας που
συμμετείχαν με οποιονδήποτε ρόλο στη Βιβλιοθήκη, είναι εκείνη που μας δίνει δύναμη και
έμπνευση να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας στο μέλλον.

Το όραμά μας
Το όραμά μας είναι να δημιουργηθεί στην πόλη μας, και όχι μόνο, ένα ζωντανό δίκτυο
Σχολικών Βιβλιοθηκών που θα μοιράζονται γνώσεις, βιβλία, ιδέες, επισκέψεις, εμπειρίες,
δράσεις και όνειρα…

Ευχαριστίες
Η Βιβλιοθήκη, όπως αναφέραμε και παραπάνω, είναι μια προσπάθεια συλλογική. Για τούτο
νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία όλους τους συναδέλφους και τον
Διευθυντή του σχολείου μας, τους γονείς των μαθητών μας και τον Σύλλογο Γονέων και
Κηδεμόνων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στους ακαταπόνητους βιβλιοθηκάριους και
σύσσωμη τη φυλή των βιβλιοφάγων όλων των τάξεων.
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Μπρασέρ, Φ. (2011). 1001 δραστηριότητες για να αγαπήσω το βιβλίο. Εκδόσεις
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Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα του,
εκτός αν πατρίδα είναι το στόμα ενός καρχαρία
Οι πρόσφυγες του κόσμου
Αναστασία Κουρτικάκη1, Ελευθερία Καλούδη2, Αργυρή Χαλκιαδάκη3, Καρολίνα
Κανέλλου4
43ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Με αφορμή το ζήτημα των προσφύγων, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε με τους μαθητές της
Δ’ και Ε’ Τάξης το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στόχος μας ήταν να γνωρίσουμε το θέμα των
προσφύγων μέσα από την Ιστορία (ελληνική και παγκόσμια), τη Λογοτεχνία και την ποίηση. Πέρα
από τη βιωματική προσέγγιση και την ευαισθητοποίηση μας ενδιέφερε οι μαθητές μας να
αποκτήσουν τη δική τους άποψη, να διαφωνήσουν, να επιχειρηματολογήσουν και τελικά να
λειτουργήσουν ως ενεργοί πολίτες απέναντι σε ένα κοινωνικό πρόβλημα που τους απασχολεί.
Με παιχνίδια ρόλων, σκυταλοδρομίες ανάγνωσης, οργάνωση δράσεων στοχεύσαμε και
επιτύχαμε την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο της σχολικής όσο και της ευρύτερης
κοινότητας.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_22.html

Λέξεις κλειδιά
Πρόσφυγες, Ιστορία, ποίηση, λογοτεχνία, δράση

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Κατά την εκπόνηση του συγκεκριμένου προγράμματος ασχοληθήκαμε με ένα μείζον θέμα
που απασχολεί την επικαιρότητα και προβληματίζει τόσο τους μαθητές μας όσο και εμάς, τους
γονείς και τους δασκάλους τους.
Προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το προσφυγικό ζήτημα παράλληλα με το θέμα της
μετανάστευσης τόσο μέσα από παραδείγματα από τη φύση και τις φυσικές επιλογές όσο και
μέσα από ιστορικά στοιχεία.
Καθώς το πρόγραμμα υλοποιήθηκε παράλληλα από τους μαθητές δύο διαφορετικών τάξεων
και διαφορετικών τμημάτων βασιστήκαμε κυρίως στις αρχές της διαφοροποιημένης
διδασκαλίας. Εργαστήκαμε αρχικά ως τμήματα-μονάδες. Στη συνέχεια δουλέψαμε ως μια
ευρύτερη ομάδα που αντάλλασσε γνώσεις, σκέψεις, εμπειρίες, ιδέες και προβληματισμούς.
Τέλος εργαστήκαμε από κοινού έχοντας ως στόχο να μοιραστούμε όσα είχαμε παράξει στην
πορεία της δράσης, τόσο μεταξύ μας όσο και σε επίπεδο σχολείου και τοπικής κοινωνίας.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός μας ήταν οι μαθητές μας να γνωρίσουν το προσφυγικό ζήτημα όπως αναδύεται και
αναδεικνύεται μέσα από την επικαιρότητα. Το ζητούμενο ήταν αρχικά να δουν πως η
1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - anastasia_kou@hotmail.gr
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - elkaloudi@yahoo.gr
3
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - argihalk@gmail.com
4
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ - kanelloujo@yahoo.gr
2
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μετανάστευση αποτελεί μια φυσική επιλογή, να ξεπεράσουν φόβους και να προβληματιστούν
με αφορμή στερεότυπα, είτε θετικά είτε αρνητικά, που έχουν σχετικά με τους πρόσφυγες και
τελικά να κινητοποιηθούν, να εκφραστούν, να μοιραστούν και να προτείνουν λύσεις.
Μας ενδιέφερε κυρίως να το επιτύχουμε μέσα από τη διάδραση και την ανατροφοδότηση
μεταξύ των μαθητών μας, τη χρήση της λογοτεχνίας και της τέχνης γενικότερα και την προσωπική
έκφραση.

Περιγραφή δράσης
Οι ενότητες τις οποίες επεξεργαστήκαμε ήταν οι εξής:
● Η μετανάστευση στη φύση
● Η μετανάστευση στην Ιστορία
● Οι Έλληνες, η μετανάστευση και η προσφυγική κρίση σε διαφορετικές ιστορικές
περιόδους
● Το προσφυγικό πρόβλημα όπως αναδύεται ως κεντρικό θέμα για την ελληνική και την
ευρωπαϊκή πραγματικότητα
● Το θέμα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης μέσω της λογοτεχνίας και της τέχνης
Το πρόγραμμά μας στηρίχτηκε πάνω σε τρεις βασικούς πυλώνες: ευαισθητοποίηση,
κινητοποίηση και εξωστρέφεια. Ανάμεσα στους πυλώνες αυτούς δεν ακολουθούνταν
συγκεκριμένη σειρά πάντα καθώς εξαρτώταν τόσο από τη ροή των γεγονότων και της
επικαιρότητας όσο και από το αναλυτικό πρόγραμμα. Το γεγονός πως οι μαθητές ανήκαν σε
τμήματα διαφορετικών τάξεων, με διαφορετικό γνωστικό υπόβαθρο αποτέλεσε για εμάς
πρόκληση.
Η μετανάστευση, ως φυσική επιλογή των ειδών, συζητήθηκε μέσα από τη Μελέτη
Περιβάλλοντος, τη λογοτεχνία, ντοκιμαντέρ και άρθρα.
Η μετανάστευση στην Ιστορία έγινε αντικείμενο έρευνας κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Οι μαθητές της Δ’ τάξης ασχολήθηκαν με τις μετακινήσεις των ελληνικών φύλων στα αρχαία
χρόνια και την ίδρυση των αποικιών, τους λόγους που οδήγησαν στην επιλογή αυτή τη δεδομένη
ιστορική στιγμή καθώς και τις συνέπειές της τόσο για τους αποίκους όσο και για τους αυτόχθονες
κατοίκους. Με ανάλογο τρόπο εργάστηκαν οι μαθητές της Ε’ τάξης που ασχολήθηκαν με τους
Βυζαντινούς που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους εξαιτίας ιστορικών
συγκυριών. Η ίδρυση των εύρωστων ελληνικών παροικιών στα Βαλκάνια κατά τη διάρκεια της
τουρκοκρατίας, η προσφυγική κρίση που ακολούθησε τη Μικρασιατική Καταστροφή, η
μετανάστευση των Ελλήνων μετά τον εμφύλιο αλλά και στη σημερινή εποχή αποτέλεσαν επίσης
αντικείμενα μελέτης και προβληματισμού. Τα παιδιά κατέληξαν πως το να αφήσει κανείς την
πατρίδα που τον γέννησε πολλές φορές συνιστά αναγκαστική επιλογή και πως οι συνέπειες τόσο
για τον ίδιο όσο και για τη χώρα που θα τον υποδεχτεί μπορούν να είναι θετικές και αρνητικές
και πως εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις επιλογές, τις στάσεις και τις ενέργειες, πολιτικές
και προσωπικές. Η μελέτη των στατιστικών στοιχείων σχετικά με τους αριθμούς των μεταναστών
και των προσφύγων στο πρόσφατο παρελθόν της Ιστορίας της Ελλάδας βοήθησε τους μαθητές
να κάνουν συγκρίσεις με την προσφυγική κρίση, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα.
Στα πλαίσια του μαθήματος των Θρησκευτικών, τοποθετώντας στη θέση του πρόσφυγα τον
ίδιο τον Χριστό, οι μαθητές κατάφεραν να αναγνωρίσουν και να επεξεργαστούν αρκετά από τα
αρνητικά στερεότυπα που ενδεχομένως είχαν σε σχέση με τους πρόσφυγες (οι πρόσφυγες είναι
«βρώμικοι», «αγράμματοι», «βίαιοι», «εισβολείς», «οι πρόσφυγες είναι μουσουλμάνοι», «όλοι
οι μουσουλμάνοι είναι τζιχαντιστές»).
Μετά από την ενημέρωση συνεχίσαμε με το κομμάτι της ευαισθητοποίησης, το οποίο
αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι στην εποχή της κυριαρχίας των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, τα οποία θεωρούμε πως από τη μια μεριά βοηθάνε στην ενημέρωση και τη δικτύωση
της επικοινωνίας ενώ από την άλλη συχνά παραπληροφορούν ή εφησυχάζουν συνειδήσεις. Μια
ευαισθητοποιημένη ανάρτηση στο facebook, το twitter ή το προσωπικό μας blog, για
παράδειγμα, συχνά εκτονώνει τη διάθεσή μας για δράση και υποκαθιστά αληθινές πράξεις
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αλληλεγγύης. Δεδομένου πως τα παιδιά θα χρησιμοποιούν στο μέλλον πολύ συχνά ανάλογα
δίκτυα, διαπιστώσαμε πως είναι εντελώς διαφορετική η ευαισθητοποίηση όταν παραμένει σε
θεωρητικά πλαίσια από εκείνη που ακολουθείται από κινητοποίηση και αποτελεσματική δράση.
Εστιάσαμε στην προσωπική ευθύνη και κινητοποίηση ως μοχλό προσωπικής εξέλιξης αλλά και
ακρογωνιαίο λίθο του οράματος για έναν καλύτερο κόσμο.
Στηριζόμενοι στην παραπάνω παραδοχή συμμετείχαμε με τους μαθητές μας στις δράσεις
της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «The healing tree» και στη Δράση-πρωτοβουλία του
Συλλόγου Δασκάλων «Δομήνικος Θεοτοκόπουλος» «ένα σακίδιο για τους πρόσφυγες» με στόχο
τη συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας για στους πρόσφυγες που φιλοξενούνται προσωρινά
στα ελληνικά νησιά. Συζητήσαμε με τους μαθητές μας για την ανάγκη και τη δύναμη του
εθελοντισμού, κάναμε έρευνα για τις εθελοντικές δομές του Νομού Ηρακλείου και μιλήσαμε για
τη δράση τους. Είδαμε πως η αίσθηση της προσωπικής ευθύνης και η ανάπτυξη πρωτοβουλίας,
όταν συναντάται με την οργάνωση και τη δομή μιας ομάδας με κοινούς στόχους και όραμα,
καθίσταται πιο αποτελεσματική και συμβάλλει στην αντιμετώπιση και τη λύση οξέων ή
μακροχρόνιων κοινωνικών προβλημάτων. Τα παιδιά ένιωσαν τη χαρά της προσφοράς, καθώς δε
συγκέντρωσαν απλά βοήθεια αλλά μόνα τους οργανώθηκαν σε ομάδες δράσης, ξεχώρισαν,
κατέγραψαν και τοποθέτησαν σε κούτες τα είδη που είχαν συγκεντρώσει ενώ έγραψαν πάνω
στα πακέτα τους τα στοιχεία αποστολής. Συζήτησαν στη συνέχεια για τις δυσκολίες που
αντιμετώπισαν όσο οργάνωναν τη δράση τους, τον τρόπο που τις ξεπέρασαν αλλά και τα
συναισθήματα που ένιωσαν τόσο κατά τη διάρκεια όσο και αφού ολοκλήρωσαν το έργο τους.
Η ευαισθητοποίηση και η έκφραση έγινε κυρίως μέσω της λογοτεχνίας και της τέχνης ενώ οι
δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν ακολούθησαν τις αρχές και τα βήματα της
διαφοροποιημένης διδασκαλίας. Σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Σχολείου, που εμπλούτισε
τα ράφια της με λογοτεχνικά βιβλία σχετικά με τους πρόσφυγες οργανώθηκε μια μικρή
σκυταλοδρομία ανάγνωσης από τα παιδιά των δύο τμημάτων. Τα βιβλία που διαβάστηκαν από
τα παιδιά ήταν τα εξής: «Το σκληρό καρύδι» της Ελένης Σβορώνου, «Μαλάλα» και «Ικμπάλ, ένα
γενναίο αγόρι» της Jeanette Winter, «Εδώ Παύλος» του Παύλου Τσιρίδη, «Μικρές Οδύσσειες
παιδιών» της Βικτώριας Μπαντή, «Το άγαλμα που κρύωνε» του Χρήστου Μπουλιώτη, «Το παιδί
από τη θάλασσα», της Λότης Πέτροβιτς Ανδρουτσοπούλου, «Ξένοι στο Αιγαίο» της Σύρμως
Μιχαήλ, «Ο Ναβίντ δεν ήρθε για διακοπές» του Πάνου Χριστοδούλου, «Το μισό πιθάρι» της
Φωτεινής Φραγκούλη και «Το ταξίδι του Φερεϋντούν» του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου.
Παράλληλα αναγνώστηκαν αποσπάσματα από τα «Ματωμένα Χώματα» της Διδώς
Σωτηρίου, «Αιολική γη» του Ηλία Βενέζη, «Όνειρα με χαρταετούς και περιστέρια» του
Φερεϊντούν Φαριάντ από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων της Ε’ και Στ’ Δημοτικού καθώς
και άρθρα εφημερίδων ελληνικών και ξένων, σημερινών και παλαιότερων.
Στο στάδιο της ευαισθητοποίησης είδαμε στο YouTube την «Iστορία της Ειρήνης, ενός
παιδιού πρόσφυγα», ένα μικρό απόσπασμα ντοκιμαντέρ για τη Μικρασιατική Καταστροφή και
παίξαμε το «παιχνίδι της φυγής» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Όταν τα
παιδιά ήταν έτοιμα περάσαμε στην αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού της UNCHR που
αναφέρεται στις αληθινές ιστορίες παιδιών προσφύγων. Συζητήσαμε ακόμη με αφορμή τους
πίνακες του Jacob Lawrence από τη “Migration series” στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας
Υόρκης αλλά και το υλικό και φωτογραφίες αρχείου από τη Μικρασιατική Καταστροφή του
Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και από τη σημερινή προσφυγική κρίση.
Ο γυμναστής του σχολείου μας σε κοινή συνάντηση με τους μαθητές των δύο τάξεων
μετέφερε το κλίμα και τις εμπειρίες από τον τόπο καταγωγής του, τη Λέσβο, όπως αυτές
βιώθηκαν από τους δικούς του ανθρώπους.
Το επόμενο στάδιο ήταν η προσωπική έκφραση των παιδιών. Η Δ΄ Τάξη με αφορμή το
παραμύθι του Γρηγόρη Χαλιακόπουλου «Το ταξίδι του Φερεϋντούν» γνώρισε τον Πέρση
φιλέλληνα ποιητή Φερεϋντούν Φαριάντ, ο οποίος είχε εμπνεύσει το παραμύθι του
Χαλιακόπουλου. Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το έργο του και ολοκλήρωσαν το παραμύθι της
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ζωής του συμπληρώνοντας με τις δικές τους σκέψεις την τελευταία λευκή σελίδα του βιβλίου.
Σκηνοθέτησαν ένα μικρό θεατρικό για να συστήσουν το βιβλίο τους στους μαθητές της Ε’ Τάξης.
Αντίστοιχα η Ε΄ Τάξη διάβασε το βιβλίο του Χρήστου Μπουλιώτη «Το άγαλμα που κρύωνε»
και, με παντομίμα, οι μαθητές σχεδίασαν ένα δρώμενο για να παρουσιάσουν το βιβλίο τους στα
παιδιά της Δ’ Τάξης. Παράλληλα είχε ανατεθεί στους μαθητές και των δύο τάξεων, ως αποστολή,
να φτιάξουν μια λίστα με ερωτήσεις που θα ήθελαν να απευθύνουν σε κάποιο προσφυγόπουλο
που θα συναντούσαν ώστε να το γνωρίσουν καλύτερα. Οι μαθητές δε γνώριζαν εξ’ αρχής τι θα
έκαναν με τις ερωτήσεις αυτές ενώ αγνοούσαν με ποιο βιβλίο ασχολούνταν τα παιδιά του άλλου
τμήματος.
Η γνωριμία των δύο ηρώων των βιβλίων που είχαν διαβάσει έγινε όταν, χωρισμένα σε
δυάδες (ένα παιδί από κάθε τμήμα), απηύθυναν το ένα στο άλλο τις ερωτήσεις που είχαν
ετοιμάσει κατά το προηγούμενο στάδιο. Στη συνέχεια απαντούσαν το ένα παιδί ως προσφυγάκι
και το άλλο ως Φερευντούν. Στο τέλος κάθε ομάδα παρουσίασε στην άλλη τα δρώμενα που είχαν
ετοιμάσει.
Μια τελευταία δραστηριότητα ήταν η δημιουργία ενός σπονδυλωτού εικαστικού έργου με
θέμα την προσφυγική κρίση από τους μαθητές της Ε΄ Τάξης και της Δ’ Τάξης. Οι μαθητές της Ε’
Τάξης ξεκίνησαν τη δημιουργία του έργου ενώ στη συνέχεια, οι μαθητές της Δ’ Τάξης, χωρίς να
τους έχει αποκαλυφθεί κάτι γι’ αυτό, προσπάθησαν να το προσεγγίσουν ακολουθώντας τα
βήματα του μοντέλου Perkins. Στο τέλος πρόσθεσαν τη δική τους πινελιά ώστε να θεωρηθεί το
έργο ολοκληρωμένο.
Η σύνθεση των παιδιών αποτελούνταν από τρία καράβια. Το ένα, το πιο μακρινό σε σχέση
με την ακτή, ήταν κατασκευασμένο από λευκό χαρτόνι και φορτωμένο με ανθρώπους
πανομοιότυπους φτιαγμένους από φύλλα εφημερίδας. Η ερμηνεία των παιδιών για το
συγκεκριμένο καράβι ήταν "Aυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε πώς
νιώθουν γιατί δε φαίνεται το πρόσωπό τους. Ό,τι ξέρουμε γι' αυτούς είναι από τις εφημερίδες
και την τηλεόραση. Το καράβι τους είναι λευκό σαν άδεια κόλλα. Δε δυσκολευτήκαμε να τους
φτιάξουμε γιατί ήταν απλό: κολλάγαμε και κόβαμε. Μετά από λίγο όμως ήταν βαρετό". Τα δύο
καράβια που βρίσκονταν πιο κοντά στην ακτή, ήταν ζωγραφισμένα, γεμάτα με πρόσφυγες. Οι
«καλλιτέχνες» είπαν γι’ αυτά: "Αυτούς τους ξέρουμε. Έχουν χρώμα γιατί εμείς τους
ζωγραφίσαμε. Ο καθένας από αυτούς είναι ο καθένας από εμάς. Έχουν πρόσωπο και
καταλαβαίνουμε τα συναισθήματά τους. Είναι φοβισμένοι και θυμωμένοι. Κρυώνουν κι έχουν
αγωνία. Μερικοί είναι χαρούμενοι γιατί πιστεύουν πως επιτέλους σώθηκαν. Ήταν πιο
ενδιαφέρον να τους φτιάξουμε γιατί έπρεπε να ασχοληθούμε περισσότερο, να μαντέψουμε πώς
νιώθουν, τι σκέφτονται. Κανείς δεν είναι ίδιος με τον άλλον αφού ούτε εμείς είμαστε ίδιοι μεταξύ
μας". Με κίτρινα αστέρια ήταν σχεδιασμένη η λέξη “help” που προέκυψε όταν τα παιδιά
ρωτήθηκαν ποια λέξη θα επέλεγαν αν μπορούσαν να φωνάξουν ακόμη κι αν δεν τους άκουγε
κανείς, αν βρίσκονταν στη θέση των προσφύγων που ταξίδευαν με τις βάρκες. Η συντριπτική
πλειοψηφία έγραψε σε ένα χαρτάκι, σιωπηλά, τη λέξη «βοήθεια». Τα κίτρινα αστέρια
επιλέχθηκαν γιατί «το κίτρινο είναι το χρώμα του φωτός», «είναι το σύμβολο της ΕΕ που
θεωρούμε πως πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους αυτούς», «οι εικόνες των προσφύγων πίσω
από τα σύρματα θυμίζουν εκείνες των Εβραίων στα στρατόπεδα συγκέντρωσης». Στην παραλία
μια οικογένεια τουριστών απολάμβανε αμέριμνη το μπάνιο της, χωρίς να έχει προσέξει το δράμα
που ξετυλιγόταν λίγα μέτρα μακριά τους.
Επειδή οι μαθητές της Δ' Τάξης είχαν μια δυσκολία στον χειρισμό των δυσάρεστων
συναισθημάτων, η δασκάλα τους ζήτησε να δώσουν τη λύση. Έφτιαξαν έναν χαρταετό,
προφανώς επηρεασμένοι από το βιβλίο που είχαν διαβάσει, και κόλλησαν πάνω τις ευχές τους.
Τον έδωσαν στους πρόσφυγες για να τον αφήσουν να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να
συναντήσει τον Θεό. Ο ίδιος χαρταετός, που στις δύσκολες στιγμές είχε βοηθήσει τον ήρωα του
βιβλίου να βρει τον δρόμο του, θεώρησαν πως θα βοηθούσε και τους πρόσφυγες στο δύσκολο
ταξίδι της ζωής τους.
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Για τη διάχυση της δράσης στο υπόλοιπο σχολείο και την τοπική κοινωνία επιλέχτηκε η
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης και Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού που αφιερώθηκε στους
πρόσφυγες από τη Συρία. Οι μαθητές της Ε’ Τάξης παρουσίασαν στην αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων του σχολείου μας ένα δρώμενο που είχαν σκηνοθετήσει εμπνευσμένοι από το ποίημα
της Ουαρσάν Σάιρ «Κανένας δεν αφήνει την πατρίδα εκτός αν η πατρίδα είναι το στόμα ενός
καρχαρία». Οι μαθητές της Δ’ Τάξης είχαν δουλέψει σε ομάδες επιλεγμένους στίχους από το ίδιο
ποίημα και κλήθηκαν να τις παρουσιάσουν με όποιον τρόπο τους εξέφραζε περισσότερο. Οι δύο
από τις τέσσερις ομάδες επέλεξαν να κάνουν δραματοποίηση, η μία έφτιαξε μια σύνθεση με την
τεχνική του κολάζ και η τελευταία δημιούργησε μια νέα ιστορία και έγραψε ένα ποίημα.
Στο τέλος της χρονιάς, στην τελετή λήξης, θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση του
προγράμματος στο σχολείο. Οι γονείς, οι δάσκαλοι και οι μαθητές του Σχολείου θα μπορέσουν
να συμμετάσχουν συμπληρώνοντας τις δικές τους ευχές και τις σκέψεις τους στον χαρταετό του
Φερεϋντούν. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν κομμάτι του εικαστικού έργου των
παιδιών δίνοντας τις δικές τους λύσεις με εικαστικό ή άλλον τρόπο.

Συμπεράσματα
Θεωρούμε πως το πρόγραμμά μας πέτυχε στο σύνολό του τους στόχους που είχαμε θέσει
κατά τον σχεδιασμό του. Οι μαθητές μας, παρά το γεγονός πως προέρχονταν από διαφορετικές
τάξεις και τμήματα κατάφεραν να συνεργαστούν άψογα. Πέρα από το γεγονός πως
ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με το θέμα που μελετούσαν παρατηρήσαμε
πως οξύνθηκε το ενδιαφέρον και η ανάγκη τους να ενημερώνονται περισσότερο και ορθότερα,
να ελέγχουν τις πηγές πληροφόρησής τους και να προσπαθούν να προσεγγίζουν ένα θέμα
σφαιρικά. Αυτό θα τους βοηθήσει στη συνέχεια να γίνουν ενεργοί πολίτες και να συμμετέχουν
στα δρώμενα του τόπου τους.
Πιστεύουμε πως σε μεγάλο βαθμό κατάφεραν να ξεπεράσουν στερεότυπα παγιωμένα τόσο
από τα ΜΜΕ όσο και από την ίδια την οικογένεια ή προσωπικές εμπειρίες των μαθητών.
Το γεγονός πως προέρχονταν από διαφορετικές τάξεις, ενώ τους είχε ξενίσει στην αρχή, τους
βοήθησε να συνειδητοποιήσουν πως η διαφορετικότητα ανάμεσα σε όσους συνεργάζονται δεν
αποτελεί εμπόδιο αλλά πλούτο, όταν σέβονται ο ένας τον άλλον και εργάζονται προς ένα κοινό
στόχο.
Διαπιστώσαμε επίσης πως η διαφοροποιημένη διδασκαλία αποτελεί την πιο ενδεδειγμένη
μορφή διδασκαλίας σε περιπτώσεις ανομοιογενών ομάδων όπως η δική μας.
Στον αρχικό σχεδιασμό μας είχαμε συμπεριλάβει τη συνεργασία με συλλόγους
Μικρασιατών, ωστόσο στάθηκε αδύνατο να καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε με κάποιον από
αυτούς.
Ένα ακόμη εμπόδιο ήταν η εξεύρεση κοινών ωρών για τη συνδιδασκαλία και τη διοργάνωση
δράσεων από κοινού. Υπήρξε και το μόνο σημείο που δυσχέρανε την πορεία του προγράμματός
μας.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους μαθητές μας για την εξαιρετική τους συνεργασία καθώς επίσης και τον
Γυμναστή του σχολείου μας κο Νίκο Ηλία για όσα πολύτιμα μοιράστηκε μαζί μας.
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Όταν κοιτάς από ψηλά...!
Το περιβάλλον ως τέχνη, ως έκθεμα και ως αφήγηση
Στέλα-Μαρίνα Κωστάκη1
45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Με το πρόγραμμα «Όταν κοιτάς από ψηλά…!», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της
διαθεματικότητας, επιχειρήθηκε η προσέγγιση του περιβάλλοντος μέσω της τέχνης. Η
λογοτεχνία, η ζωγραφική, η γλυπτική, η μουσική, ο κινηματογράφος, το θέατρο επιστρατεύτηκαν
για την επεξεργασία διαφόρων περιβαλλοντικών θεμάτων. Οι μαθητές μέσω του
κινηματογράφου και της μουσικής ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με το πρόβλημα της αύξησης
των αδέσποτων ζώων, ενώ, με τη σειρά τους, προσπάθησαν να ευαισθητοποιήσουν τους
συμμαθητές και την τοπική κοινωνία μέσω της δημιουργίας πανό και έντυπου ενημερωτικού
υλικού. Οι έννοιες της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης υλικών ενέπνευσαν τη
δημιουργία διαφόρων εικαστικών έργων, ενώ επιχειρήθηκε η γνωριμία με το οικοσύστημα του
βουνού και η καλλιέργεια των εννοιών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και «Ενεργός Πολίτης» με
όχημα το έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα Ψηλά Βουνά». Το πρόγραμμα υποστηρίχθηκε και
συντονίστηκε μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας καθώς οι μαθητές
κλήθηκαν να συνεργαστούν και να επικοινωνήσουν εξ αποστάσεως και σε ασύγχρονο χρόνο για
την ολοκλήρωση των εργασιών τους.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_25.html

Λέξεις κλειδιά
Περιβαλλοντική εκπαίδευση, τέχνη, ενεργοί πολίτες, τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνίας

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Η τέχνη είναι αναπαράσταση της ζωής και της φύσης. Φέρνει τον άνθρωπο σε ισορροπία με
τον γύρω κόσμο και συμβάλλει στην κατανόηση του κόσμου αυτού. Παράλληλα βοηθά στην
επικοινωνία των ανθρώπων. Η τέχνη, παρόλο που διαφέρει από εποχή σε εποχή, από κοινωνία
σε κοινωνία κι από άνθρωπο σε άνθρωπο, έχει τη δύναμη να κάνει κάποιον να νιώσει καλύτερα.
Καλλιεργεί τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και τη διαφορετική θεώρηση του κόσμου που
μας περιβάλλει, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για έναν κόσμο χωρίς βία και εκμετάλλευση.
Η σπουδαιότητα της ύπαρξης δημιουργικών ανθρώπων στις μέρες μας αυξάνεται δεδομένης
της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής συγκυρίας. Για να αλλάξει η κοινωνία χρειάζονται
άνθρωποι δημιουργικοί, που ξέρουν να χρησιμοποιούν την επινόησή τους. Η δημιουργικότητα
είναι συνώνυμο της αποκλίνουσας σκέψης η οποία είναι ικανή να σπάει συνεχώς τα σχήματα
της συνήθειας, της απόλυτης λογικής και των κοινωνικών πιέσεων, να υπερνικά τον φόβο του
σφάλματος και την ανασφάλεια της έλλειψης ταλέντου. Η αποκλίνουσα σκέψη συνεπάγεται
έναν νου συνεχώς σε εγρήγορση και ικανό να αντεπεξέλθει σε κρίσεις. Πλέον υποστηρίζεται πως
η δημιουργικότητα είναι καθολικό ανθρώπινο χαρακτηριστικό που μπορεί να αυξηθεί με την
κατάλληλη εκπαίδευση (Κωστάκη, 2014).
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Πέρα από τα επίσημα θεσμοθετημένα προγράμματα του Υπουργείου Παιδείας, ο
εκπαιδευτικός οφείλει να αναζητά σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα δημιουργικές ιδέες και να
εφαρμόζει τις δικές του δημιουργικές προσεγγίσεις της διδακτέας ύλης. Αυτό το καταφέρνει
συνδυάζοντας τεχνικές, αναδεύοντας και ανανεώνοντας διαρκώς το διδακτικό υλικό του και
εμπλουτίζοντας το υπάρχον αναλυτικό πρόγραμμα της εκπαίδευσης με καινοτόμες δράσεις που
ανταποκρίνονται στη δημιουργική διάσταση της ανθρώπινης ευφυΐας. Στην κατεύθυνση αυτή
προσανατολίζεται η έννοια στη διαθεματικότητας η οποία παρέχει πρόσφορο έδαφος για
δημιουργικές δραστηριότητες εμπλέκοντας όλα τα γνωστικά αντικείμενα (ό.π.).
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τις αρχές της διαθεματικότητας, οι μαθητές
προσέγγισαν διάφορα περιβαλλοντικά θέματα μέσω της λογοτεχνίας, της μουσικής, του
κινηματογράφου, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του κουκλοθέατρου. Άλλοτε το περιβάλλον
αποτέλεσε πηγή έμπνευσης και προσεγγίστηκε μέσω των τεχνών (εικαστικές αναπαραστάσεις
ζώων και τοπίων, λογοτεχνικές αφηγήσεις, κλπ) κι άλλοτε οι τέχνες συνέδραμαν την καλύτερη
προσέγγιση περιβαλλοντικών θεμάτων (ευαισθητοποίηση κοινού για τα αδέσποτα, καλλιέργεια
οικολογικής συνείδησης και ενεργών πολιτών μέσω της λογοτεχνίας, φιλαναγνωστικών
δράσεων, δραματοποίησης κ.ά.).

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματος ήταν να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου
µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του και, μέσω της τέχνης, να ευαισθητοποιηθούν για τα
προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν, ώστε να συµβάλουν στη
γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα εναρμονίζεται πλήρως με τα ενιαία αναμορφωμένα
προγράμματα σπουδών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕΠΠΣ) και τα αναλυτικά προγράμματα
(ΑΠΣ) επιμέρους γνωστικών αντικειμένων. Στη Γλώσσα συνδέεται ιδίως με τις ενότητες: “Ο φίλος
μας το περιβάλλον”, “Η ζωή στην πόλη”, “Τα ζώα που ζουν κοντά μας”, “Μυστήρια –
επιστημονική φαντασία”, “Παιχνίδια”, “Κατασκευές”, “Ταξίδια στο διάστημα”. Στα Μαθηματικά
συνδέεται κυρίως με τα κεφάλαια που πραγματεύονται μοτίβα, γεωμετρία, αριθμούς και
πράξεις καθώς και προβλήματα. Οι Ενότητες Β και Γ της Γεωγραφίας υπηρετούνται από το
πρόγραμμα, ενώ και στη Φυσική οι ενότητες Θερμότητα, Φως, Ήχος εμπίπτουν στη θεματολογία
του. Σύνδεση παρατηρείται και με την Ιστορία, κυρίως δε με το κεφάλαιο της βυζαντινής τέχνης,
καθώς και με το κεφάλαιο των Θρησκευτικών: “Δημιουργώντας έναν όμορφο κόσμο”. Το
πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος ΚΠΑ σε ό,τι αφορά στο κεφάλαιο “Ο ενεργός
πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα”, καθώς και σε ενότητες των Εικαστικών, της Μουσικής
και της Θεατρική Αγωγής.
Ως προς τους επιμέρους στόχους του προγράμματος, κι εφόσον η τέχνη αποτελεί βασικό
πυλώνα του, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των
μαθητών, προσεγγίζοντας τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, τη Φυσική, την Ιστορία, την ΚΠΑ, τα
Θρησκευτικά και τη Γεωγραφία με τις κατευθύνσεις που εμπεριέχονται στο ΑΠΣ των Εικαστικών.
Πιο συγκεκριμένα, μέσω του πειραματισμού με διαφορετικές τεχνικές και μεθόδους έκφρασης,
όπως η δημιουργία πρωτότυπων εικαστικών έργων, επιδιώχθηκε να μάθουν οι μαθητές να
παρατηρούν, να ερευνούν και να εκφράζουν προσωπικές σκέψεις, συναισθήματα και βιώματα,
καθώς και να σχηματίσουν θετικές στάσεις αναφορικά με την έννοια και τη σπουδαιότητα της
τέχνης. Επιπλέον, το πρόγραμμα εμπίπτει στη θεματολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Συνεπώς, σύμφωνα με το σχετικό ΔΕΠΠΣ, κεντρικό στόχο αποτέλεσε η ενίσχυση της οικολογικής
τους συνείδησης και η ανάπτυξη της ικανότητάς τους να αντιλαμβάνονται τη φύση με όλες τις
αισθήσεις τους, ούτως ώστε να συνειδητοποιήσουν πώς οι ίδιοι αλληλεπιδρούν με το
περιβάλλον τους και πώς μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους. Παράλληλα, μέσω
της ενθάρρυνσης της ενεργούς συμμετοχής τους σε ομαδικές εργασίες γύρω από την τέχνη και
το περιβάλλον, επιδιώχθηκε η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας, ομαδικότητας και
υπευθυνότητας καθώς και η ενίσχυση της ικανότητας λήψης αποφάσεων.
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Ο συντονισμός του προγράμματος διευκολύνθηκε και υποστηρίχθηκε από τις Τεχνολογίες
Πληροφορικής και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Με τους στόχους του αντίστοιχου ΑΠΣ να υλοποιούνται
με διάχυση στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα υιοθετώντας ολιστική προσέγγιση της γνώσης,
επιδιώχθηκε η ανάπτυξη της ψηφιακής ικανότητας των μαθητών κατά τη διάρκεια των
δραστηριοτήτων που αφορούσαν στην τέχνη και στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές
ασκήθηκαν στη χρήση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στην αναζήτηση πληροφοριών από τον
παγκόσμιο ιστό και στην αξιοποίηση κατάλληλων web 2.0 εργαλείων, ούτως ώστε να
συνειδητοποιήσουν με βιωματικό τρόπο πώς η τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στην επίλυση
προβλημάτων και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Επίσης,
προκειμένου να αναγνωρίσουν τη συμβολή της ομαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου και τη
δυναμική του εποικοδομητικού διαλόγου, οι μαθητές κλήθηκαν να συνεργαστούν και να
αξιοποιήσουν τα εργαλεία της Πληροφορικής για να παρουσιάσουν τις παρατηρήσεις, τις
σκέψεις και τα συμπεράσματά τους στο πλαίσιο του προγράμματος “Όταν κοιτάς από ψηλά…!”.
Με αυτόν τον τρόπο, επετεύχθησαν στόχοι που αντιστοιχούν στις θεματικές ενότητες “Γράφω
και ζωγραφίζω”, “Δημιουργώ - Ανακαλύπτω - Ενημερώνομαι”, “Επικοινωνώ ηλεκτρονικά” του
μαθήματος των Τ.Π.Ε.

Περιγραφή δράσης
Η σύσταση δανειστικής βιβλιοθήκης λειτούργησε ως εφαλτήριο για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα, εξασφαλίζοντας τις πρώτες λογοτεχνικές πηγές για την προσέγγιση
περιβαλλοντικών θεμάτων. Αρχικά κάποιοι τίτλοι επιλέχθηκαν από την εκπαιδευτικό και, πολύ
σύντομα, οι μαθητές, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα, συγκέντρωσαν βιβλία που ήθελαν να
μοιραστούν με τους φίλους τους εμπλουτίζοντας σταδιακά τη βιβλιοθήκη με τίτλους ποικίλης
θεματολογίας. Για την καλύτερη λειτουργία της βιβλιοθήκης δημιουργήθηκαν απλές καρτέλες
δανεισμού, ενώ όλα τα βιβλία καταγράφτηκαν σε λίστα, ώστε να είναι εύκολος ο εντοπισμός
κάποιου τίτλου. Αργότερα, η λίστα αυτή ψηφιοποιήθηκε από τους μαθητές καταγράφοντας όλα
τα βιβλία της δανειστικής βιβλιοθήκης σε ένα συνεργατικό υπολογιστικό φύλλο (google sheet).
Η περίοδος δανεισμού ορίστηκε στη μία εβδομάδα, με δυνατότητα ανανέωσης και για δεύτερη.
Οι μαθητές από την πρώτη μέρα επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον τόσο για τη συγκέντρωση
πολλών και διαφορετικών βιβλίων, όσο και για την ανάγνωσή τους. Η επιστροφή των βιβλίων
στη βιβλιοθήκη συνοδεύτηκε από βιβλιοπαρουσιάσεις γραπτές ή ζωγραφικές. Όλες
φιλοξενήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από την τάξη, γεγονός που παρακίνησε τους
μαθητές να επιμεληθούν περισσότερο τις παρουσιάσεις τους, αφού πια βρίσκονταν σε κοινή
θέα.
Τα οφέλη της δανειστικής βιβλιοθήκης έγιναν ορατά σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Οι
μαθητές ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν προφορικά, γραπτά και εικαστικά για τα βιβλία που
διάβασαν, τεχνική που βελτίωσε τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, ενώ παράλληλα
ανέπτυξαν αισθήματα υπευθυνότητας και σεβασμού ως προς τη μεταχείριση των βιβλίων, αλλά
και συνέπειας ως προς την ημερομηνία επιστροφής τους. Τέλος η εικαστική απόδοση των
βιβλιοπαρουσιάσεων σημείωσε μεγάλη εξέλιξη σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Παράλληλα με τη σύσταση δανειστικής βιβλιοθήκης και κατανοώντας ότι οι εξελίξεις στον
τομέα των ψηφιακών επικοινωνιών σημειώνονται με μεγάλες ταχύτητες, επιφέροντας
κοινωνικές επιπτώσεις διόλου αμελητέες, ο ρόλος της εκπαίδευσης και του σχολείου στην
παρούσα τους μορφή, επιβάλλεται να επαναπροσδιοριστεί. Το web2.0 και συγκεκριμένα
εργαλεία όπως το ιστολόγιο που δημιουργήθηκε για τον συντονισμό και την προβολή των
δράσεων των μαθητών, αλλά και τα συνεργατικά έγγραφα ευνόησαν την ανάπτυξη νέων
διδακτικών πρακτικών οι οποίες επέτρεψαν στους μαθητές να συνεργαστούν και να
αλληλεπιδράσουν σύγχρονα και ασύγχρονα προσεγγίζοντας καλύτερα τους στόχους τους.
Καταμερισμός αρμοδιοτήτων γινόταν άμεσα από τους ίδιους τους μαθητές, οι ομάδες εργασίας
ορίζονταν με πρωτοβουλία των ίδιων, ενώ η υποστήριξή τους ήταν πιο άμεση και ουσιαστική.
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Τέλος, ο διαμοιρασμός των δράσεων με το ευρύ κοινό μέσω του ιστολογίου καλλιέργησε στους
μαθητές αίσθημα υπερηφάνειας, σύμπραξης και συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες.
Ο παραμυθότοπος
Έχοντας πάντα ως οδηγό το σχέδιο δράσης και τον τίτλο του, “Όταν κοιτάς από ψηλά…!”, ως
δραστηριότητα φιλαναγνωσίας, συνδεδεμένη με τη λειτουργία της δανειστικής βιβλιοθήκης,
ζητήθηκε από τους μαθητές να αποδώσουν με μια ζωγραφιά τον τόπο εκτύλιξης της ιστορίας
κάθε βιβλίου το οποίο διάβασαν. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενασχόλησης με το πρόγραμμα
παράχθηκε μεγάλος αριθμός ζωγραφικών τοπίων, τα οποία συγκεντρώθηκαν με την πρόθεση
δημιουργίας επιδαπέδιου παιχνιδιού. Αρχική σκέψη ήταν η δημιουργία, με την τεχνική του
κολάζ, ενός χάρτη των τόπων εκτύλιξης δράσης των βιβλίων της δανειστικής βιβλιοθήκης. Στον
χάρτη αυτό οι μαθητές θα κινούσαν πιόνια με τη χρήση ζαριού και στους σταθμούς του θα
υπήρχαν κάρτες ερωτήσεων σχετικών με το περιεχόμενο των βιβλίων. Οι ερωτήσεις θα
απευθύνονταν από τον έναν παίκτη στον άλλον ή από τη μια ομάδα στην άλλη. Σκέψη και
πεποίθησή μας ήταν ότι ο παραμυθοχάρτης θα ήταν έτοιμος κατά την παγκόσμια ημέρα
παιδικού βιβλίου (2 Απριλίου), πράγμα όμως που δεν επετεύχθη λόγω αυξημένων
δραστηριοτήτων που προέκυψαν.
Παράλληλη σκέψη για την αξιοποίηση των ζωγραφικών τοπίων των μαθητών ήταν η
ψηφιοποίηση του χάρτη των παραμυθιών και η μετατροπή του σε διαδραστικό με τη χρήση του
διαδικτυακού λογισμικού thinglink. Η σύνθεση των ζωγραφικών απεικονίσεων των βιβλίων
μεταφέρθηκε, με την τεχνική του κολάζ, σε χαρτί του μέτρου. Το τοπίο ολοκληρώθηκε
ζωγραφίζοντας τον κενό χώρο με παστέλ και στη συνέχεια η σύνθεση ψηφιοποιήθηκε με τη
χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Έπειτα, η εικόνα εισήχθη στο περιβάλλον του
διαδικτυακού λογισμικού έκφρασης και δημιουργίας thinglink, ενώ οι πληκτρολογημένες
βιβλιοπαρουσιάσεις των μαθητών αποτέλεσαν την αναδυόμενη πληροφορία κάθε
υπερσυνδέσμου του Παραμυθότοπου.

Να σου πω μια ιστορία;
Από τις πρώτες δράσεις φιλαναγνωσίας που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του
συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η παραγωγή γραπτού λόγου με αφορμή ζωγραφικούς
πίνακες διάσημων ζωγράφων. Οι πίνακες επιλέχθηκαν από το Κουτί της Τέχνης (Γιαλουράκη,
2005) με θέματα εμπνευσμένα από τη φύση και το περιβάλλον. Οι μαθητές κλήθηκαν να τους
προσεγγίσουν με τη μέθοδο Perkins (Δρακάκη, 2014) και να παράγουν τα δικά τους παραμύθια.
Η επεξεργασία των πινάκων και η πρώτη γραφή των ιστοριών έγινε στην τάξη. Στη συνέχεια,
οι μαθητές κλήθηκαν μέσω των συνεργατικών εγγράφων της google (google docs) να
διαμοιραστούν τις ιστορίες τους τόσο με την εκπαιδευτικό όσο και με τους συμμαθητές τους. Η
επεξεργασία και διόρθωση των κειμένων έγινε με ψηφιακό τρόπο, από το σπίτι και τα τελικά
κείμενα αποτέλεσαν μέρος ενός ψηφιακού βιβλίου το οποίο τιτλοφορήθηκε: “Μια εικόνα, χίλιες
λέξεις” και αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της τάξης.
Κατά τις πασχαλινές διακοπές, κάποιοι μαθητές επεξεργάστηκαν, μέσω των συνεργατικών
εγγράφων, εικόνες που αλιεύτηκαν από το διαδίκτυο παράγοντας νέα κείμενα τα οποία
συμπλήρωσαν τον παραπάνω τόμο.

Επισκέψεις και κατασκευές
Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρήθηκαν κατασκευές όπως εκείνες που
δημιουργήθηκαν με τη χρήση ανακυκλώσιμων και φυσικών υλικών. Τα Χριστούγεννα οι μαθητές
παρακινήθηκαν να χρησιμοποιήσουν υλικά της φύσης όπως καρύδια, κουκουνάρια, διάφορα
φύλλα, κλαδιά, μήλα και βαμβάκι προκειμένου να φτιάξουν στολίδια και διακοσμητικά. Κάποια
από αυτά διατέθηκαν στο χριστουγεννιάτικο παζάρι του σχολείου.
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Στη συνέχεια, με την υποστήριξη της καθηγήτριας της Μουσικής και χρησιμοποιώντας
ανακυκλώσιμα υλικά, οι μαθητές δημιούργησαν μουσικά όργανα τα οποία χρησιμοποίησαν για
την παραγωγή ήχων στην παράσταση κουκλοθέατρου που παρουσίασαν.
Στο πλαίσιο του υποθέματος: “Το περιβάλλον ως έκθεμα” πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο
Ενυδρείο Κρήτης για την παρακολούθηση του προγράμματος: “Μια θάλασσα γεμάτη ζωή”.
Προετοιμασία της επίσκεψης έγινε μέσω ταινίας του Θοδωρή Παπαδουλάκη για την προβολή
του Ενυδρείου, καθώς και μιας δράσης φιλαναγνωσίας με αφορμή του βιβλίο της Ελένης
Πριοβόλου: “Ο Παλιάτσος και η Ανεμώνη” (Καλέντης, 2014). Από τους μαθητές ζητήθηκε να
συνθέσουν τον δικό τους βυθό με την τεχνική του κολάζ. Οι μαθητές παρακινήθηκαν να
δημιουργήσουν πλάσματα του βυθού ακολουθώντας τεχνικές δημιουργίας που είχαν διδαχθεί
σε σχετικό μάθημα των Εικαστικών.
Με αφορμή την ενότητα της Φυσικής σχετικά με την τήξη και πήξη υλικών και σε συνδυασμό
με αφήγηση αποσπασμάτων από “Τα ψηλά βουνά” σχετικών με τα μεταλλεύματα,
πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Μπρούτζινων Αγαλμάτων και Έργων
Τέχνης, στο βιοτεχνικό πάρκο Ανώπολης. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν
τη διαδικασία της χύτευσης, να πάρουν απαντήσεις σε όλες τις απορίες σχετικά με τα
μεταλλεύματα, αλλά και να θαυμάσουν τα εκθέματα του εργαστηρίου.
Τέλος, επιχειρήθηκε η κατασκευή μακέτας για αναπαράσταση του περιβάλλοντος του
βουνού στο οποίο διαδραματίστηκε η ιστορία του βιβλίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου “Τα ψηλά
βουνά”. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν εφημερίδες, λινάτσα και άλλα υλικά προσπαθώντας να
αποδώσουν εικαστικά το περιβάλλον του βουνού. Δέντρα και φιγούρες κατασκευάστηκαν με
χοντρά χαρτόνια.

Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα
Στο ιστολόγιο της τάξης αναρτήθηκε βίντεο με το τραγούδι του Νίκου Βελιώτη και Παντελή
Θαλασσινού: “Ν’ αγαπάς τα βουνά και τα πέλαγα”. Από την ανάρτηση οι μαθητές
παροτρύνονταν να απολαύσουν το βίντεο και να δηλώσουν συμμετοχή, όσοι θέλουν, σε εξ
αποστάσεως μαθήματα χειρισμού του λογισμικού δημιουργικής έκφρασης movie maker για την
κατασκευή του δικού τους βίντεο για το συγκεκριμένο μουσικό κομμάτι. Οι οδηγίες
φιλοξενήθηκαν στο ιστολόγιο, ενώ παράλληλα η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων μαθητών
έγινε με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω κοινόχρηστων εγγράφων (google drive).
Στους μαθητές που δήλωσαν ενδιαφέρον για τη δημιουργία βίντεο κοινοποιήθηκε μέσω του
λογισμικού google drive φάκελος με φωτογραφίες της εκπαιδευτικού, κατάλληλες για τη
δημιουργία βίντεο, ενώ ο φάκελος έγινε κοινόχρηστος με την προτροπή κάθε συμμετέχων να
συμπληρώσει με φωτογραφίες τις οποίες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλοι.
Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης έγινε εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό
δημιουργικής έκφρασης movie maker, ενώ έγινε και ιδιαίτερη αναφορά στα πνευματικά
δικαιώματα δημιουργών εικόνων, μουσικής, κειμένων, βίντεο, κλπ.
Συμμετοχή στη συγκεκριμένη δραστηριότητα δήλωσαν έντεκα (11) μαθητές από τους είκοσι
έναν (21) και κάποιοι δούλεψαν σε δυάδες, ενώ άλλοι δοκίμασαν να εφαρμόσουν τις οδηγίες
και να δημιουργήσουν βίντεο μόνοι τους. Τελικό αποτέλεσμα ήταν η παραγωγή έξι (6) μουσικών
βίντεο, από τα οποία τα πέντε (5) φιλοξενούνται στο ιστολόγιο της τάξης. Το έκτο δεν πληροί τον
όρο δημιουργίας βίντεο για τη μη εμφάνιση προσώπου και για τον λόγο αυτό δεν κοινοποιήθηκε
στο ευρύ κοινό. Αξιοσημείωτη ωστόσο θεωρήθηκε η διάθεση κάποιων μαθητών να
δημιουργήσουν βίντεο με διαφορετική μουσική επένδυση και με φωτογραφικό υλικό από
δράσεις ή εκπαιδευτικές μας επισκέψεις.
Διαφορετικές δραστηριότητες που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου της Γεωγραφίας
και κέρδισαν το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν “το σχήμα της Ελλάδας” και “κοιτώντας από
ψηλά την Ευρώπη”. Στην πρώτη περίπτωση στους μαθητές δόθηκε μια λευκή κόλλα χαρτί και η
προτροπή “κλείστε τα μάτια, φανταστείτε το σχήμα της Ελλάδας κι έπειτα ζωγραφίστε τη χώρα
όπως τη φανταστήκατε”. Παρόμοια, στη δεύτερη δραστηριότητα, στους μαθητές δόθηκε από
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τον δικτυακό τόπο e-Γεωγραφία εκτυπωμένος σε μέγεθος Α4 χάρτης της Ευρώπης, ο οποίος
έφερε μόνο τις ακτογραμμές και τα σύνορα. Στη συνέχεια οι μαθητές παροτρύνθηκαν να
παρατηρήσουν τον χάρτη και να εντοπίσουν πάνω του σχέδια, σχήματα, πρόσωπα, παραστάσεις
και να τα ζωντανέψουν χρωματίζοντάς τα όπως επιθυμούσαν.
Τα έργα αυτά αποτέλεσαν αφορμή για συζήτηση σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και τον
τρόπο που εκείνο μπορεί να εμπνεύσει έναν δημιουργό, αλλά και για έκφραση συναισθημάτων
και σκέψεων σχετικών με την τέχνη, τη συνύπαρξη, τη διαφορετικότητα, τον σεβασμό. Και στις
δυο περιπτώσεις τα έργα των μαθητών φιλοξενήθηκαν στην τάξη με τη μορφή έκθεσης
ζωγραφικής, ενώ παράλληλα ψηφιοποιήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο ιστολόγιο της τάξης για
διάχυσή τους στο κοινό.

Αδέσποτα
Με αφορμή το τραγούδι “Stand by me now” το οποίο αναρτήθηκε στο ιστολόγιο της τάξης
οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν για το θέμα της ύπαρξης και αύξησης των αδέσποτων ζώων
στην περιοχή τους. Επεξεργάστηκαν τους στίχους του τραγουδιού με την καθηγήτρια των
Αγγλικών στο πλαίσιο του μαθήματός τους και, ως αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας,
σημειώθηκε η παραγωγή δυο νέων ποιημάτων με αλλαγή κάποιων στίχων του τραγουδιού.
Επιπλέον οι μαθητές δημιούργησαν μια ακροστιχίδα με το σύνθημα: SAVE Α STRAY
συντάσσοντας από κάθε γράμμα μια πρόταση σχετική με το θέμα.
Στη συνέχεια από το ιστολόγιο της τάξης τα παιδιά παρακολούθησαν τις ταινίες “The
present”, “Ένα αστέρι που το έλεγαν Estrella” και “Hachi, a dog’s tale” με αφορμή τις οποίες
προκλήθηκε συζήτηση για τη συμβολή των ζώων στη ζωή μας και συγκεκριμένα στη
συναισθηματική μας υγεία, καθώς και για την αντιμετώπιση των αδέσποτων ζώων από τους
ανθρώπους. Παράλληλα παράχθηκαν κείμενα με προσωπικές ιστορίες των μαθητών με ζώα που
διαμοιράστηκαν τόσο έντυπα όσο και ηλεκτρονικά μέσω των συνεργατικών εγγράφων google.
Συνδράμοντας την προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά
με τα αδέσποτα, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας ενημερωτική συνάντηση με εκπρόσωπο του
φιλοζωικού σωματίου “Ζωφόρος” στο πλαίσιο του προγράμματος “Συμβιώνω με τα ζώα γύρω
μου” κατά την οποία οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με το
φαινόμενο της κακοποίησης ζώων και να προτείνουν τρόπους αντιμετώπισης του φαινομένου
της αύξησης των αδέσποτων.
Συνεχίζοντας οι μαθητές και ολοκληρώνοντας τη δράση τους για το θέμα, θέλησαν να
προτείνουν βιβλιογραφία και ταινίες σχετικά με τα ζώα. Στο πλαίσιο αυτό χωρίστηκαν σε ομάδες
και μελέτησαν προσεκτικά τα βιβλία που υπήρχαν στη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης, ενώ
κάποιοι ανέλαβαν να πραγματοποιήσουν διαδικτυακή έρευνα συλλέγοντας σχετικά βίντεο. Τα
δεδομένα συγκεντρώθηκαν και καταγράφτηκαν με τη χρήση των συνεργατικών εγγράφων της
google (google docs), τα οποία προσέφεραν στους μαθητές δυνατότητα ασύγχρονης κι εξ
αποστάσεως αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.
Τέλος οι μαθητές συγκέντρωσαν από έντυπα και ψηφιακά πληροφορίες σχετικά με τα
αδέσποτα και προχώρησαν στην ομαδική δημιουργία ενός πανό, με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση πρώτα της σχολικής κοινότητας κι έπειτα της τοπικής κοινωνίας. Για την
κατασκευή του χρησιμοποιήθηκε χαρτί του μέτρου στο οποίο, με την τεχνική του κολάζ,
αναρτήθηκαν μηνύματα, άρθρα, εικόνες, συνθήματα κατά της κακοποίησης και εγκατάλειψης
ζώων. Το πανό αναρτήθηκε στον διάδρομο του σχολείου μας. Παράλληλα, οι μαθητές
δημιούργησαν φυλλάδια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τα οποία μοιράστηκαν σε γονείς
και μαθητές του σχολείου, καθώς και ψηφιακό ερωτηματολόγιο για την ανίχνευση πρόθεσης για
υιοθεσία και φροντίδα κάποιου ζώου. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε με την υποστήριξη
των συνεργατικών εργαλείων της google (google forms) και η οπτικοποίηση των απαντήσεων
οδήγησε σε περαιτέρω συζήτηση και αναστοχασμό της δράσης.
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Τα Ψηλά Βουνά
Το έργο του Ζαχαρία Παπαντωνίου “Τα ψηλά βουνά” αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι του
συγκεκριμένου προγράμματος. Το βιβλίο προσεγγίστηκε εναλλακτικά μέσω της ζωγραφικής και
του κουκλοθέατρου, το οποίο υποστηρίζει απόλυτα το βασικό τρίπτυχο της διαθεματικής
διδασκαλίας: την ενεργητική, βιωματική και συνεργατική μάθηση. Οι μαθητές συμμετείχαν
ενεργά ως παίκτες και ως θεατές, βίωσαν έντονα τα μηνύματα του βιβλίου και συνεργάστηκαν
στο πλαίσιο μιας ευχάριστης συλλογικής δραστηριότητας. Ολοκληρώνοντας την ενασχόλησή
τους με το έργο, οι μαθητές παρουσίασαν παράσταση κουκλοθέατρου η οποία βιντεοσκοπήθηκε
και φιλοξενήθηκε στο ιστολόγιο της τάξης.
Μέσω της ενασχόλησης των μαθητών με το κουκλοθέατρο επιτυγχάνονται γλωσσικοί και
νοητικοί στόχοι, ενώ παράλληλα καλλιεργείται η δημιουργική έκφραση και η φαντασία.
Μαθητές με δυσκολίες έκφρασης βρήκαν διέξοδο επικοινωνίας μέσω του ρόλου, ενώ ανέπτυξαν
προφορικό λόγο που δύσκολα θα ήταν εφικτός χωρίς την παρουσία της κούκλας. Επιπλέον οι
μαθητές εξέφρασαν ιδέες και συναισθήματα, ενώ συμμετείχαν ενεργά στην εικαστική
δημιουργία κουκλών και σκηνικών.
Αρχικά έγινε γνωριμία των μαθητών με το βιβλίο μέσα από αφηγήσεις στην τάξη, ενώ
παράλληλα τέσσερα αντίτυπα ήταν διαθέσιμα στη δανειστική βιβλιοθήκη μας. Οι μαθητές
διάβασαν το βιβλίο και κάποιοι προχώρησαν σε γραπτή παρουσίασή του, ενώ όλοι εκφράστηκαν
εικαστικά, εικονογραφώντας διάφορες σκηνές.
Στη συνέχεια έγινε γνωριμία με τους ήρωες του έργου, ενώ ταυτόχρονα δόθηκαν στους
μαθητές διάλογοι βασισμένοι στο βιβλίο με στόχο να δραματοποιηθούν σε κουκλοθέατρο.
Η αγάπη της υποκριτικής είναι έμφυτη στα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία και ενυπάρχει σε
διάφορες μορφές παιχνιδιού τους. Φανερώνει ικανότητα παρατηρητικότητας, φαντασίας και
μίμησης της ζωής. Τα παιδιά αγαπούν το κουκλοθέατρο και το επιλέγουν ως μέσο έκφρασης.
Ακόμα κι αν υπάρχει σενάριο ως σκελετός της ιστορίας και οι ρόλοι είναι προετοιμασμένοι, η
τελική παράσταση βασίζεται στη ζωντανή αλληλεπίδραση παίκτη και κοινού. Και εδώ έρχεται ο
αυτοσχεδιασμός. Τα παιδιά αποδεσμεύονται από τους διαλόγους, τους μετατρέπουν και τους
αναπροσαρμόζουν με ευελιξία, ανάλογα με τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Ιδιαίτερα οι
μικροί μαθητές διασκεδάζουν αφάνταστα παρεμβαίνοντας στους μύθους και ορίζοντας τους
ήρωες κατά τη βούλησή τους. Συχνά είναι απρόβλεπτα ανατρεπτικοί (περισσότερα για το
κουκλοθέατρο εδώ κι εδώ).
Μολονότι η επεξεργασία των διαλόγων έγινε στην τάξη, δε λειτούργησαν δεσμευτικά. Οι
μαθητές ενθαρρύνθηκαν να αυτοσχεδιάσουν και να εκφραστούν ελεύθερα, γεγονός που απαιτεί
συγκέντρωση και ετοιμότητα. Παράλληλα οι μαθητές ανέπτυξαν πρωτοβουλία για τη δημιουργία
των κουκλών. Η κατασκευή τους βασίστηκε στη χρήση ανακυκλώσιμων και άχρηστων υλικών. Ο
συντονισμών των ομάδων (για την επιλογή των ηρώων, των υλικών, αλλά και το χρονοδιάγραμμα
κατασκευής των κουκλών) έγινε με τη χρήση των συνεργατικών εγγράφων της google (google
docs), αφού η δραστηριότητα αυτή έλαβε χώρα εκτός σχολικού ωραρίου.
Την πορεία της δουλειάς τους και το αποτέλεσμα της συνεργασίας τους προκειμένου να
δημιουργήσουν τις κούκλες για την επικείμενη παράσταση κουκλοθέατρου ανέλαβαν να
παρουσιάσουν οι ίδιοι οι μαθητές σε σχετική εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου στις Β’ τάξεις
του σχολείου μας, αλλά και να μυήσουν τους μικρότερους συμμαθητές τους σε αυτή την
εναλλακτική προσέγγιση του βιβλίου. Λίγες μέρες αργότερα, οι μαθητές του Β1 και του Β2 μάς
παρέδωσαν γραπτές και εικονογραφημένες τις απαντήσεις τους στο ερώτημα: “ποιος ήρωας των
ψηλών βουνών θα ήθελες να είσαι;”, οι οποίες μετατράπηκαν σε ψηφιακά βιβλία.
Από το ξεκίνημα της ενασχόλησης με “Τα ψηλά βουνά” έγινε σχετική αναφορά στην πρώτη
έκδοση του 1918 και στις μετέπειτα λογοκριμένες εκδόσεις του 1929 και 1933. Οι μαθητές
εντυπωσιασμένοι από την απλότητα των σκίτσων τα οποία κοσμούσαν την έκδοση του 1918
ζήτησαν να προβούν σε επιχρωματισμό τους δημιουργώντας με αυτή την τεχνική πιο ζωντανές
εικόνες. Τα έργα τους, μεγέθους Α3, εκτέθηκαν στον διάδρομο έξω από την τάξη.
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Η ενασχόληση με “Τα ψηλά βουνά” συνεχίστηκε ως τη λήξη της σχολικής χρονιάς, χάρη στην
ανταπόκριση που βρήκε το έργο στους μαθητές. Οι ίδιοι πρόσφεραν με προθυμία τις θεατρικές
κούκλες τους για τη διεξαγωγή σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας από τον
υπεύθυνο του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, ενώ ζωγραφικά έργα τους
χρησιμοποιήθηκαν για τον στολισμό της αίθουσας εκείνη τη μέρα.
Tο φωτογραφικό υλικό που παράχθηκε από όλη τη διαδικασία αποτέλεσε πρώτη ύλη για
δημιουργία ψηφιακών παζλ. Με χρήση του ελεύθερου διαδικτυακού λογισμικού οπτικοποίησης
και δημιουργικής έκφρασης jigsaw οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ψηφιακά
παζλ χρησιμοποιώντας τα δικά τους ζωγραφικά έργα τα οποία ψηφιοποιήθηκαν με τη χρήση
ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ή και φωτογραφίες που παράχθηκαν κατά τη διαδικασία
δημιουργίας βίντεο. Οι οδηγίες δημιουργίας των παζλ δόθηκαν από το ιστολόγιο της τάξης, όπου
και φιλοξενήθηκαν όλες οι δημιουργίες των μαθητών.
Το jigsaw αποτελεί ένα εξαιρετικά απλό λογισμικό στο οποίο μπορούν οι μαθητές να
εισάγουν εικόνες και να τις μετατρέψουν σε παζλ, επιλέγοντας το σχήμα και το πλήθος των
κομματιών. Το λογισμικό δε χρειάζεται εγγραφή για να χρησιμοποιηθεί. Παρόλ’ αυτά η εγγραφή
επιτρέπει την αποθήκευση των παζλ και την επεξεργασία τους μετέπειτα. Επίσης, υποστηρίζεται
ο διαμοιρασμός τους μέσω λογισμικών κοινωνικής δικτύωσης, όπως ιστολογίου.

Ας εκτεθούμε
Ως τελευταία δραστηριότητα του συγκεκριμένου προγράμματος σημειώνεται η δημιουργία
ψηφιακής έκθεσης φωτογραφίας με έργα των μαθητών. Καθ’ όλη τη διάρκεια ενασχόλησης με
το παρόν σχέδιο δράσης, οι μαθητές παρήγαγαν μεγάλο αριθμό ζωγραφικών έργων, τα οποία
συγκεντρώθηκαν και ψηφιοποιήθηκαν με τη χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής. Αρκετά
μεγάλος ήταν και ο αριθμός φωτογραφιών από τις δράσεις των μαθητών. Τα έργα αυτά, με
χρήση του λογισμικού δημιουργικής έκφρασης artsteps, αποτέλεσαν εκθέματα ενός ψηφιακού
μουσείου.
Το διαδικτυακό λογισμικό artsteps έχει σκοπό να δώσει εικονικό χώρο σε νέους καλλιτέχνες
να εκθέσουν τις δημιουργίες τους σε μορφή εικόνων, βίντεο και τρισδιάστατων
αναπαραστάσεων (Ανδρεάδου, Μιχαηλίδης & Τερζίδης, 2013). Παρέχει δυνατότητα επιλογής της
μορφής του χώρου (δάπεδο, επιφάνειες - τοίχους προς αξιοποίηση, οροφή) και υποστηρίζει την
περιγραφή των έργων (εικόνων ή και βίντεο) που φιλοξενούνται στο περιβάλλον του. Επίσης,
παρέχεται η δυνατότητα τα έργα να τροποποιηθούν στις διαστάσεις (να μεγαλώσουν ή να
μικρύνουν) και να παρουσιαστούν με κάποια κορνίζα ή χωρίς. Τέλος, υποστηρίζεται ο
διαμοιρασμός της εικονικής έκθεσης μέσω ανάρτησης σε ιστολόγιο.
Η διαδικασία ήταν απλή και επέτρεψε στους μαθητές να δώσουν βάρος στην επικοινωνιακή
διάσταση της δημιουργίας ενός τέτοιου μουσείου. Απαιτήθηκε λογαριασμός πρόσβασης στο
λογισμικό ο οποίος δημιουργήθηκε από την εκπαιδευτικό. Η συγκεκριμένη έκθεση φιλοξένησε
τριάντα (30) έργα τα οποία αναρτήθηκαν σε δύο αίθουσες. Οι μαθητές στο εργαστήριο
Πληροφορικής συνεργάστηκαν σε δυάδες ή και τριάδες και, ακολουθώντας τις οδηγίες της
εκπαιδευτικού, εισήγαγαν στο περιβάλλον του λογισμικού τα έργα τους. Έδωσαν σύντομη
περιγραφή για αυτά και επέλεξαν τη μορφή κορνίζας η οποία θα τα πλαισίωνε. Οι μαθητές
εργάστηκαν με αυξανόμενο βαθμό αυτονομίας, ενώ συντονίστηκαν και υποστηρίχτηκαν όποτε
κρίθηκε σκόπιμο.
Μετά την ανάρτηση και επεξεργασία των έργων, η περιήγηση στην ψηφιακή έκθεση μπορεί
να γίνει τόσο με τη χρήση ποντικιού όσο και με συνδυασμό πλήκτρων του πληκτρολογίου.
Βαρύτητα δόθηκε στους διαλόγους και τις κριτικές που διατύπωσαν οι μαθητές καθώς
παρατηρούσαν τα έργα τους αναρτημένα σε έναν τέτοιο χώρο πολιτισμικής αναφοράς.

Ευχαριστίες
Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στις κυρίες Ρινακάκη Χριστίνα, καθηγήτρια Αγγλικών του
σχολείου, για τη συμβολή της στην ολοκλήρωση της δραστηριότητας σχετικά με τα αδέσποτα και
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Καβαλλιεράκη Μαρίνα, Υπεύθυνη Δημιουργικής Απασχόλησης στον Οργανισμό “Το Χαμόγελο
του Παιδιού”, για την ιδέα δημιουργίας χάρτη παραμυθιών βάση του τόπου εκτύλιξής τους.
Θερμές από καρδιάς ευχαριστίες απευθύνονται επίσης στον κύριο Σακκαδάκη Κωνσταντίνο,
δάσκαλο Ειδικής Αγωγής του σχολείου, για την υποστήριξη του project “Τα ψηλά βουνά” και τη
βιντεοσκόπηση της παράστασης κουκλοθέατρου, καθώς και στην κυρία Κορδία Στεφανία,
Υποψήφια Διδάκτωρ Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), για την ουσιαστική
καθοδήγηση και την πολύτιμη υποστήριξή της κατά τη συγγραφή της παρούσας εργασίας.
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ΔΕΠΠΣ
Η σημασία της τέχνης για τη ζωή μας
Παρατηρώ και δημιουργώ, Εικαστικά Ε’ & ΣΤ’, βιβλίο δασκάλου
Παρατηρώ και δημιουργώ, Εικαστικά Ε’ & ΣΤ’, βιβλίο μαθητή
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Το “αποδεσμευμένο” κουκλοθέατρο
Το κουκλοθέατρο ως ψυχαγωγικό - παιδαγωγικό μέσο
Ανδρεάδου, Χ., Μιχαηλίδης, Ι. & Τερζίδης, Σ. (2013). ‘Μνήμες Παιχνιδιών, Αφηγήσεις
Ανθρώπων: προφορικές ιστορίες, διαδικτυακές συνεργασίες’. Στο Ν. Τζιμόπουλος
(επιμ.), 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ: “Αξιοποίηση των
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη” (Τόμος Α, σσ.
236-243). Σύρος.
Γιαλουράκη, Σ., (2005). Το κουτί της τέχνης: Παιδαγωγικό υλικό και δραστηριότητες για
την ανάπτυξη προγραμμάτων μουσειακής εκπαίδευσης στο σχολείο. Δίπτυχο. Αθήνα.
Δρακάκη, Μ., (2014). Εισήγηση με θέμα: “Η δημιουργικότητα ως αφετηρία για κοινό
σχεδιασμό σε σχολείο ΕΑΕΠ με αφορμή ένα διαθεματικό σενάριο μάθησης...”. Στο
Σαραφίδου, Κ., (επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Συνεδρίου
ΕΤΕΑ Δράμας: Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση, 661-673. Δράμα.
Κωστάκη, Σ.-Μ., (2014). Εισήγηση με θέμα: “Πώς να μην σκοτώσετε τη δημιουργικότητά
σας”. Στο Σαραφίδου, Κ., (επιμ.) Πρακτικά Εργασιών 5ου Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού
Συνεδρίου ΕΤΕΑ Δράμας: Η Δημιουργικότητα στην Εκπαίδευση, 301-312. Δράμα.
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Κάθε τόπος και χορός
Επαφή των μαθητών με τη λαϊκή παράδοση, τα τραγούδια και τους
χορούς απ' όλη την Ελλάδα
Ανδρομάχη Φλώρου1, Μαριγιάννα Κουγιεντή2, Αικατερίνη Τζουλιαδάκη3, Σοφία
Παπανικολάου4
45ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Με το πρόγραμμα ''Κάθε τόπος και χορός'' προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε διαθεματικά
τους χορούς, το τραγούδι και τους ήχους, να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν και να
ονομάζουν τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας με τις παραδοσιακές φορεσιές και τα
μουσικά όργανα. Ακόμη να μπορούν να μελετήσουν τα ιδιαίτερα πολιτισμικά στοιχεία ενός
τόπου και να τα συγκρίνουν σε σχέση με τις αλλαγές που έχουν υποστεί στο πέρασμα του
χρόνου. Τέλος, να εντοπίζουν τις σχέσεις των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών με το κλίμα,
τη χλωρίδα, την πανίδα, τα προϊόντα, τη θέση και τον πληθυσμό των πόλεων.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_6.html

Λέξεις κλειδιά
Χοροί, μουσικά όργανα, γλώσσα, ενδυμασία, τραγούδια, έθιμα

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Εισαγωγή
Το πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής κάτι ιδιαίτερα
σημαντικό για την ευαισθητοποίηση των παιδιών κυρίως της πόλης, όπως τα δικά μας, που έχουν
σχεδόν αποξενωθεί από την παράδοση θεωρώντας τη «ρετρό». Προσπαθήσαμε να
ανατρέψουμε την άποψη πως η παράδοση είναι μια έννοια που αφορά σε μεγαλύτερες ηλικίες.
Αρχικά η βασική προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει για όσο καιρό θα ασκούμε το
λειτούργημα του εκπαιδευτικού, να αποδεσμεύσουμε το σχολείο από τη στείρα γνώση, να
προσεγγίσουμε την πληροφορία και από μια άλλη σκοπιά, να κινητοποιήσουμε τους μαθητές
μας να ασχοληθούν με κάτι διαφορετικό.
Για το συγκεκριμένο πρόγραμμα νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερη συμβουλή από τη
ρήση του Γ. Σεφέρη ότι η παράδοση για να παραμείνει ζωντανή πρέπει να συμβαδίζει χέρι χέρι
με τη νεωτερικότητα. Έχοντας αυτό στο μυαλό πορευτήκαμε.

Σκοπός και στόχοι
Βασικός σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η εξοικείωση των μαθητών με την Ελλάδα
από γεωμορφολογικής και πολιτισμικής άποψης. Συγκεκριμένα, έναν από τους βασικότερους
στόχους αποτέλεσε η αναγνώριση και η ονομασία των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Επιπλέον
στόχο αποτέλεσε η γνωριμία των μαθητών με τα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου έχοντας

1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - andriaflorou@yahoo.gr
ΠΕ32 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 3
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 4
ΠΕ70.50 ΔΑΣΚΑΛΩΝ
2
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ως σημείο αναφοράς τα τοπικά τραγούδια και τους χορούς, ο οποίος επετεύχθη μέσα από τις
ποικίλες δράσεις του προγράμματος.
Ένας ακόμη βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η έκφραση των ιδεών μέσα από
εναλλακτικές μεθόδους που δε συγκαταλέγονται στις τετριμμένες (χρήση Η/Υ, διαδραστικού
πίνακα, προτζέκτορα, κ.ά).

Περιγραφή δράσης
Το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους που προηγήθηκε
εξακτινώθηκε σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και το θέμα προσεγγίστηκε πολύπλευρα.
Μελέτη Περιβάλλοντος

Αρχικά θα αναφερθούμε στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος. Αποτελεί το γνωστικό
αντικείμενο που έδωσε και το εναρκτήριο λάκτισμα στους μαθητές για το εν λόγω πρόγραμμα.
Από τις σελίδες του σχολικού βιβλίου οι μαθητές ήρθαν σε πρώτη επαφή με τον γεωφυσικό
χάρτη της Ελλάδας, γνώρισαν τα γεωγραφικά διαμερίσματα ονομαστικά και μπόρεσαν να τα
διακρίνουν και οπτικά. Στη συνέχεια κάθε ομάδα μαθητών κατέγραψε σε καρτέλες τους νομούς
με τις πρωτεύουσες που περιλαμβάνει το κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα και τις αναρτήσαμε στην
τάξη σε περίοπτη θέση.
Δραστηριότητες:
● Οι μαθητές επεξεργάστηκαν τον χάρτη της Ελλάδας που βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο
και έμαθαν να εντοπίζουν το μέρος στο οποίο ζουν αλλά και άλλες περιοχές τις οποίες
έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν ή έχουν ακούσει κάτι για αυτές.
● Κάθε μια από τις 4 ομάδες ανέλαβε να γράψει τους νομούς και τις πρωτεύουσες από
δύο γεωγραφικά διαμερίσματα σε χρωματιστά χαρτόνια. Στη συνέχεια αναρτήσαμε τις
καρτέλες αυτές στον τοίχο της τάξης.
Γλώσσα

Στη συνέχεια θα αναφερθούμε στο γνωστικό αντικείμενο της Γλώσσας όπου οι μαθητές
γνώρισαν ιδιωματισμούς, χαρακτηριστικές λέξεις και φράσεις από κάθε τόπο. Επίσης,
πραγματοποιήθηκε ανάγνωση και επεξεργασία του βιογραφικού ορισμένων ποιητών και
συγγραφέων που δραστηριοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη της Ελλάδας καθώς και των ποιημάτων
τους ή αποσπασμάτων των έργων τους. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και ευχάριστη δραστηριότητα
για τους μικρούς πρωταγωνιστές του προγράμματος αποτέλεσε η συγκέντρωση, καταγραφή και
η εκτέλεση συνταγών από διάφορα μέρη της Ελλάδας (μπατζίνα, σπανακοπιτάκια, χορτοπιτάκια,
σαριγκόπιτες, λαζαράκια, πασχαλινά κουλουράκια). Επίσης αναφερθήκαμε στα έθιμα της
Αποκριάς όπως αυτά απαντώνται σε διάφορα μέρη της Ελλάδας (Τύρναβο, Ρέθυμνο, Κοζάνη,
Γαλαξίδι, Ξάνθη καθώς και στα έθιμα του Πάσχα (Κέρκυρα, Λεωνίδιο, Άγιος Νικόλαος, Χίος).
Δραστηριότητες:
● Οι μαθητές εντόπιζαν και υπογράμμιζαν ιδιωματικές λέξεις και φράσεις που τους ήταν
άγνωστες στα κείμενα που επεξεργαστήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
Έπειτα, συντάξαμε το λεξικό αυτών των λέξεων και φράσεων.
● Χρησιμοποιήσαμε ως αφόρμηση ποιήματα και κείμενα μέσα από το Ανθολόγιο
Λογοτεχνικών Κειμένων αλλά και από το σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας, οι μαθητές
γνώρισαν Έλληνες λογοτέχνες από κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα (Α. Παπαδιαμάντης, Ν.
Καζαντζάκης, Δ. Σολωμός, κ. ά.) και τοποθετήσαμε στη γωνιά του προγράμματος στην
τάξη τις φωτογραφίες τους και τα κείμενά τους.
● Η τρίτη δραστηριότητα αφορούσε τη συγκέντρωση και καταγραφή συνταγών για φαγητά
και γλυκά που είναι χαρακτηριστικά σε κάθε τόπο ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.
● Οι μαθητές αφού χωρίστηκαν σε ομάδες κατέγραψαν σε χρωματιστά χαρτόνια τα έθιμα
των διαφόρων περιοχών που διαδραματίζονται την περίοδο της Αποκριάς και του
Πάσχα. Επίσης οι παρουσιάσεις έγιναν με τη χρήση του powerpoint για τα πασχαλινά
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έθιμα των γεωγραφικών διαμερισμάτων. Στο τέλος, παρασκευάσαμε με τη βοήθεια της
μητέρας ενός μαθητή τα λαζαράκια και την κατασκευή ζωγραφισμένων αυγών.
Θρησκευτικά

Όσον αφορά το μάθημα των Θρησκευτικών, οι μαθητές γνώρισαν σημαντικά μοναστήρια
που υπάρχουν σε κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας και μάλιστα έγινε ανάγνωση των
βασικών χαρακτηριστικών της ιστορίας τους μέσα στην τάξη. Μια δράση που κάναμε ήταν η
επίσκεψη στη μονή Γκουβερνιώτισσα στις Ποταμιές και στη μονή Παλλιανής στο Βενεράτο
Ηρακλείου. Εκεί μια μοναχή μίλησε στους μαθητές για την ιστορία του μοναστηριού και τους
ξενάγησε στους χώρους του.
Δραστηριότητες:
● Μέσω μιας παρουσίασης powerpoint οι μαθητές γνώρισαν μοναστήρια σε διάφορα
μέρη της Ελλάδας όπως επίσης και τα βασικά τους ιστορικά στοιχεία.
Πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτικές εκδρομές στη μονή Παλλιανής στο Ηράκλειο και στη
μονή Γκουβερνιώτισσα στις Ποταμιές Ηρακλείου. Οι μαθητές έκαναν παρατηρήσεις και
συγκρίσεις του αρχιτεκτονικού ρυθμού των δύο μοναστηριών. Οι μαθητές ξεναγήθηκαν
σε αυτά και πληροφορήθηκαν πολλά στοιχεία και για άλλα μοναστήρια της χώρας μας
(Μετέωρα, Μονή Τοπλού, Μονή Μ. Σπηλαίου στα Καλάβρυτα) πού παρουσιάζουν
ομοιότητες και διαφορές.
Μαθηματικά

Στα Μαθηματικά οι μαθητές επεξεργάστηκαν τον πληθυσμό κάθε γεωγραφικού
διαμερίσματος στην ενότητα «Γνωρίζω τους μεγάλους αριθμούς». Κάθε μαθητής ανέλαβε να
επεξεργαστεί αυτά τα αριθμητικά δεδομένα χρησιμοποιώντας τα σε πράξεις, προβλήματα και
ασκήσεις σύγκρισης.
Επίσης ασκήθηκαν στη διαχείριση μεγάλων αριθμών μέσω της επίλυσης προβλημάτων
σχετικών με τον πληθυσμό και την έκταση.
ΤΠΕ

Σημαντική πηγή άντλησης πληροφοριών και βιωματικών εμπειριών αποτέλεσε το μάθημα
της Πληροφορικής όπου οι μαθητές «ταξίδεψαν» στην Ελλάδα μέσω του λογισμικού
http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-geografia-e-st/geography.swf.
Δραστηριότητες:
● Μέσω του παραπάνω εκπαιδευτικού λογισμικού, οι μαθητές κατάφεραν να μάθουν
όλους τους νομούς και τη γεωγραφική τους θέση στον χάρτη και τα γεωμορφολογικά
τους στοιχεία (ποτάμια, βουνά, φαράγγια, λίμνες, σπήλαια κ.ά.).
● Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος, οι μαθητές έμαθαν να πλοηγούνται στο
διαδίκτυο προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία.
Ιστορία

Το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας περιέχει πτυχές οι οποίες συνδυάστηκαν με τους
βασικούς στόχους του προγράμματός μας. Συγκεκριμένα, κάνοντας μια σύντομη αναδρομή στο
παρελθόν, οι μαθητές γνώρισαν τα σημαντικότερα κάστρα (Κούλες Ηρακλείου, Κάστρο των
Ιπποτών στη Ρόδο, Κάστρο του Παλαμηδιού στο Ναύπλιο κ.ά.) που υπάρχουν σε πόλεις της
χώρας μας. Επίσης, με αφορμή τη γιορτή της 25ης Μαρτίου, οι μαθητές γνώρισαν τους βασικούς
ήρωες της επανάστασης και τοποθέτησαν την εικόνα του ήρωα στον χάρτη, βάση του τόπου
καταγωγής του ή του τόπου δράσης του (Γ. Καραϊσκάκης, Α. Διάκος, Θ. Κολοκοτρώνης,
Παπαφλέσσας, Κ. Κανάρης, Μπουμπουλίνα, Μ. Μπότσαρης).
Δραστηριότητες:
● Αφού εκτυπώσαμε έγχρωμες φωτογραφίες από κάστρα που βρίσκονται ανά την Ελλάδα,
κάθε ομάδα μαθητών με βάση μια από αυτές τις φωτογραφίες ανέλαβε να περιγράψει
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προφορικά το κάθε κάστρο. Έπειτα, διάβασαν τα βασικά ιστορικά στοιχεία που
συγκέντρωσαν κατά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο.
Εν όψει της γιορτής της 25ης Μαρτίου έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους ήρωες της
επανάστασης ανά τόπο. Οι μαθητές ανέτρεξαν σε όλη την Ελλάδα με βάση τον τόπο
καταγωγής του κάθε ήρωα και τοποθέτησαν την έγχρωμη φωτογραφία του στην
αντίστοιχη περιοχή.

Εικαστικά

Το πρόγραμμά μας «Κάθε τόπος και χορός» προσεγγίστηκε και μέσω του μαθήματος των
Εικαστικών. Οι μαθητές γνώρισαν τις παραδοσιακές φορεσιές από κάθε γεωγραφικό
διαμέρισμα, τις περιέγραψαν προφορικά με βάση τις έγχρωμες φωτογραφίες που είχαν στη
διάθεσή τους και έπαιξαν παιχνίδια συναρμολόγησης της κάθε εικόνας. Μάλιστα
προσανατολίστηκαν στον χάρτη τοποθετώντας τη φωτογραφία κάθε φορεσιάς στο αντίστοιχο
γεωγραφικό διαμέρισμα.
Δραστηριότητες:
● Ζωγραφίσανε τις φορεσιές της Θεσσαλίας και της Κρήτης.
● Συναρμολόγηση της κάθε φορεσιάς (Καραγκούνας και ανδρικής φορεσιάς Κρήτης και
Θεσσαλίας) αφού χωρίστηκε η κάθε φωτογραφία σε τέσσερα κομμάτια σε μορφή παζλ.
Φυσική Αγωγή

Τέλος, το πρόγραμμά μας επεκτάθηκε και στο γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής.
Συγκεκριμένα, η συνάδελφος της γυμναστικής δίδαξε στα παιδιά παραδοσιακούς χορούς από
κάθε γεωγραφικό διαμέρισμα τους οποίους και χόρεψαν σε εκδήλωση που παρουσιάστηκε σε
γονείς και μαθητές. Μαζί παρουσιάστηκαν αντιπροσωπευτικά τραγούδια των περιοχών και
κείμενα γραμμένα για το κάθε διαμέρισμα.
Δραστηριότητες:
● Εκμάθηση βημάτων σύμφωνα με τα μουσικά μέτρα 2/4 (Συρτός στα τρία, Σιγανός,
Χανιώτικος, Αϊ-Γιώργης), 3/4 (Τσάμικος), 5/4 (Τσακώνικος), 4/4 (Καραγκούνα), 6/8
(Ποδαράκι).
● Συνδυασμός βημάτων με τη μουσική αφού προηγουμένως είδαν μέσω youtube τις
κινήσεις χορευτών για καλύτερη εμπέδωση των χορών και των μουσικών οργάνων.
Μουσική

Το μάθημα της Μουσικής δεν μπορούσε να λείψει από το πρόγραμμα. Έτσι προσεγγίστηκε
μέσω της εκμάθησης τραγουδιών αντιπροσωπευτικών του κάθε γεωγραφικού διαμερίσματος
(Καραγκούνα, Κοντούλα Λεμονιά, Αϊ-Γιώργης, Μήλο μου κόκκινο, ο Μενούσης) και των
παραδοσιακών οργάνων (κρητικής λύρας, κλαρίνου, ασκομανδούρας, λαούτου, ποντιακής
λύρας, χάλκινα). Επίσης, βοήθησε και η επίσκεψη του λυράρη στην αίθουσα της τάξης που οι
μαθητές έμαθαν για τα παραδοσιακά όργανα της Κρήτης, άκουσαν τους ήχους που παράγουν
και στο τέλος τραγούδησαν όλοι μαζί ριζίτικα τραγούδια.

Συμπεράσματα
Θεωρούμε πως οι στόχοι που είχαμε θέσει κατά την έναρξη του προγράμματος
επετεύχθησαν καθώς οι μαθητές μας γνώρισαν την Ελλάδα μέσα από το παιχνίδι, τον πολιτισμό
και την παράδοση. Αναθεώρησαν την αρνητική στάση τους απέναντι στην παράδοση και
άρχισαν να την βλέπουν με θετική ματιά.
Οι νέες τεχνολογίες συνεισέφεραν σημαντικά ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των
παιδιών ενώ οι ομαδικές εργασίες βοήθησαν στη δημιουργία θετικού κλίματος στην τάξη και
βοήθησαν στη σύσφιξη των σχέσεων των μαθητών.
Τέλος οι επισκέψεις των μαμάδων και των γιαγιάδων και του λυράρη στο σχολείο καθώς
και η επίσκεψη των μαθητών στα μοναστήρια της Παλλιανής και της Γκουβερνιώτισσας
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βοήθησαν στην εξωστρέφεια του σχολείου και στον εμπλουτισμό του προγράμματος με
εμπειρίες και βιώματα.

Ευχαριστίες
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που διαδραμάτισαν
σημαντικό ρόλο και στήριξαν την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος. Αυτοί είναι οι
γονείς των μαθητών του Δ΄3, οι συνάδελφοι της Φυσικής Αγωγής, των Εικαστικών, της
Παράλληλης Στήριξης, της Μουσικής και φυσικά οι μαθητές του Δ΄3. Σημαντική ήταν ακόμη η
συμβολή των γιαγιάδων των μαθητών μας που μας βοήθησαν στην εκτέλεση των συνταγών και
προσέφεραν τα κεράσματα στη γιορτή της παρουσίασης της εργασίας μας.

Αναφορές




Καρφής, Β. & Ζιάκα, Μ. (2009). Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός στην εκπαίδευση.
Διάπλους. Θεσσαλονίκη.
H διδασκαλία των παραδοσιακών χορών στο δημοτικό
Αισθητική αγωγή-Μουσική β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ηλεκτρονικό βιβλίο
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Μια φορά κι έναν καιρό… συγγραφέας θα γενώ
Γνωριμία με τα παραμύθια (λαϊκά - σύγχρονα - κλασσικά - μυθολογία)
και παραγωγή παραμυθιών από τα νήπια
Μαρία Κουφάκη1, Χαρούλα Αλεξάκη2, Ευγενία Μουμούρη3, Ιωάννα Αραβανή4
47ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η προσφορά του παραμυθιού και η μεγάλη του συμβολή στην προσωπική ανάπτυξη, στην
εκπαίδευση, στην αγωγή, στην κοινωνική συμπεριφορά και στη συναισθηματική ωρίμανση του
παιδιού είναι πολλαπλή, ανεκτίμητη και ανεπανάληπτη. Στηριζόμενοι λοιπόν σε αυτήν την
διαπίστωση, στην παιδαγωγική του αξία, και παράλληλα στην αγάπη των παιδιών για τα
παραμύθια αποφασίσαμε να ασχοληθούμε εμπεριστατωμένα με αυτά. Η παρούσα εισήγηση
αναφέρεται στην υλοποίηση σχεδίου εργασίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική
περίοδο 2015-2016 στο 47ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου Κρήτης. Μέσα στο πλαίσιο του
προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου
αναπτύχθηκαν δράσεις και η διάρκειά του ήταν 6 μήνες. Συμμετείχαν και τα 2 τμήματα του
νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 42 παιδιών υπό την καθοδήγηση και των 4 νηπιαγωγών.
Στοχεύοντας λοιπόν στη φιλαναγνωσία, φιλομάθεια, ενδυνάμωση γλωσσικής έκφρασης με
έμμεσο και δημιουργικό τρόπο, καλλιέργεια της φωνολογικής τους επίγνωσης, ανάπτυξη της
αφηγηματικής τους ικανότητας, δημιουργία δικών τους κειμένων, δημιουργική έκφραση μέσα
από ποικίλες μορφές τέχνης (εικαστικές τέχνες, θέατρο, εικονογράφηση δραματοποίηση), χρήση
νέων τεχνολογιών (διαδικτυακές εφαρμογές, storyjumper, storybird, jigsaw κ.α) ασχοληθήκαμε
με τα παραμύθια μέσα στον χρόνο και τα είδη τους και επιχειρήσαμε να γίνουμε και οι ίδιοι
συγγραφείς, δημιουργώντας τις δικές μας ιστορίες.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post96.html

Λέξεις κλειδιά
Παραμύθια, συγγραφή, αφήγηση, φιλαναγνωσία

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Τα κάθε λογής παραμύθια και το σύνολο εκείνων των κειμένων, που συμβάλλουν στην
ψυχαγωγία των παιδιών και στην πνευματική τους καλλιέργεια, στην ωρίμανση της
προσωπικότητας, στη διαμόρφωση ελεύθερης συνείδησης, μέσω της αισθητικής συγκίνησης και
της μύησης σε διαχρονικές αξίες, συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών,
με ένα ξεχωριστό και γοητευτικό τρόπο.
Η διαπίστωση της σπουδαιότητας των παραμυθιών σε συνδυασμό με το άκρατο ενδιαφέρον
των παιδιών, μας οδήγησαν στην επιλογή του παρόντος σχεδίου εργασίας με τίτλο: ”Μια φορά
κι έναν καιρό… συγγραφέας θα γενώ”, που σκοπό έχει την επαφή των παιδιών με ποικίλα
παιδικά λογοτεχνικά είδη και την παραγωγή δικών τους αυτοσχέδιων παραμυθιών.
1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - makoufaki@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - casperakos82@gmail.com
3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - evgemou@gmail.com
4
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - aravani.j@gmail.com
2
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Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα είναι συμβατό με τις βασικές αρχές που διέπουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα
του νηπιαγωγείου και τη φιλοσοφία του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) (Υπ. Απ. Γ21210728 ΦΕΚ 304/τ. Β’/ 13-3-2003), αναπτύσσοντας διαθεματικές
δραστηριότητες που έχουν νόημα για το παιδί και αποσκοπούν στην ενοποίηση της γνώσης, την
καλλιέργεια δεξιοτήτων, την ενεργό συμμετοχή και τη δημιουργική έκφραση.
Το θέμα εξακτινώνεται διαθεματικά καλύπτοντας όλες τις γνώσεις – μαθησιακές περιοχές
του προγράμματος σπουδών Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Προσχολικής
και Κοινωνικής Ανάπτυξης, των Τεχνών και των Τ.Π.Ε. προάγοντας έτσι την ολόπλευρη σωματική,
νοητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων.
Το εκπαιδευτικό σενάριο στηρίζεται στις βασικές αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ καθώς:
● Δίνει ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν και να εκφράζουν ιδέες και συναισθήματα,
προσεγγίζοντας το πολιτιστικό υπόβαθρο του κάθε παιδιού καθώς και τα ενδιαφέροντά
του και τις ανάγκες του.
● Ενσωματώνει στις δραστηριότητες την τεχνολογία και αξιοποιεί μια ποικιλία πηγών
πληροφόρησης όπως το διαδίκτυο.
● Παρέχει ευκαιρίες στα παιδιά να εξασκούν τις δεξιότητές τους μέσα από την αναζήτηση,
την αιτιολόγηση και επιχειρηματολογία, τη λήψη αποφάσεων, την επίλυση
προβλημάτων.
● Αξιοποιεί τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες.
● Δίνει έμφαση στην ενεργητική και βιωματική μάθηση καθώς οι δραστηριότητες
απαιτούν προσωπική εμπλοκή των νηπίων.
● Ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα.
● Ενιαιοποιεί τη γνώση και προάγει τη διαθεματικότητα.
● Η παιγνιώδης μορφή των δραστηριοτήτων θέτει στο επίκεντρο το παιχνίδι ως μέσο
μάθησης, ενισχύοντας την αυτενέργεια και την αυτονομία των νηπίων.
● Ενισχύει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους.

Σκοπός και στόχοι
Διδακτικοί Στόχοι

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
● Να έρθουν σε επαφή και γνωριμία με τα διάφορα παιδικά λογοτεχνικά είδη, σύγχρονα,
κλασσικά, λαϊκά παραμύθια, τη μυθολογία και τους μύθους του Αισώπου.
● Να γνωρίσουν πώς φτάνει στα χέρια μας ένα βιβλίο.
● Να διευρύνουν τον κόσμο εμπειριών τους, δίνοντάς τους ταυτόχρονα, με έναν φυσικό
και αβίαστο τρόπο, σημαντικές πληροφορίες για την πολιτισμική τους κληρονομιά.
● Να τροφοδοτούν και να εξελίσσουν τη φαντασία, που δίχως αυτήν δεν είναι δυνατόν να
προκύψει κάτι καινούργιο και δημιουργικό.
● Να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους, να ενισχύουν την αφηγηματική τους ικανότητα και
γενικότερα τη δυνατότητα έκφρασής τους.
● Να ενδυναμώνουν την ικανότητα συγκέντρωσής τους.
● Να έρθουν σε επαφή και να μάθουν να διαχειρίζονται πολλά και έντονα συναισθήματα.
● Να μάθουν τρόπους αντιμετώπισης και επίλυσης διαφόρων δύσκολων καταστάσεων και
να καλλιεργούν βασικές ηθικές αξίες και αρχές.
● Να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον τους για τα βιβλία, να μάθουν να τα αγαπούν και να
τα σέβονται.
● Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά είδη βιβλίων (παραμύθια, ιστορίες, κόμικ,
μύθους).
● Να δημιουργήσουν κλίμα συνεργασίας, εμπιστοσύνης και σεβασμού στην άποψη του
άλλου.
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●

Να αναπτύξουν και να βελτιώσουν τον προφορικό τους λόγο.
Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να μάθουν να επεξεργάζονται νοητικά το
κείμενο.
● Να μάθουν να χαρακτηρίζουν και να κριτικάρουν πρόσωπα και καταστάσεις.
● Να καλλιεργήσουν την αφηγηματική τους ικανότητα και να διακρίνουν το πραγματικό
από το φανταστικό.
● Να συγγράψουν και να εικονογραφήσουν δικά τους παραμύθια.
● Να παίξουν ρόλους, με λόγια ή χωρίς με τη συμβολή της δραματοποίησης και της
μιμητικής τέχνης.
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία
● Να αναπτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας.
● Να αναπτύξουν κριτική σκέψη.
● Να σέβονται τις ιδέες και τις απόψεις των άλλων.
● Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας και την από κοινού ανακάλυψη.
● Να αναζητούν πληροφορίες, να τις οργανώνουν και να τις χρησιμοποιούν για τη
διαχείριση προβλημάτων.
Ως προς τις Τ.Π.Ε.
● Να εξοικειωθούν με τη χρήση των υπολογιστών ως εργαλείο ανακάλυψης και εύρεσης
πληροφοριών, αλλά και ως εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης.
● Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση εικόνων και παραμυθιών στο διαδίκτυο.
● Να μπορούν να αναζητούν τραγούδια και βίντεο με αφηγήσεις στο youtube.
● Να συγγράψουν παραμύθια με τη χρήση της διαδικτυακής εφαρμογής storyjumper.
● Να γνωρίσουν μέσω του google earth, τα μέρη των επισκέψεών μας, πριν τα
επισκεφτούμε.
● Μέσω της εφαρμογής jigsaw, να φτιάξουν παζλ με τα εξώφυλλα των παραμυθιών.

Ρόλος του εκπαιδευτικού
Οι εκπαιδευτικοί μεσολαβούν και διευκολύνουν τη μαθησιακή διαδικασία, βοηθώντας τα
παιδιά:
● Να οργανώσουν δραστηριότητες με συνοχή και συνέχεια με τέτοιο τρόπο ώστε οι γνώσεις
να ‘’χτίζονται‘’ μέσω της διερεύνησης και της ενεργής συμμετοχής των παιδιών.
● Να οργανώσουν την έρευνά τους.
● Να εφαρμόσουν τις νέες γνώσεις.
● Να αξιολογούν τη διαδικασία και να την προσαρμόζουν στις ανάγκες των παιδιών.
● Να αποκτήσουν πρόσβαση στις κατάλληλες πηγές πληροφόρησης.

Μεθοδολογία
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ξεκινήσαμε από αυτά που γνωρίζουν τα νήπια για
το συγκεκριμένο θέμα και οργανώσαμε τις δράσεις σχετικά με το τι θα ήθελαν να μάθουν και
πώς θα το μάθουν. Τα παιδιά, σε όλες τις φάσεις της μαθησιακής διεργασίας, έχουν ενεργή
συμμετοχή, συνεργάζονται, ανακαλύπτουν τρόπους για να βρουν μόνα της τη γνώση,
καθοδηγούμενα από τις νηπιαγωγούς που έχουν ρόλο συντονιστή για να κατευθύνει και να
καθοδηγεί τις ομάδες. Έτσι, αναφορικά με τις δράσεις, χρησιμοποιήσαμε τις εξής διδακτικές
στρατηγικές:
● Διατύπωση ερωτημάτων.
● Καταιγισμός ιδεών.
● Ομαδοσυνεργατική εργασία.
● Διευκρίνηση και επεξεργασία θεμάτων μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης.
● Επικοινωνία και παρουσίαση νέων γνώσεων με διάφορους τρόπους και πολλαπλές
αναπαραστάσεις (π.χ. κατασκευές, θεατρικό παιχνίδι, ποικίλα φύλλα εργασίας,
καλοκαιρινή γιορτή κτλ.)
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Περιγραφή δράσης
Αφορμή για να ξεκινήσει αρχικά το πρόγραμμα ήταν η αγάπη και το ενδιαφέρον που έδειξαν
τα παιδιά κατά την έναρξη της δανειστικής μας βιβλιοθήκης στις αρχές Δεκέμβρη. Τα παιδιά με
αγωνία περίμεναν την ημέρα του δανεισμού, διάλεγαν με προσοχή το παραμύθι που ήθελαν,
ξεφύλλιζαν κατευθείαν το παραμύθι τους ανυπομονώντας να τους το αφηγηθούν οι γονείς τους
στο σπίτι και το ενδιαφέρον τους επικυρώθηκε, όταν πολλά παιδιά μας ζήτησαν να δανείζονται
περισσότερα από ένα παραμύθι την εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα παραμύθια της
βιβλιοθήκης φέτος τα έφεραν τα ίδια τα παιδιά, όποτε είχε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να
δανείζονται τις επιλογές των φίλων και συμμαθητών τους. Γι’ αυτό και η Χριστουγεννιάτικη
γιορτή μας προέκυψε από την ανάγνωση του παραμυθιού “Η μπουγάδα του Άγιου Βασίλη”, το
οποίο διασκευάσαμε και δραματοποιήσαμε μαζί τους..
Η αφορμή ενασχόλησης με το συγκεκριμένο θέμα δόθηκε με την επέτειο γέννησης, του
γνωστού συγγραφέα κλασσικών παραμυθιών Σαρλ Περώ, στις 12 Ιανουαρίου. Δουλέψαμε μέσα
στην τάξη με τα σπουδαία παραμύθια που μας έχει χαρίσει: την “Κοκκινοσκουφίτσα”, την “Ωραία
κοιμωμένη του δάσους”, τη “Σταχτοπούτα”, τον “Παπουτσωμένο Γάτο”, τον “Κοντορεβυθούλη”
κ. α. Τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν αμέσως για το θέμα, άρχισαν μόνα τους κατά τη διάρκεια των
ελεύθερων δραστηριοτήτων να παραλλάζουν τα γνωστά παραμύθια, να αλλάζουν τους ήρωες
και να φτιάχνουν δικές τους ιστορίες ζωγραφίζοντας και γράφοντας, όπως μπορούσαν.
Πριν περάσουμε στον χωρισμό των ομάδων διερευνήσαμε τις γνώσεις και τα “θέλω” των
νηπίων. Έτσι λοιπόν στην ολομέλεια τέθηκε το ερώτημα: “τι ξέρω για τα παραμύθια, για τα είδη
των παραμυθιών και τι θέλω να μάθω γι’ αυτά;” Με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών τα νήπια
εκφράστηκαν και ο ακόλουθος χωρισμός στηρίχτηκε σε αυτά που μας είπαν.
Έτσι τα νήπια ενδιαφέρθηκαν να μάθουν για:
● Τα λαϊκά παραμύθια, κλασσικά παραμύθια, τους ήρωές τους
● Πώς φτάνει στα χέρια μας το βιβλίο, συγγραφείς
● Τη μυθολογία, τον Αίσωπο, τα έπη και τους ήρωές τους
● Τα σύγχρονα ελληνικά και ξένα παραμύθια και τους ήρωές τους
Χωρισμός σε ομάδες

Η θεματική λοιπόν, των ομάδων ήταν έτοιμη, σημασία τώρα είχε ποιος θα έμπαινε σε κάθε
ομάδα. Ξεκινήσαμε φτιάχνοντας με τέμπερες σε χαρτί του μέτρου, ένα μεγάλο δέντρο το οποίο
ονομάσαμε “παραμυθόδεντρο”. Φτιάξαμε 4 βιβλιαράκια, όσα και οι ομάδες, διαφορετικού
χρώματος, κόκκινο, κίτρινο, πορτοκαλί και γαλάζιο. Σε κάθε τμήμα υπάρχουν 21 παιδιά τα οποία
χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 5 ατόμων εκτός από μία που είχε 6 παιδιά. Τοποθετήσαμε
διασκορπισμένους στο πάτωμα 21 μαρκαδόρους χωρισμένους στα 4 αυτά χρώματα. Τα παιδιά
με τη βοήθεια της μουσικής χόρευαν ελεύθερα στον χώρο, όταν όμως η μουσική σταμάτησε,
διάλεξαν από έναν μαρκαδόρο και χωρίστηκαν αυτόματα στις αντίστοιχες ομάδες. Στη συνέχεια
ακολούθησε ένα παιχνίδι “κρυμμένου θησαυρού”. Οι ομάδες έπρεπε να απαντήσουν σε
ερωτήσεις σχετικές με παραμύθια, προκειμένου να βρουν το στοιχείο εκείνο που θα τους
οδηγούσε στον θησαυρό, που στην προκειμένη περίπτωση ήταν το βιβλίο του αντίστοιχου
χρώματος, που έγραφε το υπό διερεύνηση θέμα. Έπειτα, έπρεπε να ανατρέξουν στο
παραμυθόδεντρο και να κολλήσουν τα βιβλιαράκια, που είχαν βρει. Τέλος, υπέγραψαν ο
καθένας πάνω στο βιβλιαράκι του και το ταξίδι ξεκίνησε…
Γαλάζια ομάδα: Λαϊκά - Κλασσικά παραμύθια και οι ήρωές τους
Η εναρκτήρια ομάδα του project ήταν η γαλάζια, είχαμε μοιράσει σχετική επεξηγηματική
επιστολή στους γονείς, όπου αναλύαμε τι ζητούσαμε από τις ομάδες και το πώς έπρεπε να
δουλέψουν αυτοί στο σπίτι. Ένα προνήπιο λοιπόν, που ανήκε στην ομάδα, έφερε στην τάξη το
παλιό “Ανθολόγιο” του δημοτικού και διαβάσαμε πολλά τέτοια παραμύθια και ιστορίες από εκεί.
Διασαφηνίσαμε τον όρο “λαϊκό παραμύθι” και παρατηρήσαμε τις ιδιαιτερότητες του λόγου.
Αυτό στάθηκε η αφορμή και έτσι έπιασε δουλειά όλη η ομάδα. Τις επόμενες μέρες κάθε παιδί
έφερνε και παρουσίαζε την ιστορία του στην ολομέλεια της τάξης. Τις ιστορίες αυτές τις έβρισκαν
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κυρίως στο ίντερνετ ή τις είχαν ακούσει από τις γιαγιάδες τους και προσπαθούσαν και τα ίδια να
τις αναδιηγηθούν. “Ο Ποντικός και η θυγατέρα του” ήταν ένα από τα αγαπημένα μας, αφού το
διηγηθήκαμε και το δραματοποιήσαμε, τα παιδιά του ενός τμήματος είχαν την ιδέα να φτιάξουν
κούκλες με υλικά απλά, που τους έδωσε η νηπιαγωγός τους και μόνα τους αυτενέργησαν και
έστησαν ολόκληρη παράσταση κουκλοθεάτρου, μοιράζοντας ρόλους και αρμοδιότητες. Το
διπλανό τμήμα με χαρά το παρακολούθησε και χειροκρότησε την προσπάθεια των συμμαθητών
του.
Ένα άλλο παραδοσιακό μουσικό παραμύθι, που μας ενθουσίασε από τις εκδόσεις Κέδρος
ήταν “Η Κανέλα και το Δυοσμαράκι”. Οι νηπιαγωγοί διάβασαν την ιστορία, την αναδιηγήθηκαν
τα παιδιά, τη σχολίασαν, μοιράστηκαν σε ρόλους και τη δραματοποίησαν και στη συνέχεια
άκουσαν την ιστορία ξανά από cd με τη συνοδεία μουσικής και τραγουδιών. Ο ενθουσιασμός
ήταν μεγάλος και ήθελαν να ασχοληθούν κι άλλο. Έτσι χωρίστηκαν σε ομάδες, διάλεξαν
αγαπημένο ήρωα και τον αποτύπωσαν στο χαρτί. Στη συνέχεια παρουσίασαν τα έργα τους στην
ολομέλεια.
“Ο Σιμιγδαλένιος” ένα λαϊκό παραμύθι που βρήκαμε στο ίντερνετ ήταν η επόμενή μας
ενασχόληση. Τα παιδιά άκουσαν την ιστορία από τη νηπιαγωγό, επικεντρώθηκαν στα βασικά της
σημεία και την αναδιηγήθηκαν, μοιράστηκαν σε ρόλους και τη δραματοποίησαν και στη
συνέχεια τη συνέθεσαν σε παραμύθι, το εικονογράφησαν και το έκαναν βιβλίο. Είδαν και
αποσπάσματα από την αντίστοιχη θεατρική παράσταση στο youtube και έκαναν συγκρίσεις με
τη δική τους δραματοποίηση.
“Το χρυσόψαρο” ήταν η επόμενη συγγραφική μας απόπειρα. Ένα παιδί μέλος της ομάδας
το παρουσίασε στην ολομέλεια και με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη της Ομάδας αφήγησης
της Ελεάνας Χατζάκη και του Γιώργου Μαύρου στον χώρο του σχολείου μας, το ανασυντάξαμε,
το δακτυλογράφησαν οι νηπιαγωγοί και τα παιδιά το εικονογράφησαν και το έκαναν δώρο στους
επισκέπτες μας.
Επίσης διαβάσαμε και τη “Μυρσίνη”. Τα παιδιά έκαναν τη ιστορία εικονοπαραμύθι, τύπου
κόμικ και διέκριναν ομοιότητες και διαφορές με τη Χιονάτη και τη Σταχτοπούτα.
Στην ομάδα αυτή ανήκαν και τα κλασσικά παραμύθια των προηγούμενων αιώνων, που ήταν
γνωστά και αγαπητά στα μικρά παιδιά. Εκπρόσωποι της γαλάζιας ομάδας έφερναν παραμύθια,
όπως “Η Ραπουνζέλ”, “Χάνσελ και Γκρέτελ”, “Η Χιονάτη και οι 7 νάνοι”, “Η ωραία κοιμωμένη”
κ.α., οπότε είχε έρθει η ώρα να μιλήσουμε για τους αδερφούς Γκριμ και για το έργο τους. Είδαμε
φωτογραφίες τους και μιλήσαμε για τη ζωή τους, διαβάσαμε τα παραμύθια τους και τα
σχολιάσαμε. Τα παιδιά ήθελαν να τα ακούν ξανά και ξανά και όταν αρχίσαμε τις
δραματοποιήσεις ήθελαν να εναλλάσσονται οι ρόλοι και να τα ”παίζουμε” ξανά από την αρχή.
Προγενέστερος των Γκριμ ο Σάρλ Περώ έμεινε γνωστός για τα παραμύθια του, την
“Κοκκινοσκουφίτσα”, τον “Παπουτσωμένο γάτο” κ.α. Πέρα από την αφήγηση και τη
δραματοποίηση αρκετών παραμυθιών του Περώ, την ημέρα επετείου της γέννησης του , στις 12
Ιανουαρίου, κατασκευάσαμε ατομικά κούκλες κουκλοθεάτρου με την κοκκινοσκουφίτσα και τον
λύκο και διαβάσαμε σε αντιδιαστολή το σύγχρονο παραμύθι “Οι 12 κοκκινοσκουφίτσες και ο
κουρδιστός λύκος” του Χρ. Μπουλώτη, το παίξαμε κουκλοθέατρο και βρήκαμε ομοιότητες και
διαφορές με το κλασσικό του Περώ.
Έπρεπε όμως να ασχοληθούμε λίγο και με θέματα δομής μιας ιστορίας. Σε κάθε ιστορία που
διαβάζαμε καλούσαμε τα παιδιά να μας υποδείξουν: τους ήρωες, το πού; το πότε; το πρόβλημα
της ιστορίας, τη λύση του προβλήματος. Τα παιδιά ακολουθούσαν τις οδηγίες και εκπλήρωναν
τους στόχους. Με το παραμύθι “Η κυρά Τσουλούφω” των αδερφών Γκριμ το κάναμε αυτό πιο
αναλυτικά. Με τη βοήθεια του ιχνογραφήματος, τα παιδιά απάντησαν στις παραπάνω
ερωτήσεις, ανασυνθέτοντας τη δομή της ιστορίας. Δουλέψαμε όμως και πάνω στις αντίθετες
έννοιες.
Διαβάσαμε ακόμα και τον “Ερωτόκριτο” του συμπατριώτη μας Βιτσέντζου Κορνάρου. Τα
παιδιά μαγεύτηκαν από την ιστορία αγάπης της Αρετούσας και του Ερωτόκριτου ένιωσαν οικεία
με τη γλώσσα του έργου. Ακούσαμε τον “Αποχαιρετισμό” από τον Νίκο Ξυλούρη,
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δραματοποιήσαμε την ιστορία με μοναδικό τρόπο και παίξαμε τόμπολα μνήμης με τους ήρωες
του έργου.
Επίσης παίξαμε γλωσσικά παιγνίδια, κάναμε αναδιηγήσεις των ιστοριών χρησιμοποιώντας
συγκεκριμένες λέξεις όπως: στην αρχή, έπειτα, ύστερα, στο τέλος. Κάναμε ασκήσεις
σειροθέτησης τοποθετώντας στη σειρά τις εικόνες των παραμυθιών και χρησιμοποιώντας
παράλληλα χρονικούς προσδιορισμούς.
Κατά τη διάρκεια ενασχόλησης με κάθε ομάδα δίνονταν για εμπέδωση στα παιδιά φύλλα
εργασίας γλώσσας - μαθηματικών - μελέτης, επίσης τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να
αντιγράψουν τίτλους βιβλίων, ονόματα συγγραφέων στο word και να ασχοληθούν με το jigsaw
κάνοντας παζλ αγαπημένα τους εξώφυλλα.
Πορτοκαλί ομάδα: Σύγχρονα ελληνικά και ξένα παραμύθια και οι ήρωές τους
Ζητήσαμε αρχικά από όλα τα παιδιά να φέρουν το αγαπημένο τους παραμύθι και να το
παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. Μας παρουσίασαν τον συγγραφέα, αν είναι ξένος ή
Έλληνας, τον εικονογράφο, τον τίτλο και μας διηγήθηκαν με δικά τους λόγια την ιστορία
δείχνοντάς μας τις εικόνες. Τα περισσότερα παιδιά έφεραν σύγχρονα παραμύθια ξένων κι
Ελλήνων συγγραφέων κι έτσι δόθηκε η ευκαιρία να ασχοληθούμε μέσα στην τάξη με αυτά καθώς
και η αντίστοιχη ομάδα να ξεκινήσει την έρευνά της.
Στην αρχή μας έκαναν παρέα “Τα 3 μικρά λυκάκια” του αγαπημένου μας Ευγένιου Τριβιζά,
τα οποία δραματοποιήσαμε φορώντας μάσκες τις οποίες κατασκευάσαμε, βρήκαμε τις
ομοιότητες και τις διαφορές με “τα 3 γουρουνάκια” και προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση
τους και να κατανοήσουμε τα συναισθήματά τους συζητώντας για τον ρόλο του θύτη και του
θύματος. Μιας και ήρθαμε σ΄επαφή με τα συναισθήματά μας φέραμε στην παρέα μας και τη
“Θυμωμένη τίγρη” της Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη κι έτσι μάθαμε να διαχειριζόμαστε τον
θυμό μας με διάφορες τεχνικές και παιχνίδια. Δεν θα μπορούσαμε βέβαια να παραλείψουμε τη
Λήδα Βαρβαρούση, που μας διασκέδασε με τα υπέροχα παραμύθια της: “Ένα πουλί στην
πρίζα”, “Μια μέλισσα με λύση”, “Ένα φίδι τρομερό”, “Ένας καλόκαρδος καρχαρίας”, τα οποία
μας είναι χρήσιμα σε πολλές διαθεματικές διδασκαλίες μας. Διαβάσαμε και ένα παραμύθι, όχι
τόσο γνωστό, το “Ποιος πήρε τις λέξεις από τα παραμύθια μας” της πολλά υποσχόμενης
Κυριακής Φλουρή. Εκφράσαμε τη γνώμη μας γύρω από τη θεματολογία του παραμυθιού και στη
συνέχεια κάναμε έναν πίνακα διπλής εισόδου στον οποίο φαινόταν οι προτιμήσεις μας: Οι λέξεις
είναι πιο σημαντικές ή οι εικόνες; Εμείς ως γνήσια παιδιά της λογοτεχνίας αποφανθήκαμε, ότι
είναι οι λέξεις. Στην τάξη μας, έκανε όμως την εμφάνισή της και η “Μάγισσα Φουφήχτρα”, η
οποία μας βοήθησε να φτιάξουμε την αριθμογραμμή της τάξης, στην οποία γινόταν η
αντιστοίχιση των αριθμών με τις ποσότητες, όπως και στο παραμύθι. Αφού γνωρίσαμε λοιπόν
τους αγαπημένους μας Έλληνες συγγραφείς και τα παραμύθια τους, αντιγράψαμε σε φύλλο
εργασίας τα ονοματεπώνυμά τους και αντιστοιχίσαμε εξώφυλλα των παραμυθιών με τους
τίτλους.
Επιπρόσθετα για καθένα από τους παραπάνω συγγραφείς, μπαίναμε στο διαδίκτυο και
μαθαίναμε για τη ζωή, το έργο τους και βλέπαμε φωτογραφίες τους.
Γνωρίσαμε όμως και παραμύθια σπουδαίων ξένων συγγραφέων ξεκινώντας με το
βραβευμένο παραμύθι “Το δώρο της Παπλωματούς” του Τζέφ Μπριμπό. Ένα υπέροχο
παραμύθι που μας δίδαξε τη χαρά της προσφοράς, τι σημαίνει ευτυχία και πως μπορούμε να την
προσφέρουμε στον συνάνθρωπό μας. Τα παιδιά αφού ήρθαν σ’ επαφή με σημαντικές έννοιες
και ηθικές αξίες ζωγράφισαν σε φύλλο εργασίας “Τι δώρο θα έκαναν εκείνα σε ανθρώπους που
έχουν ανάγκη”, αντιστοίχισαν τα ονόματα με τους ήρωες του βιβλίου και δημιούργησαν το δικό
τους πάπλωμα συνεχίζοντας το μοτίβο της Παπλωματούς
Στη συνέχεια συντροφιά μας έκανε ο αγαπημένος μας “Έλμερ ο παρδαλός ελέφαντας” ο
οποίος κοσμεί την είσοδο του σχολείου μας με τα υπέροχα χρώματά του. Συγγραφέας του
παραμυθιού είναι ο Ντέιβιντ Μάκ Κι, ο οποίος κατάφερε μέσα από την καταπληκτική και
διασκεδαστική ιστορία του να μας διδάξει την αξία της διαφορετικότητας και της μοναδικότητας
του καθενός και πως δεν πρέπει να έχουμε τον φόβο της απόρριψης. Έτσι λοιπόν καθώς μάθαμε
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πως, όταν οι μοναδικότητες ενώνονται κερδίζει το σύνολο, φτιάξαμε τις ομάδες μας και
δημιουργήσαμε τους δικούς μας μοναδικούς “Έλμερ” μαθαίνοντας παράλληλα τα γεωμετρικά
σχήματα και τα διάφορα χρώματα αλλά ανακαλύψαμε επίσης σε φύλλο εργασίας μέσα από
αναγραμματισμούς το όνομά του.
Την εμφάνισή του έκανε επίσης και ο Πίτερ Πάν με την όμορφη Τίνκερμπελ,
μυθιστορηματικοί χαρακτήρες πλασμένοι από τον Σκοτσέζο συγγραφέα Τζέιμς Μπάρι οι οποίοι
μεταφέρθηκαν στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Μάθαμε λοιπόν τα
χαρακτηριστικά του Πίτερ Παν, για το βιογραφικό του δημιουργού του, για τις σκανδαλιάρικες
ιστορίες τους, τις σειροθετήσαμε και ενώσαμε τις φωτογραφίες των ηρώων με τα αντίστοιχα
ονόματα. Λαχταρώντας μάλιστα να πετάξουμε στη “Χώρα του Ποτέ” και με αφορμή τις απόκριες,
φτιάξαμε στολές με τον δικό μας μοναδικό τρόπο και ντυθήκαμε Πίτερ Παν τα αγόρια και
Τίνκερμπελ τα κορίτσια και μεταφερθήκαμε στον υπέροχο κόσμο τους την ημέρα της
Τσικνοπέμπτης. Τις απόκριες δε μπορούσαμε να μην αναφερθούμε και στον “Αρλεκίνο“ της
Ζωρς Σαρρή. Βάλαμε σε χρονική σειρά εικόνες του παραμυθιού, γνωρίσαμε το σχήμα του
ρόμβου και όλοι μαζί κόψαμε ρόμβους και φτιάξαμε έναν μεγάλο Αρλεκίνο που κοσμούσε την
πόρτα της τάξης μας την περίοδο του καρναβαλιού.
Φτάνοντας το καλοκαίρι δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε φυσικά το υπέροχο
παραμύθι του Βαγγέλη Ηλιόπουλου “Ο τριγωνοψαρούλης εναντίον του Μεγάλου καρχαρία”.
Αφού διηγηθήκαμε την ιστορία και μιλήσαμε για τον εκφοβισμό και την αξία της αγάπης και της
φιλίας, σχολιάσαμε τις παρομοιώσεις που αφορούσαν τον Μεγάλο καρχαρία και προσπαθήσαμε
να φτιάξουμε δικές μας. Γνωρίσαμε το σχήμα του τριγώνου και κάναμε παιχνίδια ταξινόμησης
τριγώνων σε σχέση με το χρώμα και το μέγεθος. Μετά τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και
δημιούργησαν με τα τρίγωνα δικές τους ενδιαφέρουσες κατασκευές. Διαβάσαμε επίσης και τον
“Μεγάλο νικητή“ της Γιολάντα-Τσορώνη Γεωργιάδη, θίξαμε το θέμα της διαφορετικότητας, της
φιλίας και της κοινωνικής προσφοράς και κάναμε προβλέψεις για το τέλος του παραμυθιού.
Ενδιαφέροντα σύγχρονα παραμύθια μας παρουσίασε όμως και η πορτοκαλί ομάδα όπως
“Το δέντρο που έδινε” του Silverstein Shel, “Θα σ΄αγαπώ ότι κι αν γίνει” της Ντέμπι Λιόρι, “Ο
πύργος των παραμυθιών” της Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη, όπου τα παιδιά αφού μας είπαν
λίγα λόγια για τους συγγραφείς μας διηγήθηκαν τα παραμύθια δείχνοντάς μας παράλληλα τις
εικόνες.
Κόκκινη Ομάδα: Πώς φτάνει στα χέρια μας το βιβλίο
Τα παιδιά της κόκκινης ομάδας ασχολήθηκαν με το πώς φτάνει στα χέρια μας το βιβλίο. Τα
παιδιά αυτής της ομάδας έφεραν πληροφορίες και τις παρουσίασαν στην ολομέλεια, ενώ ο
ενθουσιασμός τους ήταν έκδηλος. Το ταξίδι του βιβλίου ξεκινούσε… Όλα αρχίζουν από μια ιδέα
του συγγραφέα και καταλήγουν σε βιβλίο. Ο συγγραφέας στέλνει το κείμενό του στον εκδοτικό
οίκο, ο υπεύθυνος εκδόσεων το διαβάζει, μετά το παρουσιάζει στην εκδοτική ομάδα και έπειτα
στους εκδότες. Αν οι εκδότες συμφωνήσουν να το εκδώσουν, τότε υπογράφουν ένα συμβόλαιο.
Αμέσως αρχίζει η διόρθωση του κειμένου και αναζητείται ο εικονογράφος, που θα ζωντανέψει
τις σελίδες του βιβλίου και ο γραφίστας, που θα αναλάβει το εξώφυλλο. Οι έτοιμες σελίδες,
αφού έχουν αποθηκευτεί σε CD ή DVD στέλνονται στο τυπογραφείο. Το ταξίδι συνεχίζεται… το
βιβλίο τυπώνεται, στέλνεται στο βιβλιοδέτη και με τρία βήματα: τα τυπωμένα φύλλα
διπλώνονται, κολλούνται στο εξώφυλλο και κόβεται το χαρτί για να μην περισσεύει, επιτέλους
είναι έτοιμο το βιβλίο και οι πωλητές το πηγαίνουν στα βιβλιοπωλεία, όπου όλοι, μπορούν να το
βρουν!
Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητό, ετοιμάσαμε μαζί με τα παιδιά ένα επιτραπέζιο παιχνίδι,
στο οποίο έπρεπε να ακολουθήσουν 10 βήματα - στάδια για να φτάσουν στον τερματισμό, που
ήταν η δημιουργία… του βιβλίου. Συνεργάστηκαν και δούλεψαν σε ομάδες των δύο ατόμων,
ζωγράφισαν και άφησαν τη φαντασία τους να τα οδηγήσει στο ταξίδι που θα ακολουθούσε...
Όλη αυτή τη διαδικασία προσπάθησαν τα παιδιά να τη ζωντανέψουν και με το να
μοιραστούν σε ρόλους και να βιώσουν με παιγνιώδη τρόπο το μεγάλο ταξίδι που ακολουθεί το
βιβλίο. Μάλιστα για αρκετές μέρες τα νήπια ήταν τόσο ενθουσιασμένα που στις ελεύθερες
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δραστηριότητες προσπαθούσαν να αναπαραστήσουν τους συγγραφείς, τους εκδότες, τους
εικονογράφους και τους βιβλιοπώλες.
Κίτρινη ομάδα: Μυθολογία και μύθοι Αισώπου
Η τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με τη μυθολογία και τους μύθους του Αισώπου. Τα παιδιά
δείχνοντας μεγάλο ενδιαφέρον έφεραν βιβλία από το σπίτι τους ή διάβασαν από το ίντερνετ
ιστορίες από τη μυθολογία και μας τις παρουσίασαν στην τάξη . Η βιβλιοθήκη μας πλέον είχε
βιβλία μυθολογίας.
Ξεκινάμε λοιπόν το ταξίδι μας στην αρχαία Ελλάδα με ανάγνωση ιστοριών για τους δώδεκα
θεούς του Ολύμπου αφού η συμμετοχή τους στη ζωή των ηρώων ήταν καθοριστική.
Μαθαίνουμε ποιοι ήταν, τι προστάτευε ο καθένας και αντιστοιχίζουμε τον κάθε θεό με το όνομα
και το σύμβολό του. Μετρούμε τους θεούς, τις θεές και μαθαίνουμε τον αριθμό 12. Συγκρίνουμε
το δωδεκάθεο με τη σύγχρονη θρησκεία και διαπιστώνουμε πως τους θεούς τότε τους
φαντάζονταν όμοιους με τους ανθρώπους αφού είχαν ίδια μορφή όπως και τις ίδιες αδυναμίες
και ελαττώματα. Επίσης κατανοούμε και την ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία των μύθων
(π.χ. ανεξήγητα για την εποχή καιρικά φαινόμενα).
Συνεχίζουμε με τον Ηρακλή και τους άθλους του. Μετά την ανάγνωση τα παιδιά
αναδιηγούνται τα κατορθώματα του Ηρακλή βλέποντας τις εικόνες. Χωρίζονται σε ομάδες των 2
ατόμων και αναπαριστούν εικαστικά τους άθλους χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά. Σε πίνακα
διπλής εισόδου ψηφίζουμε τον αγαπημένο άθλο του σχολείου, ήταν η Λερναία Ύδρα για το ένα
τμήμα και το λιοντάρι της Νεμέας για το άλλο. Το κάθε παιδί ζωγραφίζει τον αγαπημένο του
άθλο μέσα σε αγγείο. Αναζητούμε επίθετα για να χαρακτηρίσουμε τον Ηρακλή. Ήταν δυνατός,
έξυπνος, γενναίος, πονηρός , επινοητικός , εφευρετικός.
Ακολουθεί η ιστορία του Θησέα, τα κατορθώματά του και η προσπάθειά του να σώσει τους
νέους και τις νέες της πατρίδας του από τον φοβερό Μινώταυρο. Ήρωας και αυτός εφάμιλλος
του Ηρακλή μας εντυπωσιάζει το ίδιο. Τα παιδιά στις ελεύθερες δραστηριότητες κατασκευάζουν
τον λαβύρινθο με οικοδομικό υλικό και προσπαθούν ακολουθώντας τον μίτο της Αριάδνης να
βρουν την έξοδο. Λύνουμε ομαδικά και μια ακροστιχίδα με τον Μινώταυρο .
Έρχεται και η σειρά του Ιάσονα που μας ταξιδεύει με την Αργώ του στην Κολχίδα για να
πάρει το χρυσόμαλλο δέρας. Τα παιδιά κατασκευάζουν και αυτά την Αργώ με πηλό, τον Ιάσονα
με πλαστελίνη και συνεχίζουν το ταξίδι στις ελεύθερες δραστηριότητες.
Διαβάζουμε επίσης και την ιστορία του Περσέα που σκότωσε τη Μέδουσα και έσωσε την
Ανδρομέδα. Κατασκευάζουμε την ασπίδα του Ιάσονα και κολλάμε πάνω της το κεφάλι της
Μέδουσας και παίζουμε μια παραλλαγή του “αγαλματάκια ακούνητα αμίλητα αγέλαστα”, ιδέα
που βρήκαμε στο διαδίκτυο.
Τέλος, ασχολούμαστε με τα ξακουστά έπη του Ομήρου. Γίνεται αναφορά στη ζωή του
Ομήρου και συνεχίζουμε με την αφήγηση της Ιλιάδας. Τα αγόρια θαυμάζουν τον Αχιλλέα, το
πρωτοπαλίκαρο των Ελλήνων και συμπάσχουν μαζί του, θυμώνουν με τον Αγαμέμνονα που τον
πρόσβαλλε, λυπούνται με τον θάνατο του Πάτροκλου και οργίζονται με τον Πάρη που τον
σκότωσε με τη βοήθεια του Απόλλωνα και όχι παλικαρίσια σε μάχη. Διαβάζοντας το απόσπασμα
για την καινούρια ασπίδα που έφτιαξε ο Ήφαιστος για τον Αχιλλέα τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν
και την αναπαριστούν εικαστικά. Ήταν ένα έργο, που το κάθε παιδί έβαλε κυριολεκτικά την
πινελιά του.
Διαβάζοντας την Οδύσσεια τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν και με τον πολυμήχανο Οδυσσέα
που με την κατασκευή του Δούρειου ΄Ίππου κατάφερε να κατακτήσουν οι Έλληνες την Τροία.
Έτσι δημιουργούμε και τον δικό μας Δούρειο ίππο. Παρατηρούμε στον χάρτη τους σταθμούς του
Οδυσσέα. Τα παιδιά μαγεύονται με τις περιπέτειές του, που μας ταξιδεύουν σε κόσμους
φανταστικούς και εξωπραγματικούς και θαυμάζουν τη δύναμη του μυαλού του στην
αντιμετώπιση των δυσκολιών. Αναζητήσαμε επίθετα που να τον χαρακτηρίζουν: Δυνατός,
γενναίος, έξυπνος, πολυταξιδεμένος, πονηρός, αγαπάει την πατρίδα του και την οικογένειά του.
Για όλους τους ήρωες παρακολουθήσαμε DVD και παίξαμε παιχνίδια στο Kidepedia.
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Δεν μπορούσαμε όμως, να παραλείψουμε στο ταξίδι μας αυτό τον Αίσωπο και τους μύθους
του. Έτσι επιλέξαμε δέκα μύθους της ίδιας έκδοσης και τους τοποθετήσαμε στο πάτωμα. Τα
παιδιά διέκριναν στην κορυφή τα κόκκινα γράμματα και υπέθεσαν, ότι αυτό είναι το όνομα του
συγγραφέα, αλλά δεν έβλεπαν στην αρχή της λέξης τη φωνούλα ε. Τότε τους εξηγήσαμε, ότι και
το αι αντιστοιχεί στη φωνούλα ε. Διαβάζοντας τους μύθους, που ήταν γραμμένοι σε έμμετρο
λόγο διακρίναμε ομοιοκαταληξίες και κάναμε υποθέσεις για το τέλος της ιστορίας. Φορώντας
μάσκες τα παιδιά δραματοποίησαν τους περισσότερους μύθους, δραστηριότητα που τα
ενθουσίασε. Τα παιδιά ζωγραφίζουν τον αγαπημένο τους μύθο και παίζουμε παιχνίδι μνήμης.
Σκεπάζουμε τους μύθους με μία φόδρα, παίρνουμε κρυφά έναν και τα παιδιά καλούνται να
βρουν ποιο εξώφυλλο λείπει. Δόθηκαν φύλλα εργασίας για τη γλώσσα και τα μαθηματικά.
Ψηφίζουμε τον αγαπημένο μύθο και τραγουδάμε τους μύθους από το cd του Γιάννη Ζουγανέλη
και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Τέλος, βγάζοντας εικόνες με τους ήρωες δημιουργούμε μια
παραμυθοσαλάτα. Τα παιδιά με τη βοήθειά μας, γράφουν στο Word την ιστορία και την
εικονογραφούν.
Δραστηριότητες που προέκυψαν διαθεματικά, βάσει θεματικών προσεγγίσεων στα πλαίσια του
αναλυτικού προγράμματος
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Με αφορμή την ενότητα “Ο εαυτός μου” τα παιδιά έφτιαξαν ατομικά lapbooks
παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους, τα ενδιαφέροντά
τους και τα αγαπημένα τους αντικείμενα.
Με αφορμή την οικογένεια διαβάσαμε και δραματοποιήσαμε τον “Πρίγκιπα Λεμόνη”,
και φτιάξαμε βιβλιαράκια ζωγραφίζοντας τα μέλη της οικογένειάς μας.
Η ανάγνωση του βιβλίου “Η μπουγάδα του Αϊ- Βασίλη” της Ιωάννας Κυρίτση αποτέλεσε
και το θέμα της Χριστουγεννιάτικής μας γιορτής.
Στην ενότητα “Διάστημα” ο "Μικρός Πρίγκιπας" το πασίγνωστο βιβλίο του Γάλλου
κλασσικού συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-Εξιπερί μας παρέσυρε στον δικό του μοναδικό
πλανήτη, όπου διαβάζοντας αποσπάσματα γνωρίσαμε τους φίλους του, τα ταξίδια και
τις σκέψεις του. Μας μάγεψε τόσο πολύ, που φτιάξαμε τρισδιάστατο τον πλανήτη του,
ζωγραφίσαμε και κολλήσαμε πάνω τον μικρό πρίγκιπα και την αλεπού του και
αποτυπώσαμε αναλυτικά σε κάνσον το ταξίδι του σε όλους τους πλανήτες, που
επισκέφθηκε. Κάναμε υποθέσεις για το τέλος του παραμυθιού, ακούσαμε το υπέροχο
τραγούδι “Μικρός Πρίγκιπας” του Μάριου Φραγκούλη και παρακολουθήσαμε επεισόδια
κινουμένων σχεδίων με τον Μικρό Πρίγκιπα.
Στην ενότητα “Μέρα - Νύχτα”, αυτοσχεδιάσαμε και δημιουργήσαμε το παραμύθι “Η
μέρα της Μαρίας” και “Η μέρα και η νύχτα του Γιώργου”, που μιλάει για τις ρουτίνες του
ημερησίου προγράμματος 2 μικρών παιδιών και τα εικονογραφήσαμε.
Από την παρουσίαση του πίνακα ζωγραφικής του Μποτιτσέλι με τίτλο “Άνοιξη”, τα
παιδιά σχολιάζοντας τον πίνακα, δημιούργησαν μια ιστορία, που αφορούσε τα
εικονιζόμενα στον πίνακα πρόσωπα.
Στις ελεύθερες δραστηριότητες, και για αρκετό καιρό, ομάδες παιδιών έκαναν
ζωγραφιές τις οποίες μετά τις συνέθεταν και έφτιαχναν αυτοσχέδια παραμύθια.
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου στις 2 Απριλίου, δημιουργήσαμε
αφίσες με θέμα τη φιλαναγνωσία, μιλήσαμε για τον συγγραφέα Χανς Κρίστιαν Άντερσεν,
το έργο και τη ζωή του και κατασκευάσαμε ατομικά σελιδοδείκτες.
Ακόμα και η καλοκαιρινή μας γιορτή είναι εμπνευσμένη από τα παραμύθια. Τα παιδιά
ανά τμήμα θα τραγουδήσουν τραγούδια σχετικά, όπως… ”ο μάγειρας”, “πες μου ένα
παραμύθι" κ.α και με τη βοήθεια προτζέκτορα και power point θα αναδιηγηθούν στους
γονείς τα παραμύθια, που δημιούργησαν.
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Επισκέψεις
Στα πλαίσια του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν και εκπαιδευτικές επισκέψεις. Πριν
από κάθε επίσκεψη προετοιμάσαμε και ενημερώναμε τα παιδιά σχετικά με τον χώρο, τα
εκθέματα και τους κανόνες συμπεριφοράς
Οι επισκέψεις που πραγματοποιήθηκαν ήταν οι εξής:
● Δύο επισκέψεις στο 34ο Δημοτικό Σχολείο, όπου παραχωρήθηκε η αίθουσα πολλαπλών
χρήσεων για να παρακολουθήσουμε την παράσταση κουκλοθεάτρου ”Το δέντρο που
έδινε” του Σελ Σιλβερστάιν από την κουκλοθεατρική ομάδα ”Κουκλοβατώ”, ένα
σύγχρονο ξένο παραμύθι, το οποίο γνώριζαν τα παιδιά, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα
είχε παρουσιάσει αυτό το βιβλίο στην ολομέλεια και από το θίασο Μορφές
παρακολουθήσαμε τη θεατρική παράσταση: ”Αν εσύ… ήμουν εγώ”, επίσης ένα σύγχρονο
παραμύθι που αναφέρεται στη διαφορετικότητα.
● Επίσκεψη στο 68ο Νηπιαγωγείο για να παρακολουθήσουμε την κουκλοπαράσταση από
την ομάδα ΟΥΠΣ “Τικ-τακ μέχρι την Πρωτοχρονιά”, ολοκληρώνοντας τη
χριστουγεννιάτικη γιορτή βασισμένη στο παραμύθι: ”Η μπουγάδα του Αϊ - Βασίλη”.
● Επισκέψεις παλαιότερων μαθητών μας (τώρα βρίσκονται στην Δ΄ Δημοτικού) για να
αφηγηθούν ιστορίες από τη μυθολογία. Ιδιαίτερα συγκινητικές στιγμές για τις
εκπαιδευτικούς να τα παρακολουθούν με παραστατικό τρόπο να αφηγούνται, για τα
ίδια, νιώθοντας ικανοποίηση για αυτό που προσφέρουν, αλλά και για τα ίδια τα νήπια,
όταν γίνεται αφήγηση από παιδιά λίγο μεγαλύτερα.
● Δύο επισκέψεις έγιναν στον χώρο του νηπιαγωγείου από την Ομάδα αφήγησης
παραμυθιών με συνοδεία παραδοσιακών οργάνων, Ελεάνα Χατζάκη και Γιώργο Μαύρο.
Ο χώρος είχε προετοιμαστεί κατάλληλα, το ίδιο και τα παιδιά. Απόλαυσαν την πρώτη
φορά το λαϊκό παραμύθι από Σμύρνη: ”Ντίλι-ντίλι” και από Ελλάδα: ”Το παιδί και τα
ψαράκια”. Ενθουσιάστηκαν αρκετά και κανονίστηκε να μας επισκεφτεί η ομάδα και
δεύτερη φορά στην εκδήλωση που διοργανώσαμε για την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου (2
Απριλίου). Αφηγήθηκαν με τον δικό τους ζωντανό τρόπο: ”Το κουδουνάκι” από την
Κύθνο και τους “Μουζικάντηδες” από τη Σάμο (παραλλαγή του βιβλίου των αδερφών
Γκριμ “Οι Μουσικοί της Βρέμης”). Εκμεταλλευόμενοι τη συγγραφική ιδιότητα της
Ελεάνας Χατζάκη, τα παιδιά εξέφρασαν τις απορίες τους και της πήραν συνέντευξη.
● Επίσης στο νηπιαγωγείο διαμορφώθηκε χώρος κατάλληλος και άνετος για τα νήπια για
να παρακολουθήσουν αφηγήσεις παραμυθιών από τις γιαγιάδες και τους παππούδες
τους, που τον ονόμασαν οδό παραμυθιών. Η επιθυμία τους ήταν αρκετά μεγάλη για να
συμμετέχουν οι δικοί τους άνθρωποι, ώστε για δύο εβδομάδες, τούς υποδεχόμασταν
καθημερινά και τα παιδιά εξέφρασαν τη χαρά τους, όπως αρμόζει σε αυτήν την ηλικία.
● Απογευματινή επίσκεψη σε βιβλιοπωλείο. Τα νήπια είχαν την ευκαιρία να δουν από
κοντά πώς είναι ένα βιβλιοπωλείο, με ποιο τρόπο είναι τοποθετημένα τα βιβλία στα
ράφια, να αγγίξουν, να μυρίσουν, να ακούσουν, γενικά να λειτουργήσουν όλες οι
αισθήσεις και να νιώσουν τη μαγεία, που σου προσφέρει το βιβλίο. Πήραν συνέντευξη
από τη βιβλιοπώλη, η οποία τους έλυσε ό,τι απορίες είχαν, μαμάδες αφηγήθηκαν το
σύχρονο βιβλίο “Ο λύκος Ζαχαρίας στη χώρα των παραμυθιών”. Ακολούθησαν
παιχνίδια με σειροθέτηση και αντιστοίχηση εικονοκαρτών του παραμυθιού, ερωτήσειςαινίγματα, στα οποία έπρεπε να μαντέψουν ήρωες, συγγραφείς, τίτλους παραμυθιών,
παρασκευή γλυκού-μηλόπιτα, όπως γινόταν και στο παραμύθι, την οποία γεύτηκαν,
δραστηριότητες λεπτής κινητικότητας, κόβοντας χάρτινα μηλαράκια και κολλώντας τη
συνταγή και τέλος τραγούδησαν και χόρεψαν αντίστοιχα τραγούδια. Τα νήπια
απέδειξαν, ότι μπορούν να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν, ενώ οι γονείς
στάθηκαν αρωγοί και συνοδοιπόροι σε αυτήν την προσπάθεια με τη συμμετοχή τους.
● Επίσκεψη στο τυπογραφείο και εκδοτικό οίκο “Ίτανος” στη βιομηχανική περιοχή
Ηρακλείου. Δε θα μπορούσαμε να μην επισκεφτούμε ένα αξιόλογο τυπογραφείο της
πόλης μας, καθώς υπήρχε και ομάδα που συγκέντρωσε πληροφορίες για αυτό. Τα παιδιά
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περιηγήθηκαν στους χώρους, παρακολούθησαν από κοντά τα μηχανήματα και
ξεναγήθηκαν από τον υπεύθυνο των εκδόσεων και τον γραφίστα για τα στάδια που
χρειάζονται για να φτάσει στα χέρια μας το βιβλίο, ενώ στο βιβλιοπωλείο που διαθέτουν
είδαν σημαντικά έργα μεγάλων ονομάτων των γραμμάτων και των τεχνών. Στη συνέχεια
ακολούθησε η παρουσίαση - αφήγηση του βιβλίου “Η Πριγκίπισσα του βοτανόκηπου”
με τη βοήθεια προβολέα και power point από μια υπεύθυνη φιλόλογο του εκδοτικού
οίκου. Ακολούθησαν δραστηριότητες εικαστικές, που σχετίζονταν με τα βότανα που
αναφέρθηκαν στη βιβλιοπαρουσίαση. Στο τέλος, κάθε παιδί πήρε δώρο ένα βιβλίο, τα
κορίτσια το βιβλίο “Η πριγκίπισσα του βοτανόκηπου” της Ειρήνης Μαθιουδάκη, τα
αγόρια το βιβλίο “Μπούλινγκ” της Έλενας Κατσαντώνη.
Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη του Δήμου Ηρακλείου “Βικελαία”. Ο υπεύθυνος μάς
καλοδέχτηκε και μας άφησε να περιηγηθούμε στις μεγάλες βιβλιοθήκες γεμάτες με
παλιά και καινούρια βιβλία, όλα καταμετρημένα και τοποθετημένα κατά αλφαβητική
σειρά. Στη συνέχεια μας εξήγησε, γιατί ονομάστηκε Βικελαία (από τον Βικέλα της Σύρου
που δώρισε τα βιβλία του) και τον τρόπο που θα μπορούσαμε να δανειστούμε βιβλία,
βγάζοντας την αντίστοιχη καρτέλα. Τα νήπια ανέβηκαν στον επάνω όροφο που βρίσκεται
το αναγνωστήριο και τηρώντας απόλυτη ησυχία, κάθισαν αναπαυτικά και
παρακολούθησαν την αφήγηση δύο σύγχρονων παραμυθιών, Έλληνα και ξένου
συγγραφέα. Ο ενθουσιασμός τους ήταν μεγάλος και η επιθυμία τους να βγάλουν
καρτέλα δανεισμού ακόμη μεγαλύτερη, ώστε δήλωσαν, ότι θα επισκεφτούν τον χώρο με
τους γονείς τους για να πραγματοποιήσουν αυτήν τους τη σκέψη.

Αξιολόγηση
Αξιολογώντας το πρόγραμμα μπορούμε να πούμε ότι επιτεύχθηκαν οι περισσότεροι στόχοι
μας. Ξεκινώντας από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών μέσα από
συλλογικές δραστηριότητες τα παιδιά αγάπησαν το παραμύθι και έμαθαν να σέβονται το βιβλίο.
Κατάλαβαν ότι υπάρχουν διαφορετικά είδη παραμυθιών, κατανόησαν τη δομή τους, βελτίωσαν
την αφηγηματική τους ικανότητα, διεύρυναν την φαντασία τους, χαρακτήρισαν και έκαναν
κριτική σε πρόσωπα και καταστάσεις, δημιούργησαν και έμαθαν καινούριες λέξεις πλουτίζοντας
έτσι το λεξιλόγιό τους, βίωσαν έντονα συναισθήματα και δυνάμωσαν την ικανότητα
συγκέντρωσης και προσοχής τους . Έμαθαν πως από μια ιδέα στο μυαλό ενός συγγραφέα φτάνει
στα χέρια μας το παραμύθι και κατόρθωσαν ομαδικά να δημιουργήσουν τα δικά τους
παραμύθια, γεγονός που τόνωσε την αυτοεκτίμησή τους αλλά τους έδωσε και τη δυνατότητα να
αλληλεπιδράσουν και να επιλύσουν ενδεχόμενες συγκρούσεις προς όφελος της κοινής
προσπάθειας. Μέσα από τη δημιουργία εικαστικών αναπαραστάσεων μπόρεσαν να εκφράσουν
εντυπώσεις και συναισθήματα και να αποτυπώσουν τη δημιουργική τους φαντασία. Στα
θεατρικά δρώμενα, που ήταν πολλά, μπόρεσαν να βελτιώσουν την παραγωγή λόγου και να
ελέγξουν κινήσεις του σώματος. Εξοικειώθηκαν με τη χρήση του υπολογιστή, γνώρισαν γνωστά
λογισμικά και χειρίστηκαν αποτελεσματικά μαθηματικές έννοιες.
Γενικά υπήρξε μια θετική συνεργασία όλων των εμπλεκομένων (εκπαιδευτικών - παιδιών γονέων - κοινότητας) και έτσι προωθήθηκε το αίσθημα στα παιδιά, ότι ανήκουν σε ένα ευχάριστο
περιβάλλον μάθησης. Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει:
“Αν θέλετε τα παιδιά σας να γίνουν έξυπνα,
διαβάστε τους παραμύθια.
Αν θέλετε να γίνουν ακόμα πιο έξυπνα,
διαβάστε τους περισσότερα παραμύθια.”
Ελπίζουμε και εμείς να βάλαμε το λιθαράκι μας!
Τελικά είναι ωραίο να ανακαλύπτεις μετά από χρόνια ό,τι έχεις συμβάλλει στη γαλουχία
δημιουργικών ανθρώπων που δε διστάζουν και δεν πανικοβάλλονται στις δυσκολίες. Κι αν δεν

108

μπορείς να περιμένεις να περάσουν τα χρόνια, μπορείς σε χρόνο ενεστώτα να κοιτάς τα μάτια
τους τη στιγμή που τους λες “εξαιρετική ιδέα” και τη γράφεις στο χαρτί...

Παραδοτέα
Το δημιουργικό και συγγραφικό έργο που προέκυψε ως συνέπεια πολύτιμων γνώσεων και
εμπειριών είναι το εξής:
❏ παραμύθια εικονογραφημένα από τα παιδιά με τίτλο ”Ένας βασιλιάς ερωτεύεται”, “Ο
βασιλιάς και η βασίλισσα”, “o ιππότης Γουαμς σε νέες περιπέτειες”
❏ παραμύθι που προέκυψε από τις ζωγραφιές και τις κατασκευές παιδιών
❏ παραμύθια που προέκυψαν διαθεματικά μέσα από τη θεματική “Μέρα Νύχτα”, με τίτλο
“Η μέρα και η νύχτα του Γιώργου” και “Η μέρα της Μαρίας”
❏ το λαϊκό παραμύθι “Μυρσίνη” φτιαγμένο σαν εικονοπαραμύθι τύπου κόμικ
❏ παραμύθια που προέκυψαν διαθεματικά με αφορμή την ενότητα “Πάσχα” με τίτλο ”Το
παιδάκι που έβρισκε πασχαλινά αυγά” και “νικητής στο τσούγκρισμα αυγών”
❏ παραμυθοσαλάτα με τους μύθους του Αισώπου
❏ ηλεκτρονικά παραμύθια μέσα από την εφαρμογή storyjumper "Μια μαγική αγάπη" και
Η πεταλούδα και το λουλούδι
❏ αφίσες φιλαναγνωσίας που προέκυψαν από ομαδική εργασία των παιδιών
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Οι ζωγράφοι της γειτονιάς μου
Πέντε Έλληνες επιφανείς ζωγράφοι
Μαρία Μαρκοδημητράκη1, Μαρία Μαθιουλάκη2, Άννα Αυγήτα3
49ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Νικηφόρος Λύτρας, Κωνσταντίνος Βολανάκης, Νικόλαος Γύζης, Κωνσταντίνος Παρθένης,
Γεώργιος Ιακωβίδης. Πέντε από τους σημαντικότερους Έλληνες ζωγράφους. Τα ονόματά τους
αποτελούν ονόματα οδών της γειτονιάς του σχολείου μας. Αυτό έγινε η αφορμή για να
αναλάβουμε αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων, το οποίο λειτούργησε
ως μέσον Αισθητικής Αγωγής, σπουδής στην Τέχνη και μετάδοσης της πολιτιστικής μας
κληρονομιάς στα παιδιά. Στη διάρκεια των 5 περίπου μηνών που εκπονήθηκε, έγιναν σχετικές
εκπαιδευτικές εξορμήσεις, επισκέψεις, καθώς και πολλές δραστηριότητες τέχνης, τεχνικής,
ανάπτυξης της δημιουργικότητας, ανάπτυξης της φαντασίας, μουσικές, θεατρικές. Επίσης η
εκδήλωση της γιορτής λήξης του σχολικού έτους, ως μουσικοθεατρική παράσταση από τα
παιδιά.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post.html

Λέξεις κλειδιά
Πολιτιστική κληρονομιά, Αισθητική αγωγή, Ζωγράφοι

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Η Τέχνη είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα, συνυφασμένη με την έμπνευση, την αισθητική
και τη δημιουργία. Αγγίζει τις πιο βαθιές πτυχές της ανθρώπινης ψυχής, συγκινεί, ενθουσιάζει,
γοητεύει. Είναι μια γλώσσα «πανανθρώπινη», χωρίς σύνορα και φυλετικές διακρίσεις, που
ενώνει και συναδελφώνει τους ανθρώπους και τους βοηθάει να επικοινωνήσουν πνευματικά και
ειρηνικά.
Στοχεύοντας σε μια υγιή κοινωνία, «η εκπαίδευση στις Εικαστικές Τέχνες όχι μόνο μπορεί να
προσφέρει ουσιαστικά στη γνώση αλλά μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μέσο για την ανάπτυξη
δημιουργικών και ενεργών ατόμων. Ατόμων που να μπορούν να χρησιμοποιούν την εικαστική
γλώσσα, ατόμων με δεξιότητες αισθητικής κρίσης και σκέψης, με επινοητικότητα και
ευαισθησία, ικανών να επικοινωνούν, να εκφράζονται δημιουργικά και να αντιμετωπίζουν
προκλήσεις» (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008: Σύμφωνα με τον Vygotsky «η τέχνη είναι η
οργάνωση της μελλοντικής μας συμπεριφοράς. ∆ημιουργεί προσδοκίες, οι οποίες μπορεί να μην
εκπληρωθούν ποτέ, αλλά μας ωθούν να ανυψωθούμε πάνω από την καθημερινή ζωή σε κάτι
που υπάρχει πέρα από αυτήν».
Υπό το πρίσμα αυτό, δημιουργείται η αναγκαιότητα στη σχέση της τέχνης με την
εκπαίδευση, υποδεικνύοντας ακριβώς και την αναγκαιότητα της Εικαστικής αγωγής των
παιδιών, ως γέφυρα της προσωπικής ευαισθησίας και έκφρασης, καλλιεργώντας τις αισθήσεις

1
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και τα συναισθήματα, δίνοντας στο παιδί αυτοπεποίθηση και κίνητρα για καλύτερη ζωή και
μάθηση.
Είναι λοιπόν στο χέρι μας να φέρουμε τα παιδιά σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης και
οφείλουμε να το κάνουμε. Άλλωστε η προσχολική ηλικία είναι η ηλικία που μπορούμε να
κάνουμε ένα παιδί να αγαπήσει την τέχνη αφού πρώτα τη γνωρίσει. Γνωρίζουμε άλλωστε όλοι
ότι αν εμείς αγαπάμε πραγματικά ένα αντικείμενο είναι πολύ εύκολο να περάσουμε την αγάπη
μας αυτή και στα παιδιά.
Αφορμή για να αναπτύξουμε το πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «Οι ζωγράφοι της
γειτονιάς μου», στάθηκε το γεγονός ότι στη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας υπάρχουν οδοί με
ονόματα επιφανών Ελλήνων ζωγράφων. Κάτι που μας ενέπνευσε να επιλέξουμε πέντε από
αυτούς τους ζωγράφους και να ξεκινήσουμε αυτό το ωραίο δημιουργικό πρόγραμμα. Η πρώτη
μας δράση ήταν η περιήγηση στις οδούς των ζωγράφων. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν
περίπου έξι μήνες. Τα παιδιά συμμετείχαν με χαρά και ζωηρό ενδιαφέρον καθ΄όλη τη διάρκεια
του προγράμματος.

Βιογραφίες των ζωγράφων
Γεώργιος Ιακωβίδης

Ο Γεώργιος Ιακωβίδης γεννήθηκε στα Χύδηρα της Λέσβου το 1853. Υπήρξε μαθητής στη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δάσκαλο του τον Νικηφόρο Λύτρα και στη συνέχεια μετέβη
με υποτροφία στη Βαυαρική Ακαδημία των Καλών Τεχνών με δάσκαλούς του τον Gabriel Von
Max, L. Löfftz και W.Lindenschmit. Πολύ γρήγορα διακρίνεται για το ταλέντο του τόσο στις σχολές
που φοιτά όσο και σε διεθνείς εκθέσεις. Καταξιώνεται στους καλλιτεχνικούς κύκλους της εποχής
και το έργο του αποκτά ευρύτερη κοινωνική αποδοχή. Ιδρύει σχολή ζωγραφικής το 1888 στο
Μόναχο την οποία διατηρεί μέχρι το 1898. Επιστρέφει στην Αθήνα με πρόταση της Ελληνικής
Κυβέρνησης για να αναλάβει τη διεύθυνση της νεοϊδρυθείσας Εθνικής Πινακοθήκης το 1900.
Παράλληλα λίγα χρόνια αργότερα αναλαμβάνει τη διδασκαλία στο μάθημα Ελαιογραφίας στη
Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας της οποίας διορίζεται διευθυντής το 1910. Διακρίθηκε ως
ζωγράφος παιδικών σκηνών, προσωπογραφίας και ανθογραφίας.
Νικηφόρος Λύτρας

Έχει αποκληθεί από τους μελετητές «γενάρχης και πατριάρχης» της ελληνικής τέχνης ο
Νικηφόρος Λύτρας, αυτός που είναι περισσότερο από οτιδήποτε άλλο δημιουργός και δάσκαλος
με καθαρά προσωπικές και γόνιμες διατυπώσεις. Γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου το 1832 και
πέθανε στην Αθήνα το 1904.
Με σπουδές στο Σχολείο των τεχνών τα χρόνια 1850-56 και δασκάλους του το Ludwing
Thierch, τους αδερφούς Μαργαρίτη και το Raffaelo Ceccoli, θα αρχίσει πολύ νωρίς την
καλλιτεχνική του δραστηριότητα. Θα συνεχίσει τις σπουδές του στο Μόναχο με υποτροφία της
ελληνικής κυβέρνησης τα χρόνια 1860 - 1865. Με τον γυρισμό του στην Ελλάδα το 1865 θα
διοριστεί καθηγητής στην έδρα της Ανωτάτης Ζωγραφικής της καλλιτεχνικής Σχολής του
Πολυτεχνείου, δηλαδή του Σχολείου των Τεχνών, όπου θα διδάξει 38 ολόκληρα χρόνια ως τη
χρονιά του θανάτου του το 1904..
Κοντά του μαθήτεψαν πολλοί ζωγράφοι, που αργότερα ακολούθησαν διαφορετικούς
δρόμους και διακρίθηκαν, όπως ο Γ. Ιακωβίδης, ο Π. Πανταζής, ο Γ. Ρόιλος, ο Ν. Βώκος.
Γνώρισε νωρίς την αναγνώριση και τη δόξα. Η παρουσία του στις καλλιτεχνικές εκθέσεις της
Αθήνας, είτε ως εκθέτη είτε ως κριτή, υπήρξε συνεχής. Εκπροσώπησε την Ελλάδα, μαζί με τους
διάσημους συναδέλφους του, στις Παγκόσμιες Εκθέσεις του Παρισιού του 1855, 1867, 1878 και
της Βιέννης του 1873. Παρασημοφορήθηκε με τον Χρυσό Σταυρό του Σωτήρος το 1903.
Βολανάκης Κωνσταντίνος

Ο Κωνσταντίνος Βολανάκης ή Βολονάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1837.
Αποφοίτησε από το γυμνάσιο το 1856 στη Σύρο. Την ίδια χρονιά πήγε στην Τεργέστη, από όπου
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ο θείος του Αφεντούλης, τον έστειλε στην Ακαδημία του Μονάχου για να σπουδάσει ζωγραφική
κοντά στον Καρλ Φον Πιλότυ το 1860.
Το 1883 φεύγει από το Μόναχο, επιστρέφει στην Ελλάδα, εγκαθίσταται στον Πειραιά και
διορίζεται καθηγητής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Εκεί διδάσκει το μάθημα
της Στοιχειώδους Γραφής και της Αγαλματογραφίας.
Εργάζεται πολύ, παράγει πολλά έργα και για λόγους βιοποριστικούς δουλεύει ως εργάτης
της τέχνης και όχι μόνο ως καλλιτέχνης.
Ο Βολανάκης θεωρείται ο “πατέρας της θαλασσογραφίας”. Ζωγράφισε με μεγάλη αγάπη
εικόνες της θάλασσας, της ζωής των ψαράδων, βάρκες, ψαροκάικα, πρωινά ηλιοβασιλέματα και
νυχτιές με σεληνόφως.
Πολύ γνωστά του έργα ήταν: “Η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας”, “Η ναυμαχία της
Σαλαμίνας”, “Η αποβίβαση του Καραϊσκάκη στο Φάληρο”, “Το λιμάνι του Βόλου τη νύχτα”, “Το
πανηγύρι του Μονάχου” που έδειχνε ιμπρεσιονιστικές τάσεις, “Η ναυμαχία της λύσσας” στην
Αυστρία. Σε άλλες διακρίσεις του έλαβε ως βραβείο τον Αργυρό Σταυρό του Σωτήρος (1889) και
το αργυρό βραβείο στη διεθνή έκθεση των Αθηνών (1903). Πέθανε πολύ φτωχός στην Αθήνα το
1907 από ασθένεια.1
Γύζης Νικόλαος

Ο Νικόλαος Γύζης γεννήθηκε στην Τήνο το 1842. Το 1850 η οικογένειά του έρχεται στην
Αθήνα. Εκεί ο Νικόλαος εκδηλώνει την καλλιτεχνική του κλίση στη ζωγραφική και 17 ετών
γράφεται στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πολυτεχνείου. Παρακολουθεί μαθήματα ξυλογραφίας
και χαλκογραφίας, φτιάχνοντας επιγραφές προκειμένου να βοηθήσει την οικογένειά του
οικονομικά.
Ολοκληρώνοντας τις σπουδές του ο πλούσιος φιλότεχνος Νικόλαος Νάζος μεσολαβεί, ώστε
ο Νικόλαος Γύζης να λάβει υποτροφία από το Ευαγές Ίδρυμα του ναού της Ευαγγελιστρίας της
Τήνου και να συνεχίσει τις σπουδές του στη σχολή του Μονάχου.
Το 1871 επιστρέφει στην Αθήνα όπου μετατρέπει το πατρικό του σπίτι σε ατελιέ. Αργότερα
το 1873 μαζί με τον φίλο του και ζωγράφο Νικηφόρο Λύτρα ταξιδεύουν στην Ανατολή, όπου οι
εμπειρίες που αποκόμισαν βοήθησαν στην μετέπειτα καλλιτεχνική τους εξέλιξη. Το 1877
παντρεύεται την Άρτεμη Νάζου με την οποία απέκτησε πέντε παιδιά και ξαναγυρίζει στο Μόναχο
για να παραμείνει εκεί μέχρι το τέλος της ζωής του, αφού οι συνθήκες στην Ελλάδα τον είχαν
απογοητεύσει. Το 1880 ανακηρύχτηκε σε επίτιμο μέλος της Σχολής του Μονάχου και το 1988
εκλέχθηκε τακτικός καθηγητής στο ίδιο ίδρυμα.
Άτομο βαθιά θρησκευόμενο στράφηκε μετά προς τις αλληγορικές και μεταφυσικές
παραστάσεις που δήλωναν τις υπαρξιακές του αγωνίες. Κυρίαρχα θέματα των έργων του ήταν η
Ελληνική επανάσταση του 1821, ο αγώνας εναντίον του κακού και η νίκη του καλού.
Σημαντικότερη μορφή στα έργα του ήταν η γυναίκα που εμφανίζεται ως Τέχνη, ως Μουσική, ως
Άνοιξη, ως Δόξα κλπ.
Ο Νικόλαος Γύζης φιλοτέχνησε αφίσες, εικονογράφησε βιβλία και τα σημαντικότερα έργα
του ήταν: “Το κρυφό σχολειό”, “Τα αρραβωνιάσματα”, “Το παιδομάζωμα”, “Ο αρχάγγελος”,
“Ιδού ο Νυμφίος έρχεται”, “Ο χορός των Μουσών” κλπ.
Πέθανε στο Μόναχο από λευχαιμία το 1901 και τα τελευταία του λόγια ήταν: “Λοιπόν ας
ελπίζωμεν και ας ζητούμεν να είμεθα εύθυμοι”.2
Κώστας Παρθένης

Ο Κώστας Παρθένης γεννήθηκε το 1878 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο πατέρας του ήταν
Έλληνας και η μητέρα του Ιταλίδα. Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη
1

Χατζή, Γιολάντα. (1988). Έλληνες ζωγράφοι 19ος αιώνας. Εκδόσεις Κέδρος. Αθήνα. “Πειραϊκόν
Ημερολόγιον” Αρχείο Πειραϊκών Σπουδών (1966) τομ. 1Ος σελ. 66. “Κωνσταντίνος Βολανάκης Λεύκωμα
του Λιδάκη Στέλιου, Εκδόσεις Αδάμ – Πέργαμος, Έτος έκδοσης: 1997
2
Χατζή, Γιολάντα. (1988) Έλληνες ζωγράφοι 19ος αιώνας. Εκδόσεις Κέδρος Αθήνα.
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Βιέννη. Η πρώτη έκθεση των έργων του έγινε το 1899 στη Βιέννη, ενώ το 1900 εξέθεσε τα έργα
του και στην Αθήνα. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το 1903 ασχολήθηκε και με την αγιογραφία.
Από το 1909 έως το 1914 έζησε στο Παρίσι, όπου διαμόρφωσε το δικό του προσωπικό ύφος.
Συμμετείχε σε εκθέσεις κερδίζοντας ένα βραβείο για τον πίνακα “Η πλαγιά” και άλλο βραβείο
για το έργο του “Ο Ευαγγελισμός”.
Το 1917 στην Αθήνα μαζί με άλλους ζωγράφους ίδρυσε την ομάδα “Τέχνη”. Στόχος τους ήταν
να ανατρέψουν τον συντηρητικό ακαδημαϊσμό που επικρατούσε στην αθηναϊκή καλλιτεχνική
ζωή. Το 1918 αγιογράφησε τον ναό του Αγίου Αλεξάνδρου στο Παλαιό Φάληρο και
πραγματοποίησε την πρώτη του μεγάλη έκθεση με 240 πίνακες στο Ζάππειο. Το 1920
βραβεύθηκε με το Εθνικό Αριστείο Τεχνών και το 1937 τιμήθηκε με το χρυσό βραβείο της
Διεθνούς Έκθεσης του Παρισιού για το έργο του: “Ο Ηρακλής μάχεται με τις αμαζόνες”.
Σπουδαία του έργα ήταν: “Ο Χριστός στο όρος των ελαιών”, “Οι λουόμενες”, “Νεκρή φύση
με φρούτα και βιολί”, “Το λιμάνι της Καλαμάτας”, “Τοπίο με δέντρα”, “Ο χορός”, “Ορφέας και
Ευρυδίκη” κ.α.
Ο Κώστας Παρθένης απέκτησε δύο παιδιά, τη Σοφία και το Νίκο. Προς το τέλος της ζωής του
έπαθε παράλυση και πέθανε στην Αθήνα το 1967. 1

Σκοποί – Στόχοι του προγράμματος
Το σχέδιο εργασίας με τίτλο: “Οι ζωγράφοι της γειτονιάς μου”, που πραγματοποιήθηκε στο
νηπιαγωγείο μας είχε τους εξής στόχους:
● να γνωρίσουν τα παιδιά την πολιτιστική μας κληρονομιά
● να έρθουν σε επαφή με την τέχνη
● να γνωρίσουν τους ζωγράφους που τα ονόματά τους κοσμούν τους δρόμους της
γειτονιάς του νηπιαγωγείου
● να αποκτήσουν αισθητικό κριτήριο
● να καλλιεργήσουν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους
● να εξοικειωθούν με διάφορες τεχνικές, υλικά και εργαλεία
● να μυηθούν σε διάφορες μορφές θεατρικής έκφρασης
● να εξασκηθούν σε παιχνίδια γλώσσας και μαθηματικών
● να δημιουργήσουν ιστορίες και ποιήματα
● να μάθουν να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά
● να αυτενεργούν, να παρατηρούν και να λύνουν τα προβλήματα

Αφόρμηση
Πλησίαζαν τα Χριστούγεννα και φτάνοντας στην ενότητα τα ήθη και έθιμα των
Χριστουγέννων, ήρθε η κουβέντα και στα κάλαντα. Με αφορμή το συγκεκριμένο ερέθισμα οι
νηπιαγωγοί οδήγησαν τη συζήτηση στη ζωγραφική τέχνη και ιδιαίτερα στον πίνακα του
Νικηφόρου Λύτρα με τίτλο: “Κάλαντα”. Τα παιδιά κλήθηκαν να περιγράψουν τον πίνακα ως προς
τα πρόσωπα, τον αριθμό τους, τα χρώματα, την εποχή, το διάστημα της μέρας, τα μουσικά
όργανα και τα ρούχα που φορούσαν. Στη συνέχεια έφεραν στο σχολείο ρούχα και αξεσουάρ,
ώστε να τον ζωντανέψουμε και στο τέλος κάθε παιδί τον ζωγράφισε με το δικό του προσωπικό
ύφος.

Δημιουργία ομάδων εργασίας
Κι ενώ το σύνθημα εκκίνησης της δουλειάς του σχεδίου εργασίας δόθηκε, απαραίτητη
προϋπόθεση ήταν να δημιουργηθούν οι ομάδες εργασίας των παιδιών. Αρχικά παίξαμε ένα
κινητικό παιχνίδι γλώσσας με τις φωτογραφίες και τα ονόματα των ζωγράφων, ώστε τα παιδιά
να αντιστοιχίσουν σωστά τις εικόνες με τις λέξεις και να μάθουν με ποιους ζωγράφους θα
1

Έρευνα νηπίου στο διαδίκτυο.
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ασχοληθούν. Έπειτα κάθε παιδί επέλεξε με ποιο ζωγράφο θα ήθελε να ασχοληθεί βάζοντας κάτω
από τον ζωγράφο το όνομά του. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ορίζοντας συγκεκριμένο χρώμα για
την κάθε ομάδα ζωγράφων και έτσι οι ομάδες εργασίας ήταν έτοιμες για δουλειά! Κατά τη
διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων ζητήσαμε από τους γονείς να αναζητήσουν μαζί με
τα παιδιά πληροφορίες από βιβλία και το διαδίκτυο για τις βιογραφίες και τα έργα των
ζωγράφων.

Ιστόγραμμα
Η επόμενη δουλειά μας ήταν να φτιάξουμε το ιστόγραμμα του σχεδίου εργασίας μας.
Γράψαμε τον τίτλο του, έπειτα την πηγή της ιδέας του σχεδίου και με βάση ποια ερεθίσματα το
ξεκινήσαμε. Μετά αναφέραμε τις ενότητες που θα επεξεργαστούμε σε σχέση με το θέμα:
γλώσσα, μαθηματικά, μουσική, θρησκεία, ψυχοκίνηση, εικαστικά, θέατρο, ιστορία, γεωγραφία
και τέλος καταγράψαμε τις προτάσεις των παιδιών για το πώς θα μελετήσουμε το θέμα μας: να
διαβάσουμε βιβλία, να ψάξουμε στο διαδίκτυο, να ρωτήσουμε τους συγγενείς μας, να πάμε σε
έκθεση ζωγραφικής, να ζωγραφίσουμε, να μάθουμε για την οικογένεια των ζωγράφων, να δούμε
τους πίνακές τους.

Βιογραφίες των ζωγράφων και γεωγραφία
Τα παιδιά εξέφρασαν την επιθυμία να μάθουν από πού κατάγονταν οι ζωγράφοι γι' αυτό
τον λόγο χρησιμοποιήσαμε τον χάρτη της Ελλάδας στον οποίο εντοπίσαμε τους τόπους γέννησης
των ζωγράφων βάζοντας πάνω τους τα ονόματα με τις φωτογραφίες τους. Συνεχίσαμε το μάθημα
γεωγραφίας με ένα εικονικό ταξίδι στα μέρη καταγωγής τους με το λογισμικό αστικοποίησης
google earth. Στη συνέχεια δουλέψαμε ομαδικά φτιάχνοντας σε μεγάλα χαρτόνια τις βιογραφίες
των ζωγράφων γράφοντας και ζωγραφίζοντας. Τέλος σε συνεργασία με το κλασικό τμήμα
φτιάξαμε τις προσωπογραφίες των ζωγράφων και παίξαμε όλοι μαζί με αυτές.

Περιγραφή Δράσεων
Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από κοινού από τα δύο τμήματα, το κλασσικό και το ολοήμερο

1. Περίπατος στη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας
Κι ενώ ο νέος χρόνος είχε μπει στη ζωή μας για τα καλά, το ίδιο δυναμικά ξεκίνησε και η
δουλειά μας στο σχολείο. Ανατρέξαμε στον υπολογιστή για να εντοπίσουμε στο διαδικτυακό
χάρτη google maps τις οδούς με τα ονόματα των διάσημων Ελλήνων ζωγράφων. Στη συνέχεια
γονείς, παιδιά κι εκπαιδευτικοί οργανώσαμε περίπατο στους δρόμους της γειτονιάς του
νηπιαγωγείου μας προκειμένου να βρούμε τις οδούς. Πράγματι τις εντοπίσαμε, τις διαβάσαμε
και τις φωτογραφίσαμε. Επιστρέφοντας στο σχολείο παίξαμε ένα παιχνίδι μνήμης συζητώντας
με τα παιδιά τι διαδρομή κάναμε και ποια μαγαζιά είδαμε κοντά στις οδούς. Μετά
αναπαραστήσαμε μέσα στην τάξη κινητικά τη διαδρομή που κάναμε χρησιμοποιήσαμε σχοινί,
τις φωτογραφίες των ζωγράφων, τα ονόματά τους και αντικείμενα για να φτιάξουμε τα μαγαζιά.
Έπειτα το κάθε παιδί αποτύπωσε στο χαρτί του τη διαδρομή γράφοντας το όνομα του ζωγράφου
σε κάθε ταμπέλα. Τέλος κατασκευάσαμε τις ταμπέλες των οδών διακοσμώντας τις με έργα των
ζωγράφων.
2. Επίσκεψη στην έκθεση έργων τέχνης, με την τεχνική του ψηφιδωτού, στη Βασιλική του
Αγίου Μάρκου
Στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης μας έγινε, από έναν τοπικό καλλιτεχνικό σύλλογο,
έκθεση ψηφιδωτών έργων, αντίγραφα από ομώνυμους πίνακες ζωγράφων του 19ου και 20ου
αιώνα, μεταξύ των οποίων ήταν και πολλά έργα των 5 ζωγράφων με τους οποίους ασχοληθήκαμε
στο πρόγραμμά μας.
Στην πινακοθήκη μας υποδέχτηκε εκπρόσωπος του συλλόγου καλλιτεχνών, ο οποίος μας
ξενάγησε στην έκθεση, μιλώντας μας για τους ζωγράφους, τους τίτλους των έργων τους,
περιγράφοντας τους πίνακες και κάνοντας μια ανάλυση σε κάποιους απ΄αυτούς. Εστιάσαμε
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περισσότερο στους πίνακες των 5 ζωγράφων που μας ενδιέφεραν, καθώς κάποιους πίνακες τους
είχαμε ήδη επεξεργαστεί στην τάξη. Κατόπιν έφτιαξε μαζί με τα παιδιά ένα μικρό ψηφιδωτό, που
μας το χάρισε ως ενθύμιο. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγράφισαν κάποιον πίνακα της επιλογής τους
και επιστρέψαμε στο σχολείο γεμάτοι από όμορφες εικόνες και εμπειρίες. Τα παιδιά του
ολοήμερου, στη συνέχεια της ημέρας τους έφτιαξαν τα επώνυμα των 5 ζωγράφων με την τεχνική
του ψηφιδωτού, από διάφορα υλικά.
3. Μια ζωγράφος στο σχολείο μας
Στο σχολείο μας υποδεχτήκαμε την κυρία Λίλα από την Ουγγαρία, μητέρα του Απόλλωνα,
μαθητή μας στο κλασσικό τμήμα. Η κ. Λίλα, απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών της πατρίδας
της, προσφέρθηκε να μεταδώσει στα παιδιά ένα μέρος από τις γνώσεις της και τον ενθουσιασμό
της γύρω από την αγαπητή σε όλους, και κυρίως στα παιδιά, τέχνη της ζωγραφικής. Μίλησε στα
παιδιά για τη σχολή που τελείωσε, τους έδειξε κάποια από τα υλικά που χρησιμοποιεί, τα πινέλα
της καθώς και κάποιους πίνακές της, φτιαγμένους με κάρβουνο, μελάνι και χρώματα λαδιού.
Έφτιαξε ένα έργο με κάρβουνο δείχνοντάς μας πώς γίνεται η σκιά και μας το χάρισε. Τέλος
ενέπλεξε στη διαδικασία και τα παιδιά, βάζοντάς τα να σκιτσάρουν μια ομαδική εργασία.
Ζωγράφισαν την πόλη μας με κάρβουνο, σε χαρτί του μέτρου. Το έργο τους ολοκληρώθηκε με
μια πορτοκαλί κορνίζα από γκοφρέ χαρτί.
Ευχαριστήσαμε την κ. Λίλα για την παρουσίασή της, της εκφράσαμε τις εντυπώσεις μας και
τις γνώσεις που αποκομίσαμε.
4. Ο πίνακας «Τα παραμύθια της γιαγιάς» του Ν. Γύζη, ζωντανεύει
Ο πίνακας «Τα παραμύθια της γιαγιάς», που άρεσε πολύ στα παιδιά, σε συνδυασμό με την
παγκόσμια ημέρα βιβλίου, έγιναν η αφορμή για να καλέσουμε στο νηπιαγωγείο τη γιαγιά
μαθητή μας.
Με μεγάλη χαρά αφηγήθηκε στα παιδιά ένα λαϊκό παραμύθι που το ήξερε απ΄ τον πεθερό
της κι εκείνος απ΄τον παππού του, με τίτλο «Ο χειμώνας, το καλοκαίρι και ο θάνατος». Ενόψει
της εορτής του Πάσχα, το μήνυμα του παραμυθιού ήτα σχετικό: η αγάπη και ο τίμιος αγώνας
μπορούν να νικήσουν ακόμα και το θάνατο.
Στη συνέχεια η προσκεκλημένη μας συζήτησε με τα παιδιά για πράγματα που φοβόμαστε,
παράλογα πολλές φορές, διηγώντας ανάλογη προσωπική της ιστορία. Ακόμη αναφέρθηκε στα
παιχνίδια που έπαιζε μικρή στο χωριό. Αργότερα συγκρίναμε με τα παιδιά την εικόνα της γιαγιάς
που μας διηγήθηκε όλα αυτά με την εικόνα του αντίστοιχου πίνακα ζωγραφικής.
5. Επίσκεψη στο εργαστήρι ζωγραφικής και σχεδίου «Artion»
Επισκεφθήκαμε το εργαστήρι αυτό στο κέντρο της πόλης. Αρχικά περιηγηθήκαμε στον
όροφο, όπου είδαμε συνθέσεις ζωγραφικής των μαθητών του εργαστηρίου, γραμμικά σχέδια,
σχέδια φτιαγμένα με κάρβουνο και αγάλματα. Κατόπιν σε άλλη αίθουσα, ειδικά διαμορφωμένη
για το πρόγραμμά μας, έγινε προβολή πινάκων του Ιακωβίδη, Γύζη, Λύτρα και Βολανάκη. Τους
περιγράψαμε, συζητήσαμε και αναπαραστήσαμε κάποιους απ΄ αυτούς μέσα σε ξύλινο πλαίσιοκορνίζα. Στο τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν έχοντας ως ερέθισμα τα έργα των παραπάνω
ζωγράφων «Ο Ζαχαροπλάστης», «Η αποστήθιση» και «Το κούρεμα». Τα παιδιά κλήθηκαν να
ζωγραφίσουν το περιβάλλον του ζαχαροπλάστη, τι φαντάζονταν ότι έκανε το κορίτσι πριν και
μετά το διάβασμα…
Ήταν μια ιδιαίτερη εμπειρία για τα παιδιά, καθώς ο χώρος του εργαστηρίου προέτρεπε για
έμπνευση και δημιουργία.
6. Η Φιλαρμονική του Δήμου στην αυλή του νηπιαγωγείου μας
Είκοσι πέντε Μουσικοί με τα μουσικά τους όργανα επισκέφθηκαν το σχολείο μας. Ακούσαμε
το κάθε μουσικό όργανο ξεχωριστά, κρουστά, πνευστά, έγχορδα, έτσι ώστε δόθηκε η ευκαιρία
στα παιδιά να τα γνωρίσουν από κοντά. Έπαιξαν σε μουσική συναυλία διάφορα δημοφιλή
μουσικά κομμάτια και κάποια απ΄ τον κινηματογράφο. Τα παιδιά χόρεψαν στον ρυθμό της
μουσικής και έκαναν παρέλαση στον ρυθμό εμβατηρίων. Η δράση αυτή συνδυάστηκε με τον
αγαπημένο μας πίνακα «Μουσική συναυλία» του Γ. Ιακωβίδη. Ήταν μια μαγευτική εμπειρία για
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τα παιδιά και για εμάς. Την επόμενη μέρα τα παιδιά ζωγράφισαν το αγαπημένο ή αγαπημένα
τους μουσικά όργανα από όλα αυτά που άκουσαν και είδαν καθώς και τη Φιλαρμονική.
7. Ζωγραφική σε καμβά στο σπίτι με τους φίλους μας
Η κάθε ομάδα ζωγράφων συναντήθηκε με το σπίτι ενός παιδιού της ομάδας για να
ζωγραφίσουν το κάθε παιδί έναν πίνακα του ζωγράφου του σε καμβά. Επίσης έπρεπε να
απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις που είχαν σχέση με το θέμα του πίνακά τους. Με αυτήν τη
δράση τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να βρεθούν με τους φίλους τους και εκτός σχολείου, να
γνωριστούν οι γονείς μεταξύ τους, να συνεργαστούν παίζοντας και δημιουργώντας και να
ανταλλάξουν μεταξύ τους ιδέες, προτάσεις και λύσεις.
8. Θεατρική παράσταση από τα παιδιά ως Γιορτή λήξης του σχολικού έτους
Οι πέντε σπουδαίοι Έλληνες ζωγράφοι του 19ου αιώνα, «συναντήθηκαν» δύο αιώνες μετά
στην αυλή του νηπιαγωγείου μας, για να ζωντανέψουν μέσα από τα παιδιά σε μια θεατρική
παράσταση, που έγινε παρουσία γονέων. Η παράσταση ήταν μια σπονδυλωτή ιστορία,
φτιαγμένη από εννέα μικρότερες ιστορίες ενωμένες, βασισμένες πάνω σε εννέα πίνακες των
ζωγράφων: «Τα παραμύθια της γιαγιάς» του Ν. Γύζη, «Παιδική συναυλία» και «Παραφωνία» του
Γ. Ιακωβίδη, «Επιστροφή από το πανηγύρι» και «Αναμονή» του Ν. Λύτρα, «Οι Λουόμενες» και
«Νεκρή φύση με φρούτα και βιολί» του Κ. Παρθένη, «Σπρώχνοντας τη βάρκα στη θάλασσα» του
Κ. Βολανάκη και «Ο χορός των μουσών» του Ν. Γύζη. Οι ιστορίες αυτές φτιάχτηκαν στη διάρκεια
της σχολικής χρονιάς μαζί με τα παιδιά ως αναπαραστάσεις των πινάκων. Δύο εξ αυτών ήταν
βασισμένες πάνω σε δημιουργία ιστορίας από τα παιδιά, με ερέθισμα τους πίνακες «Οι
Λουόμενες» και «Αναμονή». Το σκηνικό μας καθώς και κάποια από τα σημεία όψης τα φτιάξαμε
επίσης μαζί με τα παιδιά.
Με τη θεατρική αυτή παράσταση κορυφώθηκε το πρόγραμμα «Οι ζωγράφοι της γειτονιάς
μου», ένα πρόγραμμα τόσο δημιουργικό, διασκεδαστικό, για τα παιδιά και για εμάς.

Επεξεργασία των έργων των ζωγράφων σε σχέση με τη θεματολογία του
νηπιαγωγείου
Το σώμα μου

Παιχνίδι γλώσσας με τα ονόματα των ζωγράφων
Ενώ συζητούσαμε για το σώμα μας και τα μέλη του σκεφτήκαμε να παίξουμε ένα παιχνίδι
γλώσσας με τα αρχικά γράμματα από τα ονόματα των ζωγράφων. Πρώτα διαβάσαμε τα ονόματα
και αναγνωρίσαμε το αρχικό γράμμα βάζοντας δίπλα στο κάθε όνομα την καρτέλα με το αρχικό
γράμμα, μετά διαβάσαμε τα επίθετα και κάναμε την ίδια διαδικασία. Έπειτα τα τοποθετήσαμε
κατά αλφαβητική σειρά και στη συνέχεια ενώσαμε με ξυλαράκια το όνομα με το επίθετο του
ζωγράφου. Αργότερα κατά αλφαβητική σειρά τοποθετήσαμε όνομα και επίθετο σε όποιο μέλος
του σώματος θέλαμε πάνω σε ένα ξύλινο μοντέλο σώματος ονομάζοντας κάθε φορά το μέλος
του σώματος. Τέλος κάθε παιδί στο χαρτί του έκοψε και κόλλησε κατά αλφαβητική σειρά τα
ονόματα κι επίθετα των ζωγράφων ενώνοντάς τα σωστά μεταξύ τους.
Διατροφή

Γ. Ιακωβίδης: «Νεκρή φύση με σταφύλι» , «Ρόδια»
Κ. Παρθένης: «Νεκρή φύση με φρούτα και βιολί»
Ν. Λύτρας: «Ο Γαλατάς»
Τα παιδιά περιέγραψαν τους πίνακες, μίλησαν για τα συναισθήματα των ζωγράφων όταν
έφτιαχναν τους πίνακες και προσπάθησαν να τους ζωντανέψουν με πραγματικά αντικείμενα.
Χρησιμοποίησαν διάφορα υλικά όπως: μαλλί, μεταλιζέ και οντoυλέ χαρτόνια, ξυλομπογιές για
να φτιάξει ατομικά το κάθε παιδί τον πίνακά του. Κατόπιν δούλεψαν ομαδικά φτιάχνοντας τα
έργα με εφημερίδες, κανέλες, πινέλα και τέμπερες. Επιπλέον, βρήκαμε παραμύθι, γλωσσοδέτη
και τραγούδι σχετικά με τα έργα αυτά και στο τέλος έφτιαξαν φρουτοσουβλάκια αφού το θέμα
μας ήταν τα φρούτα. Κάναμε και μαθηματικά μετρώντας τα ρόδια στον πίνακα του Ιακωβίδη,
μετά τα ζωγραφίσαμε, τα κόψαμε και τα κολλήσαμε γράφοντας τους αριθμούς από το ένα έως
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το τέσσερα. Μιλήσαμε για το έθιμο “καλά μπερκέτια” την ευχή δηλαδή που δίνει ο ένας γεωργός
στον άλλον, όταν σπέρνουν τα χωράφια τους, τρώγοντας ένα ρόδι. Ζωγραφίσαμε τον πίνακα με
τέμπερα, το κάθε παιδί με τον δικό του τρόπο.
Ομαδοσυνεργατικά, δημιουργήσαμε 4 εργασίες με την τεχνική της ακουαρέλας και του
κολλάζ: Ο γαλατάς, τα πρόβατα στο λιβάδι, τα γαλακτοκομικά προϊόντα, το σύγχρονο εργοστάσιο
γαλακτοκομικών ειδών.
Οικογένεια

Γ. Ιακωβίδης: “Η μητρική στοργή”
“Τα πρώτα βήματα”
“Η γυναίκα κι ο γιος του καλλιτέχνη”
Διανύοντας τη βδομάδα όπου επρόκειτο να γιορτάσουμε τη γιορτή της μητέρας
ασχοληθήκαμε εκτενώς με το θέμα της οικογένειας για την οποία έχουν ζωγραφίσει ο Γεώργιος
Ιακωβίδης και ο Νικόλαος Γύζης. Σε συνεργασία και τα δύο τμήματα ζωντανέψαμε τον πίνακα
του Ιακωβίδη, “Τα πρώτα βήματα”. Σ' αυτό μας βοήθησε μια γιαγιά – γειτόνισσα με το εγγονάκι
της που με χαρά ήρθαν στο νηπιαγωγείο και αναπαραστήσαμε τον πίνακα. Τα παιδιά
κατατόπισαν τους επισκέπτες μας για το πώς θα στηθούν και τι θα κάνουν αφού το έργο δείχνει
μια γιαγιά να βοηθάει το εγγονάκι της να κάνει τα πρώτα του βήματα με τη συμμετοχή και της
αδελφής του. Αργότερα, τα νήπια έγιναν κι αυτά γιαγιά και παππούς, μαθαίνοντας το παιδάκι
να περπατάει. Στη συνέχεια κάναμε διάφορες εργασίες όπως: τα παιδιά έπρεπε να βρουν
διαφορές ανάμεσα στους δύο πίνακες με τη γιαγιά και τον παππού αντίστοιχα. Έφτιαξαν μία
οικογένεια χρησιμοποιώντας τους πίνακες του Ιακωβίδη. Έκοψαν την εικόνα “τα πρώτα βήματα”
σε κομμάτια φτιάχνοντας τον πίνακα μετά σε παζλ. Διακόσμησαν την οικογενειακή τους
φωτογραφία, όπως τον αντίστοιχο πίνακα του Ιακωβίδη.
Την επόμενη μέρα δεχτήκαμε στο νηπιαγωγείο μας τη μαμά της Άντας με το αδελφάκι της
για να ζωντανέψει τον πίνακα του Ιακωβίδη: “Η μητρική στοργή”. Έπειτα τα παιδιά έπαιξαν το
ρόλο της μαμάς και του μωρού και η δράση ολοκληρώθηκε με την εικαστική δημιουργία του
πίνακα από τα παιδιά με οδηγό το περίγραμμα της μορφής της μητέρας και του μωρού. Επίσης
έφτιαξαν μια κάρτα δώρο για τη μαμά με αληθινά λουλούδια. Τέλος συζητήσαμε με τα παιδιά
ποιους τρόπους χρησιμοποιεί η μαμά για να ταΐσει το μωρό ενώ αυτό κλαίει. Τα νήπια
απάντησαν: του λέει τραγούδια, παραμύθια, νανουρίσματα και του κάνει παιχνίδια.
Μουσική

Γ. Ιακωβίδης: “Παιδική συναυλία”
“Παραφωνία”
Στα πλαίσια της ενότητας της μουσικής συγκρίναμε τους δύο πίνακες του Γ. Ιακωβίδη και
συνθέσαμε μια ιστορία. Έπειτα αναπαραστήσαμε τους πίνακες χρησιμοποιώντας πραγματικά
και αυτοσχέδια μουσικά όργανα. Φτιάξαμε το σπίτι της κας Μουσικής και με το σώμα μας
κατασκευάσαμε το πεντάγραμμο, το κλειδί του σολ και τις νότες. Ανακαλύψαμε και άλλα
μουσικά όργανα. Τα ομαδοποιήσαμε σε πνευστά, κρουστά και έγχορδα. Στο λογισμικό baby
pedia ακούσαμε τους ήχους των μουσικών οργάνων.
Για το κλασσικό τμήμα, η «Παιδική συναυλία» έγινε ο αγαπημένος μας πίνακας και
ασχοληθήκαμε πολλές μέρες μ’ αυτόν. Τον προβάλλαμε μέσω του προτζέκτορα και «μπήκαμε»
μέσα σ’ αυτόν, παίζοντας με τα μουσικά μας όργανα. Αποτέλεσε αφορμή για ν΄ ανοίξουμε τη
διαθεματική ενότητα «Μουσικά όργανα».
Χριστούγεννα

Ν.Λύτρας: « Τα Κάλαντα»
Απόκριες

Ν. Λύτρας: “Επιστροφή από το πανηγύρι”
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Αναπαραστήσαμε τον πίνακα με διάφορα αξεσουάρ. Απαντήσαμε στις ερωτήσεις: Ποια
εποχή φτιάχτηκε ο πίνακας; Ποιο από τα παιδιά είναι μεγαλύτερο; Γιατί χρησιμοποιούν το
γαϊδούρι; Πώς νιώθουν τα πρόσωπα του πίνακα; Συγκρίναμε το πανηγύρι της εποχής εκείνης με
αυτό της σύγχρονης εποχής. Κατασκευάσαμε τα όργανα του πίνακα, τον ζωγραφίσαμε και τον
επενδύσαμε με το τραγούδι: Ο Χαραλάμπης.
Με αφορμή τον πίνακα αυτόν μιλήσαμε για τις απόκριες και αποφασίσαμε να ντυθούμε
ζωγράφοι. Φτιάξαμε μόνοι μας τη στολή μας, κατασκευάσαμε καπέλα και στολίσαμε σακούλες
σκουπιδιών με παλέτες.
Ελληνική Επανάσταση 1821 – Ευαγγελισμός

Κ. Βολανάκης: “Η έξοδος του Άρεως”
“Η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας”
Ν. Λύτρας: “Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας”
“Ο Γαλατάς”
Ν. Γύζης: “Το κρυφό σχολειό”
“Μετά την καταστροφή των Ψαρών”
“Το παιδομάζωμα”
“Τα αρραβωνιάσματα”
“Ο αιχμάλωτος”
Κ. Παρθένης: “Ευαγγελισμός”
Πλησιάζοντας στον εορτασμό της εθνικής μας εορτής 25ης Μαρτίου 1821, ανακαλύψαμε
πλήθος έργων των ζωγράφων μας. Ζωγραφίσαμε τον πίνακα του Κ. Βολανάκη: “Η έξοδος του
Άρεως”, τον ζωντανέψαμε χρησιμοποιώντας διάφορα καραβάκια, υφάσματα και τον
επενδύσαμε μουσικά με ένα όργανο που έβγαζε τον ήχο της θάλασσας. Στη συνέχεια,
μελετώντας τους πίνακες του Ν. Λύτρα: “Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας” και του Κ.
Βολανάκη: “Η πυρπόληση της τουρκικής φρεγάτας” τους συγκρίναμε βρίσκοντας τις διαφορές κι
ομοιότητές τους και στο τέλος τους ζωγραφίσαμε.
Αργότερα δραματοποιήσαμε το κρυφό σχολειό του Ν. Γύζη και γράψαμε το ποίημα
Φεγγαράκι μου λαμπρό. Κατόπιν χωριστήκαμε σε ομάδες και ζωγραφίσαμε τους πίνακες του Ν.
Γύζη: “Το παιδομάζωμα”, “Ο αιχμάλωτος”, “Μετά την καταστροφή των Ψαρών” και “Τα
αρραβωνιάσματα”, ενώ μετά περιγράψαμε τα γεγονότα και τα συναισθήματα που προκύπτουν
από τον κάθε πίνακα. Δραματοποιήσαμε «Τα αρραβωνιάσματα» και μιλήσαμε για το νόημά
τους.
Έπειτα σειρά είχε «ο Γαλατάς» του Ν. Λύτρα. Συζητήσαμε γι' αυτόν, για το επάγγελμά του,
τις συνήθειές του, την παραδοσιακή του ενδυμασία, τα εργαλεία του και δημιουργήσαμε το δικό
μας γαλατά με λεπτομέρειες από το έργο.
Η ενότητα αυτή ολοκληρώθηκε με τον «Ευαγγελισμό» του Κ. Παρθένη, τον οποίο
αναπαραστήσαμε και τον ζωγραφίσαμε μιλώντας παράλληλα για τη γιορτή της εκκλησίας μας
και το μήνυμα αυτής.
Στο κλασικό τμήμα ζωγραφίσαμε τον «Ευαγγελισμό» με μικτή τεχνική.
Πάσχα

Κ. Παρθένης: “Ο Χριστός στο όρος των ελαιών”
“Η αποκαθήλωση”
“Η ανάσταση”
«Ο Χριστός στο σταυρό»
Ν. Γύζης: “Τσουρέκι”
Γ. Ιακωβίδης: “Το κερί της βλάχας”
Λίγο πριν τον εορτασμό του Πάσχα βιώσαμε με τα παιδιά το θείο δράμα, αλλά και τα έθιμα
του Πάσχα μέσα από τα έργα των ζωγράφων μας. Αναπαραστήσαμε τους 3 πρώτους πίνακες του
Παρθένη με διάφορα υλικά και τους ζωγραφίσαμε. Παίξαμε Θεατρικό παιχνίδι με ερέθισμα τον
πίνακα «Ο Χριστός στο σταυρό».
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Στη συνέχεια με ερέθισμα το «Τσουρέκι» του Ν. Γύζη, φτιάξαμε τα πασχαλιάτικα τσουρέκια
στο σχολείο με τη βοήθεια των μαμάδων των παιδιών, ζωγραφίσαμε τον πίνακα και τον
ζωντανέψαμε.
«Το κερί της βλάχας» του Ιακωβίδη στάθηκε αφορμή για να τον ζωγραφίσουν τα παιδιά, να
μιλήσουμε για τον συμβολισμό του κεριού στην εκκλησία, για τη λαμπάδα του Πάσχα, το Άγιο
φως και για να θέσουν σε λειτουργία τη φαντασία τους ώστε να παρουσιάσουν τον πίνακα με
τον δικό τους τρόπο.
Λουλούδια της άνοιξης

Γ. Ιακωβίδης: “Γεράνια σε κάνιστρο”
“Βάζο με γαρύφαλλα”
“Η κοιμισμένη ανθοπώλης”
«Ο κήπος»
Καλωσορίζουμε την Άνοιξη και τα λουλούδια της μέσα από τον πίνακα του Γ. Ιακωβίδη
“Γεράνια σε κάνιστρο.” Τον δημιουργήσαμε με τέμπερες και πινέλα, στο κλασικό με τέμπερα και
κολάζ. Έπειτα παίξαμε κινητικό παιχνίδι με πραγματικά γεράνια για να φτιάξουμε το καλάθι του
πίνακα και στο τέλος κάναμε μαθηματικά – διατάξεις από το μεγάλο στο μικρό με φυσικά φύλλα
γερανιών.
Μετά ζωντανέψαμε και ζωγραφίσαμε τον πίνακα: “Βάζο με γαρύφαλλα”. Τραγουδήσαμε και
χορέψαμε με την κατάλληλη ενδυμασία και σκηνική παρουσία το «Γαρύφαλλο στ' αυτί».
Για άλλη μια φορά πραγματοποιήσαμε σχετική δραστηριότητα στον υπολογιστή,
ζωγραφίζοντας λουλούδια στο tux paint και στο babypedia φτιάξαμε ένα μπουκέτο μετρώντας
προσεκτικά τα λουλούδια. Επίσης ζωγραφίσαμε με διάφορα χρώματα τους αριθμούς από το ένα
έως το δέκα. Έπειτα τοποθετήσαμε αληθινές μαργαρίτες κάτω από τις καρτέλες των αριθμών
τόσες όσες έγραφε ο κάθε αριθμός.
Αργότερα παρατηρώντας τον πίνακα του Γ. Ιακωβίδη: “Η κοιμισμένη ανθοπώλης”
προσεγγίσαμε το έργο με διάφορες ερωτήσεις: Με ποιο τρόπο ο ζωγράφος μας μετέδωσε τη
μελαγχολία του κοριτσιού; Πώς θα χαρακτήριζες την έκφραση του κοριτσιού; Γιατί ο Ιακωβίδης
ζωγράφισε το κορίτσι; Μετά συνθέσαμε ένα ποίημα για το κορίτσι του πίνακα και γράψαμε τις
λέξεις που έλειπαν. Έπειτα γεμίσαμε το καλάθι του κοριτσιού με δικά μας λουλούδια και
γράψαμε τον τίτλο του πίνακα. Τέλος τραγουδήσαμε την Άνοιξη, παίξαμε το παιχνίδι
τσιγκολελέτα και συμπληρώσαμε τον τελευταίο στίχο με αστείες φράσεις.
Με ερέθισμα τον πίνακα «Ο κήπος», περιποιηθήκαμε τον κήπο του νηπιαγωγείου μας, με
τη συμμετοχή γονέων.
Καλοκαίρι

Κ. Βολανάκης: “Αραγμένα καράβια”
“Πριν από την καταιγίδα”
“Το λιμάνι του Βόλου”
«Σπρώχνοντας τη βάρκα στη θάλασσα»
Και καθώς φτάναμε στο τέλος της σχολικής χρονιάς κι έχοντας μπει πια ο Ιούνιος και το
καλοκαίρι, δε θα μπορούσαμε να μην ασχοληθούμε με τα έργα του πατέρα της θαλασσογραφίας
του Κ. Βολανάκη. Τέσσερις υπέροχοι πίνακες με χαρακτηριστικό στοιχείο τα καράβια και τη
θάλασσα. Τα παιδιά κλήθηκαν να συγκρίνουν αυτούς τους πίνακες, να τους περιγράψουν, να
μιλήσουν για τα συναισθήματα που τους δημιουργούν, να κατασκευάσουν καραβάκια με
χαρτοδιπλωτική, χρησιμοποιώντας τεχνική κολάζ , πινέλα και μαρκαδόρους. Φτιάξαμε μεγάλη
βάρκα από χαρτί του μέτρου, τη διακοσμήσαμε και ζωντανέψαμε τον πίνακα «Σπρώχνοντας τη
βάρκα στη θάλασσα».

Άλλες μορφές δημιουργίας
●

Γινόμαστε ζωγράφοι και μοντέλα
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●

Δημιουργούμε τους πίνακες των ζωγράφων σε ψηφιακά παζλ

Η έκθεσή μας

Λίγο πριν την κορύφωση του σχεδίου εργασίας μας δημιουργήσαμε τη δική μας έκθεση με
τα πρωτότυπα και αυθεντικά έργα των παιδιών μας βασισμένα στους πίνακες των γνωστών
Ελλήνων ζωγράφων του 19ου αιώνα.
Ξεχώρισαν για τα χρώματά τους, τη φαντασία τους, την καταπληκτική απόδοσή τους και τη
μοναδικότητά τους. Επόμενο λοιπόν ήταν αυτή η καταπληκτική δουλειά των παιδιών μας να γίνει
γνωστή και στον υπόλοιπο παιδικό κόσμο και μη της πόλης μας, καθώς δημοσιεύθηκε σχετικό
άρθρο στην τοπική εφημερίδα: Πατρίς.

Αξιολόγηση
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Τα νήπια συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος με μεγάλο ενδιαφέρον.
Απέκτησαν νέες γνώσεις, εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους, μίλησαν για τις εμπειρίες τους,
αντάλλαξαν απόψεις, εκφράστηκαν, έπαιξαν, πειραματίστηκαν.
Προβληματίστηκαν και έδωσαν λύσεις κατά την υλοποίηση των δράσεων
αναπτύσσοντας τις δεξιότητές τους.
Γνώρισαν καινούρια υλικά, τεχνικές, εργαλεία και μεθόδους εικαστικής έκφρασης.
Ανέπτυξαν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.
Καλλιεργήθηκαν αισθητικά.
Συνεργάστηκαν αρμονικά, σε πνεύμα αλληλοβοήθειας και δούλεψαν ομαδικά.
Πραγματοποίησαν τις αρχικές ιδέες τους.
Οι γνωστικοί, παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι υλοποιήθηκαν.

Ευχαριστίες
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Το Εργαστήρι Ελεύθερου Σχεδίου Άρτιον και ιδιαιτέρως την κυρία Τάνια Χριστοφοράτου
για τις δράσεις που οργάνωσε στον χώρο του εργαστηρίου.
Τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ν. Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία» και ιδιαιτέρως την κυρία
Μαίρη Χατζάκη για την ξενάγηση στη δημοτική πινακοθήκη και τη δημιουργία
ψηφιδωτού με τα παιδιά.
Τη Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου.
Την κυρία Λίλα Καραταράκη, μητέρα μαθητή, ζωγράφο και εικαστικό που επισκέφτηκε
το σχολείο μας.
Την κυρία Νικηφοράκη Μάρω, γειτόνισσα του νηπιαγωγείου μας για την ευγενική της
συνδρομή στην αναπαράσταση του πίνακα « Τα πρώτα βήματα» του Γ. Ιακωβίδη.
Την κυρία Κούκα Ανίλα, μητέρα μαθήτριας για την ευγενική της συνδρομή στην
αναπαράσταση του πίνακα «μητρική στοργή» του Γ Ιακωβίδη.
Την κυρία Σοφία Ταμπακάκη, γιαγιά μαθητή μας για την ευγενική της συνδρομή στην
αναπαράσταση του πίνακα « Το παραμύθι της γιαγιάς» του Ν. Γύζη.
Όλους τους γονείς που συμμετείχαν σε δράσεις του προγράμματος, περίπατος στους
δρόμους της γειτονιάς, πασχαλινά τσουρέκια, πρασίνισμα του κήπου του σχολείου μας
κ.ά.
Τον Σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του νηπιαγωγείου μας.

Βιβλιογραφικές αναφορές
●
●
●
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Οι πίνακες των ζωγράφων
Κ. Βολανάκης

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Η έξοδος του Άρεως
Ψαράδικα στο πρωϊνό
Πριν από την καταιγίδα
Το λιμάνι του Βόλου
Πυρπόλυση της τουρκικής φρεγάτας
Αραγμένα καράβια
Βάρκα στο ποτάμι
Ρίχνοντας τα δίχτυα
Σπρώχνοντας τη βάρκα στη θάλασσα

Ν. Γύζης

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Κρυφό σχολειό
Ο αιχμάλωτος
Το παιδομάζωμα
Τα αρραβωνιάσματα
Μετά την καταστροφή των Ψαρών
Τσουρέκι
Γιαγιά που χορεύει με τα εγγόνια της
Το παραμύθι της γιαγιάς
Η ψυχή του καλλιτέχνη
Ο χορός των μουσών
Ο ζαχαροπλάστης

Γ. Ιακωβίδης

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ρόδια
Νεκρή φύση με σταφύλια
Κερί της βλάχας
Μητρική στοργή
Κτένισμα
Παιδική συνανυλία
Παραφωνία
Γεράνια στο κάνιστρο
Κούκου
Η γυναίκα του καλλιτέχνη και ο γιος του
Η κοιμισμένη ανθοπώλης
Πρώτα βήματα
Βάζο με γαρύφαλλα
Ο κήπος

Ν. Λύτρας

●

Κάλαντα
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●
●
●
●
●
●
●

Γαλατάς
Φίλημα
Αναμονή
Καρπούζι
Ψάθινο καπέλο
Επιστροφή από το πανηγύρι
Πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας

Κ. Παρθένης

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ευαγγελισμός
Ο Χριστός στο όρος των ελαιών
Αποκαθήλωση
Ανάσταση
Ο χορός
Μάχη του Ηρακλή με τις αμαζόνες
Νεκρή φύση
Νεκρή φύση με φρούτα και βιολί
Το λιμάνι της Καλαμάτας
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Η καλλιέργεια Υπευθυνότητας - Αυτοπειθαρχίας και
Δεξιοτήτων για την Επίλυση Συγκρούσεων
Το σχολείο των παιδιών
Σοφία Μαρκογιαννάκη1, Μαρία Λουμπάκη2, Ιωάννης Νικολουδάκης3
52ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Στη διάρκεια του προγράμματος τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και
να θέσουν τα ίδια όρους λειτουργίας της ομάδας. Ενισχύθηκε ο αυτοσεβασμός και η
εμπιστοσύνη των παιδιών στα δικά τους κριτήρια αξιολόγησης και ενθαρρύνθηκαν στο να
διαφοροποιούνται από τους άλλους και να αρνούνται αυτό που τους ζητούν αν αισθάνονται
άβολα με αυτό. Μίλησαν για θέματα συνεργασίας και επαφής στην ομάδα. Κατόπιν, η ομάδα
έθεσε τις προϋποθέσεις δημιουργίας ενός σχολείου που συμβάλλει στη μείωση της
επιθετικότητας. Μέσα από την έκφραση των συναισθημάτων τα μέλη της ομάδας είδαν τα
αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα, τον τρόπο που εκφράζεται ο εκνευρισμός και ο θυμός.
Στη συνέχεια «ειπώθηκαν» οι «λέξεις που πληγώνουν» και μπορεί να είναι η αιτία ή η αφορμή
επιθετικών συμπεριφορών. Αναγνωρίστηκε η σημασία της επικοινωνίας ως μέσο επίλυσης
διαφορών και διαμόρφωσης καλών σχέσεων. Συζητήθηκε η διαφορετικότητα που μπορεί να
αποτελέσει αφορμή για κακομεταχείριση ή μη κατανόηση με αποτέλεσμα να παρατηρούνται
εντάσεις, συγκρούσεις, δυσκολίες. Τελικά διερευνήθηκαν οι τρόποι με τους οποίους
εκφράζονται οι συγκρούσεις και δόθηκε η ευκαιρία στα μέλη της ομάδας να αναζητήσουν
άλλους τρόπους επίλυσης συγκρούσεων.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_57.html

Λέξεις κλειδιά
Δυναμική ομάδας, υπευθυνότητα, αυτοπειθαρχία, διαφορετικότητα, σεβασμός, διαχείριση
συναισθήματος και συγκρούσεων

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, επεξεργάζεται θέματα που συνδέονται με την
παιδική επιθετικότητα και την πρόληψή της. Το υλικό βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση και
χρησιμοποιεί δραστηριότητες ενεργητικής μάθησης, κατάλληλες για τα παιδιά αυτής της
ηλικίας.
Προσπαθεί να προσφέρει ένα φανταστικό πλαίσιο, στο οποίο τα παιδιά θα έχουν την
ευκαιρία μέσα σε ένα κλίμα εμπιστοσύνης και ασφάλειας να επεξεργαστούν θέματα της
καθημερινότητάς τους. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να εκφραστούν, χωρίς την κριτική των
ενηλίκων. Παράλληλα επικοινωνούν, παίζουν, καβγαδίζουν και κάποιες φορές πληγώνουν το ένα
το άλλο.
Τα θέματα παρουσιάζουν μια ακολουθία, έτσι ώστε αρχικά τα παιδιά να εξοικειωθούν με τη
διαδικασία και το πνεύμα του προγράμματος. Στη συνέχεια προχωρούν στο θέμα, συζητώντας
1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - smarkogian@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - mariloumbaki@gmail.com
3
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - nikoloudak@sch.gr
2
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για την επικοινωνία και τη συναισθηματική εκπαίδευση και από εκεί στην παιδική επιθετικότητα
και τις εκφράσεις της στο σχολείο.

Σκοπός και στόχοι
Ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της επιθετικότητας δεν υπόσχεται να εξαφανίσει την
επιθετικότητα, ο στόχος είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίσουν τις αντιλήψεις τους για
την επιθετικότητα, να βρουν άλλους τρόπους έκφρασης των συναισθημάτων τους, να
καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση των παιδιών για τα συναισθήματα των άλλων και να εμπνεύσει
μιαν ατμόσφαιρα ομαδικότητας και ενδιαφέροντος.

Παιδαγωγικοί στόχοι προγράμματος
●
●
●

Ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων της υπευθυνότητας - αυτοπειθαρχίας
με στόχο την ενδυνάμωση του χαρακτήρα και της προσωπικότητας του κάθε μαθητή.
Αποδοχή της διαφορετικότητας και σεβασμός της προσωπικότητας.
Δημιουργικό και ευχάριστο σχολικό περιβάλλον χωρίς συγκρούσεις.

Περιγραφή δράσης
Πρώτη Συνεδρία

«Η πυξίδα του προγράμματος» - Γνωριμία με την ομάδα – Συμφωνία των όρων πρωτόκολλο
Δράση 1η: Δέσιμο ομάδας - συμβόλαιο.
Δράση 2η: Κουβάρι γνωριμίας.
Δράση 3η: Αφήγηση ιστορίας με τίτλο «Ταξίδι πάνω στα φτερά του γλάρου»
καθοδηγούμενη χαλάρωση.
Δράση 4η: Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες. Όνομα ομάδας - επιλογή και ομαδική
ζωγραφιά με απεικόνιση την ομάδα τους.
Δράση 5η: Συζήτηση - Εντυπώσεις - Προσδοκίες από την πρώτη συνάντηση.
Δεύτερη Συνεδρία

«Η δύναμη της φιλίας» - Ομαδικό πνεύμα - Τα χαρακτηριστικά μιας καλής και
αποδοτικής συνεργασίας
Δράση 1η: Αφήγηση της ιστορίας από το Θιβέτ με τίτλο «Η δύναμη της φιλίας».
Δράση 2η: Εργασία με ομάδες. Καταγράψτε: Τι βοηθά και τι εμποδίζει μια ομάδα παιδιών
να γίνει μια καλή παρέα.
Δράση 3η: Ανακοίνωση και τοποθέτηση σε μεγάλο χαρτόνι των συμπερασμάτων (από έναν
εκπρόσωπο κάθε ομάδας).
Δράση 4η: Συνεργασία όλων των ομάδων, εργασία χαρτοκοπτική-κολάζ, αφίσα «Το δέντρο
της τάξης μας».
Δράση 5η: Συζήτηση των συμπερασμάτων.
Τρίτη Συνεδρία

«Θεατές στον εκφοβισμό» - Πιθανά σενάρια και ρόλοι - Δραματοποίηση
Δράση 1η: Αφήγηση της ιστορίας «Τρέχει, τρέχει ο Ορφέας… σκέψεις ενός γέρικου δέντρου»
(από το εγχειρίδιο για εκπαιδευτικούς “ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΙΣΤΟΡΙΕΣ” ένα εγχειρίδιο για
την πρόληψη και καταπολέμηση της εκφοβιστικής συμπεριφοράς στο σχολείο).
Η ιστορία μας έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει και να προβληματίσει τους μαθητές όσον
αφορά τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ομάδα εκείνη των μαθητών - θεατών, που
υιοθετεί μια όχι πιο άμεση συμπεριφορά, αλλά μπορεί να είναι εξίσου επικίνδυνη.
Δράση 2η: Φύλλο εργασίας, Δραστηριότητα - επεξεργασία κειμένου. Αποσαφήνιση του
ρόλου του θεατή.
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Δράση 3η: Συζήτηση για πιθανά σενάρια για το τέλος της ιστορίας.
Δράση 4η: Δραματοποίηση από κάθε ομάδα του δικού της σεναρίου.
Τέταρτη Συνεδρία

«Συναισθήματα» - Καθοδηγούμενη οπτικοποίηση των συναισθημάτων και κατανόησή
τους
Δράση 1η: Αφήγηση της ιστορίας «Το κρυφτό της Αγάπης» (μουσική υπόκρουση Μ.
Χατζηδάκης). Συζήτηση - Πώς θα ήταν η ζωή μας χωρίς συναισθήματα.
Δράση 2η: Φύλλο εργασίας - χρωματίζω τα πρόσωπα στο πάζλ των συναισθημάτων.
Δράση 3η: «Το παιχνίδι με το βάζο» οπτικοποίηση των συναισθημάτων και κατανόησή τους.
Δράση 4η: Ομαδική εργασία - συνεργασία ομάδων, «Το δέντρο των συναισθημάτων».
Πέμπτη Συνεδρία

«Θυμός - ο γίγαντας των συναισθημάτων» - Βιολογικές και σωματικές αλλαγές, όταν
θυμώνουμε
Δράση 1η: Φύλλο εργασίας «Τα συναισθήματα αλλάζουν».
Δράση 2η: Αφήγηση της ιστορίας «Η ιστορία του πράσινου δράκου». Συζήτηση - Αλλαγές
βιολογικές στο σώμα μας όταν θυμώνουμε.
Δράση 3η: Φύλλο εργασίας «Είμαι θυμωμένος όταν…. » Συζήτηση.
Δράση 4η: «Τεχνικές διαχείρισης θυμού - τεχνικές χαλάρωσης» ( 5 τεχνικές).
Έκτη Συνεδρία

«Τεχνικές Διαχείρισης Θυμού» - Δραματοποίηση και εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης
Δράση 1η: Κατασκευή μπρελόκ με τις πέντε τεχνικές διαχείρισης θυμού. Ζωγραφική πλαστικοποίηση και κατασκευή μπρελόκ.
Δράση 2η: Δραματοποίηση και εφαρμογή των τεχνικών διαχείρισης θυμού από τις ομάδες
των παιδιών.
Έβδομη Συνεδρία

«Αυτοεικόνα» - Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου
Δράση 1η: Αφήγηση της ιστορίας «Ο διψασμένος κότσυφας» Συζήτηση – εμπιστοσύνη στον
εαυτό μας.
Δράση 2η: Συμπλήρωση φύλλων εργασίας «Γνωρίζω καλύτερα τον εαυτό μου» και
«Συμπληρώνω τις φράσεις».
Δράση 3η: «Ένα μετάλλιο για τον εαυτό μου» Ζωγραφίζω και γράφω γιατί απονέμω μετάλλιο
στον εαυτό μου.
Όγδοη Συνεδρία

«Λεκτική βία – οι λέξεις πληγώνουν» - Λέξεις που πληγώνουν - Λέξεις που στηρίζουν
Δράση 1η: Ανάγνωση του κειμένου της καμπάνιας «Όπλο επιλογής» της εντυπωσιακής
καμπάνιας του αμερικανού φωτογράφου από το Ορλάντο της Φλόριντα, Ριτς Τζόνσον, ο οποίος
είχε πέσει κι αυτός θύμα λεκτικής βίας ως παιδί, ονόμασε την καμπάνια του Weapon of Choice
(όπλο επιλογής). «Ανακαλύψαμε ότι η σωματική και η λεκτική βία συχνά πηγαίνουν χέρι-χέρι»,
λέει, «και το γεγονός ότι κάποιος επιλέγει να κάνει χρήσιμη της σωματικής αντί της λεκτικής βίας,
είναι ακριβώς αυτό: επιλογή». Κάλεσε στο στούντιο παιδιά και έφηβους, από τον κύκλο των
φίλων του, αλλά και άγνωστους εθελοντές μέσω των social media. Τους έβαλε να αφηγηθούν τις
προσωπικές τους εμπειρίες ως θύματα λεκτικής βίας και τους ζήτησε να διαλέξουν τη λέξη που
τους πλήγωσε περισσότερο: «Άχρηστη», «χοντρή», «τσούλα», «βλάκας», «άσχημος»... Την
υπόλοιπη δουλειά ανέλαβε ένας μακιγιέρ και ο Ριτς αποτύπωσε το τελικό αποτέλεσμα στον
φακό του. Δείχνουμε στα παιδιά τις φωτογραφίες. Συζήτηση... ποια λέξη σας πληγώνει
περισσότερο.
Δράση 2η: Φύλλα εργασίας «Λέξεις που πληγώνουν» « Λέξεις που στηρίζουν».
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Δράση 3η: Κατασκευή ενός ζαριού από κάθε ομάδα.
Δράση 4η: Ομαδικό παιχνίδι … ρίχνοντας το ζάρι.
Ένατη Συνεδρία

«Ρατσισμός και προκαταλήψεις» - Αποσαφήνιση των εννοιών, στερεότυπα και
προκαταλήψεις
Δράση 1η: Συστήνουμε στα παιδιά τον Σποκ δείχνοντας φωτογραφίες του από το διαδίκτυο.
Εξηγούμε ότι πρόκειται για έναν φανταστικό ήρωα της ταινίας και τηλεοπτικής σειράς Star Trek,
ο οποίος γεννήθηκε από μητέρα ‐ άνθρωπο και πατέρα ‐ Βάλκαν. Εξηγούμε στα παιδιά ότι μια
πραγματική έφηβος έγραψε πριν μερικά χρόνια επιστολή στον Σποκ μέσω ενός νεανικού
περιοδικού, ζητώντας του συμβουλές για την απόρριψη που η ίδια ζει λόγω της εμφάνισής της.
Διαβάζουμε το εισαγωγικό κομμάτι, την επιστολή της κοπέλας και την απάντηση του Σποκ από
το άρθρο της ηλεκτρονικής εφημερίδας Lifo.
Δράση 2η: Συζητώντας, καθοδηγούμε τα παιδιά με ερωτήσεις όπως: Τι νομίζετε για τις
συμβουλές του Σποκ προς την κοπέλα; Θα της λέγατε κάτι άλλο; Πόσο σημαντικό είναι τελικά το
αν είναι κανείς δημοφιλής;
Δράση 3η: Συζήτηση για στερεότυπα και προκαταλήψεις. Αποσαφήνιση των εννοιών.
Σκοπός της συζήτησης είναι να οδηγηθούμε στη διαπίστωση πώς συμπεριφορές
οποιασδήποτε μορφής που μειώνουν, προσβάλλουν, υποτιμούν και στερούν ευκαιρίες από
συγκεκριμένα άτομα ή ομάδες ατόμων είναι απαράδεκτες.
Δράση 4η: Φύλλο εργασίας - Συμπληρώνω δίπλα από κάθε κατάσταση τα συναισθήματα που
θα ένιωθα.
Δέκατη Συνεδρία

« Επικοινωνία» - Έννοια της επικοινωνίας, η έλλειψή της ως αιτία σύγκρουσης
Δράση 1η: Αποσαφήνιση της έννοιας επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι μια διαδικασία που
ο καθένας θα πρέπει να φροντίζει να καλλιεργεί και να τροφοδοτεί δημιουργώντας έτσι ζεστές
και αληθινές σχέσεις, ώστε σε περιπτώσεις συγκρούσεων και διαφορών να είναι πιο εύκολο για
τον καθένα να «μπει» στη θέση του άλλου, να κατανοήσει τη συμπεριφορά του και να επιλυθούν
ομαλότερα τα προβλήματα.
Δράση 2η: Φύλλο εργασίας - Αναγνωρίζω πού υπάρχει επικοινωνία στις εικόνες.
Δράση 3η: Δραματοποίηση της επικοινωνίας και της μη επικοινωνίας.
Ενδέκατη Συνεδρία

«Διαχείριση συγκρούσεων» - Δραματοποίηση συγκρούσεων και ανακάλυψη πιθανών
λύσεων
Δράση 1η: Με αφορμή κάποια σύγκρουση, διαφωνία, τσακωμό ή καβγά στο διάλειμμα,
ζητούμε από τα παιδιά να εξηγήσουν τους λόγους της σύγκρουσης. Υποβοηθούμε τη συζήτηση
με ερωτήσεις όπως: Πού νομίζετε ότι οφείλεται η κατάσταση; Ποιες οι συνέπειες αυτής της
συμπεριφοράς;
Δράση 2η: Δείχνουμε στα παιδιά εικόνες που δείχνουν άτομα σε διάφορες μορφές
σύγκρουσης. Ζητούμε να σκεφτούν κάποια κριτήρια για να τις ομαδοποιήσουν με βάση το είδος
της σύγκρουσης (λεκτική ή μη λεκτική σύγκρουση, σωματική ή μη σωματική, οικογενειακή ή μη,
με την εμπλοκή παιδιών ή χωρίς, δημόσια ή ιδιωτική κ.λ.π. )
Δράση 3η: Ζητούμε από τα παιδιά, να ομαδοποιήσουν τις εικόνες με βάση το κριτήριο της
υγιούς και μη υγιούς σύγκρουσης. Συζητούμε ποιοι τρόποι σύγκρουσης ή διαφωνίας είναι πιο
υγιείς και γιατί. Καταλήγουμε στη διαπίστωση ότι οι σκηνές που δεν περιλαμβάνουν σωματική
βία και καταστροφές, αλλά παρουσιάζουν άτομα να συζητούν έντονα, σοβαρά και ήρεμα,
αποτελούν μορφές πιο υγιούς σύγκρουσης. Επισημαίνουμε βέβαια τη δύναμη που μπορεί να
έχουν τα λόγια και το κακό που μπορεί να προκαλέσουν.
Δράση 4η: Ζητούμε από τα παιδιά να καταγράψουν βασικά στοιχεία μιας υγιούς διαφωνίας
ή σύγκρουσης με αφορμή τις εικόνες. Ανακοίνωση από τους εκπροσώπους των ομάδων.
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Δράση 5η: Στην καταληκτική συζήτηση, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα πως οι διαφωνίες και
οι συγκρούσεις είναι απαραίτητες και εποικοδομητικές όταν γίνονται στο πλαίσιο σεβασμού
προς τα άτομα με τα οποία διαφωνούμε.
Δωδέκατη Συνεδρία

«Αποχαιρετώντας την Ομάδα» - Αξιολογώντας το πρόγραμμα, εμπειρίες και απόψεις για
το πρόγραμμα
Δράση 1η: Ενημέρωση των παιδιών ότι είναι η τελευταία μας συνάντηση.
Συγγραφή ιστορίας με πέντε λέξεις ένα ρήμα (θυμώνει), ένα χρώμα (λευκό), ένα ζώο
(σπουργίτι), ένα επίρρημα (κάτω) και ένα αντικείμενο (μολύβι).
Δράση 2η: Φύλλο εργασίας «Το μονοπάτι των συναντήσεών μας». Η πορεία μου στην
(ομάδα) πρόγραμμα, από την αρχή μέχρι σήμερα. Προσθέσετε σχέδια, σύμβολα ή λόγια για τις
σημαντικές στιγμές που ζήσατε.

Ευχαριστίες
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Επαγγέλματα του χτες και του σήμερα
Επαγγέλματα
1

Ευαγγελία Δαμιανάκη , Καλλιόπη Παπαματθαίου2, Γεωργία Ανδρουλάκη3
53ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Μέσα από επισκέψεις που κάναμε, αλλά και επισκέψεις που δεχτήκαμε ήρθαμε σε επαφή
με το επάγγελμα του αγγειοπλάστη, βαρελά, γεωργού, μοδίστρας, δασκάλας, υδραυλικού,
μαραγκού, πυροσβέστη, γυμνάστριας, ζωγράφου, ηθοποιού, συγγραφέα, παπά κλπ. Μάθαμε
για τα εργαλεία τους, τι σπουδές έκαναν, τον χώρο εργασίας τους. Κάναμε λεκτικά, μαθηματικά
παιγνίδια, συλλέξαμε πληροφορίες από τον Η/Υ. Μεταμφιεστήκαμε και παίξαμε ρόλους, κάναμε
κατασκευές, τραγουδήσαμε, καλέσαμε γονείς και παρουσιάσαμε θεατρικό.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_19.html

Λέξεις κλειδιά
Εργαλεία, μόρφωση, δυσκολίες, χώρος εργασίας, εποχή

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή - Κριτήρια επιλογής του προγράμματος
Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο και ολοκληρώθηκε τον Μάιο. Παράλληλα
επεξεργάζονταν και οι άλλες θεματικές ενότητες του προγράμματος του νηπιαγωγείου.
Σε διάφορες εποχές κάθε κοινωνία διαμορφώνει τα επαγγέλματά της σύμφωνα με τις
ανάγκες της. Με το πέρασμα του χρόνου και την τεχνολογική εξέλιξη πολλά επαγγέλματα δεν
άντεξαν στον χρόνο και χάθηκαν ή ασκούνται πλέον από ελάχιστους και εμφανίζονται νέα.
H αφορμή για να επεξεργαστούμε το πρόγραμμα δόθηκε όταν επισκεφτήκαμε το μουσείο
αγροτικής ιστορίας και λαϊκής τέχνης στον Αρόλιθο για να παρακολουθήσουμε το πρόγραμμα “ο
προπάππους μου ο μάστορας”. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, έθεταν ερωτήματα, διατύπωναν
απορίες και ζητούσαν να μάθουν περισσότερα. Έτσι δόθηκε ο σπόρος και ξεκίνησε η διερεύνηση
του προγράμματός μας.

Γενικός σκοπός
Να γνωρίσουν τα επαγγέλματα, τα εργαλεία τους, τις συνθήκες εργασίας τους. Επίσης να
εντοπίσουν τα επαγγέλματα που χάθηκαν και αυτά που όχι μόνο επικράτησαν αλλά εξελίχθηκαν
στο πέρασμα του χρόνου.

Μεθοδολογικές αρχές του προγράμματος
Για την υλοποίηση του προγράμματος στηριζόμαστε:
● Στη διατύπωση αρχικών εκτιμήσεων όπου καταγράφουμε τι ήξεραν τα νήπια και πώς θα
μπορούσαν να μάθουν περισσότερα.
● Στη μελέτη νέων δεδομένων όπου μελετάμε καινούριες πληροφορίες.

1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - damianaki.lia@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ 2
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Το ταξίδι μας ξεκίνησε με τη διερεύνηση του θέματος και με την αξιολόγηση των
γνώσεων των παιδιών.
Στηριχτήκαμε στη βιωματική προσέγγιση ώστε να καταλήγουν τα νήπια μόνα τους στη
γνώση.
Στη συνεργατική διδασκαλία γιατί μέσα από τον χωρισμό σε ομάδες επιτυγχάνουμε
καλύτερη αλληλεπίδραση.
Στη χρήση πλούσιου φωτογραφικού υλικού που απεικόνιζε τα επαγγέλματα και τα
εργαλεία τους.

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών - μαθητών
Οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τα παιδιά στη μαθησιακή διαδικασία:
● Να παρατηρούν, να κάνουν υποθέσεις, να γνωρίσουν το παλιό και το νέο, να κάνουν
συγκρίσεις.
● Να οργανώσουν επισκέψεις.
● Να κάνουν σωστή επιλογή των πληροφοριών ανάλογα με την ηλικία τους.
● Να κατακτήσουν νέες γνώσεις.
● Να σεβαστούν ό,τι έχει χαθεί στο πέρασμα του χρόνου.
● Να εκτιμήσουν καθετί νέο.
● Ο ρόλος του μαθητή είναι να συμμετέχει ενεργά σε ένα ασφαλές περιβάλλον, να
εξερευνά με τις αισθήσεις του και μέσα από την αλληλεπίδραση να δομείται μέσα του η
γνώση.

Γνωστικές περιοχές
Η επεξεργασία του θέματος είναι συμβατή με το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο και διαχέεται
στις ακόλουθες κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών και στους αντίστοιχους στόχους:
● Παιδί και Περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές)
● Παιδί και Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, ανάγνωση και γραφή)
● Παιδί και Μαθηματικά
● Παιδί και Πληροφορική
● Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση
Παιδί και Περιβάλλον

Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση
● Να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της εποχής που ανθίζουν τα επαγγέλματα.
● Να κατανοήσουν πώς επηρέασε στην εμφάνιση, στη συνέχιση αλλά και εξαφάνιση
κάποιων επαγγελμάτων και στη δημιουργία καινούργιων.
Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση
● Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες
της τάξης.
● Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και να ανακαλύψουν
τη συνεργατική μάθηση και τη συλλογική δράση.
● Να καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη και ικανότητα.
● Να γνωρίσουν το ανθρωπογενές περιβάλλον μέσα από τις εξορμήσεις τους σε
επαγγελματικούς χώρους γύρω από το νηπιαγωγείο.
● Να αντιληφτούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του
ανθρώπου.
● Να συνδέσουν το χθες με το σήμερα.
● Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.
● Να αρχίσουν να αναγνωρίζουν τη σχέση της επιστήμης με την καθημερινή ζωή, να
αναγνωρίζουν τη χρησιμότητα των επινοήσεων στη ζωή μας.
● Να αντιληφθούν τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
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●

Να δραστηριοποιηθούν και να μεταδώσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και την
ευαισθητοποίηση που θα αποκτήσουν κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Παιδί και Γλώσσα

●
●
●
●
●
●

●
●

Να εισάγουμε νέο λεξιλόγιο και να εξοικειωθούν τα νήπια με τις νέες λέξεις.
Να ακούν προσεχτικά και να κατανοούν μια ιστορία.
Να συνθέσουν το αλφάβητο των επαγγελμάτων.
Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας και η
εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου.
Να συνειδητοποιήσουν ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν
γράμματα.
Να αναγνωρίσουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου και να συνειδητοποιήσουν ότι
μεταφέρουν μηνύματα με διαφορετικό τρόπο και χρησιμοποιούνται για διαφορετικούς
λόγους.
Να αντιγράψουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές τους ανάγκες και
ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντά τους.
Να συνδέσουν τη μυθολογία με τα επαγγέλματα που διερευνούν (ταχυδρόμος - Ερμής,
Δήμητρα - γεωργός...).

Παιδί και Μαθηματικά

●
●
●
●

Να προβληματιστούν, να ερευνήσουν ποικίλες καταστάσεις, να κάνουν υποθέσεις και
να καταλήξουν σε συμπεράσματα.
Να κάνουν αντιστοιχίσεις ονομάτων επαγγελμάτων με τα εργαλεία τους.
Να διατυπώσουν απορίες, να θέσουν προβλήματα, να κάνουν ερωτήσεις και να βρουν
λύσεις σε καθετί που προκύπτει.
Να ερμηνεύσουν στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλει μέσα από διαδικασίες
παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχησης, σειροθέτησης και
συμβολικής αναπαράστασης.

Παιδί και Πληροφορική

●
●

Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση του υπολογιστή.
Να γνωρίσουν τον υπολογιστή ως εργαλείο ανακάλυψης, ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας
και έκφρασης.

Παιδί και Δημιουργία και Έκφραση

●
●
●
●
●
●

Να αναπαραστήσουν το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον χρησιμοποιώντας
ποικίλα υλικά.
Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από πειραματισμό με διάφορα υλικά, να επινοήσουν
διάφορες τεχνικές και να τις εφαρμόσουν.
Να έρθουν σε επαφή με την τέχνη.
Να αναπτύξουν την κινητικότητά τους.
Να αυτοσχεδιάσουν, να εκφράσουν σκέψεις και συναισθήματα μέσα από μουσικά
ακούσματα.
Να έρθουν σε επαφή με τη δραματική τέχνη μέσα από το θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια
ρόλων, παντομίμας, κινητικά παιχνίδια.

Υλοποίηση του προγράμματος
Τα νήπια μας φέρνουν πλούσιο υλικό από το διαδίκτυο. Επεξεργαζόμαστε και το πλούσιο
φωτογραφικό υλικό που πήραμε από το μουσείο. Δημιουργούμε τη γωνιά των επαγγελμάτων
στην είσοδο του σχολείου όπου τοποθετούμε καθετί που κάνουμε και συνεχώς την
εμπλουτίζουμε με νέο υλικό. Ξεκινούμε με το ιστόγραμμα που φτιάξαμε με τα παιδιά και
ξεκινούμε με συζήτηση για τα επαγγέλματα των γονιών τους.
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Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε παλιά επαγγέλματα όπως ο σαμαράς, ο τσαγκάρης, ο καπελάς,
ο πεταλωτής, ο βαρελάς, ο γεωργός, ο αγγειοπλάστης, ο γαλατάς, ο νερουλάς ,ο λούστρος κ.λ.π.
Μαθαίνουμε τα εργαλεία του κάθε επαγγέλματος και την προσφορά του στην κοινωνία εκείνη
την εποχή. Ζωγραφίζουμε ό,τι μας εντυπωσιάζει.
Φτιάχνουμε το τσαγκαράδικό μας με χιλίων λογιών χάρτινα παπούτσια παιδικά, κυριών,
ψηλά χαμηλά τακούνια και γινόμαστε τσαγκάρηδες. Κάνουμε αρίθμηση, παιχνίδια λέξεων.
Μεταμορφώνουμε το μπακάλικο σε καπελάδικο με διάφορα καπέλα. Τις απόκριες
ντυνόμαστε καπελούδες και ζωγράφοι.
Το ταξίδι μας… Γινόμαστε αγγειοπλάστες και φτιάχνουμε τα δικά μας πήλινα αντικείμενα.
Συζητάμε για τη χρησιμότητά τους εκείνη την εποχή και σήμερα. Στολίζουμε κεραμικά με σχέδια
και γραμμές (προγραφικές ασκήσεις). Παρατηρούμε αρχαϊκά αγγεία. Τραγουδάμε και
χορεύουμε το δημοτικό τραγούδι “η γερακίνα”. Φτιάχνουμε τη γωνιά μας με τα δικά μας αγγεία.
Το ταξίδι μας… Γινόμαστε υφάντριες και φτιάχνουμε τον δικό μας αργαλειό με χαρτόνι και
κλωστή. Υφαίνουμε με τον δικό μας τρόπο. Γνωρίζουμε πώς έφτιαχναν τα χαλιά και τις κουβέρτες
τους παλιά. Επεξεργαζόμαστε τον μύθο της αράχνης και φτιάχνουμε αράχνες με τύπωμα χεριών.
Τραγουδάμε και χορεύουμε το παραδοσιακό τραγούδι “ο πραματευτής”.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε τη μοδίστρα και ανακαλύπτουμε ότι παλιά δεν υπήρχαν έτοιμα
ρούχα. Επισκεπτόμαστε τη μοδίστρα της γειτονιάς, μας μιλάει για την τέχνη της και μας δείχνει
τα εργαλεία της. Μας ντύνει “κρητικός και κρητικοπούλα”. Τέλος μας φτιάχνει μια λαιμουδιά.
Εμείς τις προσφέρουμε μια κάρτα δώρο. Μας έχει συναρπάσει τόσο πολύ που φτιάχνουμε το
δικό μας μοδιστράδικο στο σχολείο μας. Φυσικά πρώτη θέση έχει η ραπτική μηχανή και τα
υφάσματά μας. Η επιγραφή φιγουράρει μπροστά μπροστά. Όλα τα κορίτσια θέλουν να παίζουν
στη γωνιά.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε τον γεωργό, τα ζώα που τον βοηθούσαν, τα εργαλεία του και την
προσφορά του. Γινόμαστε γεωργοί, πατάμε σταφύλια, μαζεύουμε ελιές, σπέρνουμε, φυτεύουμε
και παίζουμε παιχνίδια ρόλων. Φυτεύουμε και στον κήπο μας με τη βοήθεια των γονέων
κρεμμύδια, μαρούλια, κουκιά. Κάνουμε λαχταριστές σαλάτες και προσφέρουμε στους γονείς.
Την άνοιξη ομορφαίνει ο κήπος μας με γεράνια και μαργαρίτες, αλλά και η τάξη μας, καθώς
φτιάχνουμε το ανθοπωλείο μας με μαργαρίτες και γλαστράκια με πολύχρωμα λουλούδια..
Επεξεργαζόμαστε πίνακες ζωγραφικής (ο σπορέας του Van Gogh, το λιομάζωμα) και φτιάχνουμε
τους δικούς μας πίνακες φτιάχνοντας και τρακτέρ. Συγκρίνουμε με τη σημερινή εποχή.
Μαθαίνουμε φωνούλες Γγ,Λλ,Εε. Απομνημονεύουμε αινίγματα (κρεμμύδι, σταφύλι, ελιά),
παροιμίες, ποιήματα και κάνουμε δραματοποίηση (το σποράκι). Γνωρίζουμε τις έννοιες κορμός,
ρίζα, φύλλο και αντιστοιχίζουμε. Δουλεύουμε χωροχρονικές έννοιες και μαθηματικές έννοιες
(τόσα - όσα, αριθμοί).
Το ταξίδι μας… Λόγω προβλήματος που προέκυψε στο μπάνιο μας προσκαλέσαμε μπαμπά
υδραυλικό. Μας μίλησε για τη δουλειά του, απάντησε σε απορίες νηπίων και μας έδειξε τα
εργαλεία του. Γνωρίζουμε και άλλα επαγγέλματα και κάνουμε αντιστοιχίσεις.
Το ταξίδι μας… Μας επισκέπτονται στο σχολείο η παιδίατρος κ. Ειρήνη Μπιμπάκη
παιδίατρος και ο κ. Ψαρολογάκης εντατικολόγος, γονείς μαθητή μας, στα πλαίσια της ενότητας
“το σώμα μας”. Τα παιδιά εκφράζουν τις απορίες τους και οι γιατροί δίνουν απαντήσεις για το
σώμα μας, για τις αισθήσεις μας, τα μικρόβια και τη σωστή υγιεινή που θα πρέπει να
ακολουθούμε. Ντυνόμαστε και εμείς γιατροί και ακούμε ο ένας την καρδιά του άλλου, μετρούμε
την πίεση μας, το βάρος και το ύψος μας. Φτιάχνουμε αποτύπωμα της παλάμης μας.
Μαθαίνουμε τραγούδια για τις αισθήσεις, αινίγματα, φωνούλες λέξεων, κάνουμε αντιστοιχίσεις
λέξεων εικόνας, κάνουμε αρίθμηση για τα μέλη του σώματός μας, ομαδική εργασία με θέμα τις
αισθήσεις. Τους ευχαριστούμε που μας φροντίζουν προσφέροντας μία κάρτα δώρο.
Φτιάχνουμε γωνιά ιατρείου στο νηπιαγωγείο μας. Φτιάχνουμε ιατρείο και το εφοδιάζουμε με
φάρμακα, γάζες και όλα τα απαραίτητα.
Το ταξίδι μας… Γνωρίζουμε τον ζαχαροπλάστη, μαμά νηπίου. Μας μιλάει για τη δουλειά του
και μας δίνει τη συνταγή για τους κουραμπιέδες. Μετράμε υλικά, ποσότητες και τους φτιάχνουμε
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με πολύ κέφι και επειδή μας αρέσουν πολύ γράφουμε τη συνταγή για τη μαμά μας. Φτιάχνουμε
και βασιλόπιτα. Όμως είναι τόσο καλός που μας δίνει τις συνταγές του, που τον καλούμε και το
Πάσχα και φτιάχνουμε τσουρεκάκια. Φυσικά η συνταγή ξαναγράφεται για τη μαμά.
Επισκεπτόμαστε ζαχαροπλαστείο, βλέπουμε τις χίλιες λιχουδιές του και δε λέμε όχι στο γλυκό
κέρασμα.
Το ταξίδι μας… Καθώς δίπλα στο νηπιαγωγείο μας υπάρχει ένα κομμωτήριο δεν μπορούμε
να μην το επισκεφτούμε. Η κ. Έφη μας μιλάει για τη δουλειά της, μας δείχνει τα εργαλεία της.
Της προσφέρουμε ένα μικρό δωράκι για να την ευχαριστήσουμε. Τέλος χτενίζει ένα κορίτσι νήπιό
μας. Το αποτέλεσμα είναι υπέροχο και ο ενθουσιασμός μας τόσο μεγάλος που διαμορφώνουμε
στο σχολείο μας το μπακάλικο σε κομμωτήριο. Τα νήπια φέρνουν τσιμπιδάκια, χτένες.
Φτιάχνουμε κομμωτήριο στο σχολείο μας με χάρτινα ψαλίδια, μαλλιά ποστις και καθημερινά
χτενιζόμαστε μπροστά στον καθρέφτη.
Το ταξίδι μας… Μέσα στα πλαίσια του εορτασμού των Τριών Ιεραρχών γίνεται εκκλησιασμός
στον ιερό ναό της Αγίας Άννας όπου πραγματοποιείται αρτοκλασία από το νηπιαγωγείο. Τα
νήπια συνοδευόμενα από τους γονείς τους παρακολουθούν με κατάνυξη τον πάτερ Δημήτριο
και τη θεία λειτουργία και κοινωνούν. Ζητάμε από τον πάτερ Δημήτριο να μας επισκεφτεί το
Πάσχα στο σχολείο μας. Δέχεται και ξανασυναντιόμαστε στον χώρο μας. Μας μιλάει για τα πάθη
του Χριστού, για την αγάπη και την αλληλεγγύη που θα πρέπει να μας χαρακτηρίζει.
Το ταξίδι μας… Δεχόμαστε την επίσκεψη μιας μαμάς ηθοποιού. Μας μιλάει για το
επάγγελμά της, της κάνουμε πολλές ερωτήσεις και μας παίζει κουκλοθέατρο με δαχτυλόκουκλες.
Μας άρεσε τόσο πολύ που της φτιάξαμε ένα δωράκι. Δε χάσαμε την ευκαιρία να καλέσουμε από
την Αθήνα το θέατρο κούκλας “Τα φτερά του μύθου” να μας ανεβάσει τη δική του παράσταση
“όσο πιο γρήγορα” που μας άρεσε πολύ όταν είδαμε σκηνικά και κούκλες στο διαδίκτυο. Βέβαια
αν δεν είχαμε και την επιθυμία από το δημοτικό, (αριθμός παιδιών) αυτό δε θα μπορούσε να
επιτευχθεί. Ο ενθουσιασμός των παιδιών ήταν μεγάλος. Τα μηνύματα αγάπης και αξιοπρέπειας
που μας έδινε εξίσου σημαντικά. Αλλά θέλουμε να δούμε και ηθοποιούς να παίζουν έργο επί
σκηνής. Τη λύση μάς τη δίνει το θέατρο Μορφές με την παράστασή του “Αν εσύ ήμουν εγώ”. Τα
νήπια τη χειροκροτούν με ενθουσιασμό. Στο τέλος οι ηθοποιοί μας μιλούν για τους ρόλους τους,
μας δείχνουν τα κουστούμια τους και βγάζουμε αναμνηστική φωτογραφία. Στο σχολείο
επεξεργαζόμαστε περισσότερο το θέατρο, μιλώντας για την αρχαία Ελλάδα, φτιάχνουμε μάσκες
αρχαίου θεάτρου τις φοράμε και παίζουμε. Βλέπουμε αρχαία θέατρα στον υπολογιστή.
Το ταξίδι μας… Μας επισκέπτεται η Πυροσβεστική. Οι πυροσβέστες μας μιλούν για το
επάγγελμά τους, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, πώς μπορούμε να προφυλαχτούμε από τη
φωτιά και πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα συμβάν. Μας δείχνουν το όχημα της
πυροσβεστικής και τον εξοπλισμό του και τέλος τη στολή τους. Επειδή μας άρεσαν πολύ όλα
αυτά που μας είπαν, μας έδωσαν και φορέσαμε τα καπέλα τους, πήραμε τη μάνικα και γίναμε
πυροσβέστες. Δε σβήσαμε όμως φωτιές αλλά καθαρίσαμε τα δέντρα από τη σκόνη ρίχνοντας
μπόλικο νερό. Το γέλιο και η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Στην τάξη μας επεξεργαζόμαστε
περαιτέρω, μαθαίνοντας τον αριθμό κλήσης της πυροσβεστικής κάνουμε αντιστοιχίσεις,
αρίθμηση, φωνολογική επίγνωση.
Το ταξίδι μας… Στα πλαίσια της θεματικής ενότητας αποκριά γνωρίζουμε το επάγγελμα του
μουσικού μέσα από την επίσκεψη μπαμπά μουσικού και της χορωδίας του. Γνωρίζουμε τα
μουσικά όργανα, το υλικό κατασκευής τους, τον ήχο που παράγουν και πώς παίζεται το καθένα.
Τέλος μας τραγουδούν παραδοσιακά τραγούδια. Τους ευχαριστούμε προσφέροντας μία κάρτα
δώρο. Στην τάξη μας γνωρίζουμε τα μουσικά όργανα που μας έστειλε ο Ο.Σ.Κ. και οργανώνουμε
τη μουσική μας γωνιά.
Το ταξίδι μας… Μας επισκέπτεται η ζωγράφος Άννα Χιλετζάκη και μας μιλάει για τη δουλειά
της. Θέτουμε τις απορίες μας και της γνωστοποιούμε ότι γνωρίζουμε και εμείς ζωγράφους όπως
τον Θεόφιλο, τον Πικάσο κ.α. Της προσφέρουμε μια κάρτα καβαλέτο. Μεταβαίνουμε στον
πολιτιστικό σύλλογο Μπεντεβή και με τη βοήθειά της ζωγραφίζουμε με τον δικό μας τρόπο, στον
τοίχο της αγάπης λουλούδια, πεταλούδες. Έτσι γινόμαστε και εμείς ζωγράφοι. Στην τάξη μας
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μαθαίνουμε καινούριες τεχνικές ζωγραφικής όπως πουαντιγιέ και φτιάχνουμε έργα τέχνης.
Κάνουμε αναμείξεις χρωμάτων και φτιάχνουμε καινούρια χρώματα. Τις απόκριες ντυνόμαστε
ζωγράφοι.
Το ταξίδι μας… Προς τιμήν της ημέρας του παιδικού βιβλίου προσκαλούμε στο σχολείο μας
τη συγγραφέα Βάνα Μυρωνάκη. Η εμφάνισή της ήταν πολύ παιχνιδιάρα, καθώς την οδήγησε
στον χώρο μας ένα καπέλο που ήταν η φαντασία του παραμυθιού. Της κάνουμε ερωτήσεις για
τη δουλειά της και μας δίνει τις δικές της απαντήσεις. Και φυσικά μας διαβάζει με τον δικό της
μοναδικό τρόπο, που μας ενθουσίασε πολύ, ένα δικό της βιβλίο. Της δωρίζουμε και εμείς ένα
βιβλίο που φτιάξαμε μόνοι μας. Το μπακάλικό μας το μεταμορφώνουμε σε βιβλιοπωλείο
βάζοντας τα αγαπημένα μας βιβλία. Διαβάζουμε παραμύθια, ξαναθυμόμαστε τη σειρά που
διαβάζουμε, ποιος είναι ο τίτλος, ο συγγραφέας, ο εικονογράφος, ο εκδότης του βιβλίου.
Εμπλουτίζουμε το λεξιλόγιό μας και τη δανειστική μας βιβλιοθήκη.
Το ταξίδι μας… Νους υγιής εν σώματι υγιή έλεγαν οι αρχαίοι πρόγονοί μας. Έτσι και εμείς
δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το επάγγελμα του γυμναστή. Μαμά γυμνάστρια μας
μιλάει για το σώμα μας και πόσο σημαντική είναι η άσκηση. Στην αυλή μας γυμναζόμαστε κάτω
από τις οδηγίες της και ομολογώ είμαστε πολύ καλοί. Δεν ξεχνάμε ποτέ το δωράκι μας.
Το ταξίδι μας… Επισκεφτόμαστε την κυρία Ρένα και κυρία Ελίνα, δασκάλες του 5ου
δημοτικού σχολείου και γονείς νηπίων και μας μιλούν για το επάγγελμά τους. Καθόμαστε όπως
κάθονται τα παιδιά του δημοτικού, γράφουμε στον πίνακα το όνομά μας, γνωρίζουμε την
αίθουσα και τον χώρο. Ανακαλύπτουμε ότι έχουμε κοινά στοιχεία όπως βιβλιοθήκη, πίνακα με
αριθμούς και γράμματα. Τους ευχαριστούμε με τον δικό μας τρόπο.
Όμως έχουμε απορίες πώς ήταν το σχολείο παλιά; Ήταν όπως είναι σήμερα και τα παιδιά
είχαν το πρόγραμμα που έχουν και σήμερα; Οι επισκέψεις της κ. Αρετής (δασκάλας) και της κ.
Μαρίας (νηπιαγωγού), γιαγιάδες νηπίων του σχολείου, μας δίνουν τις απαντήσεις. Η κ. Αρετή
μας γνωρίζει παλιά αναγνωστικά που μας ενθουσιάζουν πολύ, βλέπουμε τα γράμματα της
αλφαβήτου και μας διαβάζει ένα λαϊκό παραμύθι ”Η κυρά Καλή και οι δώδεκα μήνες”. Μας κάνει
και ένα παιχνίδι με το ζάρι και τους αριθμούς. Η κ. Μαρία μας κάνει ψυχοκινητικά παιχνίδια,
παιχνίδια μνήμης και παιχνίδια κρυμμένου θησαυρού. Ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει συνέχεια στο
πρόγραμμα δημοτικού και νηπιαγωγείου. Συνεχίζουμε και εμείς να μαθαίνουμε καινούριες
φωνούλες λέξεων, να κάνουμε παιχνίδια λέξεων. Μετά από όλα αυτά τα ωραία που μας έμαθαν
δεν ήταν δυνατό να μην προσφέρουμε τα δωράκια μας.

Αξιολόγηση
Το πρόγραμμα άρεσε πολύ στα νήπια. Τα νήπια γνώρισαν παλιά και νέα επαγγέλματα.
Ταξίδεψαν στην εποχή της γιαγιάς και του παππού και γνώρισαν μιαν άλλη Ελλάδα, τις
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες της εποχής.
Γνώρισαν τους λόγους που γεννήθηκαν, που άνθισαν αλλά και χάθηκαν.
Γνώρισαν ποια νέα εμφανίστηκαν όπως πληροφορικάριος, ντιλιβεράς, ηλεκτρονικός, κ.λ.π.
μέσα από το υλικό που παίρναμε από το διαδίκτυο.
Διαπιστώσαμε ποια υπάρχουν ακόμα σήμερα και πώς δουλεύουν.
Οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν και τα νήπια μετέφεραν ότι βίωναν με ενθουσιασμό
στους γονείς τους, που συνεργάστηκαν άψογα μαζί μας, σε κάθε πρόσκλησή μας ήταν παρόντες
και αρωγοί στο έργο μας. Τους ευχαριστούμε πολύ. Γνωρίσαμε τα επαγγέλματα πολλών γονέων
μας.
Επειδή στα νήπια άρεσαν πολύ τα παλιά επαγγέλματα, επιλέξαμε να ανεβάσουμε θεατρικό
με θέμα αυτά και η παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς, έγινε με το θεατρικό μας. Μας
έκανε να αισθανθούμε πολύ όμορφα και νοσταλγικά για εκείνες τις εποχές. Ξυπνήσαμε χίλιες
αναμνήσεις στους παππούδες και γιαγιάδες μας.
Τα νήπια ξαναζωντάνεψαν την παλιά γειτονιά, με τον λατερνατζή, τον φωτογράφο, τον
πεταλωτή, τον κουταλιανό, τον πραματευτή, τον λουστράκο, τον παγωτατζή, τον ντελάλη, τον
κανταδόρο και πολλούς άλλους πρωταγωνιστές στη γειτονιά, με τα χαμηλά σπίτια, τις
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πολύχρωμες αυλές γεμάτες αρώματα από βασιλικό και δυόσμο, γεμάτες γέλια, φωνές παιδιών
που έπαιζαν ανέμελα και τραγούδια.

Αναφορές
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Περιοδικό Σύγχρονο Νηπιαγωγείο.
Φύλλα εργασίας και πληροφορίες για τα επαγγέλματα.
Δρατηριότητες παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού.
Ο λούστρος.
Ο παγοπώλης - 44ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισσας.
Παλιά επαγγέλματα.
Των οσπρίων η γιορτή.
5ο νηπιαγωγείο Καλαμάτας, αινίγματα για τα παλιά επαγγέλματα.
Ο μικρός Ερμής, Τριβιζάς, Εκδόσεις Μίνωας.
Μαγογιατρός, Ζαραμπούκα, Εκδόσεις Πατάκη.
Ορχήστρα ποντικάτα, Ζαραμπούκα, Εκδόσεις Πατάκη.
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Κάθε δρόμος μια ιστορία
Γνωριμία με τη γειτονιά του νηπιαγωγείου μας
Χαρίκλεια Κολιού1, Άννα Νινιράκη2
68ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Το παρακάτω κείμενο περιέχει δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος
Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηρακλείου, με τίτλο «Κάθε
δρόμος μια ιστορία». Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2015-2016 και η διάρκειά του
ήταν 6 μήνες. Συμμετείχαν και τα 2 μεικτά τμήματα του νηπιαγωγείου με συνολικό αριθμό 32
παιδιών.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_11.html

Λέξεις κλειδιά
Γειτονιά του νηπιαγωγείου, ελλείψεις - υποδομές, ιστορία οδών, δημιουργία χαρτών

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Τα παιδιά μέσα από αυτό το πρόγραμμα γνωρίζουν τη γειτονιά του νηπιαγωγείου και την
ιστορία προέλευσης της ονομασίας των οδών τους, γνωρίζονται με τους χάρτες και
κατασκευάζουν μακέτα που αναπαριστά τη γειτονιά του νηπιαγωγείου. Κάνουν βόλτα στους
δρόμους της γειτονιάς καταγράφοντας τα προβλήματα και τις ελλείψεις της και στέλνουν
γράμμα στον Δήμαρχο Ηρακλείου γνωστοποιώντας του τα προβλήματα που εντόπισαν.
Επίσκεψη στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με το νέο πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγείου,
καθώς περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα που
προβλέπει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Συνδέεται διαθεματικά με τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού
προγράμματος του νηπιαγωγείου. Αναπτύσσονται δραστηριότητες των Μαθηματικών, της
Γλώσσας, των Εικαστικών, της Μελέτης Περιβάλλοντος και των ΤΠΕ, προάγοντας κατά αυτόν τον
τρόπο την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο
των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων.

Σκοπός και στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●
●
●

1
2

Να γνωρίσουν τη γειτονιά του νηπιαγωγείου και τη δική τους.
Να μάθουν την ιστορία των οδών τους.
Να εντοπίζουν στον χάρτη την οδό του Νηπιαγωγείου, τη δική τους αλλά και των
συμμαθητών τους.
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ritakoliou@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - annaninirakh@gmail.com
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●
●
●
●

Να μάθουν τι είναι χάρτες, τα είδη των χαρτών, να μάθουν να «διαβάζουν» έναν χάρτη
και να αναγνωρίζουν σύμβολα πάνω στον χάρτη.
Να γνωρίσουν την πυξίδα και να μάθουν ότι μας βοηθάει να προσανατολιζόμαστε.
Να δημιουργήσουν τη μακέτα της γειτονιάς του νηπιαγωγείου.
Να επικοινωνήσουν με την κοινότητα και τον Δήμαρχο.

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●
●
●

Να δημιουργήσουν, να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν, να διασκεδάσουν.
Να συνεργαστούν, ώστε κάθε μέλος της ομάδας να αναπτύξει τις ιδιαίτερες ικανότητές
του και όλοι μαζί να δώσουν ένα αποτέλεσμα.
Να ανταλλάσσουν ιδέες και προτάσεις.
Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκθέτουν την εργασία τους στα μέλη της τάξης.
Να ακολουθούν οδηγίες.
Να αυτενεργούν.
Να αναπτύξουν τον διάλογο και την κριτική σκέψη.

Ρόλος εκπαιδευτικού
Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι:
εμψυχωτικός υποβοηθητικός και διευκολυντικός στη διαδικασία της μάθησης
ενθαρρύνει τη συνεργασία των μαθητών
φροντίζει το κλίμα στην τάξη να είναι ευχάριστο και δημιουργικό
οργανώνει δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει συνοχή και συνέχεια στην
κατάκτηση της γνώσης
● αξιολογεί την εκπαιδευτική διαδικασία και την προσαρμόζει στις ανάγκες των μαθητών
●
●
●
●

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις - Οργάνωση διδασκαλίας
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος ήταν
η διαθεματικότητα, η βιωματική μάθηση, η διερευνητική μάθηση, η ομαδοσυνεργατική εργασία.
Οι τεχνικές που αξιοποιήθηκαν στην υλοποίησή του είναι η εργασία σε ομάδες, τα παιχνίδια
ρόλων, η διερεύνηση και επεξεργασία των θεμάτων μέσα από την έρευνα και την ανακάλυψη, η
επικοινωνία και η παρουσίαση των νέων γνώσεων με ποικίλους τρόπους (θεατρικό παιχνίδι,
κατασκευές, ζωγραφική κ.λ.π.).
Οι ομάδες των παιδιών είναι ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την ηλικία και το επίπεδο ώστε
να υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στα παιδιά.
Ο υπολογιστής χρησιμοποιείται ως εργαλείο διερεύνησης και ανακάλυψης, καθώς και
δημιουργίας και έκφρασης.

Περιγραφή δράσεων
Αφορμή για να ξεκινήσει το πρόγραμμα ήταν η δημιουργία “χαρτών” από 3 παιδιά την ώρα
των ελεύθερων δραστηριοτήτων.
Τα παιδιά παρουσιάζουν στην ολομέλεια τους “χάρτες” τους. Σε έναν από αυτούς υπάρχει
το νηπιαγωγείο και σε έναν άλλο μια πυξίδα. Αναρωτηθήκαμε λοιπόν πώς λέγεται η οδός του
Νηπιαγωγείου και πώς μπορούμε να το μάθουμε.
Δραστηριότητες με θέμα «Η οδός του νηπιαγωγείου μας και η δική μας»

Στόχοι να μάθουν το όνομα της οδού του νηπιαγωγείου και των δικών τους, να βρουν με τη
βοήθεια του google earth την οδό τους και με το street view το σπίτι τους, να μάθουν την ιστορία
της οδού που βρίσκεται το σπίτι τους.
● Αποφασίζουμε να βγούμε έξω, να βρούμε την ταμπέλα που γράφει την οδό που
βρίσκεται το νηπιαγωγείο μας και να τη γράψουμε. Αφού γράψουν την οδό του
νηπιαγωγείου, πρέπει να γράψουν και τη δική τους οδό.
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●

●

●

●
●

●

●

Όλα τα παιδιά παίρνουν ένα φύλλο εργασίας στο σπίτι όπου με τη βοήθεια των γονιών
τους θα βρουν την ταμπέλα που γράφει το όνομα της οδού που μένουν, να την
αντιγράψουν και να την φέρουν στο σχολείο.
Με αυτόν τον τρόπο γίνεται και ο χωρισμός των ομάδων, τα παιδιά που μένουν στην ίδια
οδό δημιουργούν μια ομάδα και φέρνουν πληροφορίες για την ονομασία του δρόμου
τους. Οι πληροφορίες αυτές παρουσιάζονται σταδιακά καθ’ όλη τη διάρκεια του
προγράμματος.
Με τη χρήση βιντεοπροβολέα και του google earth βρίσκει το κάθε παιδί την οδό του και
με το street view το σπίτι του και το δείχνει στα άλλα παιδιά. Με αυτήν τη δραστηριότητα
τα παιδιά νιώθουν μεγάλη ικανοποίηση γιατί οι συμμαθητές/τριές τους μπορούν να
δουν το σπίτι τους ακριβώς όπως είναι.
Ζωγραφίζουν τι υπάρχει στην οδό που μένουν και γράφουν το όνομά της.
Δημιουργούν σε μακέτα τη γειτονιά του νηπιαγωγείου γράφουν τα ονόματα των οδών
τους και τοποθετούν πάνω σε αυτήν ταμπέλα με τη φωτογραφία τους και τον αριθμό
του σπιτιού τους.
Γράφουν ένα γράμμα “ζωγραφιά”, το βάζουν σε φάκελο, γράφουν αποστολέα και
παραλήπτη, κολλάνε γραμματόσημο και το ταχυδρομούν με τους γονείς τους σε έναν
συμμαθητή/τριά τους.
Κατασκευάζουν γραμματοκιβώτιο.

Δραστηριότητες με θέμα «Χάρτες»

Στόχοι να μάθουν πώς φτιάχνονται οι χάρτες και ποιος τους φτιάχνει, να γνωρίσουν τους
χάρτες και τα είδη χαρτών, να φτιάξουν χάρτες, να αναγνωρίζουν σύμβολα πάνω στον χάρτη, να
γνωρίσουν την πυξίδα και τη χρησιμότητα της, να αναγνωρίζουν την οδό τους πάνω στον χάρτη.
● Καλούμε στο νηπιαγωγείο μια τοπογράφο μηχανικό η οποία μας μιλάει για τους χάρτες,
ποιος τους φτιάχνει και πώς, μας δείχνει διάφορα είδη χαρτών και μας φέρνει τον χάρτη
της γειτονιάς του νηπιαγωγείου μας.
● Εκμάθηση του φωνήματος Τ,τ από τη λέξη “τοπογράφο” και “ταχυδρόμο”.
● Χωρισμός σε 4 ομάδες (ήλιος- μετεωρολογικός, ελιές -προϊόντων, αρχαιολογικός, βουνό
- γεωφυσικός, Ηράκλειο - πολιτικός) και δημιουργία από τα παιδιά 4 χαρτών: πολιτικού,
γεωφυσικού, προϊόντων και αρχαιοτήτων και μετεωρολογικού. Παρουσίαση στην
ολομέλεια από κάθε ομάδα του χάρτη της.
● Συμπληρώνουν το σταυρόλεξο των χαρτών.
● Δημιουργούν με τουβλάκια τη γειτονιά του νηπιαγωγείου, με τη βοήθεια του Google
map.
● Αποτυπώνουν στον χάρτη τη διαδρομή που ακολουθούν κάθε μέρα από το σπίτι τους
στο σχολείο.
● Με αφορμή τις Απόκριες, ταξιδεύουν στον χάρτη της Ελλάδας με τη βοήθεια των
χαρταετών και σταματούν στις πόλεις που γίνονται καρναβάλια και διάφορα
καρναβαλικά έθιμα.
● Στις 25 του Μάρτη γνωρίζουν τον Ρήγα Φεραίο και τη «Χάρτα του Ρήγα» και συγκρίνουν
τους παλιούς χάρτες με τους σημερινούς.
Δραστηριότητες με θέμα «μαθαίνω την ιστορία της ονομασίας της οδού μου και των οδών των
συμμαθητών/τριών μου»

Στόχος να γνωρίσουν τι σημαίνει το όνομα μιας οδού και τι ιστορία κρύβεται πίσω από
αυτό το όνομα.
● Οδός Άλμπερτ Σβάιτσερ
Διαβάζουμε τις πληροφορίες που φέρνουν τα παιδιά γι’ αυτόν και εντυπωσιαζόμαστε για τη
μόρφωσή του και για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης που είχε πάρει. Τα παιδιά μαθαίνουν τι είναι
το βραβείο Νόμπελ, ποιοι το παίρνουν και γιατί.
● Οδός Ανδρομάχης
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Τα παιδιά μαθαίνουν για την Ανδρομάχη και τον Έκτορα. Βλέπουν αγγεία και πίνακες
ζωγραφικής με την Ανδρομάχη και τον Έκτορα και ακούν το τραγούδι του. Μ. Χατζηδάκη
“Έκτορας και Ανδρομάχη”.
● Οδός Ευρυδίκης
Διαβάζουμε τον μύθο του “Ορφέα και της Ευρυδίκης”, βλέπουμε αγγεία και πίνακες που έχουν
σχέση με το θέμα και παρακολουθούμε στο yutube το animation “Orpheus and Eurydice”.
● Οδός Κίρκης
Το παιδί που μένει σε αυτήν την οδό παρουσιάζει τον μύθο στα παιδιά. Στη συνέχεια τα νήπια
παρακολουθούν στο yutube τον μύθο του Οδυσσέα και της Κίρκης, βλέπουν αγγεία σχετικά με
την Κίρκη και στη συνέχεια χωρίζονται σε 3 ομάδες και ζωγραφίζουν τον μύθο. Δραματοποιούν
τον μύθο.
● Οδός Μπεργαδή (Κρητικός ποιητής)
Διαβάζουμε μερικούς στίχους από το μοναδικό ποίημα του Μπεραγδή που έχει σωθεί “ο
Απόκοπος”.
● Οδός Γ. Κλώντζα (Κρητικός αγιογράφος)
Συζητώντας γι’ αυτόν και βλέποντας έργα του στον Η/Υ, παρατηρούμε ότι έχει φτιάξει το
τρίπτυχο των Τριών Ιεραρχών, με αφορμή λοιπόν τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών, φτιάχνουν και
τα παιδιά το δικό τους τρίπτυχο και το κάνουν να φαίνεται παλιό με την τεχνική του καφέ.
Στις 25 Μάρτη μιλήσαμε για τις οδούς: Κ. Αδοσίδη και Ι.Καμπιτάκη

● Οδός Κ. Αδοσίδη (Τούρκος διοικητής της Κρήτης), την περίοδο της Τουρκοκρατίας.
Συνέβαλε στο να υπογραφεί η Σύμβαση της Χαλέπας στις 3 Οκτωβρίου 1878, η οποία
παραχωρούσε στην Κρήτη ημιαυτονομία και νέα πιο φιλελεύθερα προνόμια.
● Οδός Ι. Καμπιτάκη (οπλαρχηγός του 1821)
Το παιδί που μένει σε αυτήν την οδό μας δείχνει τη φωτογραφία του και μαθαίνουμε για τη
γενναιότητά του και τους αγώνες τους δικούς του και των γιων του κατά τη διάρκεια της
Τουρκοκρατίας.
● Οδός Αγγέλου (Κρητικός αγιογράφος)
Παρουσίαση των πληροφοριών από τα παιδιά. Ο Άγγελος Ακοτάντος είναι ο πρώτος ζωγράφος
που υπογράφει τα έργα του “χείρ Αγγέλου”. Από αυτόν λέγεται ότι επηρεάστηκε ο Δομήνικος
Θεοτοκόπουλος και υπέγραφε “χείρ Δομήνικου”. Τα παιδιά κάνουν τις δικές τους ζωγραφιές και
υπογράφουν με τον ίδιο τρόπο. Βλέπουμε στον Η/Υ έργα του και ανάμεσα σε αυτά την ‘Άμπελο”
με τους 12 μαθητές του Χριστού. Μαθαίνουν τον αριθμό 12 και ζωγραφίζουν σε Φ.Ε. τους 12
μαθητές. Τα παιδιά επηρεασμένα από αυτήν τη δραστηριότητα υπογράφουν με αυτόν τον τρόπο
και σε άλλες εργασίες που κάνουν.
● Οδός Μ. Ανδρόνικου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων, μιλήσαμε για τον αρχαιολόγο Μ. Ανδρόνικο, ποια
ήταν η δουλειά του και τι ανακάλυψε. Αναρωτηθήκαμε αυτά που βρίσκουν από τις ανασκαφές
τι τα κάνουν και έτσι μιλήσαμε για τα μουσεία και τη σπουδαιότητά τους. Είδαμε στο yutube
στιγμιότυπα από το video που παρουσιάζει τον Μ.Ανδρόνικο και την ανακάλυψη της Βεργίνας
και αντικείμενα που βρέθηκαν. Μέσα από το google art project επισκεπτόμαστε διάφορα
μουσεία του κόσμου και της Ελλάδας.
Δραστηριότητες με θέμα “Εξερευνώ τη γειτονιά του νηπιαγωγείου - καταγραφή των
προβλημάτων και εξεύρεση λύσεων”.

Στόχος να μάθουν να παρατηρούν και να καταγράφουν τα προβλήματα που υπάρχουν να
προτείνουν λύσεις επίλυσης των προβλημάτων και να διεκδικούν πράγματα που δικαιούνται.
● Με τον ερχομό της Άνοιξης βγαίνουν στη γειτονιά και τραγουδούν τα “χελιδονίσματα”,
παίζουν σε αλάνα αφού δεν υπάρχει παιδική χαρά, παρατηρούν τα αγριολούλουδα που
υπάρχουν στα χωράφια και αφήνουν τα μαρτάκια τους σε ένα δέντρο για να τα πάρουν
τα χελιδόνια.
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Αποφασίζουμε να βγούμε στη γειτονιά μας και να δούμε τις ελλείψεις και τις υποδομές
που υπάρχουν. Τα νήπια χωρίζονται σε 4 ομάδες. Η πρώτη βγάζει φωτογραφίες, η
δεύτερη κρατάει τον χάρτη, σχεδιάζει τη διαδρομή που κάνουμε και κυκλώνει τις οδούς
που συναντούμε, η τρίτη ζωγραφίζει τα μαγαζιά που υπάρχουν και η τέταρτη ομάδα
καταγράφει (ζωγραφίζει) τις ελλείψεις.
Επιστρέφοντας στο σχολείο γίνεται παρουσίαση και αξιολόγηση των στοιχείων που
συλλέχθηκαν. Μετά από συζήτηση στην ολομέλεια διαπιστώνουν ότι η γειτονιά τους έχει
πάρα πολλές ελλείψεις και κάποιες από αυτές θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική τους
ακεραιότητα. Έξω από το νηπιαγωγείο δεν υπάρχει διάβαση πεζών ούτε κάγκελα στο
πεζοδρόμιο μπροστά από την είσοδο του σχολείου. Στους δρόμους δεν υπάρχουν
πεζοδρόμια, παντού είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να γίνεται με
δυσκολία η κυκλοφορία των πεζών, μικρών και μεγάλων και να κινδυνεύει η σωματική
τους ακεραιότητα. Δεν υπάρχει παιδική χαρά και τα παιδιά αναγκάζονται να παίζουν
στους δρόμους, στις αλάνες και τα χωράφια.
Ψάχνοντας τρόπους επίλυσης των προβλημάτων αποφασίζουν να γράψουν γράμμα στον
Δήμαρχο της πόλης, γνωστοποιώντας τα προβλήματα της γειτονιάς και να του το
στείλουν. Αφού το συντάσσουμε όλοι μαζί, τα παιδιά το αντιγράφουν και το
υπογράφουν, το βάζουν σε φάκελο, βάζουν γραμματόσημο και το ταχυδρομούν.
Σε μία από τις εξόδους μας συναντήσαμε τον ταχυδρόμο, ο οποίος μας έδειξε τα
γράμματα και τα δεματάκια που μοιράζει και μας είπε ότι αυτός μοίρασε τα γράμματα
των παιδιών που είχαν στείλει στα σπίτια τους.

Δραστηριότητα με θέμα: εκμάθηση τραγουδιού

Ακούμε, μαθαίνουμε και δραματοποιούμε το τραγούδι του Τώνη Μαρούδα “Μένω σε
κάποια γειτονιά”.
Δημιουργία παζλ

Με το λογισμικό jigsaw (δημιουργία παζλ), δημιουργήσαμε παζλ με τις ομαδικές εργασίες
των παιδιών “Τα μαγαζιά της γειτονιάς”, τον γεωφυσικό χάρτη της Κρήτης και την Άμπελο
(αντιγραφή της εικόνας του Άγγελου Ακοτάντο), όπου τα παιδιά τα έπαιζαν στις ελεύθερες
δραστηριότητες.
● Τα μαγαζιά της γειτονιάς
● Γεωφυσικός χάρτης της Κρήτης
● Η Άμπελος
Επίσκεψη στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου

Στα πλαίσια της μετάβασης των νηπίων από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο,
προγραμματίσαμε επίσκεψη στο Δημοτικό Σχολείο της γειτονιάς του Νηπιαγωγείου. Τα νήπια
γνώρισαν τον διευθυντή, ο οποίος τα υποδέχτηκε και τα καλωσόρισε, το σχολείο που θα τους
υποδεχτεί την επόμενη σχολική χρονιά και είδαν πως είναι οι τάξεις. Μπήκαν στην πρώτη τάξη
όπου γνωρίστηκαν με τη δασκάλα και τα παιδιά, κάθισαν στα θρανία και συζήτησαν για το
μάθημα που έκαναν τα παιδιά. Επειδή ήταν μυθολογία τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ανέφεραν
τον μύθο με την Κίρκη και τον Οδυσσέα που γνώριζαν. Συναντήθηκαν επίσης με τον κ. Μάριο τον
μουσικό του σχολείου, ο οποίος τα οδήγησε στην αίθουσα της μουσικής. Αφού γνωρίστηκαν
έπαιξαν διάφορα μουσικά παιχνίδια. Τα παιδιά έφυγαν ενθουσιασμένα.
Επίσκεψη στο Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου και στην παραλία

Το Παγκρήτιο Στάδιο βρίσκεται πολύ κοντά στη γειτονιά μας, γι’ αυτό το επισκεφτήκαμε,
ξεναγηθήκαμε στους χώρους του και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα “Αθλητική Εκδρομή”. Τα
παιδιά αφού γνώρισαν τους χώρους του Παγκρήτιου Σταδίου βγήκαν έξω στο στάδιο όπου
έπαιξαν με τους γυμναστές πολλά παιχνίδια.
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Αξιολόγηση του προγράμματος
Το όλο πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία, επιτεύχθηκαν οι στόχοι του αναλυτικού
προγράμματος καθώς και οι αναδυόμενοι στόχοι που προέκυψαν κατά την εξέλιξη του
προγράμματος. Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, κατάφεραν να αναδείξουν δεξιότητες και
ικανότητες. Προσεγγίσαμε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος,
πετύχαμε την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών και εκτός από την απόκτηση
γνώσεων, κατάφεραν να αναπτυχθούν κοινωνικο-συναισθηματικά και να αναπτύξουν θετικές
στάσεις. Ακόμα και τα πιο συνεσταλμένα παιδιά ενεργοποιήθηκαν.
Σε επίπεδο συνεργασίας, τα δύο τμήματα λειτούργησαν σαν δύο συγκοινωνούντα δοχεία,
ανταλλάσσοντας πληροφορίες, απόψεις καθώς και εποπτικό υλικό πάνω στο θέμα. Οι γονείς
ανταποκρίθηκαν φέρνοντας σημαντικές πληροφορίες και ό,τι άλλο τους ζητήθηκε κατά την
πορεία του προγράμματος.
Στο νηπιαγωγείο προσκλήθηκε και ήρθε τοπογράφος μηχανικός. Τα παιδιά επικοινώνησαν
και αντάλλαξαν απόψεις με τους κατοίκους της γειτονιάς, τους είπαν τα κάλαντα της άνοιξης,
κάτι που τους ξάφνιασε ευχάριστα.
Βγήκαν στη γειτονιά για να εντοπίσουν τις ελλείψεις της. Έπειτα από συζήτηση στην
ολομέλεια τα παιδιά αποφάσισαν να επικοινωνήσουν με τον Δήμαρχο της πόλης στέλνοντάς του
ένα γράμμα για να τον ενημερώσουν για τα προβλήματα της γειτονιάς και για να του ζητήσουν
λύσεις. Με την παραπάνω διαδικασία τα παιδιά έμαθαν να ενδιαφέρονται, να συνεργάζονται,
να τολμούν, να διεκδικούν και να γίνονται ενεργοί πολίτες.

Αναφορές
●
●
●
●
●
●
●

Άλμπερτ Σβάιτσερ
Μ. Χατζηδάκη “Έκτορας και Ανδρομάχη
Orpheus and Eurydice
Οδυσσέας και Κίρκη
google art project
Μ. Ανδρόνικος
Μένω σε κάποια γειτονιά
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Παίζω, χαίρομαι κι αθλούμαι και για αγώνες προπονούμαι
Γνωριμία με τα αθλήματα και τους ολυμπιακούς αγώνες
Γεωργία Δρακάκη1
74ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Με το πρόγραμμα αυτό προσπαθούμε, πρώτα από όλα, να παίξουμε και να ασκήσουμε το
σώμα μας, να μάθουμε τη συνεργασία, την ομαδικότητα, τη διαφορετικότητα. Σκοπός του
προγράμματος είναι να γνωρίσουμε τη χαρά και τα οφέλη του αθλητισμού, αθλήματα, αθλητές,
προπονητές, συναισθήματα αλλά και τα αθλητικά ιδεώδη καθώς και να αποκτήσουμε πολλές
γνώσεις σχετικά με τους ολυμπιακούς αγώνες του παρελθόντος και του παρόντος. Δοκιμάζουμε
τις δεξιότητές μας σε αγωνίσματα και αθλοπαιδιές. Η μεθοδολογία που ακολουθείται είναι τόσο
η διαθεματική προσέγγιση όσο και του σχεδίου εργασίας. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά
εξερευνούν, εκφράζονται, επικοινωνούν, συνεργάζονται, νιώθουν αλλά και διαχειρίζονται
συναισθήματα και διαμορφώνουν θετική στάση για τον αθλητισμό και τη διαφορετικότητα.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_76.html

Λέξεις κλειδιά
Παιγνίδια, Αθλήματα, Ολυμπιακοί Αγώνες, Αθλητικά Ιδεώδη

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος έγινε για δύο σημαντικούς λόγους. Πρώτον, γιατί το
2016 είναι το έτος που θα διεξαχθούν οι Ολυμπιακοί αγώνες, μια παγκόσμια γιορτή που περνάει
μηνύματα αγάπης, ειρήνης και φιλίας και μεταφέρει το πνεύμα της οικουμενικότητας και
δεύτερον γιατί το φετινό τμήμα είναι ένα τμήμα 10 ατόμων, τα 4 από τα οποία είναι προνήπια
και 2-3 νήπια δεν είχαν παρακολουθήσει ούτε προνήπιο, ούτε καν παιδικό σταθμό. Έτσι, είναι
ένα θέμα που εύκολα μπορείς να το προσαρμόσεις στο επίπεδο της τάξης, να το συνδέσεις με
άλλα θέματα του προγράμματος όπως το σώμα και ο εαυτός, η διατροφή, τα συναισθήματα, η
διαφορετικότητα και εμπλέκεται εύκολα με όλα τα επιστημονικά πεδία του ΔΕΠΠΣ (Γλώσσα,
Μαθηματικά, Τέχνες, Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη, Φυσικές Επιστήμες, Μελέτη
Περιβάλλοντος, ΤΠΕ). Εξάλλου, κάποια παιδιά ήδη συμμετείχαν σε εξωσχολικές αθλητικές
δραστηριότητες και έτσι, διαφαινόταν και το ενδιαφέρον τους για το θέμα αλλά και η
μεγαλύτερη ευκολία να μπορέσουν να φέρουν πληροφορίες και υλικό για τα θέματά μας.

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές
●
●
●
●
●
●
1

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με δραστηριότητες από όλες τις γνωστικές περιοχές:
Μελέτη Περιβάλλοντος
Γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες
Τέχνες
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - drakakigeorgia@gmail.com
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Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματος είναι να γνωρίσουν την αξία του αθλητισμού και της σωματικής
δραστηριότητας. Μέσα από τη γνωριμία των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων να
συνειδητοποιήσουν το μήνυμα της παγκόσμιας ειρήνης, φιλίας και συνεργασίας, να
εξοικειωθούν με τη διαφορετικότητα και να την αποδεχτούν ευκολότερα.
Μελέτη Περιβάλλοντος:

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να γνωρίσουν διαφορετικά αθλήματα και χώρους διεξαγωγής αντίστοιχων αγώνων.
● Να γνωρίσουν τους ολυμπιακούς αγώνες από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα αλλά και
τους παραολυμπιακούς.
● Να γνωρίσουν τα αθλητικά όργανα που χρησιμοποιούν οι αθλητές στα διάφορα
αγωνίσματα και τα ειδικά αξεσουάρ που χρησιμοποιούν οι αθλητές με ειδικές ανάγκες.
● Να μάθουν να αναγνωρίζουν την αθλητική ενδυμασία και τα αξεσουάρ, ανάλογα με το
άθλημα.
● Να αντιληφθούν την αξία μιας αθλητικής εκδήλωσης και της συμμετοχής τους σε αυτή.
● Να κατανοήσουν ότι ο αθλητισμός αποτελεί στοιχείο πολιτισμού για κάθε κοινωνία,
στον χώρο και στον χρόνο.
● Να κατανοήσουν τη διαφορετικότητα και μέσα από τον αθλητισμό.
● Να γνωρίσουν την ύπαρξη των διαφορετικών χωρών του κόσμου, τις σημαίες τους, τις
πολιτισμικές διαφορές.
● Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με την ανακύκλωση και να συνειδητοποιήσουν
βιωματικά τη χρησιμότητά της, μέσω της κατασκευής αυτοσχέδιων αθλητικών οργάνων.
Γλώσσα:

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να συνειδητοποιήσουν ότι ο αθλητισμός κι η σωματική άσκηση έχουν διαφορετικούς
κάθε φορά σκοπούς και διαφορετική ορολογία.
● Να επιλέγουν το κατάλληλο λεξιλόγιο και τη σωστή δομή και σύνταξη του λόγου, στην
προσπάθειά τους να εκμαιεύσουν πληροφορίες (π.χ. σύνταξη ερωτηματολογίου για
συνέντευξη αθλητή ή προπονητή).
● Να εκφέρουν σωστά τον λόγο, με την κατάλληλη ένταση και χρωματισμό, στην
προσπάθειά τους να παρουσιάσουν πληροφορίες που έχουν συλλέξει, στην ολομέλεια
της τάξης.
● Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, μέσα από τις νέες πληροφορίες σχετικά με τα
αθλήματα, τα αγωνίσματα, τις συνθήκες, τους κανόνες, τη βαθμολογία κ.α.
● Να καθορίσουν τους κανονισμούς των παιγνιδιών.
● Να περιγράφουν ένα παιγνίδι ή ένα άθλημα με σωστή χρονολογική σειρά και με τις
ακριβείς λέξεις και λεπτομέρειες για να γίνεται κατανοητό.
● Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση γραπτού και προφορικού λόγου και γενικότερα τους
σκοπούς της γραφής.
● Να καταγράφουν είτε με σύμβολα είτε με γράμματα τις πληροφορίες που τους είναι
χρήσιμες.
● Να επικοινωνήσουν και να εκφράσουν τα συναισθήματά τους και τις εντυπώσεις τους ή
ακόμα και τα παράπονα και τις διαφωνίες τους κατά τη διάρκεια των παιγνιδιών.
Μαθηματικά:

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να ταξινομούν σε ομάδες και υποομάδες.
● Να συγκρίνουν μεγέθη.
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Να απαριθμούν τους αθλητές, τις συμμετοχές, τη σειρά κ.α.
Να μετρούν τους πόντους και τη βαθμολογία κατά τη διάρκεια διαφόρων αθλημάτων
και αγώνων.
Να καταγράφουν τη βαθμολογία ή το σκορ.
Να συγκρίνουν ποσότητες και να καταγράφουν με αριθμητικά σύμβολα.
Να κατανοούν και να ακολουθούν τη χρονική ακολουθία.
Να αναπτύξουν την αναλυτικοσυνθετική τους ικανότητα.

Φυσικές Επιστήμες:

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να γνωρίσουν τα διάφορα υλικά που είναι φτιαγμένα τα αξεσουάρ και τα όργανα των
αγωνισμάτων.
● Να αντιληφθούν τις ιδιότητες των οργάνων (βάρος, μέγεθος, υφή) αλλά και την έννοια
της δύναμης, της αντίστασης, της αντοχής, της διάρκειας, της απόστασης.
● Να υπολογίζουν την απόσταση και τον χρόνο.
Τέχνες:

Μουσική
Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να συνειδητοποιήσουν ότι η μουσική είναι αναπόσπαστο κομμάτι κάποιων αθλημάτων.
● Να ακούσουν διάφορα μουσικά κομμάτια μέσα από τις παρουσιάσεις των αθλητών και
αθλητριών.
● Να συντονίζουν την κίνησή τους με τον ρυθμό της μουσικής.
● Να ανταποκρίνονται με διάφορους τρόπους σε ρυθμικά πρότυπα.
● Να εκφράζουν το συναίσθημά τους ανάλογα με τη μουσική.
● Να ακούσουν τον Ολυμπιακό Ύμνο.
● Να έρθουν σε επαφή με τους εθνικούς ύμνους της Ελλάδας και άλλων χωρών.
Εικαστικά
Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να αποδώσουν με διάφορες τεχνικές τις εντυπώσεις τους από τις καινούριες εμπειρίες
σχετικά με τον αθλητισμό και να αποτυπώσουν τις προτιμήσεις τους.
● Να κατασκευάσουν όργανα ή αξεσουάρ γυμναστικής με διαφορετικά και κυρίως
ανακυκλώσιμα υλικά.
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τις σωματικές τους δυνατότητες και δεξιότητες.
● Να συνειδητοποιήσουν τη διαφορετικότητα τη δική τους και των άλλων, να αποκτήσουν
αυτοεκτίμηση και να αποδεχτούν και τη διαφορετικότητα των άλλων.
● Να μάθουν τη χαρά της συνεργασίας, της ομαδικότητας.
● Να μάθουν να ακολουθούν τους κανονισμούς των αγωνισμάτων.
● Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματά τους και να μάθουν να τα διαχειρίζονται (π.χ.
επιτυχία, αποτυχία….).
● Να παίξουν, να χαρούν, να αλληλεπιδράσουν και να επικοινωνήσουν.
● Να αγαπήσουν και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στον αθλητισμό.
● Να γνωρίσουν τα αθλητικά ιδεώδη και να κατανοήσουν το «ευ αγωνίζεσθαι».
Ψυχοκινητική ανάπτυξη

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να προάγουν την αξία της υγείας και της σωματικής και πνευματικής ευεξίας.
● Να αναπτύξουν τη λεπτή και την αδρή κινητικότητα.
● Να αυξήσουν την αναπνευστική τους ικανότητα.
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●

Να προάγουν τη σωματική ετοιμότητα, δύναμη, αντοχή, ευλυγισία, ταχύτητα, ισορροπία
και ακρίβεια.

Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών (ΤΠΕ)

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να μάθουν να βρίσκουν πληροφορίες μέσα από το διαδίκτυο (π.χ.εικόνες) για τα θέματα
που τους ενδιαφέρει.
● Να εντοπίζουν και να παρακολουθούν χρήσιμα βίντεο από το You tube.
● Να χρησιμοποιήσουν λογισμικό σχεδίασης, επεξεργασίας και δημιουργίας ταινίας για να
δημιουργήσουν τη δική τους ταινία (animation).
● Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών, εφαρμογών και άλλων προγραμμάτων και να
τα χρησιμοποιήσουν ως μέσα για την επίτευξη στόχων και επιδιώξεων.
● Να μάθουν να χρησιμοποιούν τη φωτογραφική μηχανή, το μηχάνημα μαγνητοφώνησης
για τις συνεντεύξεις.
● Να αποκτήσουν θετική στάση στη χρήση των νέων μέσων τεχνολογίας.

Μεθοδολογία υλοποίησης προγράμματος
Η επιλογή του θέματος έγινε με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών, αφού ήδη από τις
αναγνωριστικές συνεντεύξεις των γονιών στην αρχή της χρονιάς, διαπίστωσα ότι τα περισσότερα
παιδιά ασχολούνταν με τον αθλητισμό στις απογευματινές εξωσχολικές τους δραστηριότητες.
Χρησιμοποιήθηκε, βέβαια, η διαθεματική προσέγγιση.
Αρχικά, τέθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι και το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, καθώς
και τα υποθέματα, με διάφορες μεθόδους, καταιγισμό ιδεών, διατύπωση ερωτημάτων,
ομαδοσυνεργατική εργασία.
Στην επεξεργασία, όμως, των υποθεμάτων, τα παιδιά ανέλαβαν μέσα στα πλαίσια της
διαδικασίας του σχεδίου εργασίας να εξερευνήσουν, με τη βοήθεια των γονιών τους, να
ανακαλύψουν, να επεξεργαστούν και να παρουσιάσουν πληροφορίες και υλικό, ατομικά και σε
ομάδες στην ολομέλεια της τάξης.
Έπειτα από συνεννόηση, τα παιδιά έφερναν τους προπονητές τους από τα διάφορα
αθλήματα ή αθλητές μέσα στην τάξη, και είχαν την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις και να πάρουν
απαντήσεις άμεσα αλλά και να κάνουν βιωματικά προπόνηση και εξάσκηση ή να φορέσουν τον
ειδικό εξοπλισμό.
Γινόταν ομαδική δουλειά μέσα στην ολομέλεια ή σε μικρότερες ομάδες, για τη διατύπωση
και τη σύνταξη πιθανών ερωτήσεων συνέντευξης κάποιου αθλητή ή προπονητή ή ακόμη για την
επιλογή και κατασκευή κάποιου «δώρου», που θα προσφέραμε ως ανταμοιβή και «ευχαριστώ»
στους προπονητές ή ειδικούς που θα μας επισκέπτονταν για να μας δώσουν πληροφορίες ή την
κατασκευή κάποιων αθλητικών αξεσουάρ που χρειάστηκε να κατασκευάσουμε στη διάρκεια του
προγράμματός μας.
Έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία με βιωματικό τρόπο, ενισχυόταν η συνεργασία, η
αλληλεπίδραση, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων.
Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος η νηπιαγωγός είχε εμψυχωτικό, διευκολυντικό και
διεκπεραιωτικό ρόλο, δίνοντας χώρο στην αυτενέργεια των παιδιών. Βοηθούσε στη δημιουργία
κατάλληλου κλίματος ελεύθερης έκφρασης και αποδοχής, ίσων ευκαιριών ανεξαρτήτως ηλικίας,
φύλου ή ρυθμού ανάπτυξης και μάθησης. Ενθάρρυνε τα παιδιά να εκφράζονται, να παρατηρούν,
να αξιολογούν και κυρίως οργάνωνε τις δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει πάντα
ενδιαφέρον, προσμονή και χαρά για την επόμενη δράση, ώστε η γνώση να «χτίζεται» μέσω της
ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών.

Περιγραφή δράσεων
Το πρόγραμμα μάς απασχόλησε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους αλλά πιο
συστηματικά πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια 5-6 μηνών από τον Ιανουάριο και μετά.
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Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση για το θέμα του Αθλητισμού και της σημασίας του

Αρχικά, η αφορμή δόθηκε με τον εορτασμό της Πανελλήνιας Ημέρας Αθλητισμού 5-10-16
και την επίσκεψη του γυμναστή σε Δημοτικό Σχολείο Δειλινών, κ. Βογιατζάκη Ιωάννη (μπαμπάς
παιδιού του νηπιαγωγείου μας), ο οποίος μας έδειξε παιγνίδια με τις μπάλες του μπάσκετ, του
ποδοσφαίρου και του βόλεϊ και τα παιδιά δοκίμασαν τις ικανότητές τους στον στόχο με τα χέρια,
με τα πόδια αλλά και με διαφορετικές ρίψεις.
Επίσης, μας επισκέφτηκε η προπονήτρια της ρυθμικής κ. Ναταλία Γκουντούνοβα (μαμά
παιδιού του νηπιαγωγείου μας), η οποία μας ενημέρωσε για το άθλημα της ρυθμικής και μας
παρουσίασε τα 5 διαφορετικά όργανα (κορίνες, μπάλα, σχοινάκι, στεφάνι, κορδέλα) με τα οποία
μπορούν οι αθλήτριες της ρυθμικής γυμναστικής να πάρουν μέρος σε αντίστοιχα αγωνίσματα σε
ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Μας έδωσε ένα δείγμα προθέρμανσης στην προπόνηση και μας
παρουσίασε τους τρόπους που μπορεί μια αθλήτρια να χειριστεί το κάθε όργανο ρυθμικής και
να κάνει το πρόγραμμά της. Τα παιδιά, στο τέλος, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το όργανο
της επιλογής τους και να βιώσουν την αίσθηση της άσκησης προσωπικά.
Αφού έγιναν συζητήσεις για τη σημασία και την αξία του αθλητισμού, είδαμε σχετικά βίντεο,
καταλήξαμε στο σύνθημα-μήνυμα: ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ ΣΗΜΑΣΙΑ ΕΧΕΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΟΧΙ Η
ΝΙΚΗ, που έγραψαν και ζωγράφισαν ομαδικά με τα παιδιά και των άλλων τμημάτων, σε πανό
που το κρέμασαν έξω από το σχολείο.
Γνωριμία με το σώμα - παιγνίδια ευαισθητοποίησης

Έπειτα, ευκαιριακά μέσα από τα θέματα ο εαυτός μου - το σώμα μου, οι αισθήσεις, η
διατροφή αλλά και τις παγκόσμιες ημέρες της διατροφής, των ατόμων με ειδικές ανάγκες
γινόταν η σύνδεση με το θέμα του αθλητισμού και αναδύονταν σιγά σιγά τα ενδιαφέροντα των
παιδιών. Κυρίως στη θεματική του σώματος, μάς δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε ασκήσεις με το
σώμα μας, να παίξουμε και να ασκήσουμε την αναπνοή μας, να ξεχωρίσουμε και να ασκήσουμε
τα μέλη μας, να πειραματιστούμε με διαφορετικούς τρόπους βαδίσματος και κίνησης
γενικότερα, να ακολουθήσουμε και να συγχρονίσουμε την κίνησή μας με συγκεκριμένους
ρυθμούς ή μουσικά μοτίβα. Ο καθένας ενεργούσε για τον εαυτό του και ανταποκρινόταν όπως
εκείνος αισθανόταν ή μπορούσε. Παίξαμε, επίσης, πολλά ομαδικά παιγνίδια που απαιτούσαν
συνεργασία, ομαδικότητα, συγκέντρωση και αντανακλαστικές κινήσεις. Ακόμα, προσπαθήσαμε
να παίξουμε παιγνίδια που είχαν σαν στόχο τη συνειδητοποίηση των αισθήσεων και τη δυσκολία
της έλλειψής τους. Συγχρόνως, είδαμε εικόνες, παρακολουθήσαμε αρκετά βίντεο με αγώνες
ατόμων με ειδικές ανάγκες και όλα αυτά τα ερεθίσματα μας έδωσαν τροφή για συζητήσεις και
απορίες.
Γνωριμία με τα αθλήματα - σχέδιο εργασίας - ομάδες παρουσίασης - δράσεις

Οδηγηθήκαμε, λοιπόν, μέσα από αυτή τη διαδικασία στον καταιγισμό ιδεών και τα
ιστογράμματα για το τι ξέρουμε για τον αθλητισμό, τι θέλουμε να μάθουμε και τέλος, με ποιο
τρόπο θα πάρουμε αυτές τις πληροφορίες και τι άλλο θα θέλαμε να κάνουμε σχετικά με το θέμα
μας (σχέδιο εργασίας).
Χωριστήκαμε αρχικά, και αυτόματα θα έλεγα, σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και
τις εξωσχολικές αθλητικές δραστηριότητες που είχε κάθε παιδί και αφού γράψαμε και στείλαμε
ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς, σε καθορισμένη ημερομηνία τα παιδιά έφεραν υλικό και
το παρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης (αθλητικές στολές και αξεσουάρ, μετάλλια,
φωτογραφίες και βίντεο από προπονήσεις, βιντεάκια από το youtube με αγώνες σπουδαίων
Ελλήνων και ξένων αθλητών, πληροφορίες…)
1η παρουσίαση: αθλήματα με μπάλα
2η παρουσίαση: ρυθμική και ενόργανη
3η παρουσίαση: στίβος, πολεμικές τέχνες
4η παρουσίαση: καλλιτεχνικό πατινάζ - χορός, κολύμβηση
5η παρουσίαση: ιππασία
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Βέβαια, οι παρουσιάσεις αυτές έγιναν με μεγάλα χρονικά διαστήματα ανάμεσά τους
κάποιες φορές κι αυτό για τον λόγο ότι παρεμβάλλονταν θέματα εποχιακά και επετειακά ή
ευκαιριακά που έπρεπε να δουλευτούν ή και ακόμα ασθένειες των παιδιών που είχαν τις
παρουσιάσεις, ακυρώσεις από τους προπονητές που είχαν αναλάβει την υποχρέωση να μας
επισκεφθούν. Έτσι, ο αρχικός σχεδιασμός χρονοδιαγράμματος δεν τηρήθηκε ακριβώς.
Πάντα, τις παρουσιάσεις των παιδιών ακολουθούσε συζήτηση αλλά και επιπρόσθετο υλικό,
πληροφορίες και επεξεργασία αυτών με τη δική μου συμβολή και τη βοήθεια της τεχνολογίας
(dvd, youtube, βιβλία, φωτογραφίες, αξεσουάρ….).
Η απολαυστικότερη, όμως, και πιο εποικοδομητική εμπειρία σε αυτό το πρόγραμμα ήταν η
παρουσία ειδικών προπονητών ή αθλητών στον χώρο του σχολείου. Τόσο τα παιδιά που τους
είχαν καλέσει (ήταν οι προπονητές τους) όσο και τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας, το περίμεναν
με αγωνία και το βίωναν με χαρά και ενθουσιασμό.
Ο πρώτος που μας επισκέφτηκε ήταν ο θείος του Παντελή, ο Δημήτρης Βεργιανάκης, πρώην
ποδοσφαιριστής της ομάδας «Μινωική», ο οποίος μας έφερε και μας παρουσίασε στολές από
διαφορετικές ομάδες που είχε παίξει, παπούτσια, επιγονατίδες, μας έδειξε μετάλλια που τους
είχαν απονείμει, φωτογραφίες με τις παλαιότερες ομάδες. Ενώ, η Δέσποινα μας έφερε
συλλεκτική φανέλα της εθνικής ομάδας της Ελλάδας, μπάλα και γάντια τερματοφύλακα.
Τα παιδιά είχαν προετοιμάσει (τις είχαν γράψει μόνα τους σε ένα μεγάλο κανσόν) ερωτήσεις
για να του πάρουν συνέντευξη, την οποία και μαγνητοφωνήσαμε. Εκείνος μας απάντησε σε όλες
τις ερωτήσεις και τέλος, κάναμε μαζί του προθέρμανση και για προπόνηση επιδοθήκαμε σε σουτ.
Για να τον ευχαριστήσουμε του χαρίσαμε ένα κύπελλο, φτιαγμένο από άχρηστα υλικά,
κυπελλάκια γιαουρτιού τυλιγμένα με αλουμινόχαρτο και μια μπάλα από εφημερίδα και
ζωγραφισμένη με τέμπερες, που τα είχαμε ετοιμάσει όλοι μαζί τις προηγούμενες μέρες.
Στη συνέχεια, ακολούθησε η ρυθμική, όπου η Μαρία που είχε αναλάβει το θέμα, ήρθε με
το κορμάκι της και τα παπουτσάκια της και μας παρουσίασε όχι μόνο την προθέρμανση αλλά και
ολόκληρο πρόγραμμα, το οποίο ανέλυε με κάθε λεπτομέρεια και «διόρθωνε» με υπομονή και
κατανόηση τα παιδιά που προσπαθούσαν με ιδιαίτερη προσοχή και χαρά να την ακολουθήσουν.
Είχε πάρει και συνέντευξη από την προπονήτριά της, Νatalia Korompenikova, την οποία μας την
έφερε γραμμένη (από τη μαμά της) για να τη διαβάσουμε.
Σειρά είχε η ενόργανη όπου και εδώ, ο αρμόδιος επί του θέματος, Μάνος, μας πληροφόρησε
αρκετά κατατοπιστικά για τα όργανα στα οποία γίνονται τα αντίστοιχα αγωνίσματα της
ενόργανης και φυσικά επιδοθήκαμε όλοι μαζί σε ασκήσεις εδάφους. Παρακολουθήσαμε σε
βίντεο τη συνέντευξη που πήρε ο ίδιος από την προπονήτριά του, Γκανιέβα-Ροδίτη Νίκη, στον
χώρο της προπόνησής του αλλά και βιντεάκια από το YOUTUBE από κορυφαίους Έλληνες και
ξένους αθλητές της ενόργανης γυμναστικής.
Ακολούθησαν τα αγωνίσματα του στίβου με την Εύα, η οποία με τη σειρά της μας έφερε
χρήσιμες πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό και μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε
παιγνίδια σκυταλοδρομίας, αγώνες ταχύτητας και ρίψεις σφαίρας.
Με την Άσπα ασχοληθήκαμε με το καλλιτεχνικό πατινάζ, που σχετίζεται με κάποιο τρόπο με
τον χορό, το μπαλέτο με το οποίο της αρέσει να ασχολείται τα απογεύματά της. Μας έφερε
πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό και μας προέτρεψε να ζωγραφίσουμε κάποια φύλλα
εργασίας που είχε εκτυπώσει από το Internet, με παγοπέδιλα και αθλήτριες του πατινάζ.
Εκείνο που με αγωνία περίμεναν γιατί αναβλήθηκε αρκετές φορές, ήταν η επίσκεψη του
προπονητή του Μάνθου, Θοδωρή Φουκαράκη, ο οποίος ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες και
για την ακρίβεια το MUAΥ THAI. Είχαμε ήδη προετοιμάσει τις ερωτήσεις για τη συνέντευξη και
το δώρο του, που ήταν ένα ζευγάρι γάντια φτιαγμένα από εφημερίδα, χαρτοταινία και τέμπερες.
Την ημέρα της παρουσίασης, ο Μάνθος ντύθηκε με τη στολή του, τα προστατευτικά,
επικαλαμίδες, μασελάκι για τα δόντια του, το κράνος και τα γάντια και τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν πολύ. Όταν, δε, ήρθε ο προπονητής και μας έκαναν επίδειξη προπόνησης τα
παιδιά έμειναν με ανοιχτό το στόμα και τα μάτια γουρλωμένα και αμέσως κάποια εκδήλωσαν
ενδιαφέρον να παρακολουθήσουν μαθήματα MUAΥ THAI. Βέβαια, όταν δοκίμασαν να κάνουν
147

τα ίδια κάποιες κινήσεις και να ακολουθήσουν τις οδηγίες του προπονητή κατάλαβαν ότι δεν
είναι εύκολο. Αυτό που επισημάνθηκε ήταν ότι οι πολεμικές τέχνες είναι μόνο για τις
προπονήσεις και τους αγώνες και όχι για την καθημερινότητα και την επίλυση διαφορών στο
σχολείο ή στο σπίτι.
Η τελευταία επίσκεψη ειδικού περιελάμβανε μια ιδιαίτερη έκπληξη. Η προπονήτρια της
Κλειούς, Εύη Καραπετσάκου, έφερε μαζί της κι ένα πόνι, από τη σχολή Ιππασίας «My horse» του
κ. Μανώλη Αλμπαντάκη και της Κουκλινού Μαρίας, ένα αληθινό ολοζώντανο πόνι, το ΖΑΧΑΡΗ.
Τα παιδιά μετά την πρώτη έκπληξη, είχαν ιδιαίτερη ανυπομονησία να το χαϊδέψουν. Ο Ζαχάρης
τους έκανε τη χάρη όχι μόνο να τον χαϊδέψουν αλλά και να βάλουν το καπέλο της ιππασίας και
να γίνουν πραγματικοί αναβάτες. Η προπονήτρια τούς έδινε και οδηγίες για το πώς θα κάνουν
και κάποιες ακροβατικές κινήσεις πάνω στο πόνι (π.χ. να μην κρατούν και να τεντώσουν τα χέρια)
και τα παιδιά ανταποκρίθηκαν όλα χωρίς φόβο και με πολύ ενθουσιασμό. Τέλος, περάσαμε μέσα
στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων για την καθιερωμένη συνέντευξη και την απονομή του
ευχαριστήριου δώρου, που ήταν ένας πίνακας ζωγραφικής με μεικτή τεχνική, κολλάζ και
ζωγραφική και απεικόνιζε ένα άλογο (είχαμε κολλήσει επάνω σκόνη από ελληνικό καφέ) μέσα
σ΄ ένα λιβάδι με λουλούδια (ζωγραφική με τέμπερες και δακτυλομπογιές) όπου υπάρχει ένας
φράχτης φτιαγμένος από καλαμάκια από σουβλάκια.
Μετά από κάθε επίσκεψη ακολουθούσε συζήτηση, όπου τα παιδιά αντάλλασαν τις σκέψεις
τους, εξέφραζαν τα συναισθήματά τους, επαναλάμβαναν τα μηνύματα που μας περνούσε ο κάθε
ειδικός. Κι εκεί ήταν που συνειδητοποιούσαν ότι με όποιο άθλημα και να ασχοληθείς πρέπει να
τηρείς τους 3 βασικούς κανόνες: να τρως σωστά, να κοιμάσαι σωστά και να προπονείσαι σωστά.
Συνειδητοποιούσαν ότι στον αθλητισμό υπάρχουν όλα τα συναισθήματα και ότι πρέπει να ξέρεις
να τα διαχειρίζεσαι σωστά. Άκουγαν ότι οι αθλητές μεταξύ τους είναι φίλοι και ότι αγωνίζονται
με σεβασμό, άμιλλα και πνεύμα ομαδικότητας και όχι βίας και ρατσισμού.
Τέλος, αποτύπωναν στο χαρτί ό,τι τους είχε εντυπωσιάσει.
Ολυμπιακοί και παραολυμπιακοί αγώνες

Παρακολουθήσαμε με τη βοήθεια της τεχνολογίας ( προτζέκτορα) και του ίντερνετ, υλικό
που μας έδινε πληροφορίες για τον αθλητισμό και τη σημασία του στην αρχαιότητα και για τους
πρώτους ολυμπιακούς αγώνες, την τελετή αφής της ολυμπιακής φλόγας, τη λαμπαδηδρομία
αλλά και dvd με τις τελετές έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών και παραολυμπιακών αγώνων
του 2004 στην Αθήνα, και πολλά στιγμιότυπα από αγώνες Ελλήνων και ξένων κορυφαίων
αθλητών σε πολλά ατομικά και ομαδικά αγωνίσματα. Γνωρίσαμε τα σχέδια των μασκώτ, τις
δάδες και φτιάξαμε κι εμείς τη δική μας δάδα και τις δικές μας μασκώτ.
Διαβάσαμε βιβλία με πληροφορίες για τους Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς αγώνες.
Τέλος, τα παιδιά βρέθηκαν, στα πλαίσια οργανωμένης επίσκεψης με το σχολείο με τον τίτλο
«Αθλητική Εκδρομή», στον χώρο του Παγκρητίου Σταδίου, έχοντας την ευκαιρία να ξεναγηθούν
στους χώρους διεξαγωγής προπονήσεων και αγώνων διαφόρων αθλημάτων (αίθουσα
πυγμαχίας, χώρος ανοιχτού και κλειστού στίβου). Είδαν πλούσιο υλικό, φωτογραφίες από τη
διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων του 2004 στο Ηράκλειο, φανέλες σπουδαίων Ελλήνων και
ξένων ποδοσφαιριστών, είδαν και έπιασαν δύο αυθεντικές δάδες από τη λαμπαδηδρομία στην
πόλη μας παλαιότερων ολυμπιακών αγώνων και αντίγραφο του ολυμπιακού βωμού με το
κάτοπτρο, όπου ανάβει ή φλόγα και άκουσαν πολλές πληροφορίες για τον εθελοντισμό, τους
ολυμπιακούς αγώνες, και τα ιδεώδη που αντιπροσωπεύουν.
Έπειτα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία, στον χώρο του ανοιχτού στίβου, να αγωνιστούν τα ίδια
σε ομάδες σε αθλοπαιδιές με τη βοήθεια του ειδικού προσωπικού του Παγκρητίου Σταδίου, σε
οργανωμένο πρόγραμμα.

Εμπλεκόμενες δράσεις
Όπως έχουμε αναφέρει ήδη παραπάνω, αξιοποιούσαμε όλες τις ευκαιρίες για εμπλοκή
τομέων και δραστηριοτήτων. Έτσι, τις Απόκριες, το θέμα της στολής μας στο «Καρναβάλι της
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Γειτονιάς μου» που πραγματοποίησε το νηπιαγωγείο μας σε συνεργασία με άλλα 2 νηπιαγωγεία
της γειτονιάς, ήταν ο αθλητισμός. Τα παιδιά, λοιπόν, δημιούργησαν μόνα τους τις στολές τους
με ανακυκλώσιμα υλικά. Έφτιαξαν στεφάνι ολυμπιονίκη με εφημερίδα και γκοφρέ, έβαψαν και
έκοψαν την ελληνική σημαία, τον «Φοίβο» και την «Αθηνά», και τον αριθμό της φανέλας του
αθλητή και τα κόλλησαν επάνω σε παλιά άσπρα μπλουζάκια του μπαμπά. Με πηλό έφτιαξαν και
μετάλλια που κρέμασαν στον λαιμό τους. Στη συνέχεια επέλεξαν ένα άθλημα και έφτιαξαν τα
ανάλογα αξεσουάρ πάλι με ανακυκλώσιμα υλικά (ακόντιο, ρακέτα του τένις, ρακέτα του πινγκ
πονγκ, βάρη).
Σε όλη τη διάρκεια του χρόνου, παίζαμε παιγνίδια ομαδικά, ψυχοκινητικά, ανταγωνιστικά,
συναγωνιστικά, συνεργασίας, σε ζευγάρια (με μπάλες, κορδέλες, στεφάνια, υφάσματα, κώνους,
ραβδιά, σακουλάκια ψυχοκίνησης, μπαλόνια, φτερά, εφημερίδες, σκυτάλες, κ.α.).
Δοκιμάσαμε διάφορα αθλήματα, όπως άλμα εις μήκος, δρόμους ταχύτητας, δρόμους μετ΄
εμποδίων, σκυταλοδρομία, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, boccia.
Παίξαμε παιγνίδια αντιστοίχισης, μνήμης και παρατηρητικότητας, αναγνώρισης
αθλημάτων, φωνολογικής ενημερότητας, με εκτυπωμένο και πλαστικοποιημένο υλικό από το
ίντερνετ.
Παίξαμε παιγνίδια στον υπολογιστή, με το λογισμικό του Kidepedia και του Babypedia.
Ακούσαμε το τραγούδι «Δώδεκα μήνες αθλητές» από τη γνωστή «ΛΙΛΙΠΟΥΠΟΛΗ» της
Μαριανίνας Κριεζή.
Διαβάσαμε παραμύθια όπως είναι «Μια φορά ήταν … η Κολοτούμπα» της Σ. Μαντούβαλου,
«Η Δέσποινα και το περιστέρι» του Ευγ. Τριβιζά.
Και φυσικά καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, με κάθε ευκαιρία ερχόμασταν σε
επαφή με τον γραπτό λόγο (να γράψουμε ερωτήσεις, πληροφορίες, καινούριες λέξεις,
εντυπώσεις…), και τα μαθηματικά (απαριθμήσεις, μετρήσεις, ομάδες….), ενώ κάποιες φορές
επεξεργάζονταν φύλλα εργασίας κυρίως ανοιχτού τύπου στη γλώσσα, στα μαθηματικά ή τη
μελέτη περιβάλλοντος.
Και τέλος, η γιορτή για το κλείσιμο του σχολείου, θα περιλαμβάνει παιγνίδια με τα παιδιά
και των άλλων τμημάτων αλλά και με τους γονείς τους, σε ομάδες.

Αξιολόγηση
Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, καθώς συνεχίζουμε να
δοκιμάζουμε νέα παιγνίδια και νέα αθλήματα και θα ακολουθήσει και η αποχαιρετιστήρια
γιορτή του σχολείου με τα παιδιά και των άλλων τμημάτων, όπου πάλι θα έχει ομαδικά παιγνίδια
με τα παιδιά και τους γονείς τους, θεωρώ ότι το πρόγραμμα στέφθηκε με επιτυχία.
Οι στόχοι στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό επιτεύχθηκαν καθώς τα παιδιά ήρθαν σε άμεση
επαφή με τον αθλητισμό. Εμπλούτισαν το λεξιλόγιο και τις γνώσεις τους, γνώρισαν προπονητές
αθλημάτων και έλυσαν τις απορίες τους, βίωσαν συναισθήματα θετικά και αρνητικά (χαρά,
απογοήτευση, θυμό, ντροπή, αγωνία, άγχος, περηφάνια, κ.α.) και έμαθαν να τα διαχειρίζονται.
Έμαθαν να εξερευνούν τη γνώση, να βρίσκουν τρόπους να επιλύουν προβλήματα καλλιεργώντας
την κριτική τους σκέψη, να θέτουν κοινούς στόχους και να συνεργάζονται για την επίτευξή τους.
Συνειδητοποίησαν ότι ο αθλητισμός είναι υγεία και διαμόρφωσαν θετική στάση ως προς την
υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα.
Αποδέχτηκαν την έννοια της διαφορετικότητας και έβαλαν τις βάσεις ενάντια του ρατσισμού
και της σχολικής βίας.
Υπήρξαν, βέβαια, και δυσκολίες, με το χρονοδιάγραμμα γιατί υπήρχαν αναβολές στις
επισκέψεις των ειδικών, απουσίες λόγω ασθένειας των παιδιών, παρεμβολές εποχιακών και
επετειακών θεμάτων, ο χώρος των πολλαπλών χρήσεων δεν ήταν πάντα διαθέσιμος, γιατί τον
χρησιμοποιούσαν τα άλλα τμήματα. Επίσης, στα πρώτα παιγνίδια, αντιμετωπίσαμε θέματα
διαχείρισης συναισθημάτων, καθώς κάποια παιδιά θύμωναν γιατί έχαναν, κάποια
απογοητεύονταν ή ντρέπονταν ή ακόμα και δεν είχαν το θάρρος να δοκιμάσουν κάποιες
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δεξιότητες. ‘Ομως, γρήγορα έμαθαν να διαχειρίζονται τα συναισθήματα και τις καταστάσεις και
να βρίσκουν λύσεις.
Τέλος, θα πρέπει να επισημάνω ότι απόδειξη της θετικής επίδρασης του προγράμματος στα
παιδιά, είναι ότι όσα παιδιά δεν ασχολούνταν μέχρι τώρα με κάποια αθλητική δραστηριότητα,
ζήτησαν από τους γονείς και εκείνοι με τη σειρά τους ανταποκρίθηκαν, και ξεκίνησαν κάποια
δραστηριότητα από αυτές που είχαν γνωρίσει στα πλαίσια του προγράμματος (ιππασία, Μuay
Thai..). Ακόμη κι αυτά που ήδη ασχολούνταν με ένα άθλημα, θέλησαν να δοκιμάσουν και άλλα
αθλήματα.

Ευχαριστίες
Η υλοποίηση αυτού του προγράμματος δεν θα είχε την ίδια επιτυχία αν δεν είχαμε την
στήριξη πολλών ειδικών. Θα θέλαμε, λοιπόν, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τους
ειδικούς που μας επισκέφτηκαν και μας έδωσαν τόσες πληροφορίες και τόσες συγκινήσεις.
Ευχαριστούμε τους:
1. Αλμπαντάκη Μανώλη και Κουκλινού Μαρία, ιδιοκτήτες της σχολής Ιππασίας «My
Horse».
2. Βεργιανάκη Δημήτρη, ποδοσφαιριστή της Μινωικής.
3. Βογιατζάκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό Φυσικής Αγωγής Δημοτικής Εκπαίδευσης.
4. Γκουντούνοβα Ναταλία , προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής.
5. Καραπετσάκου Εύη, προπονήτρια ιππασίας.
6. Korompenikova Natalia, προπονήτρια Ρυθμικής Γυμναστικής.
7. Γκανιέβα - Ροδίτη Νίκη, προπονήτρια Ενόργανης Γυμναστικής.
8. Τον Δήμο, το Παγκρήτιο Στάδιο και τους υπεύθυνους του προγράμματος «Αθλητική
Εκδρομή».
9. Φουκαράκη Θοδωρή, προπονητή Muay Thai.
Θα ήταν μεγάλη παράλειψη αν δεν ευχαριστούσαμε τους γονείς όλων των παιδιών, που ο
καθένας από τη δική του πλευρά συνέβαλε είτε βοηθώντας το παιδί του να συγκεντρώσει το
πληροφοριακό υλικό για να μας το παρουσιάσει στην τάξη είτε κάνοντας τις απαραίτητες
συνεννοήσεις για τις συνεντεύξεις ή τις επισκέψεις των προπονητών στον χώρο του σχολείου.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην προϊσταμένη του 74ου Νηπιαγωγείου, Κεφαλάκη Μαρία και τις
υπόλοιπες συναδέλφους που με υποστήριξαν και με διευκόλυναν κατά τη διάρκεια υλοποίησης
αυτού του προγράμματος.
Τέλος, το μεγαλύτερο ευχαριστώ ανήκει στα παιδιά Άσπα, Εύα, Παντελή, Δέσποινα, Μάνο,
Κλειώ, Μαρία, Αναστασία, Γιώργο και Μάνθο, που χωρίς τη δική τους συμβολή δε θα είχαμε
τώρα αντικείμενο για να σας παρουσιάσουμε.
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Η αυλή του σχολείου μας
Κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών και δημιουργία σχολικού κήπου
Μαρία Πλατάκη1, Κυριακή Πασχαλίδου2, Ευθυμία Φαρσάρη3
Δημοτικό Σχολείο & Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας
Περίληψη
Ο ρόλος του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού θεωρείται ένας από τους βασικούς
παράγοντες της παιδαγωγικής διαδικασίας και γι’ αυτό η σχολική αυλή αντιμετωπίζεται ως
χώρος αγωγής και εκπαίδευσης. Σκοπό του παρόντος προγράμματος αποτελεί η βελτίωση και
αξιοποίηση του υπαίθριου σχολικού χώρου, μέσα από την κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών
και τη δημιουργία σχολικού κήπου. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε το σχολικό έτος
2015-2016 και έχει διάρκεια περίπου 6 μήνες. Συμμετείχε το Δημοτικό Σχολείο με 27 μαθητές
και το Νηπιαγωγείο με 12 μαθητές, υπό την καθοδήγηση 3 εκπαιδευτικών. Χρησιμοποιήθηκε η
μέθοδος project και δόθηκε έμφαση σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες. Το πρόγραμμα
αξιολογήθηκε ως επιτυχές από τα μέλη της σχολικής κοινότητας, καθώς οι στόχοι επιτεύχθηκαν
σε σημαντικό βαθμό και οι μαθητές άλλαξαν αντιλήψεις για τη χρήση της αυλής του σχολείου.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_39.html

Λέξεις κλειδιά
Επιδαπέδια παιχνίδια, σχολικός κήπος, θερμοκήπιο

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Ο προαύλιος χώρος του σχολείου επιτελεί ένα ξεχωριστό παιδαγωγικό και κοινωνικό ρόλο,
ο οποίος σε όλη τη διάρκεια της σχολικής ζωής του μαθητή δεν μπορεί να αγνοηθεί. Οι
δραστηριότητες που εξελίσσονται μέσα σ’ αυτόν έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτόνωση και την
ψυχαγωγία των μαθητών αλλά και την παροχή πολλαπλών ευκαιριών για την ομαλή ένταξή τους
στο κοινωνικό περιβάλλον. Ως τέτοιου είδους δραστηριότητες θεωρούνται η επαφή και η
γνωριμία με διαφορετικούς ανθρώπινους χαρακτήρες και τύπους οικογενειών, η ανάπτυξη
ανθρώπινων σχέσεων και η δημιουργία και καλλιέργεια ενδοομαδικών και διαομαδικών
σχέσεων, κυρίως μέσα από το παιχνίδι (Παπαστάμου, 1989).
Τα επιδαπέδια παιχνίδια βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν βιωματικά την έννοια του
παιχνιδιού και να γίνουν και εκείνοι με τη σειρά τους “σωστοί” παίκτες. Οι μαθητές όλων των
ηλικιών τους σχολείου μας μαθαίνουν να συνεργάζονται, καλλιεργώντας το ομαδικό πνεύμα και
δίνοντας έμφαση στο ότι όλοι οι μαθητές είτε είναι 4 είτε 12 μπορούν να συνεισφέρουν
σημαντικά και να αναβαθμίσουν αισθητικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά την αυλή. Ο
καθαρισμός και η καλλιέργεια των παρτεριών προάγει σημαντικά το αίσθημα της
υπευθυνότητας και σεβασμού απέναντι στο περιβάλλον και τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν
ως έναν βαθμό τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης σε μία αγροτική κοινωνία. Τέλος, η συνεργασία
του Νηπιαγωγείου με το Δημοτικό Σχολείο αποτελεί μία ιδανική συνθήκη όπου οι μικροί μας
μαθητές θα μεταβούν αργότερα ομαλά στο Δημοτικό Σχολείο και οι μεγάλοι μας μαθητές
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αναλαμβάνουν αυξημένες ευθύνες καθοδήγησης των μικρών συνειδητοποιώντας ότι η
συμπεριφορά τους αποτελεί ένα είδος πρότυπου γι’ αυτούς.
Το πρόγραμμά μας χωρίστηκε σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την επιλογή και την
κατασκευή των επιδαπέδιων παιχνιδιών σε κατάλληλα σημεία της αυλής. Το δεύτερο μέρος
αφορά τον καθαρισμό των δύο μικρών παρτεριών, την τοποθέτηση γλαστρών φυτεύοντας μέσα
λουλούδια ανθεκτικά στις ζεστές καιρικές συνθήκες του τόπου, ενώ παράλληλα δίνουν χρώμα
με τα άνθη τους στο περιβάλλον. Το τρίτο μέρος αφορά τον καθαρισμό του μεγάλου παρτεριού
του σχολείου μας και τη δημιουργία ενός σταθερού θερμοκηπίου. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν
στον βαθμό που ήταν δυνατό και στα τρία μέρη υπό την καθοδήγηση των τριών εκπαιδευτικών
του σχολείου.

Συμβατότητα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π.Σ.
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στηρίζεται στις αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου
Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.)
για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Ο σχεδιασμός βασίστηκε στα ενδιαφέροντα, στις
ανάγκες και στις υπάρχουσες γνώσεις και επιθυμίες των παιδιών. Οι ικανότητες και οι δεξιότητες
των παιδιών αναπτύσσονται μέσα από τη βιωματική και ενεργητική μάθηση καθώς εμπλέκονται
σε ομαδικές και διερευνητικές δράσεις δίνοντας έμφαση στον εντοπισμό προβλημάτων και την
επίλυσή τους.
Στο παρόν πρόγραμμα αναπτύσσονται δράσεις από όλα τα διδακτικά αντικείμενα του
Δ.Ε.Π.Π.Σ. (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, φυσικά, εικαστικά, φυσική αγωγή,
τεχνολογίες πληροφοριών, κοινωνική και πολιτική αγωγή). Έτσι επιτυγχάνεται η ολιστική
αντίληψη της γνώσης και η προαγωγή της διαθεματικότητας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των
αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων
1. Μελέτη Περιβάλλοντος - Φυσικά: Τα φυτά, οι ανάγκες και η φωτοσύνθεση
2. Μαθηματικά: Μέτρηση μήκους και επιφάνειας
3. Γλώσσα: Δημιουργία οδηγιών - κανόνων για τη χρήση των παιχνιδιών
4. Εικαστικά: Χρήση χρωμάτων και ανάμιξη αυτών
5. Φυσική Αγωγή: Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, γνώση σωστής διαχείρισης του χώρου,
συντονισμός, χεριού και ματιού, συντονισμός μεταξύ των χεριών του
6. Τεχνολογίες των πληροφοριών: Αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου για τα
επιδαπέδια παιχνίδια και την επιλογή των κατάλληλων καλλωπιστικών φυτών
7. Κοινωνική και πολιτική αγωγή: Δημιουργία ομάδων, κανόνων, ανάπτυξη δεξιοτήτων
επικοινωνίας

Σκοπός και στόχοι
Το Δημοτικό Σχολείο Ψαρής Φοράδας συστεγάζεται με το Νηπιαγωγείο Ψαρής Φοράδας.
Ανάμεσά τους υπάρχει ένας μεγάλος προαύλιος χώρος, ο οποίος καλύπτεται από ασφαλτικό
τάπητα. Στις άκρες της αυλής υπάρχουν 3 παρτέρια, 2 μικρά και 1 μεγάλο. Δεν υπάρχει κανένα
παιχνίδι στον χώρο, ενώ τα παρτέρια έχουν μια εικόνα εγκατάλειψης καθώς έχουν χρόνια να
καθαριστούν. Επειδή δεν υπάρχει κάτι που να υποδεικνύει ότι στον συγκεκριμένο χώρο υπάρχει
σχολείο (πέρα από τα κτίρια), θεωρήσαμε σκόπιμο τη φετινή σχολική χρονιά να ασχοληθούμε
με την ανακατασκευή του χώρου.
Αρχικά, συζητήσαμε το θέμα με τους μαθητές κυρίως του Δημοτικού Σχολείου. Όλοι οι
μαθητές έδειξαν ενθουσιασμένοι να αλλάξουν την αυλή δίνοντάς της περισσότερο χρώμα. Οι
ίδιοι πρότειναν την τοποθέτηση λουλουδιών στα μικρότερα παρτέρια και την καλλιέργεια
λαχανικών στο μεγαλύτερο. Ακόμη, θεώρησαν σκόπιμη τη δημιουργία παιχνιδιών, ώστε να
σταματήσουν να παίζουν μόνο κυνηγητό. Τέλος, δήλωσαν έντονα την επιθυμία τους για την
κατασκευή παιδικής χαράς ή έστω ενός παιδότοπου, κάτι που λείπει από το χωριό. Για να είναι
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εφικτή η υλοποίηση των παραπάνω ζητήσαμε από τους μαθητές να δεσμευτούν απέναντι στο
πρόγραμμα για την προσπάθειά τους και τη συνεργασία τους.
Σκοπός, λοιπόν, του προγράμματος αποτελεί η αισθητική αναβάθμιση της αυλής του
σχολείου μέσα από την κατασκευή επιδαπέδιων παιχνιδιών και τη χρήση τους, τη δημιουργία
ενός μικρού παιδότοπου, την καλλιέργεια λουλουδιών στα δύο μικρά παρτέρια και τη
δημιουργία και φύτευση θερμοκηπίου στο μεγαλύτερο παρτέρι.
Στόχοι του προγράμματος:
1. Να γνωρίσουν οι μαθητές τα φυτά του οικοσυστήματος της περιοχής τους και να
προσπαθήσουν να τα καλλιεργήσουν.
2. Να οργανώσουν τα επιδαπέδια παιχνίδια στην κοινή αυλή του Δημοτικού και του
Νηπιαγωγείου, ώστε οι μαθητές να παίζουν με ασφάλεια και σε κατάλληλη απόσταση
μεταξύ τους.
3. Να σχεδιάσουν με προσοχή τα επιδαπέδια παιχνίδια και να τα χρωματίσουν κατάλληλα.
4. Να εκτιμούν τα αποτελέσματα που θα επιφέρουν ο σχολικός κήπος και τα επιδαπέδια
παιχνίδια στην αισθητική του προαύλιου χώρου.
5. Να συνεργάζονται ικανοποιητικά μεταξύ τους, με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και
με τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων.
6. Να καλλιεργηθεί η περιβαλλοντική συνείδηση και η σπουδαιότητα της φύσης στην
ανθρώπινη ζωή.
7. Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την καθαριότητα και τη συντήρηση ενός χώρου που
δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές.
8. Να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να παίρνουν αποφάσεις.
9. Να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά και
να επιλύουν μόνοι τους προβλήματα που προκύπτουν.
10. Να χρησιμοποιούν οι μαθητές τις Τ.Π.Ε. κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του
προγράμματος.

Περιγραφή δράσης
Αφορμή για την πραγματοποίηση του εν λόγω προγράμματος αποτέλεσε η εικόνα μίας
μεγάλης άδειας αυλής και τριών παρτεριών, τα οποία έμεναν αναξιοποίητα επί σειρά ετών. Οι
μαθητές του Νηπιαγωγείου για να παίξουν στο διάλειμμα έφερναν τα παιχνίδια, που είχε μέσα
η αίθουσά τους. Οι μαθητές του Δημοτικού έπαιζαν είτε κυνηγητό είτε προτιμούσαν να μένουν
μέσα στις αίθουσες και να παίζουν επιτραπέζια παιχνίδια.
Καταγραφή ιδεών

Αρχικά, θέσαμε το θέμα προς συζήτηση με τους μαθητές σε κάθε τάξη ξεχωριστά. Τους
ζητήσαμε να περιγράψουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους απέναντι στην αυλή τους. Όλα
τα παιδιά συμφώνησαν πως αν και είναι μεγάλη, ωστόσο δεν έχουν πολλές επιλογές για τη χρήση
της. Έπειτα, πρότειναν ιδέες για την αναβάθμισή της όπως τον καθαρισμό των παρτεριών και
την καλλιέργειά τους και τη δημιουργία παιδότοπου. Όλα τα παιδιά δεσμεύτηκαν με
ενθουσιασμό για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο για την καταγραφή περισσότερων
προτάσεων.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα, όλοι οι μαθητές συγκεντρώθηκαν σε μία αίθουσα όπου τα
πενταμελή συμβούλια των τμημάτων του Δημοτικού Σχολείου και οι μαθητές του Νηπιαγωγείου
παρουσίασαν τις προτάσεις τους. Έπειτα, από πολύωρη συζήτηση αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1. Καθαρισμός των παρτεριών του σχολείου
2. Τοποθέτηση και φύτεμα γλαστρών στα δύο μικρά παρτέρια
3. Δημιουργία θερμοκηπίου στο μεγάλο παρτέρι
4. Ανανέωση του χρώματος των εξωτερικών τοίχων στα σημεία που υπάρχει φθορά
5. Χρωματισμός των σιδερένιων παρτεριών και των παραθύρων τους από μαύρα και
σκουριασμένα σε χρωματιστά όπως επίσης και της κεντρικής πόρτας
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6. Δημιουργία εννέα επιδαπέδιων παιχνιδιών (παιχνίδι Α-Β, φιδάκι, ανεμοστρόβιλος,
τετρασφαίριση, κουτσό - κουκλόσπιτο, κουτσό - πύραυλος, σκάκι, πατητό, κουτσό με
δεκάδες - σαλιγκάρι)
7. Τέσσερα παγκάκια, τοποθετημένα περιμετρικά της αυλής
8. Δημιουργία παιδότοπου
Για να πραγματοποιηθούν τα παραπάνω χρειάζονται χρήματα, ώστε να αγοραστούν τα
χρώματα, οι γλάστρες, τα φυτά, το δάπεδο και τα παιχνίδια του παιδότοπου. Οι εκπαιδευτικοί
του σχολείου πρότειναν τους παρακάτω τρόπους για τη συλλογή χρημάτων και οι μαθητές
ανταποκρίθηκαν θετικά με προθυμία:
1. Χριστουγεννιάτικο παζάρι
2. Κάλαντα της άνοιξης (χελιδονίσματα)
3. Πασχαλινό παζάρι
Καθώς, όμως, το παραπάνω πρόγραμμα υπήρχε πιθανότητα να στοιχίσει περισσότερο από
τα χρήματα που θα συλλέγαμε, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δεσμεύτηκε να μας ενισχύσει
οικονομικά με δράσεις που ο ίδιος θα πραγματοποιούσε τη φετινή χρονιά για τον σκοπό αυτό.
Δημιουργία επιδαπέδιων παιχνιδιών

Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο οι μαθητές του Δημοτικού, αφού χωρίστηκαν σε ομάδες
προχώρησαν στον σχεδιασμό και τον χρωματισμό των εννέα επιδαπέδιων παιχνιδιών υπό την
καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Στον χρωματισμό βοήθησαν σημαντικά και οι μαθητές του
Νηπιαγωγείου. Όλα σχετίζονται με τη γνωστική, κοινωνική και κινητική ανάπτυξη των παιδιών
και όλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού.
Συγκεκριμένα το παιχνίδι της Α΄- Β΄ βοηθάει στη γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού και
ειδικότερα στην εκμάθηση της ορθογραφίας. Ειδικά για αυτό το παιχνίδι κατασκευάστηκε ένα
εγχειρίδιο από τους μαθητές με το βασικό λεξιλόγιο όλων των τάξεων.
Το φιδάκι είναι ένα από τα αγαπημένα και πιο γνωστά παιχνίδια των παιδιών. Εξασκούνται
σημαντικά στα μαθηματικά. Για το παιχνίδι αυτό, αγοράστηκε ένα πολύχρωμο ζάρι γίγας, το
οποίο οι μαθητές αγαπούν πολύ να χρησιμοποιούν .
Ο ανεμοστρόβιλος συμβάλλει στον οπτικοκινητικό συντονισμό και βοηθάει στην εκμάθηση
των εννοιών αριστερά - δεξιά, πάνω - κάτω. Οι μαθητές αποκτούν ευλυγισία - ελαστικότητα και
ευκαμψία.
Η τετρασφαίριση παίζεται με μπάλα και εξασκεί σημαντικά τον οπτικοκινητικό συντονισμό
των μελών του σώματος. Αγαπήθηκε από τα παιδιά, καθώς αντιλαμβάνεται από εκείνα ως ένα
είδος γηπέδου, κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει στο σχολείο λόγω έλλειψης χώρου.
Τα 3 κουτσό και το πατητό παίζονται κυρίως από τους μαθητές του Νηπιαγωγείου και των
μικρών τάξεων.
Η δημιουργία του σκακιού ήταν βασική επιθυμία των μαθητών του Δημοτικού. Ήδη οι
μαθητές μάθαιναν σκάκι μέσα στην αίθουσα από την επιτραπέζια μορφή του. Όταν είδαν στο
διαδίκτυο ένα επιδαπέδιο σκάκι, αποφάσισαν ότι έπρεπε να το κατασκευάσουν. Αγοράστηκαν
τα πιόνια - γίγας και το παιχνίδι ήταν έτοιμο.
Αφού δημιουργήθηκαν τα επιδαπέδια παιχνίδια, αφιερώθηκε μία ημέρα όπου τα παιδιά
έμαθαν να παίζουν τα παιχνίδια και ορίστηκαν κανόνες, ώστε να παίζονται αρμονικά από όλους.
Οι μαθητές κατασκεύασαν και μία ταμπέλα, η οποία ζητούσε από τους κατοίκους τους χωριού
να σεβαστούν την αυλή τους και να σταματήσουν να σταθμεύουν να αυτοκίνητά τους εντός
αυτής, όταν η εκκλησία με την οποία συστεγάζεται το σχολείο έχει λειτουργία.
Χρωματισμός των παρτεριών και της κεντρικής πόρτας - καθαρισμός και φύτεμα των
παρτεριών

Τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, οι μαθητές καθάρισαν τα παρτέρια του σχολείου και κλάδεψαν
τα τέσσερα ποώδη φυτά που υπήρχαν εκεί. Τα παρτέρια δεν είχαν καθαριστεί επί σειρά ετών,
γι΄αυτό χρειάστηκε περίπου ένας μήνας για να ολοκληρωθεί αυτή η εργασία.
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Έπειτα, τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων με τον προσωπικό τους κόπο
επεξεργάστηκαν τα κάγκελα των παρτεριών, τα παράθυρά τους και την κεντρική πόρτα καθώς
είχαν σκουριάσει και είχε φύγει σχεδόν το αρχικό τους μαύρο χρώμα. Αφού έγινε αυτό, οι
μαθητές ανέλαβαν ξανά δράση χρωματίζοντάς τα. Οι μαθητές ανανέωσαν και τα σημεία των
τοίχων που είχαν φθαρεί.
Τον Απρίλιο τοποθετήθηκαν γλάστρες και φυτεύτηκαν ποώδη φυτά στα δύο μικρά παρτέρια
από τους μαθητές.
Δημιουργία θερμοκηπίου - παγκάκια

Τον Μάιο τα μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων σε συνεργασία με τους μαθητές των
μεγάλων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου κατασκεύασαν ένα θερμοκήπιο στο μεγάλο παρτέρι
του σχολείου, το οποίο λόγω έλλειψης χρόνου θα καλλιεργηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.
Τοποθετήθηκαν οι βάσεις για τέσσερα παγκάκια και οι μαθητές χρωμάτισαν και γυάλισαν
τις ξύλινες πλάκες που τοποθετήθηκαν από πάνω.
Παιδότοπος - Θεατρική παράσταση

Τον Ιούνιο κατασκευάστηκε ο παιδότοπος του σχολείου μας. Τοποθετήθηκαν ο ειδικός
τάπητας και τα παιχνίδια.
Κατά τη λήξη της σχολικής χρονιάς παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση “Για όλα φταίνε
οι άλλοι, ποτέ εμείς...”. Το θέμα της είναι κυρίως οι ευθύνες που έχουν οι ενήλικες απέναντι στη
σημερινή Ελλάδα και οι ευθύνες των παιδιών στην Ελλάδα του μέλλοντος. Μέρος της
παράστασης αφορά και τις ευθύνες που έχουν οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, η εκκλησία και η
τοπική κοινωνία στην προστασία του σχολείου και της αυλής του, ώστε να διατηρηθεί όσο το
δυνατόν περισσότερο η δουλειά που έγινε εκεί φέτος.

Αξιολόγηση
Αξιολόγηση του προγράμματος γινόταν καθ’ όλη τη διάρκειά του. Ανάλογες βελτιωτικές
αλλαγές γίνονταν, όπου κρινόταν απαραίτητο. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούσαν το ενδιαφέρον
των παιδιών και άκουγαν προσεκτικά τις απόψεις τους. Ανατροφοδοτούσαν με νέα ερεθίσματα
τις εργασίες των μαθητών υποστηρίζοντάς τους, όταν ήταν απαραίτητο. Μέσα από όλες τις
δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, καταλάβαμε όλοι ότι η αυλή έχει βασικό ρόλο στην
ψυχολογία του ατόμου κατά τον ερχομό του και την παραμονή του στο σχολείο. Επίσης, η αυλή
αποτελεί πλέον ένα βασικό μέρος εκγύμνασης του νου και του σώματος. Επιπλέον, όλοι οι
μαθητές συνεργάστηκαν και έμαθαν να δουλεύουν σε ομάδες ανεξάρτητα από την ηλικία τους.
Τέλος, επειδή οι ίδιοι οι μαθητές εργάστηκαν πολύ για τη συγκέντρωση των χρημάτων τα οποία
χρειάστηκαν για την υλοποίηση του προγράμματος, είδαν τη δυσκολία, την κούραση και τη χαρά
που προσφέρει η εργασία.
Ολοκληρώνοντας την αξιολόγηση πρέπει να αναφέρουμε ότι καθώς χρειάστηκε ένα
επιπλέον χρηματικό ποσό για την ολοκλήρωση του προγράμματος, αυτό προσφέρθηκε από τον
σύλλογο γονέων και κηδεμόνων. Ας μην παραλείψουμε να πούμε, ότι οι μαθητές χάρηκαν πολύ
να συνεργάζονται και με άλλους ενήλικες εκτός από τους εκπαιδευτικούς αλλά και οι γονείς που
μας βοήθησαν κατά τις εργασίες μας έμειναν ικανοποιημένοι από τη διαδικασία.
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Γνωρίζω - αγαπώ - προστατεύω τον τόπο μου
Χλωρίδα και πανίδα της Κρήτης
Κατερίνα Σφακιανάκη1, Δέσποινα Μαυράκη2
Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου
Περίληψη
Στο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Γνωρίζω - αγαπώ - προστατεύω τον
τόπο μου» διάρκειας 6 μηνών συμμετείχαν 34 μαθητές Α΄ και Β΄ τάξης. Με αφόρμηση τον
Υδροβιότοπο του Αποσελέμη, ξεκινήσαμε να ερευνούμε τα φυτά και τα ζώα του τόπου μας και
γενικότερα της Κρήτης. Επίσης μελετήσαμε τα προϊόντα που προσφέρουν στον άνθρωπο, τη
διατροφή του και στην οικονομία του νησιού. Με γνώμονα την ενεργή συμμετοχή των παιδιών
και τη βιωματική μάθηση, οργανώθηκαν δραστηριότητες με στόχο την επαφή των παιδιών στην
φροντίδα ζώων και φυτών. Τέλος ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα σχετικά με το περιβάλλον,
όπως της μόλυνσης, ανακύκλωσης και εξαφάνισης ενδημικών ειδών.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_81.html

Λέξεις κλειδιά
Ζώα, φυτά, προϊόντα, φροντίδα, προστασία,διατροφή

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Ο τόπος είναι ένα θέμα γενικό και πολυδιάστατο, οπότε μπορεί να εξεταστεί από διάφορες
σκοπιές και οπτικές. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαθητές μένουν στην Ανάληψη, στο χωριό όπου
εκβάλει ένας από τους σημαντικότερους ποταμούς της Κρήτης αποφασίσαμε να γνωρίσουμε τον
τόπο μας από μια περιβαλλοντική σκοπιά. Ο Υδροβιότοπος του Αποσελέμη, έχει μελετηθεί από
επιστήμονες και έχει καταγραφεί η παρουσία πάνω από 200 ενδημικών φυτών και ζώων
αντίστοιχα. Ωστόσο στη συνείδηση μεγάλων και μικρών, ο Αποσελέμης αποτελεί μια
υποβαθμισμένη ζώνη. Αυτή η απαξίωση εδραιώνεται όλο και περισσότερο τριγύρω μας, όσον
αφορά το περιβάλλον και δικαιολογείται ίσως από την απομάκρυνση του ανθρώπου από τη
φύση. Η αποξένωση του ανθρώπου τον έκανε να σταματήσει να παρατηρεί και να
συνειδητοποιεί όλα όσα ασταμάτητα δημιουργεί η φύση τριγύρω και του προσφέρει απλόχερα.
Πρωταρχικός λοιπόν στόχος του προγράμματος ήταν να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στη
φύση. Να γνωρίσουν τη μοναδικότητα του τόπου μας σε σχέση με άλλους τόπους και να
εκτιμήσουν όσα η φύση δημιουργεί και προσφέρει στον άνθρωπο. Να συνειδητοποιήσουν την
εξάρτηση του ανθρώπου από το περιβάλλον ώστε να το προστατέψουν και να το διαφυλάξουν.

Σκοποί και στόχοι
Στόχοι του προγράμματος ήταν:
● Να γνωρίσουν τη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας.
● Να αναγνωρίσουν τη σχέση εξάρτησης φύσης - ανθρώπου.
● Nα καλλιεργηθεί περιβαλλοντική συνείδηση για τη σπουδαιότητα της φύσης στην
ανθρώπινη ζωή και την ανάγκη προστασίας της.
1
2

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - Katemanos9@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - des_mavraki@yahoo.gr
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Να αναπτύξουν υπεύθυνη στάση με τη φροντίδα φυτών και ζώων.
Να ευαισθητοποιηθούν στα ενδημικά - απειλούμενα είδη.
Να εκφραστούν με διάφορες μορφές τέχνης.
Να βελτιώσουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο.
Να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα διατροφής.
Να μάθουν να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά.
Να έρθουν σε επαφή με φυσικά υλικά.

Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η μέθοδος προσέγγισης η οποία εφαρμόστηκε,
ήταν η μέθοδος project. Για την επίτευξη των στόχων στηριχθήκαμε στην ανίχνευση πρότερων
γνώσεων, στον καταιγισμό ιδεών και την καταγραφή τους σε εννοιολογικούς χάρτες. Οι μαθητές
εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, διαθεματικά και εκφράστηκαν μέσα από τέχνες. Είχαν την
ευκαιρία μέσα από την επίσκεψη σε πεδία (Field trip), τη βιωματική μάθηση και την ανακάλυψη
να αναπτύξουν τις γνώσεις τους, την κριτική τους σκέψη και να προβληματιστούν.

Περιγραφή δράσης
Σύσφιξη ομάδας

Το παρόν πρόγραμμα εφαρμόστηκε στις τάξεις Α΄και Β΄ Δημοτικού. Το δυναμικό των
παιδιών φυσικά δεν ήταν ομογενές και περιλάμβανε μαθητές διαφόρων εθνικοτήτων και
εμπειριών. Πριν ακόμα ξεκινήσουμε το πρόγραμμα δαπανήθηκε ένα διάστημα, ώστε να
γνωριστούν και να δεθούν μεταξύ τους οι μαθητές. Παίξαμε λοιπόν παιχνίδια γνωριμίας
παρουσιάζοντας τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους. Βοήθησε αρκετά και η
συνεργασία μας στη διοργάνωση της θεατρικής γιορτής των Χριστουγέννων.
Σε αυτήν τη φάση ανακοινώθηκε το θέμα του προγράμματός μας και προσπαθήσαμε να
διερευνήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών.
Γεωγραφική θέση της Κρήτης

Ξεκινώντας από το νησί της Κρήτης και με τη βοήθεια Παγκόσμιου και Ελλαδικού χάρτη,
προσπαθήσαμε να προσδιορίσουμε τη θέση της Κρήτης πάνω στη γη αλλά και ειδικότερα στην
Ελλάδα. Οι μαθητές από τη μεριά τους, έδειξαν και σύγκριναν γεωγραφικά τη θέση της Κρήτης
σε σχέση με τις δικές τους χώρες καταγωγής. Συζητήσαμε για τη μορφολογία του εδάφους με τα
διαφορετικά υψόμετρα και την εναλλαγή του κλίματος ανά τόπο. Αφού ζωγραφίσαμε την Κρήτη,
εντοπίσαμε και σχεδιάσαμε το χωριό μας και τον ποταμό Αποσελέμη.
Γνωριμία με τα φυτά του τόπου μας

Αρχικά ζητήθηκε από τα παιδιά να συλλέξουν και να φέρουν στην τάξη φύλλα. Συγκρίναμε
τα μεγέθη, το χρώμα και την υφή των διαφορετικών φύλλων. Αφού αναγνωρίσαμε και
ονομάσαμε από ποιο φυτό προέρχεται κάθε φύλλο, τα χωρίσαμε σε τρεις κατηγορίες. Αυτά που
προέρχονται από δέντρα, από θάμνους και από πόες και τα κολλήσαμε σε αντίστοιχα φυτολόγια.
Συζητήσαμε και διακρίναμε τις διαφορές κάθε είδους στον κορμό (βλαστό) και στον χρόνο ζωής
τους. Με καταιγισμό ιδεών, τους ζητήσαμε να ονομάσουν, ποια φυτά του τόπου τους γνώριζαν
καταγράφοντάς τα σε χαρτί του μέτρου. Αφού τα χωρίσαμε σε είδη φυτών τους ζητήσαμε να
σκεφτούν ποια φυτά συναντάμε περισσότερο στην Κρήτη, προκειμένου να τα μελετήσουμε
περισσότερο, καταλήγοντας στην ελιά, το αμπέλι και τα αρωματικά φυτά.
Ξεκινώντας με την ελιά, με εικόνες αρχαίων αγγείων ανακαλύψαμε τον μύθο προέλευσης
της ελιάς από την ΑΘηνά μετά την διαμάχη της με τον Ποσειδώνα.(Ελιά αναζητώντας τους
μύθους) Με αφόρμηση πάλι τα αρχαία αγγεία και τοιχογραφίες της Κνωσσού, που
αναπαριστούν την ελιά, συζητήσαμε για τη σχέση εξάρτησης των ανθρώπων με την ελιά, από τ’
αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα. Συγκρίναμε τη συγκομιδή άλλοτε και τώρα και αναφέραμε όλα τα
προϊόντα που μας δίνει το φυτό.
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Αφού είδαμε δημιουργίες καλλιτεχνών εμπνευσμένες από την ελιά, ζωγραφίσαμε αγγεία με
την ελιά και τον μύθο της Αθηνάς και του Ποσειδώνα και φτιάξαμε ζωγραφιές και χαρακτικά με
ελιές.
Επισκεφτήκαμε ελαιώνα και εκεί συζητήσαμε τη μορφολογία, τα χρόνια ζωής και τη
διατήρηση των φύλλων της στην εναλλαγή των εποχών. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν
από κοντά αιωνόβια αειθαλή δέντρα και να συνειδητοποιήσουν, ότι ο ελαιώνας είναι ένα μικρό
δάσος και ότι η Κρήτη είναι γεμάτη από τέτοια δάση. Μέσα από τη συζήτηση ανακαλύψαμε πως
η ελιά μάς προσφέρει, εκτός από τον καρπό της, το οξυγόνο, τα ξύλα, τον ίσκιο της αλλά και τα
φύλλα της σαν τροφή για ζώα, λίπασμα και καύσιμη ύλη.
Τέλος επισκεφτήκαμε γειτονικό ελαιοτριβείο, όπου τα παιδιά, είδαν τον τρόπο παραγωγής
του λαδιού. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, εξέφρασαν τις απορίες τους και έμαθαν ότι πρώτα
ο καρπός πλένεται και διαχωρίζεται από φύλλα και κλαδιά τα οποία δίνονται σε κτηνοτρόφους,
ως ζωοτροφή. Με τη μέθοδο της φυγοκέντρισης, εκτός από το ελαιόλαδο, παίρνουμε και την
πυρήνα. Το ελαιόλαδο αποθηκεύεται σε δοχεία, ενώ η πυρήνα μεταφέρεται σε
πυρηνελαιουργείο, ώστε μετά από ειδική επεξεργασία, δίνει το πυρηνόξυλο (καύσιμη ύλη) και
το πυρηνέλαιο (σπορέλαιο χαμηλής ποιότητας - βιομηχανικό προϊόν). Επίσης παράγεται και ο
κατσίγαρος σε υγρή μορφή, ο οποίος είναι τοξικός και απομακρύνεται με σκοπό τη βιολογική
του επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση. Τα παιδιά παρά τη μικρή τους ηλικία, έδειξαν αρκετό
ενδιαφέρον και κατάλαβαν πόσο πολύ σημαντική είναι η ελιά.
Ολοκληρώνοντας την ελιά, αξιολογήσαμε με φύλλα εργασίας τις εμπειρίες και τις γνώσεις.
Συνεχίσαμε με το δεύτερο διασημότερο φυτό της Κρήτης, το αμπέλι.
Με αφορμή το μελοποιημένο ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου “Τσιριτρί τσιριτρό”,
μελετήσαμε το αμπέλι και τα προϊόντα του. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και αφού
συζήτησαν μεταξύ τους, ανακοίνωσαν όσα περισσότερα πράγματα γνώριζαν για το φυτό και τον
καρπό του. Συνθέτοντας όλες τις λέξεις κλειδιά φτιάξαμε την περιγραφή του αμπελιού.
Μιλήσαμε για το σταφύλι, που από τον χυμό του (μούστος) παίρνουμε το κρασί, το ξίδι, το ούζο,
τη ρετσίνα, το πετιμέζι, τη μουσταλευριά. Από τα φύλλα του κάνουμε ντολμαδάκια. Γευτήκαμε
σταφίδες και μάθαμε για τον τρύγο, καθώς και τις γιορτές κρασιού. Το κατατάξαμε στα
φυλλοβόλα και στους θάμνους και είδαμε τον τρόπο αναπαραγωγής του.
Μέσα από τα αρχαία αγγεία, είδαμε τις ομοιότητες στη συγκομιδή και την παραγωγή
καρπού, καθώς και την προσφορά του στον άνθρωπο, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.
Επίσης συγκρίναμε τα χαρακτηριστικά της ελιάς και του αμπελιού.
Μέσα από τα εικαστικά, ζωγραφίσαμε τον θεό - προστάτη του αμπελιού, τον Διόνυσο,
φτιάξαμε το δικό μας αμπέλι με κολάζ, αφού ελέγξαμε τις γνώσεις μας με φύλλα εργασίας.
Τα βότανα και τα αρωματικά φυτά, που έχουν επίσης ένα σημαντικό ρόλο στη ζωή μας, ήταν
το επόμενο βήμα μας.
Με τη βοήθεια του διαδικτύου είδαμε εικόνες (Βότανα της Κρήτης) και αναφερθήκαμε στα
πιο γνωστά. Βασιλικός, δάφνη, δεντρολίβανο, δίκταμο, δυόσμος, θυμάρι, μέντα, μαϊντανός,
ρίγανη, φασκόμηλο, χαμόμηλο, πράσο, σέλινο, ταραξάκο, τσουκνίδα, τριβόλι.
Πρώτα εξηγήσαμε τις ευεργετικές ιδιότητές τους (φαρμακευτικές, καταπραϊντικές,
ηρεμιστικές, τονωτικές, αντισηπτικές κ.α.) Μυρίσαμε και γνωρίσαμε είδη βοτάνων και
αρωματικών φυτών και φτιάξαμε φυτολόγια με αυτά.
Οργανώσαμε Έκθεση Βοτάνων στην αυλή του σχολείου, με σκοπό τη γνωριμία και την ένταξή
τους στη διατροφή των παιδιών. Οι μαθητές των Α ’και Β’ τάξεων κατεύθυναν και ξεναγούσαν τα
μεγαλύτερα παιδιά στην Έκθεση. Στη συνέχεια παρασκευάσαμε αφεψήματα και καλέσαμε όλα
τα παιδιά να τα γευτούν. Ενθουσιαστήκαμε με τις θετικές αντιδράσεις και το απολαύσαμε.
Επισκεφτήκαμε τον βοτανόκηπο - βιοτεχνία συσκευασίας βοτάνων του κυρίου Γιάννη
Βεληβασάκη στα Αγριανά. Εκεί ενημερωθήκαμε για τον τρόπο συγκομιδής, αποξήρανσης και
συσκευασίας βοτάνων. Επίσης ενημερωθήκαμε για τη διατροφική τους αξία από διατροφολόγο,
που μίλησε στα παιδιά και απάντησε σε ερωτήσεις. Μας δόθηκε η ευκαιρία να δούμε την
καλλιέργεια αρωματικών φυτών από κοντά.
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Τέλος αξιολογήθηκαν οι εμπειρίες - γνώσεις των παιδιών. Μετά από τη διαδικασία της
γνωριμίας τους με τα φυτά του τόπου μας, τους ζητήθηκε, μέσα από ομάδες να καταγράψουν
προϊόντα φυτών που παράγονται στην Κρήτη.
Συνειδητοποιήθηκε η αξία των φυτών στη διατροφή, την οικονομία, την απασχόληση, τον
πολιτισμό.
Αναπαραγωγή - βλάστηση - φροντίδα φυτών

Αρχικά παρατηρήσαμε - μελετήσαμε τα μέρη του φυτού, ανακαλύπτοντας τον ρόλο του
καθενός. Έπειτα θέσαμε διάφορους προβληματισμούς. Αποξηράναμε φυτά σε εφημερίδες και
φτιάξαμε φυτολόγια.
Παρατηρώντας τα αγριόχορτα στην αυλή μας, αναρωτηθήκαμε πως φύτρωσαν από μόνα
τους. Μέσα από τη συζήτηση και έπειτα από προβολή βίντεο, τα παιδιά ανακάλυψαν “Πώς οι
σπόροι ταξιδεύουν;” και μεταφέρονται ώστε να φυτρώσει ένα νέο φυτό. Ακόμα διαπίστωσαν ότι
η μορφολογία των σπόρων δεν είναι τυχαία αλλά είναι τέτοια ώστε να εξυπηρετεί τον σκοπό
αυτό. (Μορφολογία σπόρων).
Με τη χρήση βίντεο παρατηρήσαμε την αναπαραγωγή με σπόρο καθώς και άλλους τρόπους
αναπαραγωγής φυτών (με κονδύλους, με μόσχευμα, με παραφυάδες, με βολβούς, με ρίζωμα.)
Εκφράστηκαν και εμπέδωσαν τη γνώση τους μέσα από θεατρικό παιχνίδι, αναπαριστώντας
το ταξίδι και την εξέλιξη των σπόρων. Έγιναν, ο άνεμος που φυσάει, η βροχούλα που πέφτει στη
γη, ο σπόρος που κάθεται στο χώμα, το φυτό που φυτρώνει και μεγαλώνει.
Στη συνέχεια, προσπαθήσαμε να φυτέψουμε με πολλούς τρόπους αναπαραγωγής φυτών.
Αναλυτικότερα, φυτέψαμε σπόρους γκαζόν, χρησιμοποιώντας καλσόν και μαύρο χώμα και
φτιάξαμε φατσούλες με “πράσινα” μαλλιά.
Μεταφερθήκαμε σε γειτονικό κήπο, ώστε τα παιδιά να δουν από κοντά την προετοιμασία
του χωραφιού για το φύτεμα πατάτας. Αφού σκάφτηκε το χωράφι και δημιουργήθηκαν τα
αυλάκια, τα παιδιά πήραν κομμάτια από πατάτες και τα φύτεψαν. Έπειτα πήραν χώμα και
σκέπασαν τους κονδύλους. Μετά απ’ αυτό, τα παιδιά εκφράστηκαν στο σχολείο φτιάχνοντας
εικαστικές δημιουργίες, με σφραγίδες από πατάτες.
Αργότερα αντιπρόσωποι από κάθε τάξη φωτογράφιζαν την εξέλιξη των φυτών αλλά και την
συγκομιδή τους και την παρουσίαζαν στους υπόλοιπους μαθητές μέσα στην τάξη.
Στις 15 Απριλίου συμμετείχαμε ενεργά στη δράση όλου του σχολείου “Αλλιώτικα
Μαθήματα” για την εναλλακτική μορφή μάθησης. Η δράση είχε σκοπό τη διαμόρφωση της αυλής
του σχολείου και εμείς φυτέψαμε τα δικά μας παρτέρια με καλλωπιστικά φυτά.
Αρχικά επισκεφτήκαμε το γειτονικό φυτώριο, για να επιλέξουμε τα κατάλληλα φυτά. Έπειτα
σκάψαμε και προετοιμάσαμε το έδαφος. Δουλεύοντας πάντα συνεργατικά, φυτέψαμε
παχύφυτα και ανθοφόρα είδη και όταν τελειώσαμε ζωγραφίσαμε τα παρτέρια μας. Το
αποτέλεσμα μας ενθουσίασε.
Θέλοντας να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της ανακύκλωσης και της
επαναχρησιμοποίησης υλικών, φυτέψαμε ξανά, με διάφορους τρόπους σε πλαστικά μπουκάλια.
Βάλαμε σπόρους (φακές, φασόλια), βολβούς (κρεμμύδια, κρινάκια), μοσχεύματα (παχύφυτα,
καλλωπιστικά) και μεταφυτέψαμε μικρά φυτά (ντοματιές, μαρούλια, μαϊντανό, κολοκυθιές,
αλλά και σκυλάκια, πελαργόνια, πετούνιες κ.ά.). Συζητήσαμε για τη φροντίδα που χρειάζονται
τα φυτά και συμφωνήσαμε να τα φροντίζουμε μοιράζοντας αρμοδιότητες.
Είναι σημαντικό να πούμε εδώ, ότι οι μαθητές των Α΄και Β΄τάξεων, όπως βέβαια και όλοι οι
μαθητές του σχολείου, έδειξαν μεγάλη υπευθυνότητα και ευαισθησία, απέναντι σε όλα τα φυτά,
που έκαναν την αυλή μας πιο όμορφη.
Υδροβιότοπος του Αποσελέμη

Στο πλαίσιο γνωριμίας με τον τόπο μας επισκεφτήκαμε τον Υδροβιότοπο του Αποσελέμη.
Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν ζώα και φυτά της
περιοχής. Είχαν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τα διαφορετικά είδη φυτών (πόα, θάμνος,
δέντρα) και ζώων (θηλαστικά, πτηνά, ερπετά, ψάρια, έντομα). Μέσα από τη βιωματική μάθηση
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ανακάλυψαν την έννοια του ποταμού, των εκβολών του, την έννοια του υδροβιότοπου αλλά και
της χλωρίδας και πανίδας που ευδοκιμεί στην περιοχή αυτή.
Αρχικά μέσα από συζήτηση και αναλύοντας τη λέξη υδροβιότοπος, προσπαθήσαμε να
εξηγήσουμε την ερμηνεία της λέξης. Δείξαμε με φωτογραφικό υλικό μερικά ενδημικά φυτά και
ζώα, τα οποία λόγω της εποχής ή λόγω των συνθηκών δεν θα μπορούσαμε να συναντήσουμε.
Δηλαδή στα φυτά, το κρινάκι της θάλασσας και τον ασκόλημπρο. Ομοίως στα ζώα δείξαμε τον
δεντροβάτραχο, τον κρητικό βάτραχο, τον αγκαθοποντικό, το καλογυναικάρι και διάφορα πτηνά
που βρίσκουν καταφύγιο στον υδροβιότοπο του Αποσελέμη. Αναφερθήκαμε δείχνοντας
αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό σε ζώα όπως το φοινικόπτερο, τον κύκνο, τη χελώνα καρέτακαρέτα, τα οποία έβρισκαν καταφύγιο στην περιοχή, αλλά λόγω της έντονης παρουσίας του
ανθρώπινου στοιχείου, με τον τουρισμό και το κυνήγι, τα ζώα αναζήτησαν αλλού καταφύγιο. Σε
αυτό το σημείο κρίναμε σκόπιμο να αναφερθούμε στη νομοθεσία που έχει φτιάξει ο άνθρωπος
για να προστατέψει τον υδροβιότοπο και πόσο αναγκαία είναι η τήρησή της για τη διατήρηση
του οικοσυστήματος στην περιοχή.
Στη συνέχεια κάναμε πεζοπορία στις όχθες του ποταμού ονομάζοντας και παρατηρώντας
τα φυτά της περιοχής. Οι μαθητές αναγνώρισαν τα καλάμια, τις ελιές, τα αρμυρίκια, τις ξινίδες.
Αναφερθήκαμε επίσης στα φυτά που φυτρώνουν δίπλα στο ποτάμι όπως βάτα, καλάμια,
βατομουριά, λιγαριές. Παρατηρήσαμε τους αμμόλοφους με το δάσος θάμνων από θυμάρι, τις
σπαραγγιές και τους αθανάτους. Αφού εντοπίσαμε γαϊδουράγκαθα και ασκολήμπρους,
συζητήσαμε για τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν αρκετά φυτά. Εντοπίσαμε και το ανάποδο
παράδειγμα. Δηλαδή γνωρίσαμε φυτά που είναι δηλητηριώδη τόσο για τα ζώα όσο και για τον
άνθρωπο, όπως η πικροδάφνη και το καστορόδεντρο.
Παράλληλα, στην ξενάγηση, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να συναντήσουν διάφορα
ζώα, όπως μελίσσια, πάπιες, πουλιά, χελώνες, σαύρες, σκαθάρια, σαρανταποδαρούσες. Μέσα
από βιωματικά παιχνίδια, ανακάλυψαν την τροφική αλυσίδα ζώων και τη σημασία της για τη
διατήρηση του οικοσυστήματος. Πιο συγκεκριμένα στο πρώτο παιχνίδι μοιράστηκαν στους
μαθητές οι ρόλοι του κουνουπιού, βατράχου, φιδιού και αετού. Τους ζητήθηκε να πιαστούν
χεράκι τα ζώα που το ένα τρώγεται από το άλλο καταλήγοντας σε μια συνεχόμενη τροφική
αλυσίδα. Τους θέσαμε τον εξής προβληματισμό. Τα κουνούπια ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και
μεταφέρουν πολλές ασθένειες σε αυτόν. Γιατί λοιπόν ο άνθρωπος δεν προσπαθεί να εξαφανίσει
εντελώς με εντομοκτόνα την ύπαρξη κουνουπιών. Έτσι αφαιρέσαμε από την τροφική αλυσίδα το
παιδί με τον ρόλο του κουνουπιού. Τα παιδιά διαπίστωσαν ότι αυτό θα οδηγούσε σε δυσκολία
εύρεσης τροφής στον βάτραχο και αλυσιδωτά στο φίδι και στον αετό. Οπότε αυτό θα οδηγούσε
σε αφανισμό πολλών διαφορετικών αλληλοεξαρτώμενων ζώων. Στη συνέχεια εξετάσαμε μια
άλλη υπόθεση. Τι θα γινόταν αν από τα δηλητήρια που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος στις
καλλιέργειες εξαφανίζονταν οι βάτραχοι. Τα παιδιά τότε ορθά προέβλεψαν ότι θα εξαφανιστούν
όλα τα ζώα που έτρωγαν τον βάτραχο. Ταυτοχρόνως δε θα υπήρχε κανένα ζώο να τρώει τα
κουνούπια και αυτά θα υπερδιπλασιάζονταν. Ομοίως δουλέψαμε και στα υπόλοιπα ζώα της
αλυσίδας.
Το δεύτερο παιχνίδι που παίξαμε, ήταν το πλέγμα του οικοσυστήματος. Δώσαμε ομοίως
διάφορους ρόλους στα παιδιά έμβιων στοιχείων (κουνούπι, μέλισσα, σκουλήκι, κτλ) αλλά και
άβιων (αέρας, νερό, χώμα, κτλ) κολλώντας ετικέτες στις μπλούζες τους. Αφού τα παιδιά έκαναν
έναν μεγάλο κύκλο, χρησιμοποιήσαμε ένα νήμα ξεκινώντας από κάποιο παιδί - ζώο, το οποίο
κρατούσε την άκρη του νήματος. Καθώς ξετυλιγόταν το νήμα, το κρατούσαν τα παιδιά (ρόλοι) τα
οποία βρίσκονταν σε αλληλεξάρτηση μεταξύ τους. Συνεχίζοντας με τον ίδιο τρόπο με όλους τους
υπόλοιπους ρόλους, φτάσαμε τελικά να έχουμε φτιάξει ένα πλέγμα μεταξύ των στοιχείων
αυτών. Αυτό το περίτεχνο πλέγμα αναπαριστούσε την έννοια του οικοσυστήματος, που δε είναι
τίποτα άλλο από τις σχέσεις εξάρτησης μεταξύ άβιων και έμβιων στοιχείων σε έναν τόπο.
Προχωρώντας κάναμε την εξής ερώτηση: “Τι θα γινόταν αν το νερό του ποταμιού μολύνονταν με
απόβλητα από τον άνθρωπο;”. Οπότε το παιδί με τον ρόλο του νερού άφηνε το νήμα. Τα παιδιά
διαπίστωσαν ότι αλυσιδωτά αυτό θα επηρεάζει όλα τα υπόλοιπα στοιχεία που ήταν
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συνδεδεμένα με το νερό. Το πλέγμα έδειχνε σιγά σιγά να χαλαρώνει και να χαλάει.
Παραλληλίζοντας με το οικοσύστημα του Αποσελέμη, δείξαμε πόσο εύκολο είναι να χαλάσουμε
την ισορροπία ενός οικοσυστήματος.
Επιστρέφοντας στην τάξη μέσα από την ελεύθερη έκφραση ζωγραφίσαμε τον Αποσελέμη
και αξιολογήσαμε τις εμπειρίες των παιδιών με φύλλα εργασίας και γρίφους. Κατέγραψαν και
ομαδοποίησαν τα φυτά που είδαν σε κατηγορίες δέντρα, θάμνοι, πόες. Ομοίως κατέγραψαν τα
ζώα και τα χώρισαν σε θηλαστικά, πτηνά, έντομα, ερπετά. Τέλος βραβεύσαμε την καλύτερη
ομάδα.
Γνωριμία με τα ζώα του τόπου μας

Μετά την επίσκεψή μας στον Αποσελέμη και έχοντας διαχωρίσει τα είδη ζώων σε
κατηγορίες, ασχοληθήκαμε ειδικότερα με τρεις κατηγορίες ζώων. Τα οικόσιτα, τα ενδημικά, τα
αδέσποτα του τόπου μας.
Αρχικά στα οικόσιτα ασχοληθήκαμε με τα μέρη του σώματός τους, τους τρόπους άμυνας και
την προσφορά τους στον άνθρωπο. Οι μαθητές με την επίσκεψή τους στο πάρκο ζώων στην
Επισκοπή Ostrich park, είχαν την ευκαιρία να ταΐσουν ζώα. Μετά από το άρμεγμα να
τυροκομήσουν και να δοκιμάσουν το δικό τους τυρί. Αξιολογώντας τις εμπειρίες τους
εκφράστηκαν μέσα από προφορικό και γραπτό λόγο. Αργότερα στην τάξη οι μαθητές αφού
χωρίστηκαν σε ομάδες, κατέγραψαν όλα τα προϊόντα που δίνουν στον άνθρωπο τα οικόσιτα ζώα.
Κάθε ομάδα ασχολήθηκε με ένα μόνο ζώο και στο τέλος κάθε ομάδα ανακοίνωσε στην ολομέλεια
τις ιδέες της, φτιάχνοντας έναν συγκεντρωτικό πίνακα προϊόντων.
Συνεχίζοντας με τα ενδημικά, γνωρίσαμε ποια ζώα ζουν μόνο στην Κρήτη μέσα από
φωτογραφίες και βίντεο. Αναλυτικότερα γνωρίσαμε τον κρητικό βάτραχο, τον δεντροβάτραχο,
τον αγριόγατο, το κρι-κρι , τον κρητικό γυπαετό , τον κρητικό ιχνηλάτη, το γεωργαλίδικο άλογο,
την καρέτα-καρέτα. Παρατηρήσαμε τα χαρακτηριστικά τους και συζητήσαμε τους λόγους που
κινδυνεύουν να εξαφανιστούν τονίζοντας την ανάγκη προστασίας τους. Εμπεδώσαμε τις γνώσεις
μας μέσα από φύλλα εργασίας και ζωγραφική.
Tην παγκόσμια μέρα αδέσποτων ζώων ασχοληθήκαμε με αυτά, προβάλλοντας βίντεο για
την ανάγκη υιοθεσίας αδέσποτων ζώων και γιατί δεν πρέπει να αγοράζουμε ζώα. Συζητήσαμε
πως με την ανεύθυνη στάση των ανθρώπων καταλήγουν στον δρόμο. Σε ομάδες εργασίας
καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, κατέγραψαν τι θα έλεγαν αν μιλούσαν τα ζώα και φτιάξαμε
τα δικαιώματα των ζώων. Ως συνέπεια των παραπάνω ήταν να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές
για τα αδέσποτα της περιοχής και να αναζητήσουν τους ιδιοκτήτες τους συντάσσοντας αγγελίες.
Τέλος ανακεφαλαιώνοντας για τα ζώα της Κρήτης, δημιουργήσαμε τον χάρτη της Κρήτης
κολλώντας τα σημαντικότερα ζώα που συναντήσαμε στο νησί.
Ανακύκλωση

Αφού γνωρίσαμε χαρακτηριστικά του τόπου μας, μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε
πώς μπορούμε να τον προστατέψουμε από τη μόλυνση. Αρχίσαμε λοιπόν βλέποντας βίντεο από
χωματερές και αναζητήσαμε λύσεις για να μειώσουμε τον όγκο των σκουπιδιών. Η λύση του
προβλήματος ήταν η ανακύκλωση.
Φέραμε μέσα στην τάξη διάφορα σκουπίδια, που είχαν βέβαια επιλεγεί προηγουμένως.
Οργανώσαμε τα παιδιά σε ομάδες και ζητήσαμε σε ένα παιδί από κάθε ομάδα, να σηκωθεί και
να διαλέξει ένα σκουπίδι, από διαφορετικό υλικό, που θεωρεί ότι μπορεί να ανακυκλωθεί.
Υπήρχαν σκουπίδια από πλαστικό, γυαλί, χαρτί, λευκοσίδηρο, καθώς και ρούχα, παπούτσια,
τρόφιμα, ηλεκτρικές συσκευές, μπαταρίες, λάμπες, CD. Εδώ χρειάστηκαν λίγο τη βοήθειά μας για
ν’ αναγνωρίσουν τα υλικά. Αξιοσημείωτο είναι, ότι τα παιδιά δεν επέλεξαν τα τρόφιμα,
πιστεύοντας ότι δεν ανακυκλώνονται. Έπειτα, ζητήθηκε στην υπόλοιπη ομάδα να μαζέψει όσα
σκουπίδια ανήκαν στην ίδια κατηγορία με εκείνη που είχε επιλέξει ο αντιπρόσωπός τους.
Συζητήσαμε και είδαμε βίντεο για το ποια υλικά ανακυκλώνονται στον μπλε κάδο, και που
ανακυκλώνονται οι ηλεκτρικές συσκευές, οι μπαταρίες και οι λάμπες. Μιλήσαμε για τους
κόκκινους κάδους, την επαναχρησιμοποίηση ρούχων και παπουτσιών, καθώς και την σημασία
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τους στην κοινωνική αλληλεγγύη. Στην περίπτωση των τροφίμων οι μαθητές σκέφτηκαν ότι
μπορούν να αποτελέσουν τροφή για ζώα (κότες, σκύλοι, γουρούνια κ.ά.). Δείξαμε με βίντεο έναν
άλλο τρόπο που θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τα υπολείμματα τροφών φτιάχνοντας
λίπασμα για τα φυτά μας με κομποστοποίηση. Τέλος είπαμε, ότι τα μόνα υλικά που δεν
ανακυκλώνονται, είναι τα σπασμένα κεραμικά σκεύη και τα CD και ίσως τα μόνα που θα
μπορούσαμε να πετάμε στους πράσινους κάδους. Έπειτα, ζωγραφίσαμε αφίσες, με σκοπό να
ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για ανακύκλωση.
Η ιδέα της επαναχρησιμοποίησης “άχρηστων” υλικών ήταν πολύ οικεία από την αρχή της
σχολικής χρονιάς. Για το χριστουγεννιάτικο παζάρι, φτιάξαμε όμορφες κατασκευές από χαρτί
(ρολά από χαρτί υγείας, χαρτόκουτες, χαρτοπετσέτες), πλαστικό (μπουκάλια νερού, μπουκάλια
από γάλα), γυαλί (βαζάκια συσκευασίας τροφίμων), κουκουνάρια κ.ά. Ακόμα φτιάξαμε στεφάνια
λουλουδιών, από συσκευασίες φύλαξης αυγών και φυτέψαμε φυτά σε πλαστικά μπουκάλια
συσκευασίας νερού και γάλακτος.
Δεν ήταν δύσκολο λοιπόν τα παιδιά να μπουν ξανά σ’ αυτήν τη διαδικασία. Αυτήν τη φορά
όμως, ζητήσαμε από τα παιδιά να βάλουν και τους γονείς τους στο παιχνίδι. Πρώτα τους
ενημέρωσαν και μετά συνεργάστηκαν μαζί τους, ώστε να κατασκευάσουν πράγματα, με βάση
την επαναχρησιμοποίηση ”άχρηστων” υλικών. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Έφτιαξαν
κάστρα, ποδοσφαιράκι, πυραύλους, αερόστατο, αεροπλάνο, φωτιστικό, ρομπότ, ποδήλατο,
τρενάκι, κλόουν, σουβέρ, καράβια, ταΐστρες πουλιών και τόσα άλλα, που απέδειξαν για άλλη μια
φορά τη μεγάλη φαντασία τους. Διοργανώσαμε έκθεση με τα έργα των παιδιών, τα οποία
περιέγραψαν την κατασκευή τους και τα υλικά που χρησιμοποίησαν. Τέλος βραβεύσαμε τη
συμμετοχή τους.
Κρητική διατροφή

Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμά μας ασχοληθήκαμε με την Κρητική διατροφή. Μιλήσαμε
για τους παλιούς Κρητικούς και πήραμε στοιχεία, από βίντεο, στατιστικές έρευνες, αλλά και
πληροφορίες από έρευνα μέσα από την οικογένεια των μαθητών. Έτσι μάθαμε, ότι οι παλιοί
Κρητικοί ζούσαν πολλά χρόνια. Μέσα από συζήτηση βγήκε το συμπέρασμα, ότι η κυριότερη αιτία
της μακροζωίας τους, ήταν η ισορροπημένη διατροφή τους. Ο τρόπος ζωής τους, τα επαγγέλματά
τους, οι κοινωνικές τους συνήθειες, τα ήθη και τα έθιμά τους, καθόριζαν τις διατροφικές τους
συνήθειες. Αυτό μας ενέπνευσε, ώστε να ψάξουμε “τι είναι αυτά που τρώμε”. Διαβάσαμε το
βιβλίο με τίτλο ”Το φαγητό δεν είναι μόνο για να χορταίνουμε”.
Μάθαμε τις ομάδες τροφίμων που μας κάνουν καλό και ποιες τροφές μπορούμε να
καταναλώνουμε καθημερινά, χωρίς πρόβλημα παρακολουθώντας βίντεο από το πρόγραμμα
“ΕΥΖΗΝ”. Συνεχίσαμε γνωρίζοντας αυτές τις ομάδες τροφίμων που μπορούμε να
καταναλώνουμε λιγότερο συχνά (μια φορά την εβδομάδα ή το μήνα). Έτσι φτιάξαμε τις δικές μας
πυραμίδες διατροφής (ομαδικά και ατομικά). Επίσης ξεκαθαρίσαμε ποιες τροφές μάς κάνουν
καλό και ποιες όχι και τις συγκεντρώσαμε, φτιάχνοντας την “Υγιεινούλα”, κολλώντας πάνω της
εικόνες από υγιεινές τροφές και την “Ανθυγιεινούλα”, κολλώντας ανθυγιεινές τροφές.
Ζητήσαμε από τα παιδιά να συνεργαστούν με τον παππού και τη γιαγιά, να θυμηθούν τα
φαγητά που έτρωγαν παλιά και να τα γράψουν. Ζωγράφισαν την εικόνα του φαγητού και το
παρουσίασαν στην τάξη. Αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα βιβλίο συνταγών και το ονομάσαμε
“Οι συνταγές του παππού”. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να ξεφυλλίσουν πολλές φορές το
βιβλίο μας και να συζητήσουν γι’ αυτό.
Το επισφράγισμα του προγράμματός μας, ήταν η διοργάνωση ενός δεκατιανού γεύματος,
βασισμένο σε κρητικά προϊόντα, τα οποία συνήθισαν να τρώνε σαν πρόγευμα στην Κρήτη. Τα
παιδιά ευαισθητοποιημένα πάνω στο θέμα της διατροφής, συμφώνησαν με την ιδέα, να φάμε
πρωινό μια μέρα στο σχολείο με κρητικές συνήθειες και προϊόντα. Φέραμε λοιπόν, κρητικό τυρί
και παξιμάδι, ελιές, ψωμί, ντομάτες, αγγούρια, φέτα, φρούτα, καρύδια, αμύγδαλα, σταφίδες,
γιαούρτι, μέλι, τηγανίτες, χορτόπιτες. Στρώσαμε ένα μεγάλο τραπέζι και σερβιριστήκαμε.
Φάγαμε με όρεξη και φιλέψαμε στην αυλή τα υπόλοιπα παιδιά. Νιώσαμε την ανάγκη να
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μοιραστούμε το τραπέζι μας με άλλους, οπότε ανοίξαμε την πόρτα μας σε όλα τα παιδιά του
σχολείου αποδεικνύοντας ότι η φιλοξενία είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις κρητικές συνήθειες.
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στήριξη και τη συνεργασία τους σε κάθε μας δράση.

Αναφορές
Ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν:
● Ελιά αναζητώντας τους μύθους
● Βότανα της Κρήτης
● How do seeds travel
● DISPERSIÓN
● ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΙΜΝΟ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ: ΕΠΙ∆ΕΙΞΗ ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ»
● Ανακύκλωση συσκευών - Δεν είναι Παραμύθι 1
● ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ - ΕΕΑΑ
● Εθνική δράση υγείας για τη ζωή των νέων ΕΥΖΗΝ
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Ηράκλειο - Η πόλη μου: Μια γειτονιά της Ευρώπης
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης βασισμένης στο αστικό
περιβάλλον
Αμαλία Φιλιππάκη1, Βασιλική Τσιανίκα2, Χαρούλα Χρονιάρη3, Δημήτρης
Καραογλανίδης4
Δημοτικό Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
Περίληψη
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι δράσεις ενός προγράμματος Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης στο οποίο συμμετέχουν συνολικά 26 μαθητές της Ε΄ τάξης του Ελληνόφωνου
Τμήματος και της Δ’ και Ε΄ τάξης του Αγγλόφωνου Τμήματος. Στην παρουσίαση των δράσεων θα
επικεντρωθούμε σε αυτές που αφορούν την ευαισθητοποίηση σε ζητήματα που σχετίζονται με
την πόλη όπου ζουν οι μαθητές, ξεκινώντας από το προαύλιο του σχολείου και επεκτείνοντας
σταδιακά τις δράσεις και εκτός σχολείου στη γειτονιά και την ευρύτερη περιοχή της παλιάς
πόλης. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται σε μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση, ευρύτερη σε σχέση
με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, που στην ξένη βιβλιογραφία αναφέρεται ως “Urban
Environmental Education”, που ουσιαστικά πρόκειται για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
προσανατολισμένη στο αστικό περιβάλλον. Στην παρούσα θα αναφερθούμε στο θεωρητικό
πλαίσιο της νέας αυτής παιδαγωγικής προσέγγισης και θα επικεντρωθούμε στην περιγραφή των
δράσεων που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_8.html

Λέξεις κλειδιά
Urban Environmental Education, αστικό περιβάλλον, αστικός – σχολικός κήπος

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Αν σκεφτεί κανείς πως περίπου το 90% του πληθυσμού της γης ζει σε αστικές περιοχές
(Daudi & Heimlich, 2000), όταν η εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο προσανατολιστεί στην πόλη
όπου ζουν οι μαθητές, μέσα από το πρίσμα της Π.Ε., μπορεί να ενισχυθεί η σύνδεση των
μαθητών που ζουν σε αστικές περιοχές με τον φυσικό κόσμο.
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βασισμένη στο αστικό περιβάλλον (Urban Environmental
Education) δεν είναι ένα νέο πεδίο στον χώρο της Π.Ε., αφού προγράμματα Π.Ε. στα οποία οι
μαθητές μιας πόλης εξερευνούσαν φυσικά φαινόμενα στο αστικό περιβάλλον και συμμετείχαν
σε δράσεις φροντίδας του τοπικού αστικού περιβάλλοντος, ξεκίνησαν να εφαρμόζονται στην
περιοχή Bronx της Νέας Υόρκης από τα μέσα της δεκαετίας του 1950. Για παράδειγμα μαθητές
νηπιαγωγείου χρησιμοποιούσαν αστικά φυσικά μονοπάτια προκειμένου να μάθουν σχετικά με
τη φύση (Polley et al.1953), ενώ τις τελευταίες 4 δεκαετίες αρκετοί μαθητές συμμετέχουν σε
προγράμματα Π.Ε. στο Bronx (Tanner et al. 1992). Ακόμα πιο πρόσφατα μαθητές από δημόσια
σχολεία έχουν εμπλακεί σε προγράμματα Π.Ε. (de Kadt 2006).
1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - afilippaki@edc.uoc.gr
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - tsianika@gmail.com
3
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - chroniaris@gmail.com
4
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Όμως, αν και η “Urban Environmental Education” έχει μια μακρά ιστορία στην εφαρμογή
σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπάρχει σημαντικό κενό στην έρευνα που θα
μπορούσε να αναδείξει το πώς η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση σε ένα αστικό περιβάλλον μπορεί
να ενισχύσει το οικολογικό νόημα που αποδίδει κάποιος στον τόπο που ζει (ecological place
meaning).
Αντιλαμβανόμενοι αυτό το κενό, οι Russ, Peters, Krasny, & Stedman (2015) πολύ πρόσφατα
δραστηριοποιήθηκαν σε αυτό το ερευνητικό πεδίο, υποστηρίζοντας πως η Urban Environmental
Education βοηθάει τους μαθητές να αναγνωρίσουν οικολογικά χαρακτηριστικά των πόλεων και
να καλλιεργήσουν το οικολογικό νόημα του τόπου (ecological place meaning). Αυτό
επιτυγχάνεται όταν οι εκπαιδευτικοί, εφαρμόζοντας κάποιο πρόγραμμα Place Based Education
προσανατολισμένο στην πόλη όπου ζουν οι μαθητές, τους βοηθούν να εκτιμήσουν οικολογικές
πλευρές της πόλης και να αναπτύξουν την φαντασία τους αναφορικά με το πώς θα μπορούσε να
βελτιωθεί το φυσικό περιβάλλον της πόλης. Η οικολογική αντίληψη του αστικού τόπου
ενισχύεται μέσα από άμεσες εμπειρίες στο αστικό περιβάλλον, κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και
ανάπτυξη της οικολογικής ταυτότητας των μαθητών (Russ, Peters, Krasny, & Stedman, 2015).
Συνήθως μία πόλη είναι ο αρχικός τόπος όπου οι περισσότεροι άνθρωποι βιώνουν
χαρακτηριστικά και δραστηριότητες σχετικά με τη φύση. Για παράδειγμα οι κάτοικοι μία πόλης
συνηθίζουν να κάνουν βόλτες σε ένα πάρκο, να συγκεντρώνονται σε δημόσιους κήπους, να
νοιάζονται για πράσινους χώρους και να απολαμβάνουν τη φύση μέσα σε αυτούς (ακόμα και
τα δέντρα στους δρόμους).
Από την άλλη πλευρά, οι πόλεις συχνά εκλαμβάνονται μόνο ως “κοινωνικοί τόποι” αντίθετα
με τους φυσικούς τόπους (Creswell, 1999) ή ως τσιμεντένιες ζούγκλες (Barlett, 2005), ή τόποι
όπου επικρατεί το δομημένο περιβάλλον και όχι το φυσικό (Beatley, 2000; Martino, 2009) ή
θεωρείται πως το φυσικό περιβάλλον βρίσκεται κάπου μακριά από την πόλη (Pickett, Buckley,
Kaushal & Williams, 2011).
Όμως υπάρχουν και αρκετοί θεωρητικοί και ερευνητές στον χώρο της Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, που θεωρούν τις πόλεις είτε ως φυσικό φαινόμενο, είτε ως τόπους που
εμπεριέχουν τη φύση. Για παράδειγμα ο Lynch (1971) υποστηρίζει πως “ο άνθρωπος από μόνος
του είναι μέρος της φύσης και κατ΄ επέκταση οι πόλεις που δημιουργεί είναι ο φυσικός του
τόπος”. Ο Spirn (1984) και ο Cronon (1996) θεωρούν τις πόλεις ως μέρος της φύσης. Ομοίως, ο
Beatley (2000, 2011, 2014) υποστηρίζει πως η έννοια της φύσης μπορεί να επεκταθεί και μέσα
σε μια πόλη, όπως για παράδειγμα στα δέντρα των δρόμων, στις πράσινες στέγες των σπιτιών
στα πάρκα και σε άλλες πράσινες περιοχές της πόλης.

Σκοπός και στόχοι
Σημαντικό μέλημά μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ήταν:
1. Οι μαθητές να αλληλεπιδράσουν με την τοπική κοινωνία, να επιδιώξουν συνεργασίες, να
αναλάβουν πρωτοβουλίες συλλογικής δράσης.
2. Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης στους μαθητές, η εκδήλωση ενδιαφέροντος για
τη βελτίωση του τοπικού φυσικού περιβάλλοντος και η δέσμευσή τους προς αυτήν την
κατεύθυνση, η αλλαγή συμπεριφοράς.
3. Η ενδυνάμωση της επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στα 2 γλωσσικά τμήματα, η
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μαθητών, η δημιουργία κλίματος αναστοχασμού και
ανατροφοδότησης.

Περιγραφή δράσης
Ακολουθήσαμε την ομαδοσυνεργατική μορφή εργασίας σε ομάδες συνομηλίκων,
(ανομοιογενείς ομάδες 5-6 μαθητών που συνεργάζονται ισότιμα και με βάση τις ικανότητές τους
για την επίτευξη κοινών στόχων - cooperative learning). Επιλέξαμε οι περισσότερες παρεμβάσεις
να γίνουν έξω από τα όρια της τάξης. Σύμφωνα με τον Γεωργόπουλο (1999), η μάθηση έξω από
την τάξη είναι περισσότερο ενεργητική, συνεργατική κι έχει νόημα, διότι απαντάει σε
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πραγματικές ανάγκες των μαθητών και δημιουργεί έντονες συγκινήσεις, στοιχεία που σπάνια τα
συναντάει κανείς κατά τη διδασκαλία μέσα στους 4 τοίχους μιας σχολικής αίθουσας.
Στα πλαίσια της εφαρμογής της μεθόδου Project αξιοποιήσαμε τις εξής Μεθοδολογικές
Προσεγγίσεις:
Μελέτη Πεδίου: Μετατρέψαμε την πόλη μας σε πεδίο μελέτης, όπου μελετήσαμε την
κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αστικό περιβάλλον και πώς θα μπορούσε αυτό να
αναβαθμιστεί περιβαλλοντικά
● Hands on Activities: Δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να αναλάβουν, πρακτικά πια,
κάποιες συγκεκριμένες δράσεις: να σκάψουν, να φυτέψουν, να φτιάξουν παρτέρια, να
κάνουν κάποιες κατασκευές με τη μέθοδο της «Φυσικής Δόμησης» κ.α..
● Εικαστική Έκφραση: Δώσαμε στα παιδιά την ευκαιρία να εκφράσουν εικαστικά τις
ανησυχίες τους σε σχέση με την πόλη που ζουν και σε σχέση με τη δική τους θέση μέσα
σε αυτό το αστικό περιβάλλον. Λάβαμε μέρος σε “Street Art Project”
● Δημιουργική Γραφή: Προσπαθήσαμε να δώσαμε την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν
μέσα από τον γραπτό λόγο τις ανησυχίες τους και τα όνειρά τους σε ό,τι αφορά την πόλη
όπου ζουν.
Έτσι, μέσα στην τάξη υλοποιήσαμε μόνο τις δραστηριότητες εκείνες που αφορούσαν στην
προεργασία, στη φάση της προετοιμασίας ή στη φάση της διαμορφωτικής αξιολόγησης, για κάθε
παρέμβαση χωριστά. Όμως, τις κυρίως δραστηριότητες που οργανώσαμε στη διάρκεια της κάθε
παρέμβασης, τις υλοποιήσαμε εκτός τάξης.
Στην πρώτη φάση του σχεδιασμού μας προβήκαμε στην εφαρμογή διαγνωστικών
δραστηριοτήτων για την καταγραφή των ενδιαφερόντων, των αναγκών και το επίπεδο των
δυνατοτήτων των παιδιών που θα συμμετείχαν. Η καταγραφή αυτή συνεχίστηκε και κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος με στόχο την καθ’ οδόν βελτίωσή του
(διαμορφωτική αξιολόγηση).
Έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε παρέμβασης, επιχειρούσαμε τη συνολική αξιολόγησή της,
ώστε να διαπιστώσουμε αν οι στόχοι που είχαμε θέσει επιτεύχθηκαν και αν στην πορεία
αναδύθηκαν κάποιες δυνατότητες ή δυσκολίες που δεν είχαμε αρχικά προβλέψει.
Ενδεικτικά χρησιμοποιήσαμε τις εξής μορφές καταγραφής:
● ατομικό ημερολόγιο του κάθε παιδιού για προσωπική έκφραση
● παρατήρηση μορφών συμπεριφοράς από τους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής
ομάδας και ανταλλαγή απόψεων για συνδυαστική μελέτη
● έργα ζωγραφικής
● βιντεοσκόπηση
● φωτογράφηση και
● Στοχευόμενες συζητήσεις μέσα στην τάξη μετά από κάθε δράση.
Όλα τα παιδιά, μετά από κάθε παρέμβαση, έγραφαν στο τετράδιο: «Ημερολόγιο
Δραστηριοτήτων», ό,τι είχαν βιώσει στη διάρκεια της συγκεκριμένης παρέμβασης
(συναισθήματα, σκέψεις, επιθυμίες, κ.α.).
Επίσης, εμείς ως εκπαιδευτικοί επιδιώξαμε να στεκόμαστε κριτικά απέναντι στην όποια
προσπάθειά μας, ώστε να εντοπίζουμε εγκαίρως σημεία που μπορεί να μας οδηγούσαν σε
λαθεμένα συμπεράσματα, με απώτερο στόχο οι όποιες θετικές ή αρνητικές εμπειρίες να
ληφθούν υπόψη σε μελλοντικές ανάλογες δράσεις.
Ενδεικτικά, κάποιες από τις δράσεις που υλοποιήσαμε ήταν οι εξής:
1η Δράση: Επίσκεψη στο φυτώριο της Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου – Εδραίωση συνεργασίας

Μετά από μια πρώτη ευαισθητοποίηση που πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη,
οργανώθηκε η 1η δράση που αφορούσε στην επίσκεψη στο φυτώριο της υπηρεσίας πρασίνου
του Δήμου και την επιδίωξη εξασφάλισης της δέσμευσης των αρμοδίων πως θα στηρίξουν την
όποια προσπάθειά μας για την αναβάθμιση των χώρων πρασίνου τόσο στο προαύλιο του
σχολείου μας όσο και σε διάφορες γειτονιές της πόλης.
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Στη διάρκεια της επίσκεψης οι μαθητές παρέδωσαν “poster” στην προϊσταμένη του
τμήματος η οποία τους μίλησε για την σκοπιμότητα ύπαρξης της συγκεκριμένης υπηρεσίας του
δήμου και τους εξήγησε ποιες είναι οι αρμοδιότητές της. Τόνισε δε πως μεταξύ αυτών των
αρμοδιοτήτων είναι και η υποστήριξη δημιουργίας και συντήρησης “σχολικών κήπων”. Στη
συνέχεια έγινε σχετική συζήτηση, όπου οι μαθητές εξέφρασαν τις απορίες τους για την
εγκατάλειψη πολλών χώρων πρασίνου στην πόλη, για το γεγονός ότι τα δέντρα του σχολείου
ποτέ δεν είχαν κλαδευτεί, κ.α.. Επίσης επέμειναν σε συγκεκριμένες παροχές για την προσπάθεια
αναβάθμισης των εγκαταλελειμμένων παρτεριών που υπήρχαν στο σχολείο, όπως: χώμα,
λίπασμα, κλάδεμα, φυτά, βοήθεια στο σκάψιμο, βοήθεια στη φύτευση, κ.α. Η προϊσταμένη του
τμήματος δεσμεύτηκε να ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα των μαθητών. Μάλιστα στην ξενάγηση
που ακολούθησε στο φυτώριο της υπηρεσίας, τους έδωσε την ευκαιρία οι ίδιοι οι μαθητές να
διαλέξουν τα φυτά που θα ήθελαν να φυτέψουν στο προαύλιο του σχολείου. Τους εξήγησε
βέβαια πως τα φυτά που διάλεξαν δεν θα έπρεπε να φυτευθούν τυχαία, αλλά με βάση κάποιο
σχέδιο, “αρχιτεκτονική μελέτη κήπου”, που θα έκανε κάποιος γεωπόνος της υπηρεσίας.
Στη συνέχεια τους παρέδωσε υπογεγραμμένο από την ίδια και με σφραγίδα της υπηρεσίας
ένα κείμενο για την επισφράγιση της συνεργασίας μεταξύ της υπηρεσίας και του σχολείου και
ορίστηκε από κοινού η ημερομηνία της φύτευσης στο σχολείο.
Αξιολόγηση 1ης δράσης
Κατά την επίσκεψη που έγινε στο φυτώριο της υπηρεσίας πρασίνου του δήμου, αρκετοί
μαθητές προέβαλαν λόγους, που εκείνοι θεώρησαν σοβαρούς, ώστε να μη συμμετέχουν στην
ξενάγηση, όπως: α) είχε λάσπες στους διαδρόμους (επειδή είχαν ποτίσει το πρωί), β) είχε
ζουζούνια που πετούσαν, γ) είχαν αλλεργία στα τσιμπήματα εντόμων που ήταν σίγουροι πως
υπήρχαν μέσα, και δ) μύριζε άσχημα, “κάτι σαν σάπιο” έλεγαν (πιθανόν από την υγρασία και
τον χώρο κομποστοποίησης).
Οι περισσότεροι όμως μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ξενάγηση. Άκουσαν τις
προτάσεις περί “αρχιτεκτονικής κήπων” και διάλεξαν οι ίδιοι φυτά που θα ταίριαζαν στον δικό
μας κήπο με βάση την προσωπική τους αισθητική.
Επιστρέφοντας στην τάξη και συζητώντας για το νόημα της επίσκεψης, τα περισσότερα
παιδιά εξέφρασαν την προθυμία τους να συμβάλουν στην προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας
του προαύλιου χώρου του σχολείου και δεσμεύτηκαν για τη συμμετοχή τους στις επόμενες
δράσεις.
2η Δράση: Δημιουργία Σχολικού Κήπου

Στη διαδικασία της φύτευσης συμμετείχαν καθηγητές από το Τμήμα Ανθοκομίας του ΤΕΙ
Κρήτης, μαζί με κάποιους φοιτητές από μια ομάδα εθελοντικής δράσης με το όνομα
“Γεωπονίστας”, καθώς και εργάτες του Δήμου Ηρακλείου.
Οι μαθητές προχώρησαν στη φύτευση και δημιουργία 3 παρτεριών: έναν ανθόκηπο, έναν
λαχανόκηπο και έναν με αρωματικά βότανα.
Όταν ολοκλήρωσαν τη φύτευση, ζήτησαν από την ομάδα των φοιτητών βοήθεια, ώστε να
μάθουν τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν τα φυτά που φύτεψαν και να λάβουν οδηγίες σχετικά
με το πώς θα τα φροντίσουν στο μέλλον.
Μετά τη φύτευση - Επίσκεψη στον Δήμαρχο
Μετά από συζήτηση στην τάξη για το πόσο ανταποκρίθηκαν κάποιοι άνθρωποι από τον
Δήμο Ηρακλείου προκειμένου να υποστηρίξουν την προσπάθειά μας για την δημιουργία του
σχολικού κήπου, οι μαθητές αποφάσισαν να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους γράφοντας ένα
ευχαριστήριο γράμμα. Έτσι αφιερώθηκε μία διδακτική ώρα, στη διάρκεια του μαθήματος της
“Γλώσσας”, ώστε το κάθε παιδί να εκφραστεί ελεύθερα γράφοντας το δικό του γράμμα προς τον
Δήμο Ηρακλείου. Τοποθετήσαμε όλα τα γράμματα σε ένα φάκελο και γράψαμε παραλήπτη τον
“Δήμο Ηρακλείου”. Έτσι δεν απευθυνθήκαμε σε κάποιο συγκεκριμένο πρόσωπο, αλλά
γενικότερα σε όλους όσους βοήθησαν με τον τρόπο τους: γεωπόνους, απλούς εργάτες,
εθελοντές, κ.α..
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Ο Δήμαρχος ζήτησε να συναντήσει τα παιδιά προκειμένου να τα συγχαρεί για το ενδιαφέρον
τους απέναντι στο αστικό περιβάλλον της πόλης και ορίστηκε ένα ραντεβού λίγο πριν τις γιορτές.
Αφιερώθηκε μία ώρα στο μάθημα των Εικαστικών ώστε το κάθε παιδί να δημιουργήσει μια
χριστουγεννιάτικη κάρτα με τις δικές του ευχές για την πόλη.
Όταν ήρθε η ημέρα της συνάντησης, τα παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους τις ευχετήριες
χριστουγεννιάτικες κάρτες τους τις οποίες παρέδωσαν προσωπικά στον Δήμαρχο. Κάρτες μέσα
στις οποίες εξέφραζαν όλες τους τις ευχές για την πόλη. Περισσότερο πράσινο, λιγότερα
σκουπίδια, πιο καθαρά πάρκα, λιγότερα αδέσποτα, κ.τ.λ.
Ο Δήμαρχος δεσμεύτηκε ότι θα μελετήσει με προσοχή τις ευχές τους και θα αναλάβει ο ίδιος
προσωπικά την ευθύνη να τις ικανοποιήσει. Στη συνέχεια ζήτησε να του εκφράσουν τα
παράπονά τους για την πόλη. Άκουσε τα παιδιά με πολλή προσοχή και στο τέλος, παρουσία
όλων, πήρε τηλέφωνο κάποιους αρμόδιους αντιδημάρχους ζητώντας τους να πάνε να ελέγξουν
όλα αυτά που είχαν αναφέρει οι μαθητές. Έδωσε εντολή να του καταθέσουν αναλυτική έκθεση
με την κατάσταση που επικρατούσε στα σημεία που αναφέρθηκαν από τους μαθητές και να
φροντίσουν άμεσα να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά όλα τα προβλήματα .
Φεύγοντας, πρότεινε να υπογράψουν προφορικά ένα “Σύμφωνο Συνεργασίας”. Οι μαθητές
να αναφέρουν τα προβλήματα που εντοπίζουν στην πόλη προσωπικά στον ίδιο και εκείνος ως
Δήμαρχος να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για την άμεση επίλυσή τους.
Αξιολόγηση 2ης δράσης:
Αρκετοί μαθητές, που κατά την επίσκεψή τους στο φυτώριο φάνηκε να μην έχουν πιστέψει
την πρόθεση των ανθρώπων του Δήμου να βοηθήσουν, εξεπλάγησαν, όταν είδαν εργάτες εκείνη
την ημέρα να φέρνουν πρωί - πρωί τα φυτά που είχαν διαλέξει τα ίδια τα παιδιά. Όταν εργάτες
του Δήμου ήρθαν να κλαδέψουν τα δέντρα στην αυλή, κάποια έδειξαν τόσο ενδιαφέρον που
προσφέρθηκαν να βοηθήσουν στο κλάδεμα. Από την άλλη, μερικά παιδιά στενοχωρήθηκαν,
γιατί νόμιζαν πως τα δέντρα πληγώνονται από το κόψιμο των κλαδιών τους. Μάλιστα ένα παιδί
δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του και χρειάστηκε ο υπεύθυνος γεωπόνος να τους
εξηγήσει για ποιο λόγο κλαδεύουμε τα δέντρα και τι ωφέλειες έχουν τα ίδια από το κλάδεμα.
Κατά την έναρξη αυτής της δράσης οι μαθητές άκουσαν με ενδιαφέρον τις εισαγωγικές
οδηγίες, ανυπομονώντας να μπουν στον κήπο για να φυτέψουν. Όταν ήρθε η ώρα, έδειχναν να
απολαμβάνουν την επαφή τους με το χώμα. Ακόμα και κάποια παιδιά που στο φυτώριο
απέφευγαν να πατάνε στις λάσπες για να μην λερωθούν, εκείνη την ημέρα ήταν τέτοιος ο
ενθουσιασμός τους, που μπήκαν στον κήπο χωρίς να νοιάζονται για τα ρούχα τους. Βούτηξαν τα
χέρια τους το χώμα, σκάψανε τα ίδια τον λάκκο ή τα αυλάκια όπου φύτεψαν τα φυτά τους.
Όταν ολοκληρώθηκε η όλη προσπάθεια, φάνηκε να απολαμβάνουν το αποτέλεσμα. Στα
διαλείμματα που ακολούθησαν, στέκονταν κοντά στα παρτέρια και εξηγούσαν στα άλλα παιδιά
πως θα έπρεπε να μην πατάνε τα φυτά ή όταν παίζουν μπάλα να προσέχουν να μην πέφτει στα
παρτέρια.
Τις επόμενες μέρες έρχονταν μαθητές από διάφορες τάξεις και ρωτούσαν αν θα μπορούσαν
κι εκείνοι να αναλάβουν τη φροντίδα του κήπου. Δύο μαθητές που μένουν στη γειτονιά δήλωσαν
πως κάθε Σαββατοκύριακο θα φρόντιζαν ώστε τα παιδιά από τη γειτονιά που παίζουν στο
προαύλιο να μην κάνουν ζημιές στον κήπο.
3η Δράση: Φυσική Καλλιέργεια

Κάποιοι γονείς μαθητών του σχολείου μας ακολουθούν έναν τρόπο ζωής που φαίνεται να
είναι απόλυτα “φιλικός” προς τη φύση. Οι ίδιοι ήρθαν σε επικοινωνία με μια ομάδα φοιτητών
τα “Ζιζάνια” προκειμένου να μας βοηθήσουν στην υλοποίηση ενός εργαστηρίου “φυσικής
καλλιέργειας”. Ζητήσαμε από τους μαθητές να φέρουν στο σχολείο σπόρους από σιτηρά και
όσπρια.
Στην αρχή οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου μας εξήγησαν τι σημαίνει “φυσική καλλιέργεια”.
Με λίγα λόγια εξήγησαν πως είναι η απάντηση στις “μονοκαλλιέργειες”. Συγκεκριμένα
ανέφεραν: «Αντί να βλέπουμε εκτάσεις γης όπου καλλιεργούνται μόνο πατάτες ή μόνο
καλαμπόκι,, φανταστείτε εκτάσεις όπου θα μοιάζουν λίγο με “Ζούγκλα”. Θα είναι όπως κάποιες
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περιοχές που ακόμα έχουν μείνει ανέπαφες στη φύση, όπου οι γιαγιάδες πηγαίνουν και
μαζεύουν “άγρια χόρτα”».
Στη συνέχεια οι μαθητές ανέλαβαν να κόψουν μαλλί προβάτων σε μικρά κομματάκια, να
καθαρίσουν χώμα από μεγάλες πέτρες, ξύλα ή ξένο σώμα, να σπάσουν μεγάλους σβώλους από
χώμα ώστε να γίνει κάπως πιο ομοιόμορφο. Έπειτα ανακάτεψαν το χώμα με άργιλο και το μαλλί.
Στη συνέχεια έριξαν όλους τους σπόρους που κρατούσαν σε μια λεκάνη και να τους ανακάτεψαν
καλά. Τέλος, σε μια άλλη μεγάλη λεκάνη ανακάτεψαν χώμα και σπόρους σε αναλογία 4 προς 1
και πρόσθεσαν τόσο νερό όσο χρειαζόταν για να γίνει μια εύπλαστη λάσπη.
Αφού “ζύμωσαν” καλά όλα τα υλικά, άρχισαν να παίρνουν σβώλους από λάσπη και να τους
πλάθουν σε μικρά μπαλάκια. Τοποθέτησαν τα μπαλάκια σε έναν ασφαλή και στεγνό χώρο
προκειμένου να τα αφήσουν μερικές μέρες να στεγνώσουν.
Μετά από μία βδομάδα περίπου, οι μαθητές πήραν μερικά μπαλάκια μέσα στην τάξη τους
τοποθετώντας τα σε μία γλάστρα με χώμα προκειμένου να δουν πιο άμεσα τους σπόρους να
φυτρώνουν και να παρακολουθούν σε καθημερινή βάση την ανάπτυξή τους. Περίπου 2
εβδομάδες αργότερα πήραν μερικά μπαλάκια και τα πέταξαν μέσα στα παρτέρια του σχολικού
κήπου. Τα υπόλοιπα τα φύλαξαν, για να πετάξουν αργότερα στα παρτέρια της παραλίας, την
οποία είχαν υιοθετήσει από την προηγούμενη χρονιά. Επιπλέον αποφάσισαν να
χρησιμοποιήσουν τέτοιες μπαλίτσες -«φυσικές βόμβες»- σε σημεία της πόλης του Ηρακλείου
για να “πρασινίσουν”.
Αξιολόγηση 3ης δράσης
Όταν ζητήθηκε από τα παιδιά να πλησιάσουν και να κόψουν το ακατέργαστο μαλλί του
προβάτου σε μικρά κομμάτια, ελάχιστα προσφέρθηκαν να το κάνουν χωρίς κανέναν ενδοιασμό.
Κάποια προσφέρθηκαν με επιφύλαξη ζητώντας όμως να φορέσουν γάντια για να μην πιάσουν
με γυμνά χέρια το μαλλί. Αν και τους εξηγήσαμε πόσο σημαντικό είναι να έρχονται σε άμεση
επαφή με τα υλικά της φύσης και να τα νιώθουν με την αίσθηση της αφής, αρχικά κάποια παιδιά
δεν πείστηκαν και επέμεναν να φορέσουν γάντια.
Όταν ήρθε η ώρα να ανακατέψουν τα υλικά, συμμετείχαν σχεδόν όλοι (κάποιοι μαθητές
απλώς παρακολουθούσαν) με ενθουσιασμό.
Φάνηκε να αισθάνθηκαν ικανοποίηση που κατάφεραν και γέμισαν μια λεκάνη με διάφορα
είδη σπόρων, διάφορα μεγέθη, σχήματα και χρώματα. Τους άρεσε επίσης πολύ η διαδικασία
ανακατέματος όλων των υλικών.
Οι υπεύθυνοι του εργαστηρίου τους έδειξαν πως παίρνοντας λίγη λάσπη κάθε φορά
μπορούσαν να την πλάθουν και να φτιάχνουν μπαλάκια που τα ονόμασαν “φυσικές βόμβες”. Στο
στάδιο αυτό εκδηλώθηκε απίστευτο ενδιαφέρον από τα παιδιά. Σιγά – σιγά, όλα πλησίασαν για
να φτιάξουν τις δικές τους μαγικές μπαλίτσες. Κάποια παιδιά στην αρχή πλησίασαν με γάντια
που όμως πολύ γρήγορα πέταξαν και συνέχισαν με γυμνά χέρια. Ήταν εκπληκτικό πως τα
περισσότερα δεν έδειχναν πια να νοιάζονται για το αν θα λερωθούν. Βουτούσαν στη λάσπη
δείχνοντας να απολαμβάνουν την επαφή τόσο πολύ που αδιαφορούσαν για το αν τα ρούχα και
τα παπούτσια τους θα βρόμιζαν.
4η Δράση: Λειτουργική & αισθητική αναβάθμιση του Σχολικού Κήπου – Πρώτη Επαφή με την
παραλία

Στα πλαίσια της δράσης, οι μαθητές έφεραν από τα σπίτια τους πολύχρωμα νήματα
προκειμένου να δημιουργήσουμε ένα έργο εικαστικής παρέμβασης στα άχαρα κάγκελα
περίφραξης του κήπου. Κάποιες μέρες πριν, είχαν δημιουργήσει μέσα στην τάξη ταμπελίτσες με
μηνύματα προστασίας και φροντίδας του κήπου, προκειμένου να τα τοποθετήσουν πάνω στα
κάγκελα της περίφραξης. Επιπλέον, πριν τις γιορτές, στο μάθημα των Εικαστικών, είχαν
δημιουργήσει κάποιες φωλίτσες με φυσικά υλικά, τις οποίες είχαν σκεφτεί να τοποθετήσουν
πάνω στα δέντρα του κήπου. Τέλος, το κάθε παιδί πήρε μία μπαλίτσα από αυτές που είχαν
δημιουργήσει κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου “φυσικής καλλιέργειας”, και τις τοποθέτησαν
όλες μαζί σε ένα καλάθι, έτοιμες προς φύτευση στα παρτέρια του κήπου.
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Όταν ήρθε η συγκεκριμένη ημέρα, όλοι οι μαθητές βγήκαν στο προαύλιο του σχολείου και
χωρίστηκαν στις 4 ομάδες που είχαν ήδη δημιουργηθεί. Η κάθε ομάδα σχημάτισε έναν κύκλο,
όπου στη μέση τοποθετήσαμε τα υλικά για κάθε εργασία χωριστά. 1ος κύκλος: πολύχρωμα
νήματα, 2ος κύκλος: καλάθι με μπαλίτσες από σπόρους, 3ος κύκλος: φωλίτσες με σπόρους, 4ος
κύκλος: ταμπελίτσες με μηνύματα. Κάθε 10 - 15 λεπτά άλλαζαν οι ομάδες ώστε όλοι οι μαθητές
να περάσουν από όλους τους κύκλους με τα υλικά.
Τοποθέτησαν τις μπαλίτσες με τους σπόρους σε σημεία του κήπου που επέλεξαν τα ίδια τα
παιδιά, κρέμασαν τις ταμπελίτσες που είχαν φτιάξει όπου εκείνα θεωρούσαν σωστό, πήραν τα
πολύχρωμα κουβάρια, «ύφαναν» πάνω στα κάγκελα της περίφραξης και τέλος τοποθέτησαν τις
φωλίτσες τους πάνω στα δέντρα.
Αφού ολοκληρώσαμε όλες τις εργασίες που είχαμε σχεδιάσει για τον κήπο, αποφασίσαμε
να κάνουμε την πρώτη επίσκεψη στην παραλία που είχαμε υιοθετήσει από την προηγούμενη
σχολική χρονιά.
Ξεκινήσαμε από το σχολείο χωρίς να έχουμε κάνει καμία προετοιμασία. Θέλαμε απλώς να
δούμε σε ποια κατάσταση βρισκόταν η παραλία έναν χρόνο μετά. Να κάνουμε μια επιτόπια
παρατήρηση προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά μας: Τι είχε αλλάξει άραγε από
πέρυσι; Η όποια αλλαγή ήταν προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο; Τι θα μπορούσαμε να
κάνουμε από τώρα και στο εξής;
Η εικόνα που αντικρίσαμε ήταν απογοητευτική. Επιστρέφοντας στο σχολείο, είχαμε την
αίσθηση πως αναλάβαμε αβίαστα μια ηθική υποχρέωση: Να ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή την
προσπάθειά μας. Η ανάγκη ανάληψης δράσης φαινόταν να είναι πιο ισχυρή από το αίσθημα
“απογοήτευσης” που αισθάνθηκαν οι μαθητές φοβούμενοι πως ίσως για άλλη μια φορά η
προσπάθειά τους θα πάει χαμένη αν δεν υπάρξει σεβασμός απ’ όλους.
Αξιολόγηση 4ης δράσης
Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση των μαθητών για τη φροντίδα του σχολικού κήπου, έδειξαν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον για ό,τι είχαν δημιουργήσει. Νοιάζονταν για την προστασία του κήπου και
τη βελτίωση της εικόνας του, φροντίζοντας να μην πατήσουν κατά λάθος κάποιο φυτό. Όταν
έβλεπαν κάποιο που φαινόταν ταλαιπωρημένο προσπαθούσαν να μαντέψουν τι ακριβώς του
συνέβη, συζητούσαν προσπαθώντας να βρουν λύσεις για να συνέλθουν τα φυτά.
Φαίνονταν αποφασισμένοι να αναδείξουν τον κήπο, καθώς αναπτύχθηκε έντονα η αίσθηση
της οικειοποίησης του χώρου. Μέσα από τα μηνύματα που έγραψαν στις ταμπέλες που
τοποθέτησαν, έδειξαν την περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση καθώς και την ανάγκη τους να
διαφυλάξουν ό,τι εκείνα δημιούργησαν.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην παραλία, εντόπισαν εύκολα τα αρνητικά στοιχεία
που οδήγησαν στην υποβάθμιση του τοπικού περιβάλλοντος και έδειξαν διατεθειμένα να
δράσουν προς την κατεύθυνση της εξάλειψής τους.
Αρχικά απογοητεύτηκαν για την κατάστασή της γιατί τίποτα δεν είχε μείνει από ό,τι είχαν
καταφέρει την προηγούμενη χρονιά. Η παραλία ήταν πιο βρόμικη, έμοιαζε παρατημένη και
περισσότερο λεηλατημένη. Αυτήν τη φορά κάποιοι είχαν απομακρύνει ακόμα και τη μεταλλική
περίφραξη που υπήρχε στην πλευρά της θάλασσας. Προσέξαμε πως κάποια παιδιά συχνά
έστρεφαν το πρόσωπό τους αλλού, σαν να ήθελαν να αποφύγουν κάποιες άσχημες εικόνες.
Όμως ήταν φανερή η διάθεση όλων για περαιτέρω ενέργειες βελτίωσης της όψης της παραλίας
και ανάληψης ευθύνης για δράσεις ευαισθητοποίησης των κατοίκων και της Δημοτικής αρχής.
Έτσι όλοι πρόθυμα έγραψαν επιστολές προς τον Δήμαρχο, ζητώντας να λάβει μέτρα για την
φροντίδα της παραλίας επιδιώκοντας να τον δεσμεύσουν προσωπικά. Έδειξαν πως άρχισαν να
τον εμπιστεύονται και πίστεψαν πως τελικά θα ανταποκρινόταν.
5η Δράση: Δημιουργική Γραφή

Στα πλαίσια της οργάνωσης της συγκεκριμένης δράσης, απευθυνθήκαμε στον συνάδελφο
Γιαννακουδάκη Λευτέρη ο οποίος έχει σημαντική εκπαίδευση αναφορικά με τη συγκεκριμένη
παιδαγωγική προσέγγιση της “Δημιουργικής Γραφής” και έχει επίσης αποκτήσει σημαντική
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εμπειρία στην οργάνωση βιωματικών εργαστηρίων “Δημιουργικής Γραφής” σε εκπαιδευτικούς
και μαθητές.
Μέσα από μια δημιουργική συζήτηση και μια συμμετοχική διαδικασία έκφρασης με θέμα
την παραλία που οι μαθητές είχαν υιοθετήσει, ξεκίνησαν να ξετυλίγουν την φαντασία τους και
να δημιουργούν μια ιστορία με πρωταγωνιστές παιδιά της ηλικίας τους από διάφορες χώρες που
βρέθηκαν τυχαία σε αυτήν την παραλία. Σε μια πολύ σύντομη απόδοση η ιστορία είχε ως εξής:
«Κάποια πλουσιόπαιδα από κάποιες χώρες της Ευρώπης βρέθηκαν σε αυτήν την παραλία
εκφράζοντας ένα σύγχρονο μοντέλο ζωής: ρούχα της μόδας, σνακ που κυριαρχούν στις
διαφημίσεις, σύγχρονα μέσα ψυχαγωγίας (tablet, κινητά κ.α). Μια άλλη ομάδα παιδιών από τη
γειτονιά, μέτριας οικονομικής κατάστασης, πιο συγκρατημένα και ταπεινά. Μια τρίτη ομάδα
παιδιών που ξεβράστηκαν σε αυτήν την παραλία προσπαθώντας να περάσουν στην Ευρώπη ως
προσφυγόπουλα που είχαν χάσει τα πάντα, αφήνοντας πίσω τους τις δικές τους πατρίδες. Κάπου
εκεί στην παραλία τα παιδιά αυτά αναμείχθηκαν και μέσα από αντικρουόμενες αλληλεπιδράσεις
μεταξύ τους, τελικά κατάφεραν να επηρεάσουν θετικά το ένα το άλλο!». Η παραλία, εκτός από
τόπος συνάντησης παιδιών από όλη την Ευρώπη (και παιδιών που επιθυμούν να ζήσουν στην
Ευρώπη), έγινε και ένας τόπος ανταλλαγής μηνυμάτων σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική της
υπόσταση. Τα παιδιά φάνηκε να προβληματίζονται τελικά για την περιβαλλοντική της
υποβάθμιση και αποφάσισαν να αναλάβουν δράση για να γίνει ένας όμορφος τόπος όπου θα
συνεχίσουν να συναντιούνται.
Αξιολόγηση 5ης δράσης
Όταν συγκεντρώθηκαν όλοι οι μαθητές στην τάξη για να υλοποιηθεί αυτό το εργαστήριο,
κάποιοι φαίνονταν να δυσανασχετούν. Δήλωσαν ξεκάθαρα πως δεν ήθελαν να γράψουν.
Βλέποντας πως ένιωθαν εγκλωβισμένα μέσα σε έναν κλειστό χώρο (έχοντας συνηθίσει να
εργαζόμαστε εκτός τάξης κάθε Παρασκευή) τους εξηγήσαμε πως αυτή η επιλογή ήταν μια
εναλλακτική λύση λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και τους υποσχεθήκαμε πως μόλις ο
καιρός το επιτρέψει θα βρεθούμε ξανά στο προαύλιο, στην παραλία ή κάπου αλλού στην πόλη
για να συνεχίσουμε τις δράσεις μας.
Η ψυχολογία τους φάνηκε να αλλάζει όταν ξεκίνησε το βιωματικό εργαστήριο.
Συνειδητοποίησαν πως από αυτά πλέον εξαρτιόταν αποκλειστικά το στήσιμο μιας ιστορίας που
θα διαδραματιζόταν στον χώρο της παραλίας. Ως δεδομένο τους δόθηκε μόνο το σκηνικό: η
εγκαταλελειμμένη παραλία που είχαν υιοθετήσει. Μέσα σε αυτό το σκηνικό κλήθηκαν οι ίδιοι οι
μαθητές να δημιουργήσουν τους ήρωές τους και να χτίσουν μια ιστορία φανταστικής δράσης.
Ως πρόκληση τους δόθηκε η ιδέα να σκεφτούν πώς θα μπορούσε η ιστορία που θα δομήσουν να
ζωντανέψει μέσα από μια κινηματογραφική απόδοση. Να αποτελέσει το σενάριο για μια ταινία
μικρού μήκους με πρωταγωνιστές τους ίδιους.
Το πρόγραμμα Π.Ε. προσανατολισμένο στον τόπο (και συγκεκριμένα στην πόλη του
Ηρακλείου) που υλοποιούμε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά, βρίσκεται σε εξέλιξη και θα
συνεχιστεί με δράσεις περισσότερο επικεντρωμένες στη βελτίωση του τόπου – της πόλης όπου
ζουν οι μαθητές!
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Ταξιδεύοντας από τις Κάτω Ασίτες... σ' ολόκληρο τον κόσμο!
Γνωρίζοντας τα μνημεία της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου
Πηνελόπη Μαστορίδου1, Αλεξάνδρα Κριτσωτάκη2
Δημοτικό Σχολείο Κάτω Ασιτών
Περίληψη
Στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι τα παιδιά να διευρύνουν τους ορίζοντές
τους γνωρίζοντας αρχικά τα μνημεία και τα αξιοθέατα του τόπου τους (ενός μικρού χωριού του
νομού Ηρακλείου) και κατ' επέκταση να έρθουν σε επαφή με τα κυριότερα μνημεία της χώρας
μας, της Ευρώπης και του κόσμου. Το πολιτισμικό αυτό ταξίδι ξεκινάει με την αναζήτηση και
καταγραφή των μνημείων των Κάτω Ασιτών και καταλήγει στην ανακάλυψη των επτά θαυμάτων
του κόσμου. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες, επισκέψεις και δράσεις, κατανοούν ότι
αποτελούν μέρος ενός μικρού κομματιού του χάρτη και αντιλαμβάνονται ότι ο κόσμος
αποτελείται από θαυμαστά δημιουργήματα, πλήθος των οποίων κατασκεύασαν λαοί με
διαφορετική κουλτούρα από τη δική τους. Δίνεται λοιπόν το κίνητρο στους μαθητές και τις
μαθήτριες, στην πορεία της ζωής τους, να ταξιδέψουν και να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές
του κόσμου.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_83.html

Λέξεις κλειδιά
Μνημεία, πολιτισμός, μουσεία, χώρες

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Το σχολείο μας βρίσκεται στο χωριό Κάτω Ασίτες, του νομού Ηρακλείου και λειτουργεί ως
6/θέσιο. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης
(20 και 14 μαθητές- μαθήτριες αντίστοιχα).
Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ήταν το ενδιαφέρον και η αγάπη που
έδειχναν οι μαθητές για το χωριό τους και τα μνημεία του. Έτσι αποφασίσαμε να επισκεφτούμε
κάποια από αυτά τα μνημεία του χωριού με τα παιδιά και στην πορεία να επεκταθούμε στα
μνημεία της πόλης του Ηρακλείου, της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου.
Οι μαθητές μέσα από δράσεις, δραστηριότητες και διδακτικές επισκέψεις ξέφυγαν από τα
σύνορα του χωριού τους και έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα πολιτισμικά έργα της Ελλάδας
και των άλλων χωρών και ηπείρων.
Επιλέξαμε από κοινού να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα, ορμώμενοι και από τις
παρακάτω ενότητες των μαθημάτων της Ε΄και Στ΄ δημοτικού:
Γλώσσα Ε΄

Μάθημα: “Πόλη και πολιτισμός”
Αναφορά στη ζωή σε διάφορες πόλεις και χωριά της Ελλάδας και ανάδειξη του ελληνικού
πολιτισμού.

1
2

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - penelopemast87@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - alexandra.kritsot@gmail.com
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Γεωγραφία Ε΄

Η θέση της Ελλάδας στη Βαλκανική χερσόνησο -στην Ευρώπη -στον κόσμο
Χώρες Ευρώπης
Θρησκευτικά Ε΄και Στ΄

Εκκλησίες και θρησκευτικά μνημεία του χωριού και της πόλης του Ηρακλείου
Αισθητική Αγωγή Ε΄ και Στ΄

Ζωγραφιές μνημείων, χαρτών
Δραστηριότητα με πηλό αντικειμένων του μινωικού πολιτισμού και ζωγραφιές τοιχογραφιών
Κολάζ
Γλώσσα Στ'

Κεφάλαιο 1: «Ταξίδια, τόποι και μεταφορικά μέσα»
Αναφορά σε άλλα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου.
Κεφάλαιο 7: «Η ζωή έξω από την πόλη»
Αναφορά στη ζωή στην επαρχία και συγκεκριμένα στα χωριά, καθώς και παρουσίαση άλλων
νομών ή περιοχών της Ελλάδας.
Γεωγραφία Στ΄

Κεφάλαιο 15: «Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων»
Αναφορά στα ανάκτορα της Κνωσού.
Κεφάλαιο 16: «Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων»
Σύνδεση με την πηγή που αφορά το ηφαίστειο της Θήρας και τον μινωικό πολιτισμό.
Κεφάλαιο 31: « Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης»
Ιστορία Στ΄

Επαναστατικά κινήματα στην Κρήτη τον 19ο και τον 20ο αιώνα
Αναφορά στη σημερινή μορφή της πόλης του Ηρακλείου την Τουρκοκρατία, Ενετοκρατία κλπ.

Σκοπός και στόχοι
1. Να μάθουν να συνεργάζονται και να συμμετέχουν ενεργά σε μεγαλύτερες ή μικρότερες
ομάδες με διαφορετική σύσταση κάθε φορά.
2. Να μάθουν να αναζητούν πληροφορίες μέσω διαδικτύου και έντυπου υλικού (
εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες κ.ά.).
3. Να καλλιεργήσουν την κριτική τους σκέψη.
4. Να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους με διάφορες
δραστηριότητες.
5. Να διευρύνουν τις γνώσεις τους και τους πνευματικούς τους ορίζοντες .
6. Να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα και να γνωρίσουν τα
κυριότερα αξιοθέατα του κόσμου.
7. Να έρθουν σε επαφή με την πολιτιστική τους κληρονομιά αλλά και με τα μνημεία του
τόπου τους.
8. Να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν στάσεις ως υπεύθυνοι μελλοντικοί πολίτες,
δείχνοντας σεβασμό στα έργα που άφησαν κληρονομιά οι πρόγονοί τους.

Περιγραφή δράσης
Α΄ φάση υλοποίησης

Αρχικά, αναφέραμε στην τάξη το πρόγραμμα που αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε
βλέποντας την αγάπη και τον ενθουσιασμό με τον οποίο μιλούσαν οι μαθητές για το χωριό τους
και τα μνημεία του. Τα παιδιά συμφώνησαν κι έτσι ξεκινήσαμε.
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Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος, αναφερθήκαμε στην ιστορία του χωριού και
στα μνημεία του. Τα μνημεία του χωριού καταγράφηκαν στον πίνακα και τα παιδιά χωρίστηκαν
σε ομάδες των 5 ατόμων. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να βρει πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό
για ένα από τα μνημεία, εκτός από την πρώτη η οποία ανέλαβε να ερευνήσει στοιχεία για την
ιστορία του χωριού (από πού πήρε το όνομά του, ποιοι ήταν οι πρώτοι κάτοικοι, πώς άλλαξε με
τα χρόνια).
Στην επόμενη συνάντηση για την ευέλικτη ζώνη, οι ομάδες παρουσίασαν στους
υπόλοιπους μαθητές τα στοιχεία που βρήκαν, περιέγραψαν τα μνημεία και τα έδειξαν σε
φωτογραφίες αναφέροντας μάλιστα μύθους και θρύλους που έχουν δημιουργηθεί για αυτά.
Αφού έγινε η επεξεργασία και η παρουσίαση των πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε
διδακτική επίσκεψη στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στο Γοργολαϊνι, όπου έγινε περιήγηση
των μαθητών στον χώρο του μοναστηριού και επίσκεψη σε χώρο που στεγάζεται στο μοναστήρι
και φιλοξενεί παλαιά αντικείμενα λαογραφικής τέχνης. Επιθυμία των παιδιών ήταν να
επισκεφθούμε και τον “Κάστελα”, όπου λέγεται ότι ο Άγιος Γεώργιος έκανε ένα μεγάλο θαύμα,
όμως δεν ήταν δυνατόν να επισκεφθούμε την περιοχή καθώς ήταν δύσβατη και επικίνδυνη για
τα παιδιά.
Στην επόμενη δραστηριότητα του προγράμματός μας, ασχοληθήκαμε με την ιστορία της
πόλης του Ηρακλείου. Οι μαθητές πάλι χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 ατόμων. Αυτήν τη φορά
τους δώσαμε εμείς φυλλάδια με την ιστορία και τα κυριότερα μνημεία της πόλης και οι μαθητές
προσπάθησαν να βρουν τα σημαντικότερα στοιχεία, να φτιάξουν μία περίληψη με αυτά και να
τα παρουσιάσουν τελικά στους συμμαθητές τους. Η κάθε ομάδα που παρουσίαζε το μνημείο
που είχε αναλάβει, έπρεπε με βάση τις πληροφορίες που είχε διαβάσει, να μαντέψει ανάμεσα
σε κάποιες φωτογραφίες μνημείων, ποιο ήταν το μνημείο που μόλις είχε παρουσιάσει και να
κολλήσει τη φωτογραφία αυτή σε χαρτί του μέτρου που είχαμε κολλήσει στον πίνακα. Έτσι
δημιουργήσαμε ένα κολάζ με μνημεία της πόλης του Ηρακλείου.
Στα πλαίσια της γνωριμίας με την πόλη του Ηρακλείου, πραγματοποιήθηκε διδακτική
επίσκεψη στο κέντρο της πόλης, όπου οι μαθητές περιηγήθηκαν και είδαν από κοντά τα
περισσότερα μνημεία για τα οποία είχαμε μιλήσει στην τάξη. Περπάτησαν τον ιστορικό δρόμο
της 25ης Αυγούστου, είδαν τον ιερό ναό του Αγίου Τίτου, εντυπωσιάστηκαν με την κρήνη
Μοροζίνι (γνωστή ως πλατεία Λιονταριών), επισκέφθηκαν τη Λότζια (δημαρχείο Ηρακλείου)
όπου ξεναγήθηκαν από την αντιδήμαρχο κ. Καναβάκη Μαρία, υπεύθυνη των εκπαιδευτικών
θεμάτων η οποία τους ενημέρωσε επίσης για τις δράσεις του Δήμου Ηρακλείου για τα σχολεία
του νομού. Τελικός σταθμός της εκδρομής μας ήταν το Infopoint, όπου τα παιδιά μέσω της
τεχνολογίας, είδαν πώς ήταν τα μνημεία στα οποία αναφερθήκαμε πριν από αρκετά χρόνια,
έφτιαξαν ψηφιακά παζλ και έπαιξαν ψηφιακά παιχνίδια σχετικά με την ιστορία της πόλης του
Ηρακλείου αλλά και των τεσσάρων νομών της Κρήτης.
Β΄ φάση υλοποίησης

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής και συνδέοντας το πρόγραμμά μας με το μάθημα της
φιλαναγνωσίας, διαβάσαμε στην τάξη το παιδικό βιβλίο της συγγραφέα Μαρίας Δασκαλάκη
“Μυστική Αποστολή-Περιπέτεια στο Μεγάλο Κάστρο”. Το βιβλίο αναφέρεται σε μία ομάδα
παιδιών τα οποία ζουν στην πόλη του Ηρακλείου. Μέσα από την γνωριμία τους με μία
αρχαιολόγο η οποία εκτελεί ανασκαφές στη γειτονιά τους, περιηγούνται στα τείχη της πόλης και
μαθαίνουν την ιστορία γύρω από αυτά. Γνωρίζουν μέσα από τις ιστορίες της ξεναγού, αλλά και
τις μαρτυρίες ηλικιωμένων ανθρώπων που ζούσαν στη γειτονιά, το παλιό Ηράκλειο, τον
Χάνδακα, τη ζωή μέσα κι έξω από τα τείχη και τους λαούς που κατέκτησαν ανά περιόδους το
νησί της Κρήτης. Έτσι οι μαθητές μέσα από την ιστορία του βιβλίου ταυτίστηκαν με τους ήρωές
του και έζησαν κι εκείνοι για λίγο μαζί τους στον Χάνδακα, στα τείχη και τις πύλες τους.
Αφού ολοκληρώθηκε η ανάγνωση του βιβλίου, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και
ανέλαβαν να ζωγραφίσουν τους ήρωες και τις βασικές σκηνές της ιστορίας.
Ολοκληρώνοντας την Β’ φάση υλοποίησης του προγράμματος, πραγματοποιήθηκε
επίσκεψη της συγγραφέα Μαρίας Δασκαλάκη στον χώρο του σχολείου μας. Οι μαθητές πήραν
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συνέντευξη από την συγγραφέα, κάνοντάς της ερωτήσεις σχετικές με το βιβλίο, από πού
εμπνεύστηκε την ιστορία , την απόφασή της να γίνει συγγραφέας κ.ά. .
Αφού ολοκληρώθηκε η βιβλιοπαρουσίαση και η συνέντευξη από τους μαθητές, η
συγγραφέας έκανε μάθημα δημιουργικής γραφής στα παιδιά, βοηθώντας τα να παράγουν μία
δική τους μικρή ιστορία και να την παρουσιάσουν στην τάξη.
Γ΄ φάση υλοποίησης

Στην επόμενη φάση του προγράμματος ασχοληθήκαμε με τα μινωικά ανάκτορα και τον
μινωικό πολιτισμό, αντιπροσωπευτικό δείγμα της σημερινής Κρήτης.
Ως πρώτη δραστηριότητα, τα παιδιά παρακολούθησαν ένα βίντεο με τίτλο: «Ηφαίστειο
Σαντορίνης και Μινωικός Πολιτισμός / Santorini volcano and Minoan Civilization», το οποίο
συνδεόταν άμεσα με την πηγή στο μάθημα της Γεωγραφίας της Στ’ τάξης. Το βίντεο αναφερόταν
στην έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας ως μια από τις βασικές αιτίες της εξέλιξης των
πολιτισμών της Μεσογείου, όπως είναι και ο μινωικός, και των μνημείων που άφησε στο
πέρασμά του. Σε συνδυασμό με τον πολύ δυνατό σεισμό στα νότια της Κρήτης το 365 μ.Χ.,
δημιουργήθηκαν πολύ ισχυρά τσουνάμι στο χώρο της Ανατολική Μεσογείου. Αυτές οι φυσικές
αιτίες συνετέλεσαν στην καταστροφή των ανακτόρων της Κνωσού και συνεπώς στην πτώση του
μινωικού πολιτισμού, μαζί με εχθρικές ενέργειες γύρω στο 1450 μ.Χ. . Στο βίντεο υπήρχαν επίσης
και τρισδιάστατες απεικονίσεις μέσα από τις οποίες διαφαίνονταν τα μινωικά ανάκτορα και οι
Μινωίτες.
Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 5 ατόμων. Στην καθεμία δόθηκε ένα υπόθεμα που
αφορούσε τη ζωή των Μινωιτών, για παράδειγμα την ενδυμασία τους, τις διατροφικές τους
συνήθειες, τον τρόπο δόμησης των ανακτόρων, τους χώρους που περιελάμβαναν κλπ. Τα παιδιά
σημείωναν τις σημαντικότερες πληροφορίες και τις παρουσίαζαν στους υπόλοιπους μαθητές.
Ως επόμενη δραστηριότητα στην εν λόγω θεματική ενότητα, διαβάσαμε το βιβλίο “Η Κρήτη
των μύθων και του Μίνωα” το οποίο ήταν πλούσιο σε εικόνες εκείνης της εποχής όπως
τοιχογραφίες, ειδώλια, ιερά σύμβολα κλπ. του μινωικού πολιτισμού. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε
ομάδες των 3 ατόμων και είτε ζωγράφισαν είτε κατασκεύασαν με πηλό τα παραπάνω
αντικείμενα και σύμβολα εκείνης της εποχής.
Τελευταίο κομμάτι αυτής της φάσης του προγράμματος ήταν η επίσκεψή μας στην Κνωσό,
το πιο φημισμένο μινωικό ανάκτορο που βρίσκεται στο νομό Ηρακλείου. Οι πολύ χρήσιμες
πληροφορίες από την ξεναγό μας εμπλούτισαν τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τα μινωικά
ανάκτορα, τον μινωικό πολιτισμό και τη καθημερινή ζωή στην Κρήτη του τότε.
Δ΄ φάση υλοποίησης

Στο μάθημα της Γεωγραφίας της Ε΄ και Στ’ τάξης ασχοληθήκαμε με την Ελλάδα, την Ευρώπη
και τον κόσμο. Στην τελευταία φάση υλοποίησης του προγράμματός μας τα παιδιά
καταπιάστηκαν με την συναρμολόγηση τριών παζλ. Το πρώτο με χίλια κομμάτια που απεικονίζει
σπουδαία μνημεία της Ελλάδας, όπως την Ακρόπολη, τον Παρθενώνα, τα Μετέωρα, καθώς και
νησιά στις Κυκλάδες (Σαντορίνη κλπ.) και τα Δωδεκάνησα (Σύμη). Το δεύτερο με 200 κομμάτια
που είναι ουσιαστικά μέρος ενός χάρτη της Ευρώπης, με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες
αποδοσμένες με διάφορα χρώματα καθώς και τις πρωτεύουσές τους. Στο επάνω μέρος του παζλ
υπήρχαν και οι περισσότερες σημαίες των ευρωπαϊκών χωρών. Το τρίτο παζλ ήταν σαν μια μικρή
υδρόγειος με τις 5 ηπείρους και τα βασικότερα στοιχεία που χαρακτήριζαν την καθεμία
ζωγραφισμένα πάνω της, π.χ. ένας ελέφαντας στην Αφρική. Αποτελούνταν από σχεδόν 100
πλαστικά κομμάτια και το σχήμα του ήταν σφαιρικό.
Τέλος, κλείσαμε το πρόγραμμα με τις εξής δραστηριότητες σε τρεις φάσεις: Εκτυπώσαμε
ασπρόμαυρους χάρτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου, με εμφανή τα σύνορα και τις
ηπείρους αντίστοιχα. Σε πρώτη φάση τα παιδιά χωρίστηκαν σε δυο μεγάλες ομάδες και
δούλεψαν άλλα με τη μία εκπαιδευτικό και άλλα με την άλλη, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού
τους. Έπειτα, χωρίστηκαν σε υποομάδες των δυο ατόμων. Αφού είχαμε κόψει τον εκτυπωμένο
χάρτη της Ελλάδας στα εννιά γεωγραφικά διαμερίσματα,αναθέσαμε σε κάθε υποομάδα να
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χρωματίσει το δικό της γεωγραφικό διαμέρισμα με συγκεκριμένο χρώμα. Έπειτα, ξεκινώντας από
τα ανατολικά μας σύνορα, δηλαδή τη Θράκη, αρχίσαμε να σχηματίζουμε το τελικό σχήμα της
Ελλάδας, κολλώντας τα κομμάτια της πάνω σε χαρτί του μέτρου.
Σε τελευταίο στάδιο, δουλέψαμε όλοι μαζί. Στην κάθε ομάδα είχε μοιραστεί ένα χαρτί με
ένα μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς της Ελλάδας, όπως τα είχε ανακηρύξει η UNESCO
(Ακρόπολη, Δελφοί, Επίδαυρος, Ολυμπία κλπ.). Τα δυο παιδιά της κάθε ομάδας, αφού
παρουσίαζαν με συντομία τις βασικές πληροφορίες του μνημείου τους, επέλεγαν ποια από τις
πλαστικοποιημένες έγχρωμες εικόνες που υπήρχαν ανακατεμένες αντιστοιχούσε στο δικό τους
μνημείο. Αφού την έβρισκαν, την κολλούσαν πάνω στον χάρτη της Ελλάδας που είχαμε
δημιουργήσει πρωτύτερα.
Στον αντίστοιχο εκτυπωμένο χάρτη της Ευρώπης, τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και
έβαψαν την κάθε χώρα με τα χρώματα και τα σχήματα της σημαίας της. Όταν τελείωναν,
έγραφαν και τις πρωτεύουσές τους. Η κάθε ομάδα που αποτελούνταν από τέσσερα άτομα,
αργότερα, ανέλαβε να παρουσιάσει ένα από τα μνημεία που είχε αναδείξει η UNESCO ως τα πιο
σημαντικά κληρονομήματα της Ευρώπης (Παρθενώνας, Κολοσσαίο, Μουσείο Ερμιτάζ κλπ.) μέσω
φύλλων εργασιών που τους είχαμε μοιράσει. Με τη βοήθεια προτζέκτορα, είδαμε τον χάρτη της
Ευρώπης με τα κυριότερα μνημεία, μουσεία και αξιοθέατά της. Κάνοντας “κλικ” σε οποιοδήποτε
από αυτά τα μνημεία, εμφανιζόταν ένα πλαίσιο, όπου αναγραφόταν η ονομασία του, σε ποια
χώρα βρίσκεται και η αντίστοιχη πρωτεύουσά της χώρας αυτής, καθώς και οι βασικότερες
πληροφορίες που αφορούν το μνημείο. Εντέλει, οι ομάδες κολλούσαν στον χάρτη την αντίστοιχη
πλαστικοποιημένη εικόνα του μνημείου στη χώρα που έπρεπε.
Στον τελευταίο εκτυπωμένο χάρτη του κόσμου, τα παιδιά χρωμάτισαν την κάθε ήπειρο με
το αντίστοιχο χρώμα, με βάση τη σημαία των Ολυμπιακών Αγώνων. Στη συνέχεια, οι ομάδες
παρουσίασαν ένα από τα θαύματα του κόσμου στους συμμαθητές τους και κόλλησαν την εικόνα
που της αντιστοιχούσε στο κατάλληλο σημείο. Με αυτόν τον τρόπο, ολοκληρώθηκε το
πρόγραμμα στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης που αναλάβαμε.

Απολογισμός των εκπαιδευτικών δράσεων
Σε γενικές γραμμές θεωρούμε ότι το πρόγραμμα που αναλάβαμε στο μάθημα της Ευέλικτης
Ζώνης, πραγματοποιήθηκε επιτυχώς και επετεύχθησαν οι περισσότεροι από τους στόχους που
είχαμε ορίσει αρχικά. Αν και υπήρξαν ορισμένες αλλαγές στο αρχικό σχέδιο υποβολής του
προγράμματος, κινηθήκαμε στα πλαίσια της βασικής μας ιδέας και ολοκληρώσαμε σε διάρκεια
πέντε μηνών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές ανταποκρίνονταν θετικά και με ενθουσιασμό στην
πλειοψηφία των δράσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν κατά την περιήγησή τους σε μερικά
από τα σπουδαιότερα μνημεία του Ηρακλείου, κατά την επίσκεψή τους στον χώρο του Δήμου,
Infopoint, καθώς και κατά την συνάντησή τους με τη συγγραφέα Μαρία Δασκαλάκη.
Εντούτοις, αντιμετωπίσαμε ορισμένες δυσκολίες κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. Η
σημαντικότερη από αυτές ήταν οι άσχημες καιρικές συνθήκες που στάθηκαν εμπόδιο στην
ομαλή διεξαγωγή δύο επισκέψεών μας σε εξωτερικούς χώρους. Ακόμη, η σύγκρουση μεταξύ
μελών των ομάδων, αποτέλεσε σε μερικές περιπτώσεις πρόβλημα για την ομαλή συνεργασία
μεταξύ των μαθητών, πάντα όμως βρισκόταν μία λύση από κοινού. Τέλος, μερικές
δραστηριότητες διήρκησαν περισσότερες διδακτικές ώρες από το αναμενόμενο, παρόλα αυτά
ολοκληρώθηκαν εντός του χρονικού πλαισίου που είχαμε θέσει (3 -6 μήνες).

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους ανθρώπους που συνετέλεσαν στην ομαλή διεξαγωγή
και ολοκλήρωση του προγράμματός μας. Αρχικά, τον μοναχό Ειρηναίο που άνοιξε τις πύλες της
μονής Γοργολαϊνι στο χωριό Κάτω Ασίτες και μας επέτρεψε να περιηγηθούμε στον χώρο των
λαογραφικών εκθεμάτων και της μονής γενικότερα. Έπειτα, την αντιδήμαρχο- υπεύθυνη
εκπαιδευτικών θεμάτων του νομού Ηρακλείου κ. Καναβάκη Μαρία για την ενημέρωση και τη
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φιλοξενία της στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημαρχείου Ηρακλείου (Λότζια), καθώς και τις
υπεύθυνες στο Infopoint (που ανήκει στον δήμο) για την άμεση αλληλεπίδρασή τους με τα
παιδιά, φιλοξενώντας τα στο ψηφιακό αυτό περιβάλλον. Ακόμη, ευχαριστούμε θερμά την ξεναγό
που μας ξενάγησε στο μινωικό ανάκτορο της Κνωσού. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε
ιδιαίτερα την κ. Μαρία Δασκαλάκη, συγγραφέα του βιβλίου που προαναφέραμε, για την άψογη
συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών με τα παιδιά του σχολείου μας.

Αναφορές
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Δασκαλάκη, Μ. (2014). Μυστική αποστολή, Περιπέτεια στο Μεγάλο Κάστρο. Εκδόσεις
Μίνωας. Αθήνα.
Στρατίκης, Π. (1997). Η Κρήτη των μύθων και του Μίνωα. Εκδόσεις Στρατίκη. Αθήνα.
Μνημεία του Ηρακλείου
Βίντεο με τίτλο «Ηφαίστειο Σαντορίνης και Μινωικός Πολιτισμός / Santorini volcano and
Minoan Civilization»
Η ζωή των Μινωιτών
Χάρτες προς εκτύπωση
Μνημεία της Ελλάδας
Μνημεία της Ευρώπης
Μνημεία, μουσεία και αξιοθέατα της Ευρώπης
Μνημεία του κόσμου- επτά θαύματα
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Ο κύκλος του ψωμιού
Από το σιτάρι στο ψωμί που φτάνει στο τραπέζι μας
Ιφιγένεια Τσάμου1, Ευθυμία Νάκη2
Νηπιαγωγείο Καλεσσών
Περίληψη
Το ψωμί αποτελεί τη βάση της διατροφής μας. Το συναντάμε καθημερινά στο τραπέζι μας,
είναι συνδεδεμένο με τη θρησκεία, την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα από τις απαρχές του
πολιτισμού μας μέχρι και σήμερα. Με αφορμή τα παραπάνω προκλήθηκε το ενδιαφέρον των
παιδιών, με αποτέλεσμα να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας. Ξεκινήσαμε από
τον σπόρο του σιταριού, γνωρίσαμε τη διαδικασία της σποράς, τον τρόπο που αναπτύσσεται το
σιτάρι, μάθαμε τη διαδικασία του θερισμού και του αλωνίσματος. Ασχοληθήκαμε με το άλεσμα
και τα είδη των μύλων και φτάσαμε στο ζύμωμα και στον τρόπο παραγωγής του ψωμιού. Μέσα
από μια βιωματική προσέγγιση του θέματος γνωρίσαμε τα διάφορα είδη ψωμιού, τα εργαλεία
του γεωργού και τις μεθόδους παραγωγής ψωμιού του χτες αλλά και του σήμερα.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_5.html

Λέξεις κλειδιά
Όργωμα, σπορά, θερισμός, αλώνισμα, ζύμωμα, ψωμί

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Το ψωμί είναι η βασική και παραδοσιακή τροφή του ανθρώπου. Το πρώτο και μόνο αγαθό
διατροφής, παρόν στο καθημερινό τραπέζι και συνοδευτικό όλων των τροφών.
Στο νηπιαγωγείο από τις πρώτες μέρες της σχολικής χρονιάς τονίζουμε το πόσο σημαντικό είναι
να τρεφόμαστε σωστά. Μέσα από την καθημερινή συζήτηση σχετικά με την υγιεινή διατροφή
και τις τροφές που είναι πλούσιες σε θρεπτικές αξίες και ωφελούν τον οργανισμό μας, τα παιδιά
έδειξαν ιδιαίτερη προτίμηση στα τρόφιμα που έχουν ως βάση το σιτάρι. Έτσι γεννήθηκε η ανάγκη
των παιδιών να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και τα βιώματά τους σχετικά με τον τρόπο
παρασκευής του και την προέλευσή του.
Γι' αυτόν τον λόγο πραγματοποιήσαμε το συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας τη φετινή σχολική
χρονιά στο νηπιαγωγείο μας.

Σκοπός και στόχοι
●
●
●
●
●
●
●
1
2

Να γνωρίσουν τη διατροφική αξία του ψωμιού και του σιταριού.
Να γνωρίσουν την εξελικτική πορεία ανάπτυξης του σιταριού.
Να μάθουν τον τρόπο παραγωγής του ψωμιού.
Να μάθουν τη διαδικασία του οργώματος, της σποράς, του θερισμού, του αλωνίσματος,
το ζύμωμα και το ψήσιμο όπως γινόταν στο παρελθόν αλλά και όπως γίνεται σήμερα.
Να γνωρίσουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του ψωμιού.
Να αποκτήσουν καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία.
Να μάθουν να δουλεύουν ομαδικά.
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ifigeneitsa@yahoo.gr
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - nakifay@gmail.com
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●
●
●

Να αποκτήσουν βιώματα και εμπειρίες σχετικά με το θέμα που θα τους ωφελήσουν στη
μετέπειτα εξέλιξή τους.
Να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και τις γνώσεις τους μέσα από τις εκπαιδευτικές
επισκέψεις.
Να μάθουν να περιγράφουν και να αφηγούνται διαδικασίες, μεθόδους, εργαλεία και
ιστορίες που σχετίζονται με το θέμα.

Περιγραφή δράσης
Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε τον Νοέμβρη και τελείωσε τον Φεβρουάριο. Το πρώτο βήμα
του προγράμματός μας ήταν να καταγράψουμε τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες των
παιδιών σχετικά με το θέμα, κάτι που μας βοήθησε στην εξέλιξη και στην οργάνωση του θέματος.
Χωρίσαμε το θέμα μας στις παρακάτω υποενότητες

Η διαδικασία παραγωγής του Σιταριού (περιελάμβανε το Όργωμα, τη Σπορά, τον Θερισμό,
το Αλώνισμα, το Λίχνισμα και τα εργαλεία του γεωργού)
Η μετατροπή του Σιταριού σε Αλεύρι (περιελάμβανε τα είδη των Μύλων)
Η παραγωγή του ψωμιού (περιελάμβανε τα είδη άρτου, τα παράγωγα και τη διατροφική
αξία τους)
Στην αρχή συγκεντρώσαμε πληροφορίες για κάθε υποενότητα και χωρίσαμε τα παιδιά σε
ομάδες. Η κάθε ομάδα έφτιαξε μια ή και περισσότερες αφίσες για το θέμα που τις
χρησιμοποιήσαμε αργότερα ως πίνακες αναφοράς και ενημέρωσης.
Δραστηριότητες ανά υποενότητα

Α΄ Υποενότητα: Η διαδικασία παραγωγής του σιταριού
Αφού μάθαμε την εποχή και τον τρόπο που ο γεωργός οργώνει το χωράφι του σήμερα και
τα παλαιότερα χρόνια, τα εργαλεία που χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί μέσα από βιντεάκια
και από φωτογραφίες γίναμε και οι ίδιοι γεωργοί και προσπαθήσαμε με μια τσάπα να
σκαλίσουμε το χώμα και βιωματικά μάθαμε ότι γίνεται μαλακότερο. Στη συνέχεια φυτέψαμε
σπόρους.
Με καρτέλες χρονικής ακολουθίας μάθαμε πώς ο σπόρος φυτρώνει και γίνεται σιτάρι. Στη
συνέχεια με εποπτικό υλικό και καρτέλες μάθαμε ότι ο σπόρος για να γίνει σιτάρι χρειάζεται:
Νερό, αέρα, καλό χώμα και ήλιο.
Μάθαμε τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν παλιότερα οι γεωργοί (έσκαβαν μόνοι τους, με
ζώα, το αλέτρι) και πως σήμερα για αυτή τη διαδικασία υπάρχει το τρακτέρ. Τα παιδιά έμαθαν
να σειροθετούν καρτέλες με αυτά τα εργαλεία από το πιο παλιό στο πιο σύγχρονο.
Μέσα από τις αφίσες που ήδη είχαμε φτιάξει και αναρτήσει στην τάξη αλλά και από
βιντεάκια που έδειχναν τη διαδικασία αναπτύξαμε τον προφορικό λόγο και έτσι τα παιδιά
μπόρεσαν να κατανοήσουν και να περιγράψουν τη διαδικασία του Θερισμού, το Αλώνισμα και
το Λίχνισμα. Κατάφεραν να μάθουν νέες λέξεις και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
Σε αυτήν την υποενότητα μάθαμε “Το τραγούδι του Γεωργού” που περιγράφει τον κύκλο
του ψωμιού και το ποίημα του Χάρη Σακελλαρίου “Ο κύκλος του ψωμιού”. Δραματοποιήσαμε
το ποίημα και το τραγούδι, στη συνέχεια ζωγραφίσαμε σε στάδια τη διαδικασία που
περιγράφουν κι έτσι τα παιδιά κατανόησαν το θέμα της πρώτης υποενότητας με έναν πιο
ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο.
Με αφορμή το σιτάρι μάθαμε να γράφουμε και να διαβάζουμε το γράμμα “Σσς” και να
αναγνωρίζουμε αρκετές λέξεις όταν τις βλέπουμε όπως: σπόρος, σιτάρι κ. α. Επίσης μάθαμε τον
αριθμό δύο (2), με τον οποίο κάναμε ζευγάρια αντικειμένων όπως δύο σπόροι, δύο τρακτέρ, δύο
δρεπάνια κ.α. Μετρήσαμε εικόνες με εργαλεία που χρησιμοποιεί ο γεωργός και τα
αντιστοιχίσαμε με αριθμούς.
Β΄ Υποενότητα: Η μετατροπή του σιταριού σε αλεύρι
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Μέσα από πληροφορίες που βρήκαν τα παιδιά στο διαδίκτυο με τη βοήθειά μας έμαθαν ότι
το σιτάρι αλέθεται στους μύλους και γίνεται αλεύρι. Επεξεργαστήκαμε μια μυλόπετρα, την
πιάσαμε, την περιγράψαμε, προσπαθήσαμε να τη γυρίσουμε. Στη συνέχεια προτείναμε στα
παιδιά να εκτυπώσουν (με τη βοήθειά μας) από το διαδίκτυο φωτογραφίες με διάφορα είδη
μύλων, τις οποίες κατηγοριοποιήσαμε σε: Ανεμόμυλους, Νερόμυλους, Χειρόμυλους.
Κάναμε γλωσσική ανάλυση της κάθε λέξεις κι έτσι τα παιδιά κατανόησαν ότι το όνομά τους
προέρχεται από τον τρόπο που λειτουργούν. Τα παιδιά τούς ζωγράφισαν και αντέγραψαν τα
ονόματά τους. Κατάφεραν να τους περιγράφουν, να τους αναγνωρίζουν και να εξηγούν τον
τρόπο λειτουργίας τους. Στη συνέχεια κατασκευάσαμε μικρούς ανεμόμυλους από χαρτί και
καλαμάκια.
Σε αυτήν την υποενότητα γνωρίσαμε την υφή του αλευριού και τα είδη του. Φέραμε στην
τάξη διάφορα είδη αλευριού όπως: σκληρό, μαλακό, ολικής άλεσης, σίκαλης και φαρίνα
ζαχαροπλαστικής. Τα επεξεργαστήκαμε και τα συγκρίναμε ως προς το χρώμα, την υφή, την οσμή.
Γ΄ Υποενότητα: Η παραγωγή του ψωμιού
Σε αυτήν την ενότητα κατανοήσαμε πώς από το αλεύρι που έχει τη μορφή σκόνης γίνεται το
ψωμί. Βιωματικά στην τάξη μέσα σε μία λεκάνη φτιάξαμε το ζυμάρι ενώνοντας το αλεύρι με το
νερό. Τα παιδιά έπαιξαν με το ζυμάρι, το επεξεργάστηκαν, του έδωσαν διάφορα σχήματα. Σε
άλλη δραστηριότητα μάθαμε να φτιάχνουμε ψωμί. Ενώσαμε το αλεύρι με νερό, λάδι, αλάτι και
μαγιά, το ζυμώσαμε, το πλάσαμε ώστε να έχει τη συνηθισμένη μορφή του ψωμιού και στη
συνέχεια το ψήσαμε και τα παιδιά το έφαγαν.
Μάθαμε τα κυριότερα είδη του ψωμιού που υπάρχουν σήμερα. Φέραμε στην τάξη ψωμιά
από διάφορα είδη όπως: Λευκό, Μαύρο, Σταρένιο, Καλαμποκόψωμο, Ολικής άλεσης, Σίκαλης,
Πολύσπορο, Χωριάτικο. Τα περιγράψαμε, τα δοκιμάσαμε, τα παιδιά εξέφρασαν την προτίμησή
τους , τα ομαδοποιήσαμε και συζητήσαμε τη διατροφική αξία του κάθε είδους. Τέλος ζυγίσαμε
το κάθε καρβέλι ψωμί και κατανοήσαμε έννοιες όπως πιο βαρύ, πιο ελαφρύ αλλά και τη μονάδα
μέτρησης του άρτου.
Φτιάξαμε στην τάξη μας “τη γωνιά του Φούρνου”. Μετατρέψαμε το μανάβικο της τάξης μας
σε φούρνο, που περιελάμβανε όλα τα είδη ψωμιού που είχαμε μάθει. Φτιάξαμε ταμπέλες και
τις τοποθετήσαμε μπροστά από κάθε είδος. Μάθαμε τη σημερινή αγοραστική αξία του ψωμιού
και παίξαμε μέσα από δραματοποίηση το επάγγελμα του αρτοποιού.
Στα πλαίσια αυτής της υποενότητας ως νηπιαγωγείο επισκεφτήκαμε τον φούρνο του
“Σταματάκη” στο Γάζι και συμμετείχαμε στο πρόγραμμα “Μικροφουρνιστές”. Εκεί τα παιδιά
φόρεσαν την ποδιά και τον σκούφο του φούρναρη παρασκεύασαν διάφορα είδη ψωμιού
χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, τα έψησαν, τα δοκίμασαν και στη συνέχεια παρασκεύασαν
άλλα προϊόντα που παράγει ο φούρνος από σιτάρι όπως σάντουιτς και γλυκά.
Μέσα από τις παραπάνω δραστηριότητες επιδιώξαμε να αναπτύξουν τα παιδιά
μαθηματικές δραστηριότητες, όπως να μετρούν, να ζυγίζουν και να αντιλαμβάνονται ποσότητες
και μονάδες μέτρησης του βάρους. Επίσης μετρήσαμε φραντζόλες από ψωμί και παίξαμε
μαθηματικά παιχνίδια.
Διαβάσαμε και επεξεργαστήκαμε το παραμύθι “Η ιστορία ενός καλοψημένου
τηγανόψωμου” κείμενο: Anine Dud, Συγγραφείς: Πίτερ Κρίστεν Ασμπγιόρνσεν, Γιόργκεν Μόε.
Σύνδεση του θέματος με την τέχνη και την παράδοση

Συνδέσαμε τον κύκλο του ψωμιού με την τέχνη γνωρίζοντας διάφορους πίνακες ζωγραφικής
όπως: “Μέγαν αρτοποιείον της Λαρίσης” του Θεόφιλου, “Ψωμιά” του Ν. Γύζη, “Το εισόδημα
στον Μόλυβο της Μυτιλήνης” του Θεόφιλου και τους πίνακες του Van Gogh “Σταροχώραφα με
κυπαρίσσια”, “Μεσημεριανή ανάπαυσης” και “ Σταροχώραφα πίσω από το νοσοκομείο Σεν
Πολ”. Επεξεργαστήκαμε τους πίνακες, τους περιγράψαμε, τους μετονομάσαμε και τέλος
προτείναμε τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες να τους αναπαράγουν όπως μπορούν.
Μάθαμε παροιμίες, αινίγματα και ποιήματα για το ψωμί. Φτιάξαμε αφίσες και εικονόλεξα
με τις παροιμίες, όπου τα παιδιά έγραψαν και ζωγράφισαν λέξεις από τις παροιμίες.
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Τα Χριστούγεννα οργανώσαμε στο νηπιαγωγείο σε συνεργασία με τους γονείς την
παρακάτω δράση: Χωριστήκαμε σε ομάδες που περιελάμβαναν παιδιά και γονείς και φτιάξαμε
χριστουγεννιάτικα κουλουράκια (γερμανικό έθιμο). Στη συνέχεια μοιράσαμε τα κουλουράκια
στο χωριό ψάλλοντας τα κάλαντα. Την ίδια περίοδο γνωρίσαμε το “Χριστόψωμο”, τη συμβολική
του έννοια και τον τρόπο παρασκευής του.
Σύνδεση του θέματος με τη θρησκεία

Ο άρτος αποτελεί βασικό στοιχείο της Ορθόδοξης Χριστιανικής θρησκείας και το συναντάμε
σε πολλά σημεία της. Δείξαμε στα παιδιά μια εικόνα με τον “Μυστικό Δείπνο” και συζητήσαμε
τη σύνδεσή της με το ψωμί. Αναφέραμε πως συμβολίζει την πρώτη “θεία κοινωνία” των πρώτων
χριστιανών και πως στη θρησκεία μας το ψωμί συμβολίζει το σώμα του Χριστού. Τα παιδιά
ανέφεραν προσωπικές τους εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο “μυστήριο” της
εκκλησίας. Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε τον μυστικό δείπνο.
Μάθαμε για την “Αρτοκλασία” που κάνουν οι πιστοί στην εκκλησία, είδαμε φωτογραφίες
και μέσα από πληροφορίες μάθαμε πως συμβολίζει “το θαύμα με τους πέντε άρτους” που έκανε
ο Χριστός. Συζητήσαμε το θαύμα, διατυπώσαμε προφορικά τις εντυπώσεις μας και στη συνέχεια
το ζωγραφίσαμε. Συζητήσαμε, με τη βοήθεια εποπτικού υλικού, για τις παραδοσιακές κουλούρες
που δίνουν στους γάμους αλλά και για τα “αρτουλάκια” που προσφέρουν στα μνημόσυνα.
Σύνδεση του θέματος με την αρχαία Ελλάδα

Γνωρίσαμε τη θεά Δήμητρα και τη σχέση της με την καλλιέργεια της γης και το σιτάρι.
Φτιάξαμε ομαδική εργασία με τη θεά χρησιμοποιώντας καρπούς και δημητριακά της φύσης.
Μάθαμε τα σύμβολά της και τα αντιστοιχίσαμε με καρτέλες που γράφουν πάνω το όνομά τους.
Διαβάσαμε “τον Μύθο της Περσεφόνης”, τον δραματοποιήσαμε και με αφορμή αυτό γνωρίσαμε
τις 4 εποχές και τα χαρακτηριστικά τους όσον αφορά τη φύση.
Γνωρίσαμε τον ρόλο του ψωμιού στη διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, τα είδη του (Ιπνίτης,
Εσχαρίτης, Όφωρος, Άρτος Τύρος, Κρυβανίτης Άρτος) και τον τρόπο παρασκευής τους.
Καταγράψαμε σε ομαδική εργασία τα είδη και τα ονόματά τους. Ασχοληθήκαμε με τη διατροφή
των αρχαίων Ελλήνων και τον τρόπο που παρασκεύαζαν το φαγητό τους.
Εκπαιδευτικές επισκέψεις

Πραγματοποιήσαμε δύο εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η πρώτη ήταν στο “Ιστορικό Μουσείο
Κρήτης” για το πρόγραμμα “Ο κύκλος του ψωμιού” και η δεύτερη ήταν στο παραδοσιακό χωριό
Αρόλιθος για το πρόγραμμα “ Ψωμί και Ελιά”.

Αναφορές
●
●
●
●
●
●
●

Οδηγός Νηπιαγωγού, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα.
ΔΕΠΠΣ (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών), Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
ΦΕΚ 303 και 304 / 13-3-2003 τχ Β, Τόμοι Α & Β.
Διαθεματικές Δραστηριότητες - Γνωρίζω την υγιεινή διατροφή, Ευαγγελία Δεσύρη,
εκδόσεις: Παπαδόπουλος (2007).
Διαθεματικές Δραστηριότητες - Γνωρίζω τη σπορά, Ευαγγελία Δεσύρη, εκδόσεις:
Παπαδόπουλος (2007).
Διαθεματικές Δραστηριότητες - Γνωρίζω το ψωμί, Ευαγγελία Δεσύρη, εκδόσεις:
Παπαδόπουλος (2007).
Χρυσαφίδης Κ., Βιωματική - επικοινωνιακή Διδασκαλία. Η εισαγωγή της μεθόδου Project
στο σχολείο (2000), εκδ. Gutenberg, Παιδαγωγική σειρά.
Η ιστορία ενός καλοψημένου τηγανόψωμου” κείμενο: Anine Dud, Συγγραφείς: Πίτερ
Κρίστεν Ασμπγιόρνσεν, Γιόργκεν Μόε, εκδόσεις Πατάκης.
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Πράσινες συνήθειες - Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον
Κυκλοφορώ με ασφάλεια ως πεζός - επιβάτης - ποδηλάτης
Ελένη Κόκαλη1, Μαρία Κατσιδονιώτη2, Δημήτριος Σπανός3
12ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η μετακίνηση προς και από το σχολείο με την υιοθέτηση αειφόρων τρόπων αποτέλεσε
σημαντική παράμετρο στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιήθηκε με τίτλο
“Πράσινες συνήθειες - Μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον”. Με διασκεδαστικό τρόπο μέσα
από την καμπάνια: “Μπάκι το Κυκλοφοριακό Φιδάκι” προσπαθήσαμε αφενός να
καλλιεργήσουμε θετικές στάσεις των μαθητών στη χρήση πράσινων μετακινήσεων και αφετέρου
να εντοπίσουμε κινδύνους και προβλήματα που δημιουργούν τα οχήματα, να ενημερώσουμε για
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως πεζοί, επιβάτες και οδηγοί ποδηλάτων και να
γνωρίσουμε βασικά σημεία του Κ.Ο.Κ. Το όραμα αυτής της προσπάθειας ήταν να συμβάλουμε
στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς των μαθητών μας (ως πεζοί, επιβάτες και μελλοντικοί
οδηγοί αυτοκινήτων) με σεβασμό προς το περιβάλλον και την υιοθέτηση μιας καλύτερης
ποιότητας ζωής. Η συστηματική επεξεργασία του θέματος έγινε από τους μαθητές της Γ΄τάξης,
ενώ στο παιχνίδι με το “Μπάκι” συμμετείχαν όλες σχεδόν οι τάξεις του σχολείου.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_56.html

Λέξεις κλειδιά
Πράσινες μετακινήσεις, κανόνες οδικής ασφάλειας , πεζός, επιβάτης, ποδηλάτης

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Οι μετακινήσεις στις μέρες μας επηρεάζουν το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής.
Συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στη ρύπανση του αέρα, την ηχορύπανση, προκαλούν
κυκλοφοριακά προβλήματα και τροχαία ατυχήματα.
Επομένως η υιοθέτηση μιας αειφόρου λογικής στις μεταφορές συμβάλλει στην
εξοικονόμηση ενέργειας, στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, στη μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και του θορύβου.
Επίσης στηρίζει την ανάπτυξη μέσων μαζικής μεταφοράς, τη μείωση της ταχύτητας, την
ενθάρρυνση για τη χρήση του ποδηλάτου ή την πεζοπορία και την υιοθέτηση του
συνεπιβατισμού.
Με αφορμή τους παραπάνω προβληματισμούς το σχολείο μας θέλησε να παρακινήσει τα
παιδιά και τους γονείς τους να μετακινούνται με αειφόρους τρόπους και να αντιληφθούν ότι
μπορούμε να βρούμε λύσεις για ένα καλύτερο και όμορφο περιβάλλον αρκεί να αλλάξουμε
συμπεριφορές και συνήθειες.
Τα παιδιά λατρεύουν να περπατούν ή να μετακινούνται με το ποδήλατό τους, καθώς έτσι
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν εμπειρία ως προς την οδική συμπεριφορά και ασφάλεια.
Είναι επίσης σημαντικό για την αυτονομία τους καθώς μεγαλώνουν και για την υγεία τους.
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Σκοπός και στόχοι
Το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε τη φετινή χρονιά σχετικά με τις “πράσινες” μετακινήσεις
και την οδική ασφάλεια, είχε ως σκοπό την καλλιέργεια θετικών στάσεων και συμπεριφορών στις
μετακινήσεις των μαθητών με την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αναβάθμιση
του φυσικού περιβάλλοντος με την υιοθέτηση καλών πρακτικών.
Ειδικότερα οι προσπάθειές μας στο παραπάνω πρόγραμμα στόχευαν:
● στον εντοπισμό των κινδύνων και των προβλημάτων που δημιουργούν τα οχήματα
● στην ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας ως πεζοί και οδηγοί
● στη γνωριμία με τα βασικά σημεία του Κ.Ο.Κ.
● στη βελτίωση της συμπεριφοράς ως πεζοί, επιβάτες σε Ι.Χ., σε Μ.Μ.Μ., ως οδηγοί
ποδηλάτων και αυτοκινήτων μελλοντικά
● στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατηγοριοποίησης, ανάλυσης, επεξεργασίας, σύνθεσης και
αξιολόγησης των πληροφοριών που λαμβάνονται
● στην ανάπτυξη υπευθυνότητας, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και δράσεις, που
συμβάλλουν σε ένα υγιές, φιλικό και ευχάριστο περιβάλλον για τις μετακινήσεις και την
οδική τους ασφάλεια
● στην ανάπτυξη συνεργασίας με πρόσωπα και φορείς έξω από το σχολείο και
● στην καλλιέργεια συνεργατικού κλίματος μεταξύ των μαθητών

Μεθοδολογία
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ακολουθήσαμε τις βασικές αρχές της μεθόδου
project (Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2002) και της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας. Προσεγγίσαμε
το θέμα μας διαθεματικά για αυτό και όλες τις δράσεις μας προσπαθήσαμε να τις συνδέσουμε
με τις γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (Γλώσσα, Λογοτεχνία,
Μελέτη, Τ.Π.Ε., Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή).
Χρησιμοποιήσαμε εποπτικό υλικό, φύλλα εργασιών, παιχνίδια ρόλων, κανόνων,
παντομίμας, συνεντεύξεις, λογισμικό και τις Νέες Τεχνολογίες. Επίσης έγινε παρατήρηση και
καταγραφή των προβλημάτων σήμανσης στη γειτονιά και οδηγικής συμπεριφοράς οδηγών και
πεζών και διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους. Οι μαθητές έγραψαν επιστολές στους
αρμόδιους φορείς και δημιούργησαν ενημερωτικό φυλλάδιο “κυκλοφοριακής συνείδησης” για
μαθητές και γονείς. Παράλληλα στην αυλή του σχολείου δημιουργήσαμε σε μικρογραφία ένα
“Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής” για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας.

Περιγραφή δράσης
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που υλοποιήσαμε στο σχολείο μας κράτησε όλη τη σχολική
χρονιά. Αφορμή για την επιλογή του θέματος έδωσε η συζήτηση στην αρχή της χρονιάς για τις
δραστηριότητες των παιδιών που απαιτούν μετακινήσεις από το σπίτι, η απόσταση της κάθε
μετακίνησής τους και το μεταφορικό μέσο που χρησιμοποιούν οι γονείς στη δουλειά τους αλλά
και για να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο και στις υπόλοιπες εξωσχολικές τους
δραστηριότητες.
1η Δράση

Αρχικά έγινε διερεύνηση των γνώσεων και της τήρησης κανόνων οδικής συμπεριφοράς των
μαθητών ως πεζοί, συνεπιβάτες σε αυτοκίνητο - μηχανή, ως επιβάτες σε Μ.Μ.Μ. και ως
ποδηλάτες. Τα παιδιά περιέγραψαν δικά τους βιώματα από ατυχήματα στον δρόμο αλλά και
γεγονότα που άκουσαν από τα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, όπου δυστυχώς σχεδόν
καθημερινά ανακοινώνεται και κάποιο τροχαίο ατύχημα. Το ενδιαφέρον τους για το θέμα της
οδικής συμπεριφοράς ήταν μεγάλο θέτοντας πολλές ερωτήσεις και απορίες.
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2η Δράση

Αφού καταγράψαμε τους τρόπους μετακίνησης των παιδιών και των γονιών τους,
συζητήσαμε για την εξοικονόμηση ενέργειας και τις ‘“πράσινες” μετακινήσεις και διερευνήσαμε
τις γνώσεις τους γύρω από το θέμα αυτό. Στη συνέχεια τα ενημερώσαμε για τη συμμετοχή του
σχολείου στο παιχνίδι “Μπάκι το Κυκλοφοριακό Φιδάκι” ως μια διασκεδαστική και εύκολη
εκστρατεία - πρόταση με στόχο την άρση των αρνητικών αντιλήψεων και την προώθηση
αειφόρων τρόπων μετακίνησης διασκεδαστικών, κοινωνικών και υγιών τόσο για το περιβάλλον
όσο και για τα παιδιά και τους γονείς. Η ιδέα του παιχνιδιού τα ενθουσίασε και τα ενθάρρυνε να
σκεφτούν καλύτερα τη συμπεριφορά τους σε θέματα κινητικότητας. Επιπλέον μέσω του
παιχνιδιού δόθηκε η ευκαιρία να ενθαρρύνουμε την αειφόρο συμπεριφορά κατά τις
μετακινήσεις σε μακροπρόθεσμη βάση και μετά το Δημοτικό σχολείο.
Το παιχνίδι με το “Μπάκι” κράτησε δύο εβδομάδες. Σ΄ αυτό το διάστημα τα παιδιά κόλλησαν
στρογγυλά πολύχρωμα αυτοκόλλητα πάνω στο πανό του Μπάκι κάθε φορά που ερχόντουσαν
στο σχολείο με τα πόδια, με το ποδήλατο, με τα Μ.Μ.Μ. ή έκαναν από κοινού χρήση
αυτοκινήτου. Ο στόχος ήταν στο τέλος του παιχνιδιού να έχει γεμίσει το πανό με στρογγυλά
αυτοκόλλητα. Στη διάρκεια των δύο εβδομάδων πραγματοποιούταν καθημερινά έρευνα με
“ανάταση των χεριών” για την παρακολούθηση της προόδου προς τον στόχο. Δεν έλειψαν
βέβαια και οι επιβραβεύσεις όταν έφταναν σε συγκεκριμένα σημεία του πανό (παράταση του
διαλείμματος κατά δέκα λεπτά, να μην δοθούν εργασίες για το σπίτι κλπ).
3η Δράση

Στο μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος ερευνήσαμε κατά πόσο οι κάτοικοι της περιοχής
όπου μένουν τα παιδιά είναι ευχαριστημένοι από τα Μ.Μ.Μ. Από τη συλλογή και επεξεργασία
του ερωτηματολογίου που έδωσαν οι μαθητές σε κατοίκους της περιοχής τους διαπίστωσαν ότι
αρκετοί είναι εκείνοι που χρησιμοποιούν κυρίως το λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους, αν και
δεν είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τη συχνότητα των δρομολογίων. Παρόλα όμως τα
προβλήματα καθυστέρησης θεωρούν ότι τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξυπηρετούν πολλούς
επιβάτες που πάνε στη δουλειά τους και συμβάλλουν στην εξομάλυνση της κυκλοφοριακής
συμφόρησης, στον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στην οικονομία σε καύσιμα.
4η Δράση

Ιδιαίτερα σημαντικό και ενδιαφέρον για τα παιδιά ήταν ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, τον
οποίο αναλύσαμε και διαπιστώσαμε τη σπουδαιότητα και χρησιμότητά του. Καταπιαστήκαμε
και εξηγήσαμε τις πιο σημαντικές και συχνές πινακίδες που συναντάμε στον δρόμο με αφορμή
μία αφίσα από ένα εκπαιδευτικό πακέτο από τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Στη συνέχεια
ζωγραφίσαμε τα σήματα και φτιάξαμε σελιδοδείκτες.
5η Δράση

Αναλύσαμε επίσης τη συμπεριφορά μας ως πεζοί. Πώς πρέπει να διασχίζουμε τον δρόμο, να
περνάμε από τις διαβάσεις, να σεβόμαστε τα διερχόμενα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα τα οχήματα
έκτακτης ανάγκης. Στη συνέχεια ζωγραφίσαμε αυτούς τους κανόνες, τους αναρτήσαμε σε τοίχο
της τάξης μας και παίξαμε παντομίμα.
Αναφερθήκαμε επίσης και στους φωτεινούς σηματοδότες και τι πρέπει να κάνουμε σε
περίπτωση μη λειτουργίας τους και σε περίπτωση παρουσίας τροχονόμου. Έπειτα
παρακολουθήσαμε κάποια βίντεο σχετικά με την κυκλοφοριακή αγωγή από την Εκπαιδευτική
Τηλεόραση: (https://goo.gl/tlIrxm), ( https://goo.gl/dP5KEh),( https://goo.gl/3m4JrG).
6η Δράση

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η περιήγηση και η παρατήρησή μας γύρω από το σχολείο. Αφού
χωριστήκαμε σε δύο ομάδες, όπου η κάθε μία ανέλαβε ένα οικοδομικό τετράγωνο, κάναμε μια
βόλτα για να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε τα σήματα του ΚΟΚ και την κυκλοφορία
οχημάτων και πεζών σε φύλλο εργασίας που είχαμε φτιάξει πιο πριν. Εντοπίσαμε τις διαβάσεις
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γύρω από το σχολείο, αν υπάρχει αντίστοιχο σήμα και κατά πόσο οι πεζοί διέρχονται από αυτές.
Καταγράψαμε επίσης την κίνηση και τον τύπο των οχημάτων και δίκυκλων που διέρχονταν τη
συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης διαπιστώσαμε ότι σε αναπηρική θέση παρκαρίσματος είχε
τοποθετηθεί κόκκινος κάδος και σε κίτρινη διαγράμμιση έξω από το σχολείο υπήρχε
παρκαρισμένο αυτοκίνητο. Μετά από αυτήν τη βόλτα μας επεξεργαστήκαμε από κοινού και οι
δύο ομάδες τις πληροφορίες που συγκεντρώσαμε, τις ομαδοποιήσαμε και γράψαμε επιστολές
στους αρμόδιους φορείς (Τροχαία, Δημοτική Αστυνομία), επισημαίνοντας τα προβλήματα που
εντοπίσαμε και προτείνοντας λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
7η Δράση

Πολύ εποικοδομητική ήταν και η συνέντευξη που πήραν τα παιδιά από τις δυο σχολικές
τροχονόμους του σχολείου μας. Οι δύο κυρίες μας ανέφεραν ότι συνειδητά και με μεγάλο ζήλο
και ενθουσιασμό εκτελούν τα καθήκοντά τους, χωρίς βέβαια να λείπουν οι δυσκολίες και οι
κίνδυνοι. Εξήγησαν στα παιδιά πόσο σημαντική και υπεύθυνη είναι η εργασία τους, η οποία
συχνά δυσχεραίνεται από αγενείς και ανυπάκουους οδηγούς και από μαθητές που παίζουν,
χαζεύουν, γυρίζουν πίσω ή καθυστερούν κατά τη διάσχιση της διάβασης.
Στη συνέχεια οι μαθητές απηύθυναν προς τις δύο κυρίες τις ερωτήσεις που είχαν ετοιμάσει
και αφορούσαν την εκπαίδευσή τους, τον μισθό τους, τον εξοπλισμό τους, τις δυσκολίες, τους
κινδύνους και τις διαφορές τους από τον κανονικό τροχονόμο.
8η Δράση

Στα πλαίσια του προγράμματος επισκεφτήκαμε και την Τροχαία Ηρακλείου, όπου μας έγινε
μια παρουσίαση σε σχέση με τη συμπεριφορά που πρέπει να έχουν τα παιδιά ως πεζοί, ως
ποδηλάτες, ως επιβάτες σε αυτοκίνητο και Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Μας ανέφεραν επίσης
πώς πρέπει να είναι η ενδυμασία μας κατά τις βραδυνές ώρες και σε ποια κατάσταση πρέπει να
βρίσκεται το ποδήλατό μας. Ιδιαίτερη μνεία έγινε φυσικά στο κράνος, στη ζώνη ασφαλείας, στο
παιδικό κάθισμα και στη χρήση του κινητού τηλεφώνου.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά, τους
αξιωματικούς και τον διοικητή της Τροχαίας. Τα παιδιά έθεσαν τις ερωτήσεις που είχαν
προετοιμάσει σχετικά με τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού της Τροχαίας, τα επικίνδυνα
περιστατικά, τα αστεία συμβάντα και τους χρόνους αντίδρασης της αστυνομίας, κάνοντας
ταυτόχρονα διαπιστώσεις και επισημάνσεις σχετικά με επικίνδυνα και παραμελημένα σημεία
της πόλης μας και ανέφεραν περιστατικά από το οικείο τους περιβάλλον.
9η Δράση

Όλοι οι μαθητές του σχολείου μας είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα επανδρωμένο
όχημα διάσωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου μέσα στη σχολική αυλή. Η ομάδα
αυτή από το Πυροσβεστικό Σώμα έδειξε με βιωματικό τρόπο στα παιδιά, τον σχεδιασμό, την
οργάνωση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων δυνάμεων πυρόσβεσης και διάσωσης, του
εξοπλισμού και των άλλων μέσων για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική
αντιμετώπιση πυρκαγιών και εγκλωβισμού σε περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.
10η Δράση

Στο πλαίσιο της ανάπτυξης δεξιοτήτων, για να μάθουν οι μικροί μας μαθητές ν’
αντιμετωπίζουν την οδήγηση και την κυκλοφορία με υπευθυνότητα, για την προώθηση και
καλλιέργεια θετικών και φιλικών προς το περιβάλλον προτύπων κυκλοφοριακής κουλτούρας
αλλά και για την ψυχαγωγία τους, δημιουργήσαμε στην αυλή του σχολείου μια προσομοίωση
Πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τα παιδιά μέσα από το παιχνίδι και οδηγώντας τα ποδήλατά
τους μαθαίνουν, βιωματικά και όχι απομνημονεύοντας πληροφορίες, την ασφαλή κυκλοφορία
πεζών και οχημάτων.
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11η Δράση

Για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα σωστής οδικής
συμπεριφοράς και αειφόρων μετακινήσεων οι μαθητές της Γ΄ τάξης παρουσίασαν με ένα
θεατρικό δρώμενο το πρόγραμμα, που υλοποιήσαμε, στους υπόλοιπους μαθητές και
εκπαιδευτικούς του σχολείου και σχεδίασαν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που μοιράστηκε στους
εκπαιδευτικούς και τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου μας.

Ευχαριστίες
Για την υλοποίηση του προγράμματος ιδιαίτερα υποστηρικτικός και ενημερωτικός ήταν ο
ρόλος του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου και
του προσωπικού του με άμεση ανταπόκριση και ενημέρωση σε όποια απορία ή δυσκολία μας.
Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τροχαία Ηρακλείου και το Πυροσβεστικό Σώμα
Ηρακλείου για τις ενδιαφέρουσες και παραστατικές ενημερώσεις που έκαναν στα παιδιά μας,
καθώς και τις σχολικές τροχονόμους του σχολείου μας για τη συνέντευξη που μας παραχώρησαν.
Ιδιαιτέρως ευχαριστούμε και τους συναδέλφους Μπιρλάκη Ειρήνη και Μωραΐτη Μάρκο για
τις κατασκευές των σημάτων κυκλοφοριακής αγωγής και των οχημάτων.

Αναφορές
●
●

●
●
●

Ιντζίδης Ευάγγελος, Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Σιούτης Αριστοτέλης, Τικτοπούλου
Αικατερίνη (2015). Γλώσσα Γ΄Δημοτικού, Τα απίθανα μολύβια. ΟΕΔΒ. Αθήνα.
Κόκοτας Παναγιώτης, Αλεξόπουλος Δημήτριος, Μαλαμίτσα Αικατερίνη, Μαντάς
Γεώργιος, Παλαμαρά Μαρία, Παναγιωτάκη Παναγιώτα (2015). Μελέτη Περιβάλλοντος
Γ΄Δημοτικού. ΟΕΔΒ. Αθήνα.
Ταρατόρη-Τσαλκατίδου Ε. (2002). Η Μέθοδος Project στη θεωρία και στην πράξη.
Κυριακλίδη Αφοί Α.Ε. Αθήνα.
Εκπαιδευτικο πακέτο “Ο δρόμος και εγώ” (2002).
Εκπαιδευτική Τηλεόραση: (https://goo.gl/tlIrxm),(https://goo.gl/dP5KEh),
(https://goo.gl/3m4JrG).
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Το νερό στον τόπο και τον χρόνο
Εικαστική - Θεατρική - Μουσική παρουσίαση θρύλων - λογοτεχνίας σε
σχέση με το υγρό στοιχείο
Συραγώ Χορταριά1, Σοφία Σκαλιδάκη2, Hρώ Κουλιεράκη3, Ειρήνη Βαλεργάκη4
1ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Μαρίνας
Περίληψη
Τα τρία τμήματα Δ΄τάξεως του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγίας Μαρίνας, ασχολήθηκαν με
δύο προγράμματα που απασχόλησαν τόσο τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων, όσο και τους
εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων και αναδείκνυαν τη διαχρονική πολύπλευρη αξία του πόρου του
νερού. Οι μαθητές διαθεματικά κατά την ώρα της ευέλικτης ζώνης αλλά και των υπόλοιπων
διδακτικών αντικειμένων και όπου αυτό ήταν δυνατόν προσέγγισαν περιβαλλοντικά, μουσικά,
θεατρικά, εικαστικά και λογοτεχνικά το νερό. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις και οι ποικίλες
δράσεις των μαθητών ήταν στοχευμένες για την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα αυτό.
Στο πρόγραμμα μαθητικής δημιουργίας θα παρουσιαστούν δράσεις των μαθητών σχετικές με το
νερό και εν συντομία οι περιβαλλοντικές παράμετροι που δόθηκαν στους μαθητές κατά το
πρόγραμμα.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_38.html

Λέξεις κλειδιά
Λογοτεχνία, θεατρική έκφραση, περιβαλλοντική προσέγγιση, ιστορικότητα, ενέργεια του
νερού

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Τη σχολική χρονιά που διανύουμε δύο προγράμματα με εσωτερική συνάφεια σε σχέση με
το νερό πραγματοποιήθηκαν στη σχολική μονάδα. Το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρήθηκε
αμείωτο καθώς πληθώρα διδακτικών αλλά και παιδαγωγικών στόχων βρήκαν εφαρμογή μέσα
από επιτόπιες μελέτες με πειράματα, σε σχέση με το νερό, συνεργασία με φορείς που
ασχολούνταν με το θέμα αυτό όπως το ΚΠΕ Αρχανών, επισκέψεις σε μουσεία, υδροβιότοπους
αλλά και τη μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου Μαλεβιζίου, χορωδία, μουσικές, δρώμενα,
εικαστικές παρεμβάσεις κ.ά.
Τα δύο προγράμματα, ξεκίνησαν με τους ίδιους βασικούς διδακτικούς στόχους, αλλά
ξεδιπλώθηκαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις στην πορεία, κάτι που έδωσε τη δυνατότητα να
καλυφθεί το θέμα «νερό», πολύπλευρα, και να μελετηθεί πολυδιάστατα. Επίσης οι δημιουργικές
δράσεις των μαθητών να έχουν ποικιλομορφία και να καλύπτουν τόσο τον περιβαλλοντικό, όσο
και τον πολιτιστικό χαρακτήρα που θέλαμε να έχει το πρόγραμμα. Θέματα αγωγής υγείας, μας
απασχόλησαν εμβόλιμα καθώς όλες αυτές οι διαστάσεις σε καθετί που μελετούμε αναδύονται
στην πορεία, αρκεί να επιδιώκουμε να εστιάσουμε σε αυτά που κρίνονται σημαντικά και
εύληπτα σε σχέση πάντα με την ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - sissychortaria@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - sskalidaki@gmail.com
3
ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ - koulierakihrw@hotmail.gr
4
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - eirini4343@yahoo.gr
2
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Η πραγματοποίηση δύο προγραμμάτων αφορά στην τεχνική δυσκολία που αντιμετωπίσαμε
ως σχολείο με τρία τμήματα στην Δ΄ τάξη και αντίστοιχα αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικών που
συμμετέχουν σε αυτά.
Συγκεκριμένα συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων Ξενικάκης Εμμανουήλ Δ3,
Χριστοδουλάκης Κων/νος παράλληλη στήριξη Δ3, Σκαλιδάκη Σοφία Δ1, Βαλεργάκη Ειρήνη Δ2.
Τον συντονισμό των προγραμμάτων και το θεατρολογικό μέρος ανέλαβε η Δ/ντρια Χορταριά
Συραγώ, τη μουσική και τη χορωδία η κα Κουλιεράκη Ηρώ, στα εικαστικά η κα Μπακαλούμα
Ευγενία, στις φωτογραφίες και την παρουσίαση power point η κα Τζορμπατζάκη Αγγελική. Να
ευχαριστήσουμε επίσης θερμά τον κο Αριστείδη Παγωμένο για την κατασκευή του πηγαδιού,
τον κο Αθανασάκη που βιντεοσκόπησε και μοντάρισε τα πλάνα των θεατρικών δρώμενων, το
ΚΠΕ Αρχανών για το επιμορφωτικό σεμινάριο καθώς και την παροχή υλικού για τα πειράματα
των μαθητών, τη ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου και συγκεκριμένα τον προϊστάμενο κο Κουγιουμτζάκη για την
ενημέρωση και ξενάγηση των μαθητών, το Μουσείο Ενέργειας , αλλά και όλους τους γονείς που
πρόθυμα συνεργάστηκαν σε ότι ζητήθηκε από το σχολείο, ώστε να ολοκληρωθούν οι
παρουσιάσεις.

Παιδαγωγικοί στόχοι
Κάθε πρόγραμμα που συντελείται διαθεματικά και απασχολεί μαθητές διαφορετικών
τμημάτων ίδιας τάξης ή και διαφορετικών τάξεων εμπεριέχει το βασικό στοιχείο της ανταλλαγής
καλών πρακτικών και συνεργασιών.
Οι βασικοί παιδαγωγικοί στόχοι για εμάς όπως αναδύθηκαν μέσα από το πρόγραμμα ήταν:
● Οι μαθητές να εκτιμήσουν τον φυσικό πόρο, του νερού και να αξιολογήσουν τη σημασία
του στη ζωή στον πλανήτη. Να διαμορφώσουν στάσεις και συνήθειες που θα
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση του πόρου.
● Οι μαθητές να συνεργασθούν ώστε να αποδώσουν εικαστικά, λογοτεχνικά και θεατρικά,
αφίσες, κείμενα, ποιήματα, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα. Η ευαισθητοποίηση των
μαθητών αλλά και οι δημιουργικές καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις και τάσεις βρίσκουν
πρόσφορο έδαφος.
● Να λειτουργήσουν με ατομική αλλά και συλλογική ευθύνη στις παρουσιάσεις τους και
να μπουν σε ευγενή άμιλλα .
● Να πειραματισθούν, να γνωρίσουν και να καλλιεργηθούν ως συνειδητοποιημένοι εν
δυνάμει υπεύθυνοι πολίτες για τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών παρεμβάσεων και
στο νερό.
Ο τόπος τους, το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, τα επιτεύγματα για τα οποία αξίζει
να είναι περήφανοι, αλλά και όσα θα πρέπει να θιγούν ώστε η συλλογική συνείδηση να
καλλιεργηθεί από τις μικρές ηλικίες, να προκύψουν και να διερευνηθούν.
Οι εκπαιδευτικοί να εμπλακούν γόνιμα και ωφέλιμα στη διάσταση μιας πολυεπίπεδης
παραγωγικής διαδικασίας μάθησης.
Κυριότεροι διδακτικοί στόχοι

Τα παιδιά να κατανοήσουν στη φυσική ακολουθία τη σημασία της μεγαλύτερης πηγής
ενέργειας του ήλιου που κινητοποιεί κάθε άλλη μορφή ενέργειας στον πλανήτη (κύκλο νερού).
Επίσης τη δύναμη ως μορφής ενέργειας του νερού, στο χθες (νερόμυλοι) και το σήμερα (χρήση
υδροηλεκτρικών έργων). Η καθαρή και ανανεώσιμη μορφή ενέργειας του νερού καλύπτει
ανάγκες ύδρευσης, άρδευσης, δημιουργεί υγρότοπους και σχετικά οικοσυστήματα, περιοχές
αναψυχής και αθλητισμού, αλλά και κινεί κάθε ζώντα οργανισμό στον πλανήτη. Ακολούθησε
της θεωρητικής προσέγγισης επίσκεψη στο Φόδελε, όπου σε συνεργασία με το ΚΠΕ Αρχανών τα
παιδιά πειραματίστηκαν αναμιγνύοντας ουσίες για να μετρήσουν τα νιτρώδη, το αμμώνιο και
τα φωσφορικά του ποταμού που διαρρέει το χωριό. Επίσης χρησιμοποίησαν απόχες και
μεγεθυντικούς φακούς καταγράφοντας τους οργανισμούς που έβρισκαν στο ποτάμι,
συμβουλευόμενα κατά ομάδες την κλείδα αναγνώριση μακροασπόνδυλων γλυκού νερού. Με
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αυτόν τον παιγνιώδη τρόπο εξερεύνησης του υδάτινου οικοσυστήματος τα παιδιά ήρθαν σε
άμεση επαφή με τις έννοιες «βιοποικιλότητα» και «τροφική αλυσίδα». Οι μαθητές
συνειδητοποίησαν πως με την αλόγιστη χρήση αζωτούχων λιπασμάτων παρατηρούνται
πλεονάζουσες συγκεντρώσεις νιτρικών αλάτων στα φυτά, τα οποία ρυπαίνουν τον υπόγειο
υδροφόρο ορίζοντα και στη συνέχεια τα ποτάμια και τις λίμνες προκαλώντας «ευτροφισμό». Η
έλλειψη οξυγόνου, από τη σκίαση στο νερό απενεργοποιεί τους φωτοσυνθετικούς οργανισμούς
και νεκρώνει το οικοσύστημα.
Το νερό είναι φυσικός, ανανεώσιμος και καθαρός πόρος εφόσον οι παρεμβάσεις του
ανθρώπου δεν αποδεικνύονται καταστροφικές για τη φύση. Οι μαθητές στα πλαίσια των
περιβαλλοντικών τους μαθημάτων μελέτησαν την αλληλεπίδραση των προβλημάτων του
περιβάλλοντος και τη σχέση τους με την ύπαρξη επαρκούς και καθαρού νερού στον πλανήτη. Η
μεθόδευση σχετίστηκε με τη φυσική και την τεχνολογία και μία ακόμη βασική τους επίσκεψη
αφορούσε το Μουσείο ενέργειας. To Moυσείο Ενέργειας αποτέλεσε μια πολύ ενδιαφέρουσα
εμπειρία. Εκεί παρατήρησαν εφαρμογές όπως μικρή υδροτουρμπίνα που παρήγαγε ηλεκτρικό
ρεύμα, μικρογραφία ατμοηλεκτρικού εργοστασίου όπου με τη χρήση βιομάζας και ατμού
παρήχθη ηλεκτρική ενέργεια, αυτοκίνητο υδρογόνου κ.ά.
Πειραματίστηκαν με κίνηση ανεμιστήρα στη διαφορά θερμοκρασίας στο νερό. Σε μικρή
δεξαμενή θαλασσινού νερού τοποθέτησαν μέσα μεταλλική πλάκα μαγνησίου. Από την
αντίδραση παρήχθησαν ηλεκτρόνια τα οποία παρήγαγαν ηλεκτρικό ρεύμα και άναψαν οι
λάμπες. Επίσης μυήθηκαν στη διαδικασία παρασκευής υποστρώματος για την παραγωγή
μανιταριών. Το βασικό στάδιο της προ-ύγρανσης, ο εμπλουτισμός με φυτικά οργανικά
πρόσθετα, η παστερίωση, η οποία γίνεται με χρήση ατμού, ήταν σημαντικές πρακτικές γνώσεις
για την ενέργεια του νερού.
Επόμενος διδακτικός στόχος ήταν η κατανόηση της σημασίας του νερού για τη ζωή.
Προχωρήσαμε σε ανάλυση της σημασίας του για τον ανθρώπινο οργανισμό, τη σημασία του
για την ισορροπία σε κάθε οικοσύστημα, τις περιπτώσεις λειψυδρίας ανά εποχή και τόπο και
μιλήσαμε ακόμη και για τους πολέμους που μαίνονται ανά τον κόσμο λόγω της έλλειψης
καθαρού και πόσιμου νερού.
Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους τρόπους αντιμετώπισης της λειψυδρίας, πώς ο άνθρωπος
προσπάθησε από το παρελθόν να δαμάσει το υγρό στοιχείο και να το ανακαλύψει κάτω από τη
γη. Με εικαστικές παρεμβάσεις αναλύσαμε μεθόδους διήθησης και επεξεργασίας του νερού, οι
μαθητές μετά την κατανόηση ως μικροί χημικού έφτιαξαν τα δικά τους εργοστάσια καθαρισμού
νερού. Μέσα από το μάθημα της πληροφορικής ενημερώθηκαν για το φράγμα Αποσελέμη και
την αξία του στην αντιμετώπιση της υδροδότησης των περιοχών Ηρακλείου, Αλικαρνασσού,
Πόρου, Κατσαμπά και περιχώρων που υδρεύονται από αυτό. Ταυτόχρονα ενημερώθηκαν για
το μεγάλο κόστος κατασκευής των φραγμάτων, πάντα με επίκεντρο το φράγμα Αποσελέμη,
καθώς και άλλα μειονεκτήματα όπως τον χρόνο που απαιτείται, τις αλλαγές του μικροκλίματος
στην περιοχή, τις μετακινήσεις πληθυσμών, την αύξηση σεισμικής επικινδυνότητας.
Μετά από το ανάλογο πρόγραμμα του ΚΠΕ Αρχανών «Τουρισμός και νερό», είχαν
αποσαφηνιστεί και για εμάς τους εκπαιδευτικούς που το παρακολουθήσαμε, σημαντικές πτυχές.
Μια από τις κυριότερες αφορά τα «ταξίδι « του νερού, προκειμένου να γεμίσει νερό το φράγμα
που προσπαθήσαμε να τη δώσουμε και να γίνει κατανοητή από τους μαθητές μας μέσω
σχεδιαγραμμάτων και ανάλυσης εννοιών. Η λεκάνη απορροής του Αποσελέμη ξεκινάει νοτίως
του οροπεδίου του Καθαρού στα σύνορα των δήμων Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας. Αφού
διασχίσει το οροπέδιο του Καθαρού, εισέρχεται στο Οροπέδιο Λασιθίου μέσω του φαραγγιού
του Χαυγά. Επειδή τα νερά του Αποσελέμη δε βρίσκουν υπόγειο πέρασμα από το οροπέδιο
Λασιθίου, στην κυριολεξία εξαφανίζονται στην περιοχή του Χώνου και υπογείως κατεβαίνουν
στην επαρχία Πεδιάδος του Νομού Ηρακλείου όπου βρίσκεται το φράγμα Αποσελέμη. Με
αφορμή το υπόγειο ταξίδι του νερού και τους ταμιευτήρες στους οποίους συγκεντρώνεται,
μιλήσαμε για τα πετρώματα, υδατοστεγή, τη διαμόρφωση των υπόγειων ταμιευτήρων, τα
αρτεσιανά πηγάδια και άλλες έννοιες, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν ότι στα σπλάχνα της γης
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κρύβεται τεράστια ποσότητα νερού, η οποία όμως δεν μπορεί πάντα να είναι εκμεταλλεύσιμη,
ενώ η υπερπροσπάθεια του ανθρώπου να την εξορύξει πολλές φορές φτάνει σε αλλοίωση του
φυσικού τοπίου με τις ακόλουθες επιπτώσεις.
Οι μαθητές έφεραν άρθρα, από το διαδίκτυο και εφημερίδες τα οποία συζητήσαμε για τις
φτωχές οικονομίες χωρών από την έλλειψη νερού, για τα προβλήματα υγείας λόγω χρήσης
ακατάλληλου νερού. Από τη Δ/νση Υδάτων και Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης
ενημερωθήκαμε ότι λόγω παρατεταμένης ανομβρίας τον Φεβρουάριο υπάρχει έλλειμμα 10 εκ.
κυβικών μέτρων νερού, οπότε καταλήξαμε ότι θα πρέπει να ενημερωθούμε για την ορθή χρήση
του νερού και να ενημερώσουμε, όσους περισσότερους μπορούμε. Οι μαθητές έφτιαξαν μέσα
από επεξεργασία κανόνων για ορθή χρήση νερού, την αφίσα τους ανά τμήμα για την
εξοικονόμηση του νερού και μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου και των εκδηλώσεων που θα
λάβουν χώρα στο σχολείο μας , παραδίδουν τόσο την αφίσα όσο και το υλικό σε μορφή DVD στη
ΔΕΥΑ Μαλεβιζίου, τον Δήμο και τους γονείς προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν τον ευρύτερο
περίγυρο μιας περιοχής στην οποία ζούνε με αυξημένα προβλήματα υδροδότησης.
Για να γίνει βιωματικά η κατανόηση πάνω στο θέμα αυτό, καθώς η περιοχή μας στην Αγία
Μαρίνα υδροδοτείται από τον Αλμυρό ποταμό, ο οποίος για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
του έτους έχει υφάλμυρο νερό, ακολούθησε επίσκεψη στη μονάδα αφαλάτωσης του Δήμου και
ενημέρωση των μαθητών από τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΜ.
Στο εκπαιδευτικό κέντρο αφαλάτωσης παρακολούθησαν διεργασία διήθησης και
απολύμανσης νερού με διαφορετικά χημικά στοιχεία ανάλογα τη δεξαμενή. Επίσης αφαλάτωση
και επεξεργασία με δολομίτη. Ξεναγήθηκαν στο « μάτι» του Αλμυρού ποταμού και
παρακολούθησαν παρουσίαση στη ΔΕΥΑΜ από τον Δήμαρχο Μαλεβιζίου σχετικά με την
αφαλάτωση του υφάλμυρου νερού.
Με αφορμή ένα κείμενο εφημερίδας σχετικό με το Σφεντύλι περάσαμε στον επόμενο
διδακτικό στόχο που αφορούσε το νερό ως μέσω επικοινωνίας των ανθρώπων στο χθες και το
σήμερα.
Μιλήσαμε για τις κρήνες της περιοχής του Δήμου Μαλεβιζίου, αλλά και του Ηρακλείου και
οι μαθητές παρακολούθησαν παρουσίαση στο μάθημα της Πληροφορικής. Εξηγήσαμε τον
κοινωνικό ρόλο των πηγών καθώς από εκεί οι κάτοικοι μάθαιναν τα νέα της περιοχής κατά τις
συναντήσεις τους για να εξυπηρετήσουν τις οικιστικές ανάγκες τους σε νερό. Η περιοχή
Μαλεβιζίου είχε πάρα πολλές κρήνες, είδαμε από κοντά το «πλυσταριό» στο περιπατητικό
μονοπάτι του Φόδελε . Παίξαμε δράση σχετική με τη διάδοση των μαντάτων του χωριού από το
μέρος αυτό.
Οι κάτοικοι του Σφεντυλίου με τη θρησκοληψία και την απλοϊκότητά τους απέδωσαν σε
θαύμα του Αγίου Θεόδωρου τη δραματική μείωση του νερού στο φράγμα που έκανε το χωριό
να αναδυθεί. Με αφορμή αυτήν την οπτική μιας αλαφροΐσκιωτης Ελλάδας του παρελθόντος ,
της εποχής που οι άνθρωποι, στις αποσπερίδες τους, αφηγούνταν με γλαφυρότητα τις εμπειρίες
τους με τα στοιχειά, τις ανεράιδες και τους δράκους των πηγών, μπήκαμε με τους μαθητές μας
στην εξερεύνηση των μύθων, των παραδόσεων και των θρύλων γύρω από τις πηγές.
Διαβάσαμε λογοτεχνικά κείμενα, θρύλους, όπως «Τα θαύματα της Παναγιάς της
Πηγαδιώτισσας», «Τις νεράιδες στις Λιβάδες», «Το γεφύρι της Άρτας», αποσπάσματα από το
θεατρικό έργο «Μέσα στο νερό δασκάλα», επίσης ολόκληρο το λογοτεχνικό έργο της Μάρω
Λοΐζου, «Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη θάλασσα», του οποίου απόσπασμα έχει το βιβλίο
της γλώσσας τους. Παίξαμε τον Κλήδονα και μάθαμε ότι οι Καραγκούνηδες χρησιμοποιούν την
Πρωτομαγιά το πηγαδόνερο για τις μαντεψιές του Κλήδονα. Επίσης είδαμε τη σύνδεση των
παραδοσιακών δοξασιών με τη Χριστιανική θρησκεία και τον ρόλο καθαρμού του νερού, όπως
στο βάπτισμα, αλλά και την αξία που έδιναν στο νερό καθώς στην αρχαιότητα δράκοι φύλαγαν
τις πηγές και αργότερα με τον χριστιανισμό σε πολλά πηγάδια στα κοντινά δέντρα κρεμούσαν
την εικόνα κάποιου Αγίου.
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Συνδέσαμε το μάθημα της γλώσσας και της ιστορίας με το νερό και γνωρίσαμε την
οικογένεια λέξεων του νερού, μάθαμε λέξεις όπως πηγαδάς, μαγγάνι, λαήνι και άλλες πλούσιες
λέξεις της λαογραφικής μας παράδοσης.
Στον χάρτη της Ελλάδας ζωγραφίσαμε τα ποτάμια, τις λίμνες τις θάλασσες, ζωγραφίσαμε
αγγεία και μιλήσαμε για τους θαλάσσιους εμπορικούς δρόμους της Κρήτης και τα αγαθά που
μεταφέρονταν, επίσης μελετώντας απόσπασματα από τα έπη του Ομήρου, τα παιδιά
μαγεύτηκαν από τα ταξίδια του Οδυσσέα, το στοιχειό της θάλασσας του Περσέα, και τις
περιπέτειες των Αργοναυτών. Οι σειρήνες, πήραν τη διάσταση γυναικείων θεοτήτων που
σχετίζονταν με το νερό, τον έρωτα και τον θάνατο. Οι γοργόνες ερωτεύονταν τους
τροβαδούρους.
Κατασκευάσαμε στο μάθημα των εικαστικών νερόμυλους και φτιάξαμε ψηφιακή
παρουσίαση για τα φαράγγια της Κρήτης. Ορισμένα από αυτά, είναι πανέμορφα και διαρρέονται
από νερό.
Παροιμίες, αινίγματα, δημοτικά τραγούδια παρουσιάσθηκαν τόσο στις τάξεις κατά το
μάθημα της γλώσσας και της μελέτης περιβάλλοντος όσο και στην ώρα της μουσικής.
Επόμενος στόχος η δημιουργική καλλιτεχνική έκφραση των μαθητών μέσα από τα
αντικείμενα της θεατρικής αγωγής, της μουσικοκινητικής αγωγής και των εικαστικών.
Οι μαθητές ατομικά, ομαδικά σε ομάδες των δύο ατόμων και τελικά σε ομάδες ανάλογα με
τις απαιτήσεις του παραγόμενου δρώμενου εκφράστηκαν με ποικίλους τρόπους και ανέλαβαν
δημιουργικές πρωτοβουλίες.
Συγκεκριμένα:
Με οδηγό το μάθημα της μουσικοκινητικής αγωγής μέσα από τη διαδικασία της
«ακρόασης», οι μαθητές έρχονται σε επαφή και γνωρίζουν σπουδαία έργα συνθετών
προγραμματικής μουσικής όπου με τον δικό τους μοναδικό τρόπο περιγράφουν το νερό στις
διάφορες μορφές του όπως βροχή-ποτάμι-θάλασσα. Ταυτόχρονα μέσα στα τμήματα δίνονταν
ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατανόηση από τους μαθητές των τριών μορφών στις οποίες
συναντάται το νερό στερεή-υγρή και αέρια , όπου με πειραματισμό τα παιδιά κατανοούσαν τη
ρευστότητα και τις αλλαγές.
Στη συνέχεια μουσικοκινητικά οι μαθητές καλούνταν να αποδώσουν τους ήχους και τον
ρυθμό του νερού με το σώμα τους (με κίνηση και instruments), μέρος του σώματος και ένα ηχείο
στην επίτευξη του στόχου. Οι μικροί μουσικοί γίνονται οι ίδιοι ενορχηστρωτές της δικής τους
θεατρικής παράστασης. Πάνω στη σκηνή μιλούν, κινούνται, τραγουδούν, χορεύουν στον ρυθμό
του νερού.
Στη θεατρική αγωγή οι στόχοι ευαισθητοποίησης και χαλάρωσης δίνονται μέσα από
ρυθμούς σχετικά με το θαλασσινό στοιχείο κυρίως Σπανουδάκη και ήχους από τη φύση που οι
μαθητές αναπαριστούν.
Αναλαμβάνουν παιχνίδια ρόλων σχετικά με πλάσματα, στοιχεία και στοιχειά του νερού.
Τέλος καταλήγουν σε παραγωγή δρώμενου με βασικό προσανατολισμό τη δραματοποίηση και
τον αυτοσχεδιασμό πάνω στο αφήγημα της Μάρω Λοΐζου «Το ποτάμι τρέχει να συναντήσει τη
θάλασσα».
Γίνεται μέσα από εργαστήριο θεατρικής γραφής προσπάθεια διασκευής του αφηγηματικού
κειμένου και ανόρθωσής του στη σκηνή του σχολείου ως θεατρικό έργο για παιδιά. Η απόδοση
κατά την άποψή μας εμπεριέχει όλα τα περιβαλλοντικά στοιχεία, στα οποία εστιάσαμε με τους
μαθητές μας δοσμένα με τους κώδικες θεατρικής συγγραφής. Το όλο εγχείρημα πλαισιώνεται
από χορωδία μαθητών της ίδιας τάξης, που παρεμβαίνουν εμπλουτίζοντας το θεατρικό δρώμενο
με τραγούδια για τη θάλασσα.
Ένα τμήμα επίσης παρήγαγε μικρές ιστορίες με θεατρικούς διαλόγους εμπνευσμένες από
τις ιστορίες θρύλων και παραδόσεων γύρω από τις πηγές. Τα λαογραφικά στοιχεία δοσμένα με
χιούμορ ζωντανεύουν από τους μαθητές σκηνικά με αυτοσχεδιασμούς και μικρές «έξυπνες»
ατάκες.
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Τα παραγόμενα δρώμενα συμπεριλαμβάνονται στην παρουσίαση και κατατίθενται γραπτά
μαζί με την εισήγηση.
Από το μάθημα της Πληροφορικής παρήχθη ψηφιακή περιήγηση στα φαράγγια της Κρήτης,
η οποία παρουσιάζεται επίσης στους γονείς όπως και όλες οι άλλες δράσεις σε ένα διήμερο
αφιερωμένο στα παραγόμενα των μαθητών του σχολείου από τα projects πάνω στα οποία
εργασθήκαμε. Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται επίσης ο στόχος του ανοίγματος του σχολείου
στην κοινωνία και η σύνδεσή του με τους τοπικούς φορείς που βοήθησαν στην ολοκλήρωση
του εγχειρήματος αυτού.

Ευχαριστίες
Κλείνοντας αυτήν την εισήγηση θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όσους συνέβαλαν στην
επίτευξη αυτού του project που μας απασχόλησε δημιουργικά και ευχάριστα ολόκληρη τη
σχολική χρονιά και να καταθέσουμε τα παραγόμενα αποτελέσματα με την ευχή κάθε χρονιά
για όλους τους μαθητές να καρποφορεί έργα που αποπνέουν ευαισθησία, καλλιτεχνική έκφραση
και αποτελούν εφόρμηση για την πνευματική καλλιέργεια των σημερινών μαθητών αυριανών
υπεύθυνων και ενημερωμένων πολιτών αυτής της χώρας, αυτού του κόσμου.
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Γιατί να πούμε το νερό νεράκι;
Σημασία του νερού ως φυσικού πόρου και η προσπάθεια σωστής
διαχείρισής του
Χαρίκλεια Μανασσάκη1, Ιωάννης Κριθινάκης 2
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Το νερό είναι συνδεμένο με τη ζωή τόσο του ανθρώπου όσο και των υπόλοιπων στοιχείων
του περιβάλλοντος. Η ανάγκη προστασίας του νερού και ιδιαίτερα του πόσιμου είναι επιτακτική!
Η ευαισθητοποίηση των μαθητών στο βασικό θέμα λειψυδρίας, η καλλιέργεια φιλικών στάσεων
απέναντι στο περιβάλλον καθώς και η ανάπτυξη υπεύθυνων συμπεριφορών είναι οι βασικοί
στόχοι του προγράμματος. Οι μαθητές μας καλούνται να γνωρίσουν από κοντά το πρόβλημα και
να γίνουν ενεργοί και υπεύθυνοι πολίτες σεβόμενοι τον εαυτό τους, τους συνανθρώπους τους
και κατά συνέπεια και το περιβάλλον. Να αναπτύξουν αισθήματα αλληλεγγύης και κοινωνικής
προσφοράς.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_41.html

Λέξεις κλειδιά
Λειψυδρία, κύκλος νερού, υδροβιότοποι, πόσιμο νερό, αφαλάτωση, βιολογικός
καθαρισμός, σπατάλη, έθιμα και παραδόσεις

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Η έλλειψη νερού είναι ένα από τα πιο κρίσιμα προβλήματα που αντιμετωπίζει η
ανθρωπότητα. Το νερό είναι ένα πολύτιμο αγαθό που τα τελευταία χρόνια περιορίζεται όλο και
περισσότερο και ο άνθρωπος πρέπει να προσέξει για να το έχει μελλοντικά. Τα αποθέματα του
νερού στον τόπο μας δεν είναι ανεξάντλητα γι’ αυτό επιβάλλεται η σωστή χρήση και η
εξοικονόμησή του. Η αύξηση του πληθυσμού του πλανήτη και οι κλιματικές αλλαγές που έχει
επιφέρει η ρύπανση του περιβάλλοντος οδηγούν σε περιορισμένες ποσότητες καθαρού νερού.
Ωστόσο, το κόστος της επεξεργασίας του νερού πριν και μετά τη χρήση του, καθώς και η ποιότητα
του νερού, είναι ένα σοβαρό θέμα, που απασχολεί τους επιστήμονες που αναζητούν
εναλλακτικούς τρόπους, όπως αφαλάτωση, βιολογικό καθαρισμό, ώστε να συνεχίσει να τρέχει
νερό από τις βρύσες μας!
Έχουμε χρέος και μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι στην προστασία του νερού.
Επιτακτική ανάγκη η εξοικονόμηση νερού!

Σκοπός και στόχοι
●
●
●

1
2

Να κατανοήσουμε την αλληλεπίδραση και την αλληλεξάρτηση του ανθρώπου με το νερό.
Να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία του νερού ως φυσικός πόρος και τη σημαντική
μείωση του πόσιμου νερού τα τελευταία χρόνια.
Να καταλάβουμε ότι το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όμως αρκετοί άνθρωποι
στον κόσμο το στερούνται.
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - hmanassaki@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - krithinakis.ioannis@gmail.com
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Να γνωρίσουμε τις τρεις καταστάσεις του νερού.
Να κατανοήσουμε και να μπορούμε να περιγράφουμε τον φυσικό κύκλο του νερού.
Να μάθουμε για τα μετεωρολογικά φαινόμενα και τις επιδράσεις του νερού στις
κλιματολογικές αλλαγές ενός τόπου.
Να γνωρίσουμε τη διαδικασία της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και τη σημασία της
για την προστασία των υδάτινων πόρων αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα.
Να γνωρίσουμε τους υδροβιότοπους και τα είδη ζωής που υπάρχουν σ΄ αυτούς.
Να ερευνήσουμε και να επισημάνουμε τους σπουδαιότερους κινδύνους που απειλούν
το πόσιμο νερό.
Να καταλάβουμε την αναγκαιότατα φιλικής στάσης απέναντι στο περιβάλλον και
Να αποκτήσουμε οικολογική συμπεριφορά.

Επιμέρους στόχοι
●
●
●
●
●

Να συνεργαστούμε σε ομάδες εργασίας, παρατηρώντας και ανακαλύπτοντας σε κλίμα
φιλίας και εμπιστοσύνης.
Να συνεργαστούμε με άλλους φορείς και υπηρεσίες του κοινωνικού μας περιβάλλοντος
(σύλλογος γονέων, Δήμος Ηρακλείου, ΔΕΥΑΗ…).
Να αναδείξουμε ικανότητες, κλίσεις και τη διαφορετικότητα του κάθε παιδιού.
Να μάθουμε να χρησιμοποιούμε απλά, ανακυκλώσιμα υλικά για τις δημιουργίες μας.
Να εξοικειωθούμε με τη χρήση του Η/Υ και τα άλλα τεχνολογικά μέσα.

Μέθοδοι
Το πρόγραμμα είναι απόλυτα συμβατό με το Α.Π.Σ και το Δ.Ε.Π.Σ. Σχετίζεται με το γνωστικό
περιεχόμενο όλων των μαθημάτων και οι μαθητές ασκούνται στην κοινωνική μάθηση στα
πλαίσια της ομαδικότητας και της συνεργασίας.
Με στόχο τη γνωριμία και την ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων των μαθητών μας
χωριστήκαμε σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική), με αλλαγές σε τακτά χρονικά διαστήματα.
Ενθαρρύναμε τα παιδιά να εκφράζουν, να ανταλλάζουν και να αντιπαραθέτουν τις ιδέες
τους, βάζοντας προβληματισμούς και ερωτήματα.
Επιλέξαμε να διδαχτεί η ενότητα 3 της Μελέτης (Η φύση είναι το σπίτι μας) πριν την ενότητα
1 και σε συνδυασμό με το μάθημα της Γλώσσας (Ρώτα το νερό τι τρέχει - Ενότητα 2) να
προβληματιστούμε γύρω από το νερό (διαθεματικότητα).
Δημιουργήσαμε στόχους και προσπαθήσαμε να τους υλοποιήσουμε. Έτσι αρχίσαμε την
έρευνα και τη συγκέντρωση στοιχείων γύρω από το νερό.
Προσεγγίσαμε το θέμα μας εικαστικά με ζωγραφική, δημιουργία αφισών, με
δραματοποίηση, μουσική και τραγούδι.
Προβληματιστήκαμε και επικεντρωθήκαμε στο πρόβλημα της λειψυδρίας τόσο σε τοπικό
όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, συνειδητοποιώντας ότι ενώ το νερό είναι ανθρώπινο δικαίωμα
πολλοί άνθρωποι στη γη περπατούν ώρες για μια γουλιά νερό.
Χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο με τη χρήση του διαδραστικού πίνακα (ΤΠΕ) στην τάξη μας
και wiki είδαμε προβολές βίντεο με τον κύκλο του νερού, της όξινης βροχής και το φαινόμενο
του θερμοκηπίου καθώς και πληροφορίες για τη δημιουργία των ανάλογων στατιστικών
πινάκων.
Έτσι πετύχαμε την ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε περιβαλλοντικά προβλήματα, την
ενίσχυση του εθελοντισμού τους και την καλλιέργεια τόσο της κριτικής σκέψης τους όσο και της
αυτοπεποίθησής τους.

Περιγραφή Δράσεων
Ξεκινώντας μια νέα σχολική χρονιά και με αφορμή την ενότητα 2 στο μάθημα της Γλώσσας
(Ρώτα το νερό τι τρέχει) αποφασίσαμε να ασχοληθούμε πιο συστηματικά και διερευνητικά με το
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θέμα του νερού. Η διαπίστωση ότι δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι στη γη τη δυνατότητα παροχής
πόσιμου νερού, αλλά και οι δυσκολίες που είχαν τόσο στα παλαιότερα χρόνια όσο και σήμερα
σε άλλες χώρες, να μεταφέρουν το νερό καθημερινής ανάγκης στο σπίτι τους μας εξέπληξε και
μας δημιούργησε απορίες αλλά και άγχος για το μέλλον μας!
Θα ανοίγουμε άραγε πάντα τη βρύση μας και θα έχουμε νερό; Τι είναι αυτό που πρέπει να
κάνουμε για να μην πούμε το νερό νεράκι;
Έτσι δώσαμε και το όνομα στο πρόγραμμά μας: «Γιατί να πούμε το νερό, νεράκι;»
Το παράδοξο είναι ότι η Γη είναι ένας «Γαλάζιος Πλανήτης». Ονομασία που δόθηκε από το
διαστημόπλοιο Απόλλων λόγω του χρώματός της στο διάστημα. Ένα χρώμα όμως που της
ταιριάζει απόλυτα αφού είναι καλυμμένη με νερό στα 2/3 της. Πώς γίνεται λοιπόν να μείνουμε
χωρίς νερό;
Ασχοληθήκαμε με το νερό σαν λέξη, σαν έννοια και σαν σύσταση.
Ξεκινήσαμε βρίσκοντας πού συναντάμε το νερό στη φύση και μετά χωριστήκαμε σε
ανάλογες ομάδες. Κάθε ομάδα παρουσίασε τη μορφή του νερού και σιγά σιγά όλες μαζί
συμπλήρωσαν τον κύκλο του νερού (υδρολογικός κύκλος).
Έννοιες όπως: υγροποίηση, εξάτμιση, υδρατμοί και συμπύκνωση ήταν δύσκολες στην
κατανόησή τους.
Με τη μέθοδο των πειραμάτων στην ενότητα Μίγματα της Μελέτης ξεδιάλυνε κάθε απορία.
Παρακολουθήσαμε βιντεοπροβολές σχετικά με το ταξίδι του νερού, ακούσαμε την ώρα της
Μουσικής τραγούδια για το νερό και ξεχωρίσαμε τα εξής: «Η σταγόνα η παγώνα» και «Από πού
είσαι ποταμάκι;» Τα δραματοποιήσαμε την ώρα της Ευέλικτης και προσπαθήσαμε να δείξουμε
το ταξίδι του νερού μέσα από τη δημιουργία μιας αφίσας από υλικά ανακύκλωσης.
Οι σταγόνες δεν έλειπαν από την τάξη μας

Στο μάθημα της Μελέτης και έχοντας αλλάξει τη σειρά των ενοτήτων, ξεκινήσαμε με την
ενότητα: «Η φύση είναι το σπίτι μας». Μιλήσαμε για οικοσυστήματα-υδροβιότοπους και
επικεντρωθήκαμε σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα (Ρύπανση - όξινη βροχή, φαινόμενο
θερμοκηπίου-κλιματολογικές αλλαγές-λιώσιμο πάγων, υπερβολική αλιεία, επέκταση οικισμών).
Κάθε ομάδα αναλάμβανε ένα πρόβλημα, έβρισκε τις πληροφορίες που χρειαζόταν από το
διαδίκτυο και το παρουσίαζε στο σχολείο. Συγχρόνως βλέπαμε ανάλογες προβολές βίντεο από
τον διαδραστικό πίνακα που διαθέτει η τάξη μας.
Μέσα από sites περιβαλλοντικών οργανώσεων καταγράψαμε σε πίνακες ποσοστών
(Μαθηματικά) πόσο λίγο είναι το διαθέσιμο νερό και πόσο άσκοπα το σπαταλάει ο άνθρωπος
μέσα από την καθημερινή χρήση του.
Ασχοληθήκαμε με το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων και διαπιστώσαμε πόσο
σημαντικές είναι οι επεμβάσεις τους στη διατήρηση των οικοσυστημάτων και στην προστασία
του περιβάλλοντος γενικότερα. Σκοπός μας η κατανόηση της έννοιας του εθελοντισμού, της
αλληλεγγύης και της ανιδιοτελούς προσφοράς. Φτιάξαμε τις πληροφορίες μας σε αφίσες και τις
αναρτήσαμε σε χώρο του σχολείου ώστε να δουν και οι υπόλοιποι συμμαθητές μας το έργο των
οργανώσεων αυτών. Επικοινωνήσαμε μαζί τους μέσω email και κάποιες από αυτές μας έστειλαν
εποπτικό υλικό.
Με αφορμή τις ξεχασμένες ανοιχτές βρύσες στο προαύλιο του σχολείου μας
κατασκευάσαμε σταγονίτσες με μηνύματα εξοικονόμησης νερού και ενημερώσαμε τους
συμμαθητές μας πόσο σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας δημιουργεί η άσκοπη και απρόσεχτη
κατανάλωση του νερού. Γίναμε ποιητές και ηθοποιοί και δημιουργήσαμε το δικό μας τραγούδι
και δρώμενο για την παγκόσμια ημέρα νερού. Με αφορμή μια γνωστή διαφήμιση «Η Κίτσα η
κοτο μπουκίτσα» τραγουδήσαμε στον ίδιο ρυθμό το τραγούδι της δικής μας σταγονίτσας.
Το τραγούδι αγαπήθηκε πολύ από τους συμμαθητές μας και σιγοτραγουδιέται συχνά τα
διαλείμματα.
Επισκεφτήκαμε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Η
φύση είναι το σπίτι μας». Γνωρίσαμε τα διάφορα οικοσυστήματα και μιλήσαμε για το πόσο
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σημαντικός είναι ο ρόλος του νερού σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες (θερμοκρασία) στον
καθορισμό των ειδών που θα αναπτυχθούν σε αυτά.
Με αφορμή μια εργασία του τετραδίου εργασιών της Μελέτης κατασκευάσαμε
νεροσελιδοδείκτες με μηνύματα εξοικονόμησης νερού και φτιάξαμε ταυτότητες ζώων προς
εξαφάνιση όπως χελώνα καρέτα, φώκια μονάχους.
Ερευνήσαμε υδροβιότοπους του νησιού μας και της υπόλοιπης Ελλάδας και συγχρόνως
ασχοληθήκαμε με μύθους στο μάθημα της Ιστορίας που συνδέονται με λίμνες και ποτάμια της
Ελλάδας.
Μιλήσαμε για νεράιδες και νύμφες του νερού και ακούσαμε σχετικές ιστορίες.
Μέσα από τη Γλώσσα ζωγραφίσαμε ρητά για το νερό και αναλύσαμε το νερό σαν λέξη στην
αρχαία ελληνική (ύδωρ) βρίσκοντας τα παράγωγά του.
Στο μάθημα της Ιστορίας μιλήσαμε για τις θεραπευτικές του ιδιότητες και τη δημιουργία
ιαματικών λουτρών στην αρχαιότητα. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για
θεραπευτικούς λόγους σύμφωνα με τον ιστορικό Ηρόδοτο. Οι αρχαίοι Έλληνες γιατροί, φυσικοί,
ιστορικοί και γεωγράφοι ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν με τις πηγές και τα μεταλλικά νερά.
Έτσι ξεκίνησε η ιστορία της Αιδηψού, την οποία συναντάμε και αργότερα μέσα από τα κείμενα
του Αριστοτέλη, του Πλούταρχου και του Στράβωνα.
Επικεντρωθήκαμε στην ύδρευση της πόλης του Ηρακλείου από τα παλιά χρόνια μέχρι
σήμερα. Επισκεφτήκαμε τις κρήνες του Ηρακλείου (Ενετικές και Τούρκικες) και έχοντας το
προνόμιο το σχολείο μας να είναι στο κέντρο του Ηρακλείου μπορέσαμε να δούμε και μερικά
από τα πολυάριθμα πηγάδια της παλιάς πόλης μας.
Επισκεφτήκαμε τη ΔΕΥΑΗ και ενημερωθήκαμε για την ιστορία της ύδρευσης της πόλης μας
και για το φράγμα Αποσελέμη. Είδαμε από κοντά τη σπουδαία προσπάθεια που γίνεται από τη
ΔΕΥΑΗ για τον καθαρισμό του νερού (βιολογικός) και εντυπωσιαστήκαμε από το πριν και το μετά
της όλης διαδικασίας.
Συνδέσαμε τις Απόκριες με σταγονομάσκες ενώ τη μέρα της ανακύκλωσης μας επισκέφτηκε
το ΚΠΕ Αρχανών και μιλήσαμε για την ανακύκλωση, παίξαμε με παιχνίδια κατασκευασμένα από
ανακυκλώσιμα υλικά και φτιάξαμε μάσκες από τα ίδια υλικά. Ετοιμάσαμε σχετικό δρώμενο για
την παγκόσμια ημέρα νερού (22 Μαρτίου) όπου παρουσιαζόταν στη Λότζια.
Δραματοποιήσαμε το τραγούδι : «Η σταγόνα η Παγώνα» και « Η Νίτσα τη Σταγονίτσα» και
ξεχωρίζαμε έχοντας ντυθεί σταγόνες.
Η παγκόσμια ημέρα ποίησης μας έδωσε την αφορμή να γίνουμε ποιητές και να φτιάξουμε
τα δικά μας ποιήματα για το νερό, επισημαίνοντας την ανάγκη εξοικονόμησής του. Τα ποιήματα
αυτά τα κάναμε ένα μικρό βιβλιαράκι για τον καθένα μας.
Επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Ανωγείων και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα: «Α μπε μπα μπλόμ
…που τρέχει το νερό». Εκεί μας έγινε παρουσίαση των μορφών του νερού και του προβλήματος
της λειψυδρίας, δοκιμάσαμε το τυρί του βοσκού και επισκεφτήκαμε το σπήλαιο του Σφενδόνη.
Ενθουσιαστήκαμε με τη σπάνια ομορφιά του σπηλαίου και είδαμε από κοντά τους σταλαγμίτες
και σταλακτίτες. Μετά παίξαμε με τους υπεύθυνους παιχνίδια με το νερό και το διασκεδάσαμε.
Επισκεφθήκαμε το λιμάνι του Ηρακλείου και μας φιλοξένησαν στο καράβι ΦΑΙΣΤΟΣ των
Μινωικών γραμμών. Μιλήσαμε για το καράβι ως μεταφορικό μέσο αλλά και για το λιμάνι της
πόλης μας, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας μας.
Στο τέλος της σχολικής μας χρονιάς αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με το έθιμο του Κλήδονα
σε συνεργασία με την ΣΤ΄ τάξη και να το δραματοποιήσουμε. Ένα έθιμο τόσο παλιό μα και τόσο
σχετικό με το νερό.

Αξιολόγηση προγράμματος
Ενισχύσαμε τις διαπροσωπικές μας σχέσεις, γνωριστήκαμε καλύτερα, αναπτύξαμε τη
συνεργατικότητα, καλλιεργήσαμε την κριτική σκέψη μας, ξεχωρίσαμε ιδιαίτερες ικανότητες και
χαρίσματα των συμμαθητών μας και αποκτήσαμε φιλικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον.
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Συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη ύπαρξης του εθελοντισμού αλλά και υπεύθυνης στάσης
απέναντι σε σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η λειψυδρία.
Κατανοήσαμε τα λόγια του Αριστοτέλη: «Ζωτικότερον γης, ύδωρ» και ξεκινήσαμε μια μικρή
εξοικονόμηση νερού φυλάσσοντας το νερό που μας περισσεύει και χύνοντάς το στον κήπο.

Βιβλιογραφία
●
●
●
●

Σώστε τον Πλανήτη, Natallia Marsall.
Πράκτορας του Πλανήτη, Ελένη Ανδρεάδη.
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για βιώσιμες πόλεις: «Το νερό στην πόλη», Αγγελική
Τρικαλίτη - Ρέα Παπαδοπούλου Σταθοπούλου.
Γη, ένας μικρός κι ευαίσθητος Πλανήτης, Αλέξανδρος Γεωργόπουλος.

Χρήσιμοι Σύνδεσμος
●
●
●
●
●
●
●

Η σταγόνα η παγώνα
Ένα νερό κυρα Βαγγελιώ
Ο κύκλος του νερού (τραγούδι)
Ο κύκλος του νερού
Το ποταμάκι Ζουγανέλης
ΚΠΕ Ανωγείων,πρόγραμμα: Αμπε μπα μπλομ, θεωρητικό μέρος
ΔΕΥΑΗ
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Εγώ και εσύ μαζί!
Δραστηριότητες καλλιέργειας δεξιοτήτων για θετική κοινωνική
αλληλεπίδραση και ψυχική υγεία
Χρυσή Φουκαράκη1
1ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Το εν λόγω πρόγραμμα σχεδιάστηκε και βασίστηκε στη φιλοσοφία ότι το σχολείο, πέρα από
το γνωστικό επίπεδο, έχει χρέος να διαμορφώνει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο ο μαθητής μπορεί
να αναπτυχθεί σφαιρικά. Η μετατόπιση της προσοχής των εκπαιδευτικών και στον
ψυχοκοινωνικό τομέα μπορεί να δράσει θετικά προς αυτήν την κατεύθυνση, προάγοντας μια πιο
ισορροπημένη ανάπτυξη των πτυχών της προσωπικότητάς των μαθητών. Αφετηρία για την
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος αποτέλεσαν οι πραγματικές ανάγκες των παιδιών
της Β’ τάξης, αλλά και της ίδιας της εκπαιδευτικού. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες
επιχειρείται η καλλιέργεια ενός θετικού κλίματος στην τάξη και η ανάπτυξη χρήσιμων για τη
μετέπειτα ζωή δεξιοτήτων. Οι κυριότεροι τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση είναι οι εξής:
γνωριμία, συνεργασία και σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας, καλλιέργεια
σεβασμού στη διαφορετικότητα και ανάδειξη της αξίας της φιλίας, εκμάθηση στρατηγικών
επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, πρόληψη - αναγνώριση - αντιμετώπιση περιστατικών
σχολικού εκφοβισμού.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_10.html

Λέξεις κλειδιά
Σχολικό κλίμα, διαπροσωπικές σχέσεις, διαφορετικότητα, επίλυση προβλημάτων συγκρούσεων, σχολικός εκφοβισμός

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Μια βασική διάσταση ενός αποτελεσματικού σχολείου αποτελεί αδιαμφισβήτητα η
πολύπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών2 και η δημιουργία ενός κατάλληλου
κλίματος, το οποίο προάγει τη μάθηση και την ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής
κοινότητας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Αφορμή για την υλοποίηση του εν λόγω
προγράμματος αποτέλεσαν πραγματικά περιστατικά που συνέβαιναν στον χώρο του σχολείου
(φιλονικίες - συγκρούσεις - προβλήματα, ρατσιστικά σχόλια). Έτσι, σε συνεργασία με τους
μαθητές της Β’ τάξης ξεκινήσαμε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε τα θέματα της φιλίας, της
διαφορετικότητας, της επίλυσης προβλημάτων, του ρατσισμού και του σχολικού εκφοβισμού με
σκοπό να γίνουμε όλοι μας πιο χαρούμενοι!

1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - chrysafouk@gmail.com
Στην παρούσα εισήγηση για πρακτικούς μονάχα λόγους γίνεται χρήση του αρσενικού γένους
(μαθητής) ως αντιπροσωπευτικό και του θηλυκού. Σε κάθε περίπτωση εννοούνται άτομα και των δύο
φύλων.
2
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Σκοπός και στόχοι
Η παρούσα δράση αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός θετικού κλίματος στην τάξη, καθώς και
στην ανάπτυξη χρήσιμων για τη μετέπειτα ζωή δεξιοτήτων. Οι επιμέρους στόχοι του
προγράμματος ήταν οι εξής:
● καλύτερη γνωριμία των μαθητών και σύσφιξη των μεταξύ τους σχέσεων
● ενίσχυση του ομαδικού πνεύματος, της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της συνοχής
της ομάδας
● καλλιέργεια των δεξιοτήτων της συνεργασίας, της διαλλακτικότητας και της
διαπραγμάτευσης για την επίτευξη ενός κοινού στόχου
● ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
● διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών σχετικά με την έννοια της φιλίας και ανάδειξη
της αξίας της
● σεβασμός στη διαφορετικότητα
● πρόληψη - καταπολέμηση φαινομένων ρατσισμού
● εκμάθηση αποτελεσματικών στρατηγικών επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων
● πρόληψη - αναγνώριση - αντιμετώπιση περιστατικών σχολικού εκφοβισμού

Μεθοδολογία
Κατά την υλοποίηση του παρόντος προγράμματος έγινε προσπάθεια να ακολουθηθούν
διδακτικές προσεγγίσεις και μέθοδοι όπως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η βιωματική
μάθηση, η μαθητοκεντρική και η διαθεματική προσέγγιση, η χρήση των νέων τεχνολογιών, η
διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας, η δραματοποίηση, τα παιχνίδια ρόλων και ο καταιγισμός
ιδεών. Ο ρόλος μου ήταν κυρίως συντονιστικός, συμβουλευτικός και υποστηρικτικός.

Περιγραφή δράσης
Παιχνίδια γνωριμίας - ενίσχυση συνεργασίας και ομαδικού πνεύματος - σύσφιξη των
σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας
Πόσο καλά με ξέρεις;
Τα παιδιά διάλεξαν τη ζωγραφιά που τους άρεσε και τη χρωμάτισαν. Τα αγόρια ως επί τω
πλείστον επέλεξαν τα ψαράκια, ενώ τα κορίτσια τα λουλουδάκια. Στη συνέχεια, κάθε παιδί
απάντησε στις ερωτήσεις στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς (για παράδειγμα, ποιο φαγητό σου
αρέσει περισσότερο; Ποιο είναι το αγαπημένο σου παιχνίδι; κ.λπ.). Κατόπιν μπερδέψαμε τις
ζωγραφιές και τις τοποθετήσαμε έτσι ώστε να φαίνεται μονάχα το πίσω μέρος με τις
ερωταπαντήσεις. Κάθε παιδί έπαιρνε τυχαία μια ζωγραφιά, διάβαζε δυνατά τις απαντήσεις του
άλλου παιδιού και προσπαθούσε να μαντέψει σε ποιον ή ποια ανήκει η ζωγραφιά.
Το μπίνγκο της Β’ τάξης
Παρόμοια λογική έχει και το γνωστό σε όλους μπίνγκο. Σε κάθε φωτοτυπία υπήρχαν έντεκα
κουτάκια με ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα ποια ή ποιος έχει κατοικίδιο ζώο, ποια ή ποιος
έχει διαβάσει πάνω από τρία εξωσχολικά βιβλία μέσα σε έναν χρόνο; κ.λπ. Προκειμένου να
γράψουν το κατάλληλο όνομα σε κάθε κουτάκι τα παιδιά συζητούσαν μεταξύ τους και είχαν την
ευκαιρία να μάθουν για τους συμμαθητές τους πράγματα που πιθανόν αγνοούσαν μέχρι
πρότινος. Δεν επιτρεπόταν να γράψουν το ίδιο όνομα σε πάνω από ένα κουτάκι. Όταν κάποιο
παιδί συμπλήρωνε όλα τα κουτάκια φώναζε μπίνγκο!
Πες μου τρεις αλήθειες και ένα ψέμα
Το παιχνίδι «πες μου 3 αλήθειες και ένα ψέμα» άρεσε πολύ στα παιδιά και γι’ αυτό το
επαναλάβαμε. Στο εν λόγω παιχνίδι καθόμαστε σε κύκλο και ένα παιδί ξεκινάει να λέει τέσσερα
πράγματα για τον εαυτό του, τα τρία από αυτά ισχύουν, ενώ το ένα δεν ισχύει. Στη συνέχεια,
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δίνει το αντικείμενο που κρατάει σε ένα άλλο παιδί από τον κύκλο το οποίο προσπαθεί να
αποφασίσει ποιες από τις τρεις προτάσεις είναι αλήθεια και ποια ψέμα (ως αντικείμενο
χρησιμοποιήσαμε τη φιγούρα του Νιόνιου από το θέατρο σκιών).
Διακόσμηση πόρτας
Αφού αρχίσαμε να γνωριζόμαστε λίγο καλύτερα, αποφασίσαμε να διακοσμήσουμε την
πόρτα της τάξης μας και να μοιραστούμε τους στόχους μας. Ο καθένας έφτιαξε το συννεφάκι
του, έγραψε σε αυτό τα όνειρά του και το κόλλησε δίπλα στη φωτογραφία του.
Χωρισμός σε ομάδες
Χωριστήκαμε σε τρεις ομάδες: μια ομάδα τεσσάρων παιδιών και δυο ομάδες με τρία παιδιά
η καθεμία. Κάθε μήνα δημιουργούνταν νέες ομάδες, συνήθως μέσω κάποιων ομαδικών
παιχνιδιών, συνθετικών εργασιών και κουίζ. Ωστόσο, φρόντιζα όσο μπορούσα η σύνθεση των
ομάδων να αλλάζει, ώστε να υπάρχει συνεργασία μεταξύ διαφορετικών μελών. Εν τέλει όλα τα
παιδιά είχαν την ευκαιρία να συνυπάρξουν κάποια στιγμή στην ίδια ομάδα. Προσπαθούσα τα
μέλη κάθε ομάδας να διαφέρουν ως προς το φύλο, τις επιδόσεις και τον βαθμό
κοινωνικοποίησής τους μέσα στην τάξη για να υπάρχει καλύτερη αλληλεπίδραση. Τα παιδιά που
ανήκαν στην ίδια ομάδα κάθονταν μαζί και ανά διαστήματα δοκιμάστηκαν ποικίλες διατάξεις
θρανίων. Την ημέρα της αλλαγής των ομάδων, οι νέες ομάδες που σχηματίζονταν επέλεγαν το
όνομά τους, ενημέρωναν το τετράδιο της ομάδας και δημιουργούσαν το έμβλημά τους, το οποίο
κρεμάγαμε στην τάξη κοντά στην αντίστοιχη ομάδα.
Ο οδηγός
Σκοπός του παιχνιδιού είναι η ενίσχυση της συνεργασίας και η καλλιέργεια εμπιστοσύνης.
Τα παιδιά είχαν δημιουργήσει ζευγάρια. Το ένα παιδί έκλεινε τα μάτια του, ενώ το άλλο είχε τον
ρόλο του οδηγού του. Περπατούσαν στην τάξη και ο οδηγός φρόντιζε για την ασφάλεια του
παιδιού με κλειστά μάτια (Παιδαγωγικά παιχνίδια).

Ανάδειξη της αξίας της φιλίας
Μιλήσαμε για την αξία της φιλίας και τα παιδιά ζωγράφισαν τι σημαίνουν για αυτά οι φίλοι
τους. Μέσα από την επεξεργασία κειμένων (Γλώσσα, Ανθολόγιο) αναφερθήκαμε στα
χαρακτηριστικά που διέπουν μια αληθινή φιλία. Έχοντας ως αφόρμηση το κεφάλαιο της Γλώσσας
«με προσκαλούν και προσκαλώ» φρόντιζα όταν κάποιο παιδί γιόρταζε ή είχε γενέθλια να
ανταλλάσσουμε εγκάρδιες ευχές, να του φτιάχνουμε ευχετήριες κάρτες και να συσφίγγουμε τις
σχέσεις μας.
Ως γνωστόν, ένας θετικός τρόπος αντίληψης του εαυτού, όπως και ένας υψηλός βαθμός
εκτίμησής του, αποτελούν πολύ σημαντικές πηγές εσωτερικής χαράς για όλους τους ανθρώπους
(Crocker & Wolfe, 2001). Ορμώμενη λοιπόν από τα πολλαπλά οφέλη της θετικής
ανατροφοδότησης σχεδίασα την ακόλουθη δραστηριότητα: Κόψαμε μεγάλα άσπρα χαρτόνια σε
μορφή μπλούζας. Το κάθε παιδί σχεδίασε στο μπροστινό μέρος της «μπλούζας» του οτιδήποτε
αντιπροσωπεύει και εκφράζει την προσωπικότητά του. Έπειτα, όλοι οι μαθητές «φόρεσαν τις
μπλούζες τους» και σχημάτισαν μια σειρά σαν τρενάκι. Στη συνέχεια, το κάθε παιδί έγραψε στο
πίσω μέρος της «μπλούζας» του μπροστινού παιδιού κάτι που θαυμάζει σε εκείνο:
παραδείγματος χάριν, μου αρέσει όπως ζωγραφίζεις. Με έκπληξη τα παιδιά συνειδητοποίησαν
πως όλοι ανεξαιρέτως οι συμμαθητές τους έχουν θετικά στοιχεία, ακόμη και εκείνοι με τους
οποίους δεν έκαναν στενή παρέα. Τέλος, η εν λόγω δραστηριότητα συνέβαλε στην ενίσχυση της
αυτοεκτίμησης και της αυτοαντίληψης των παιδιών, η οποία συνδέεται με θετικά - επιθυμητά
αποτελέσματα, όπως αναδεικνύει πληθώρα ερευνητικών δεδομένων (Mruk, 2006; Di Paula &
Campbell, 2002).
Ακόμη, επισκεφτήκαμε αρκετές φορές τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας. Ψάξαμε, διαβάσαμε
και προβληματιστήκαμε γύρω από τα θέματα της φιλίας, της διαφορετικότητας και του σχολικού
εκφοβισμού. Μεταξύ άλλων τα παιδιά διάβασαν τα παρακάτω βιβλία: O Τίγρης, ο Γουίνι και η
Παρέα τους, Σοφουλης ο ψαλιδούλης, Ντάμπο το Ελεφαντάκι, Έρχεσαι μαζί μου, Η καινούργια
μαθήτρια, Ο Καραγκιόζης, η Κοκκινοσκουφίτσα και ο κατηραμένος λύκος, Το ψαράκι που
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φορούσε γυαλιά και ο Ποντικομικρούλης (Ενδοσχολική βία). Επιπρόσθετα, οι μαθητές έφτιαξαν
με χρωματιστά χαρτόνια τους δικούς τους σελιδοδείκτες και διοργανώσαμε βιβλιοπαρουσιάσεις
προκειμένου να μοιραστούν τις εντυπώσεις τους με τους συμμαθητές τους και να λάβουν
ανατροφοδότηση.
Τα παιδιά πήραν μέρος στο παιχνίδι του «Μυστικού φίλου»: Έγινε κλήρωση στην τάξη και
σε κάθε παιδί έτυχε το όνομα ενός συμμαθητή ή μιας συμμαθήτριάς του. Για παράδειγμα, αν
υποθέσουμε πως η Μαρία έτυχε στον Μάνο αυτό σημαίνει ότι είναι η μυστική του φίλη και
αναλαμβάνει να τον φροντίζει διακριτικά και να κάνει όμορφες πράξεις κατά τη διάρκεια της
εβδομάδας. Με αυτόν τον τρόπο όλα τα παιδιά απέκτησαν μυστικούς φίλους και συμφώνησαν
να μη τους αποκαλύψουν για μια εβδομάδα. Όταν έφτασε η μέρα της αποκάλυψης, ο καθένας
έφερε ένα μικρό δωράκι - κάρτα που είχε φτιάξει ή κάποιο παιχνίδι του που ήθελε να το χαρίσει.
Η διαδικασία είχε ως εξής: διάλεξα ένα παιδί να καθίσει στην καρέκλα, ο μυστικός του φίλος
αποκαλύφθηκε και του έδωσε το δώρο που του είχε ετοιμάσει. Στη συνέχεια, κάθισε στην
καρέκλα το δεύτερο παιδί και περίμενε τον δικό του μυστικό φίλο να εμφανιστεί. Ακολούθησε
συζήτηση για το πώς ένιωσαν τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και τι ακριβώς έκαναν
για να δείξουν έμπρακτα το ενδιαφέρον για τον φίλο τους.

Σεβασμός στη διαφορετικότητα - πρόληψη - καταπολέμηση ρατσιστικών
φαινομένων
Η πλειοψηφία των μαθητών μου δεν κατάγεται από την Ελλάδα, γεγονός που εκ των
πραγμάτων δημιουργεί ένα πολυπολιτισμικό πλαίσιο τάξης. Ως εκ τούτου, επιχείρησα να
εφαρμόσω μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Απώτερος σκοπός ήταν να δοθεί σε αυτά τα παιδιά
η ευκαιρία να συμμετάσχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι, διατηρώντας παράλληλα τη δική
τους πολιτισμική ταυτότητα μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινά αποδεκτών αξιών, πρακτικών
και διαδικασιών (Δαμανάκης, 1997).
Παρατηρήσαμε τους ήρωες των βιβλίων μας (Κλόντια, Αρμπέν, Νεσχάν, Πέτρος), τους
ζωγραφίσαμε και βρήκαμε διαφορές, αλλά και ομοιότητες μεταξύ τους. Με κάθε ευκαιρία
κάναμε αναφορά στις χώρες καταγωγής των μαθητών, οι οποίοι μοιράζονταν στην τάξη τα
βιώματά τους σε αυτές (ήθη, έθιμα, γιορτές).
Παίρνοντας έναυσμα από το υποκεφάλαιο «Δικαίωμα στη ζωή» του μαθήματος της Μελέτης
Περιβάλλοντος μιλήσαμε για το δικαίωμά όλων μας στη ζωή, το φαγητό, τα ρούχα, τα φάρμακα,
το παιχνίδι, τη φροντίδα, την αγάπη και την εκπαίδευση. Με αφορμή μια εικόνα του βιβλίου η
οποία απεικόνιζε ένα τυφλό παιδάκι να διαβάζει, μίλησα στα παιδιά για το σύστημα γραφής και
ανάγνωσης των τυφλών, αλλά και για τη νοηματική γλώσσα. Διαθέτω πιστοποίηση επάρκειας
και διδασκαλίας του κώδικα Braille, οπότε έφερα στην τάξη ένα κείμενο γραμμένο σε Braille, το
οποίο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στα παιδιά. Ακόμη, δόθηκε έμφαση στη διαφορετικότητα και
συζητήσαμε για τα δικαιώματα, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν άτομα με κινητικά
προβλήματα.
Έτσι, ξεκινήσαμε πιο συστηματικά την προσπάθεια να μαζέψουμε όσο το δυνατόν
περισσότερα καπάκια από εμφιαλωμένα νερά προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην
πρωτοβουλία να βοηθηθούν τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.
Ακούσαμε το διδακτικό παραμύθι «Το ραγισμένο δοχείο», το οποίο μας διδάσκει πως αν ο
καθένας μας μετατρέψει τις ατέλειες του διπλανού του σε κάτι χρήσιμο και όμορφο, ο κόσμος
μας θα ήταν πολύ καλύτερος.
Συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης (21 Μαρτίου
2016) με θέμα: Ένα ποίημα για τους πρόσφυγες. Σκοπός ήταν η ευαισθητοποίηση και ο
προβληματισμός των παιδιών πάνω στο προσφυγικό ζήτημα και η ενίσχυση της αλληλεγγύης
προς τον συνάνθρωπο. Η προετοιμασία ξεκίνησε στην τάξη. Μερικές ημέρες πριν την εκδήλωση
δόθηκαν στους μαθητές ορισμένες λέξεις - κλειδιά όπως για παράδειγμα, καμένη καρδιά, φωτιά
πολέμου, πανιά και τα παιδιά κλήθηκαν να ζωγραφίσουν ό,τι φαντάζεται το καθένα για κάθε

204

λέξη - φράση. Στη συνέχεια, έκοψαν τις ζωγραφιές τους και τις φύλαξαν σε έναν φάκελο τον
οποίο κρατούσαμε μαζί μας την ημέρα της εκδήλωσης.
Στις 21 Μαρτίου βρεθήκαμε στη Λότζια και τραγουδήσαμε το τραγούδι «όλη η γη για ’μένα
είναι πατρίδα» παρέα με άλλα σχολεία. Έπειτα, κολλήσαμε σε χαρτόνια τις ζωγραφιές μας και
στίχους από σχετικά ποιήματα. Δείξαμε το δημιούργημά μας στον κόσμο και παρουσιάσαμε το
ομαδικό ποίημα («Τα γενέθλια του Αρμπέν») που είχαμε συνθέσει στην τάξη θέλοντας να
περάσουμε ένα μήνυμα κατά του ρατσισμού και υπέρ της διαφορετικότητας. Η εκδήλωση
έκλεισε με το τραγούδι «Όπου υπάρχει αγάπη», το οποίο τραγούδησαν μαθητές και
εκπαιδευτικοί πιασμένοι χέρι - χέρι (Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης). Το απόγευμα της ίδιας μέρας
πραγματοποιήθηκε έκθεση των έργων των μαθητών στο Πολύκεντρο Νεολαίας («Ένα ποίημα για
τους πρόσφυγες») .

Επίλυση προβλημάτων - συγκρούσεων
Με αφορμή τη γνωστή κινέζικη παροιμία η οποία διδάσκει ως υπεύθυνη συμπεριφορά «να
μη δίνουμε ψάρια, αλλά να μάθουμε στους ανθρώπους να ψαρεύουν», μιλήσαμε για τη σημασία
της επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων από τους ίδιους τους μαθητές. Αναφορικά με την
επίλυση προβλημάτων δόθηκε έμφαση σε θέματα όπως: να ζητάει κανείς βοήθεια, να
απολογείται, να δέχεται τις συνέπειες των πράξεών του και να λαμβάνει αποφάσεις. Ακόμη,
ασχοληθήκαμε με την καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης συγκρούσεων, δηλαδή να μπορεί κανείς
να αντιμετωπίζει τα πειράγματα και τις κατηγορίες, να μένει εκτός δραστηριοτήτων όταν πιέζεται
από συνομηλίκους, να λέει «όχι» όταν απαιτείται, να διαχειρίζεσαι τον θυμό του και γενικά τα
έντονα συναισθήματά του.
Συζητήσαμε για τα προβλήματα και τα κατηγοριοποιήσαμε σε μεγάλα και μικρά. Τόνισα πως
τα μεγάλα προβλήματα είναι επικίνδυνα και χρειάζονται τη βοήθεια ενός ενήλικα για να λυθούν.
Σε γενικές γραμμές ένα πρόβλημα είναι μεγάλο, όταν εμείς ή κάποιος άλλος κινδυνεύει. Τα
παιδιά στη συνέχεια άκουσαν διάφορα σενάρια (για παράδειγμα, κάποιος κάνει θόρυβο την ώρα
του μαθήματος) και κλήθηκαν να αποφανθούν εάν το πρόβλημα είναι μεγάλο ή μικρό.
Κρατούσαν τους δείκτες τους κοντά μεταξύ τους εάν θεωρούσαν ότι πρόκειται για ένα μικρό
πρόβλημα και μακριά τον έναν από τον άλλο, εάν θεωρούσαν πως το πρόβλημα ήταν μεγάλο.
Επίσης, συζητήσαμε για τη διαφορά ανάμεσα στο αναφέρω και στο καταδίδω, κοινώς
«καρφώνω». Η συζήτηση αυτή αποδείχτηκε ιδιαιτέρως χρήσιμη, καθώς είχα γίνει αρκετές φορές
μάρτυρας περιστατικών «καρφώματος» στον χώρο του σχολείου. Έπειτα, οι μαθητές
συμπλήρωσαν σχετική φωτοτυπία που είχα ετοιμάσει προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα
πότε πρέπει να απευθυνθούν για ένα πρόβλημα στον δάσκαλο και πότε είναι προτιμότερο να
προσπαθήσουν μόνοι τους να το λύσουν. Η φωτοτυπία περιείχε τους ορισμούς του «αναφέρω»
και του «καταδίδω», όπως επίσης και διάφορες προτάσεις: για παράδειγμα, πέταξε το μολύβι
με δύναμη πάνω μου. Οι μαθητές έπρεπε να σημειώσουν τικ στο κατάλληλο κουτάκι: 1) Ναι,
πρέπει να το αναφέρω 2) Όχι, δεν πρέπει να το καταδώσω (Αναφέρω - καταδίδω).
Για μικρά προβλήματα, τα παιδιά μπορούσαν να συμβουλεύονται τον τροχό της επιλογής,
τον οποίο πλαστικοποιήσαμε και κολλήσαμε στη σχολική αίθουσα. Ο τροχός αποτελούνταν από
9 προτάσεις (παραδείγματος χάριν: περίμενε και ηρέμησε, παίξε με κάτι άλλο, φύγε μακριά,
συζήτησέ το, ζήτα συγγνώμη, κάνε μια συμφωνία κ.λπ.). Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με
την κάθε πρόταση του τροχού, μοιραστήκαμε παραδείγματα και έδωσα τις απαραίτητες
διευκρινήσεις για να σιγουρευτώ πως όλοι οι μαθητές είχαν συμφιλιωθεί με τον τρόπο χρήσης
του. Παρακίνησα τα παιδιά εάν αντιμετωπίζουν ένα μικρό πρόβλημα να δοκιμάζουν δύο από τις
προτάσεις του τροχού και αν το πρόβλημα παραμείνει ή εξελιχτεί σε μεγάλο να συμβουλεύονται
έναν ενήλικα που εμπιστεύονται (Ο τροχός της επιλογής).
Λίγο πριν τις διακοπές του Πάσχα είχαμε φτιάξει με τα παιδιά πασχαλιάτικα λαγουδάκια με
μια κάλτσα και ρύζι. Τα παιδιά είχαν ενθουσιαστεί με τα συγκεκριμένα λαγουδάκια και έτσι
σκέφτηκα να τα φέρω πάλι στο προσκήνιο. Το πασχαλιάτικο λαγουδάκι λοιπόν με γράμμα του
ζητούσε από τα παιδιά συμβουλές για ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε με τον συμμαθητή του
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τον σκίουρο. Οι απαντήσεις των παιδιών ήταν εξαιρετικά εύστοχες και μου έδωσαν το «πράσινο
φως» προκειμένου να θίξω το ευαίσθητο θέμα του σχολικού εκφοβισμού.

Σχολικός εκφοβισμός
Όπως λέει ο σοφός λαός, «η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει». Έχοντας ως
στόχο να δείξω τη δύναμη που έχουν οι άσχημες λέξεις κάλεσα έναν μαθητή να ζουλίξει με
δύναμη ένα σωληνάριο με οδοντόκρεμα και να πει λέξεις - φράσεις που πληγώνουν ενώπιον των
συμμαθητών του. Αφού άδειασε όλη την οδοντόκρεμα στο πιάτο, τον ρώτησα εάν θα μπορούσε
να την ξαναβάλει όλη μέσα στο σωληνάριο. Τόσο εκείνος όσο και τα υπόλοιπα παιδιά
συμφώνησαν ότι ήταν αδύνατο. Άκουσα τις απόψεις των παιδιών σχετικά με τη σκοπιμότητα της
εν λόγω δραστηριότητας και τους εξήγησα πως όπως η οδοντόκρεμα, έτσι είναι και οι λέξεις που
πληγώνουν… Από τη στιγμή που θα βγουν από το στόμα και θα φτάσουν στα αυτιά δε γυρνάνε
πίσω. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στη λεκτική βία και τις επιπτώσεις της (Bullying•Teaching
children not to be rude).
Ασχοληθήκαμε με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού εκφοβισμού. Φέραμε
παραδείγματα, έτσι ώστε τα παιδιά να είναι σε θέση να τον αναγνωρίζουν και να τον διακρίνουν
από ένα πρόβλημα (Βία & Ενδοσχολική βία). Τα παιδιά σημείωσαν στο μπλοκάκι τους τα κριτήρια
αναγνώρισης του σχολικού εκφοβισμού και μέσω του Classdojo έγιναν ντεντέκτιβ καλών και
λιγότερο καλών συμπεριφορών. Επιγραμματικά αναφέρω πως το Classdoho είναι μια εφαρμογή
διαχείρισης της τάξης που ενθουσιάζει τα παιδιά και συστήνω στους συναδέλφους να τη
δοκιμάσουν. Σκοπός της εφαρμογής είναι να επιβραβεύει την ομαδικότητα, τη συμμετοχή, την
προσπάθεια, τη βοήθεια στους άλλους, καθώς επίσης και να κρατά τους μαθητές σε εγρήγορση.
Στη συνέχεια, χρωματίσαμε και διακοσμήσαμε την αφίσα «Τα τρία Α του σχολικού
εκφοβισμού» (Αναγνωρίζω, Αρνούμαι, Αντιδρώ) και δραματοποιήσαμε αποτελεσματικούς
τρόπους άρνησής του (ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη μη λεκτική επικοινωνία - στάση σώματος,
εκφράσεις ματιών και προσώπου, χειρονομίες).
Με αφορμή το κείμενο «Ο Καραγκιόζης δικηγόρος» στο μάθημα της Γλώσσας,
κατασκευάσαμε τους βασικούς ήρωες του θεάτρου σκιών. Χρωματίσαμε, πλαστικοποιήσαμε και
κόψαμε τις φιγούρες. Κατόπιν, ενώσαμε τα διάφορα κομμάτια με διπλόκαρφα και κολλήσαμε 2
ξυλάκια στο πίσω μέρος για να κινούμε τις φιγούρες. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες
αυτοσχεδίασαν και έδωσαν τη δική τους παράσταση. Μέσω των παραστάσεων αυτών
προσπάθησαν να μεταφέρουν το δικό τους μήνυμα κατά του σχολικού εκφοβισμού.
Παρακολουθήσαμε βίντεο που άπτονταν των θεμάτων της βίας, του σχολικού εκφοβισμού
και της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρω πως παρακολουθήσαμε την
ταινία μικρού μήκους «Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις», τον «Καραγκιόζη κατά της
σωματικής τιμωρίας», καθώς και το «Το μυστικό της Νίκης». Ακούσαμε επίσης παρεμφερή
τραγούδια, όπως για παράδειγμα το «Δε με πειράζει που εσύ διαφέρεις από 'μένα» και το
«Σχολικός εκφοβισμός».

Αξιολόγηση - προτάσεις
Παρά τη μικρή χρονική διάρκεια και τις δυσκολίες που σαφώς υπήρξαν ο απολογισμός είναι
θετικός, καθώς αρκετοί από τους στόχους που είχαν τεθεί αρχικά επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά με
χαρά έλαβαν μέρος στο σύνολο των δραστηριοτήτων και τα σχόλια που λάμβανα από εκείνα
τόσο κατά τη διάρκεια, όσο και στα τελικά στάδια υλοποίησης του προγράμματος ήταν
ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά. Παρατήρησα μικρές αλλαγές προς το καλύτερο, γεγονός που με γέμισε
με ικανοποίηση (για παράδειγμα, βελτίωση διαπροσωπικών σχέσεων και κλίματος τάξης,
βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων - χρήση του τροχού για μικρά προβλήματα).
Τέλος, χωρίς να παραγνωρίζω τον ζωτικής σημασίας ρόλο του εκπαιδευτικού, θα ήθελα να
αναφερθώ στον πρωταρχικό ρόλο της οικογένειας. Όπως είναι εδώ και πολύ καιρό γνωστό σε
ψυχολόγους και ειδικούς της ψυχικής υγείας οι σχέσεις που αναπτύσσει το παιδί στη βρεφική παιδική ηλικία συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη της προσωπικότητάς του, καθώς και
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στη διαμόρφωση των μετέπειτα σχέσεων κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής του. Με άλλα
λόγια, σύμφωνα με τη θεωρία της προσκόλλησης, η ποιότητα της σχέσης με τους γονείς τροφούς στην πρώτη τρυφερή ηλικία επηρεάζει την ψυχοσυναισθηματική και κοινωνική
ανάπτυξη του ατόμου σε όλα τα στάδια της ζωής (Παπαδάκη - Μιχαηλίδη, 2006). Κατανοεί
λοιπόν κανείς πως η εμπλοκή των γονέων στη σχολική ζωή του παιδιού τους και η στενή
συνεργατική σχέση σχολείου - οικογένειας μπορούν να αποδειχτούν ευεργετικές για όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη.
Η αρμονική συνεργασία των εκπαιδευτικών με τους γονείς, η αμφίδρομη ενημέρωση και η
προσπάθεια αλληλοσυμπλήρωσης στις επιμέρους παρεμβάσεις μπορεί να επιφέρει μονάχα
θετικά αποτελέσματα στην ανάπτυξη του παιδιού. Στην Ελλάδα, η συνεργασία σχολείου και
οικογένειας περιορίζεται ως επί το πλείστον στη διαμόρφωση τυπικών σχέσεων στο πλαίσιο
συγκεκριμένων υποχρεώσεων, όπως για παράδειγμα είναι η συμμετοχή των γονέων σε σχολικές
εκδηλώσεις ή η ενημέρωσή τους για την ακαδημαϊκή πρόοδο του παιδιού τους (Γκλιάου Χριστοδούλου, 2005). Ωστόσο, κυρίως τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζεται ένα αυξημένο
ενδιαφέρον για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην κατεύθυνση ανάπτυξης
αποτελεσματικής συνεργασίας σχολείου και οικογένειας. Καθώς ο ενεργητικός ρόλος της
οικογένειας αποτελεί κομβικό παράγοντα για την εκπαιδευτική διαδικασία, καθίσταται
απαραίτητη η ουσιαστική ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ώστε να γνωρίσουν καλύτερα, αλλά
και να αξιοποιήσουν τον ρόλο των γονέων.

Ευχαριστίες
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου στη διευθύντρια,
καθώς τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου οι οποίοι
στάθηκαν αρωγοί σε αυτή μου την προσπάθεια. Ακόμη, θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω
θερμά τους γονείς των μαθητών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Τέλος, ένα μεγάλο
«ευχαριστώ» οφείλω στους μικρούς μαθητές για τη συνεργασία και την προθυμία τους να
συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες. Χωρίς εκείνους η διεξαγωγή του προγράμματος
θα ήταν αδύνατη.
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Ανάπτυξη συναισθηματικής νοημοσύνης
Δραστηριότητες καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης σε
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Ζαχαρένια Καραμπίνη1, Καλλιόπη Γαλάνη2, Νικόλαος Παπανικολάου3
3ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος για την καλλιέργεια
της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα πλαίσια της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι δραστηριότητες εστιάζουν στη διαχείριση των συναισθημάτων,
στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης, στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, στην προαγωγή της
αυτοεκτίμησης και εφαρμόστηκαν σε παιδιά που φοιτούσαν σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο. Το
πρόγραμμα διήρκεσε όλη τη σχολική χρονιά και συμμετείχαν μαθητές από δύο τμήματα του
σχολείου μας.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_14.html

Λέξεις κλειδιά
Συναισθηματική ανάπτυξη, διαχείριση των συναισθημάτων

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Λέξεις κλειδιά
Συναισθηματική νοημοσύνη, ψυχική ανθεκτικότητα, ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,
δραστηριότητες, διαχείριση συναισθημάτων.

Εισαγωγή
Η καλλιέργεια των συναισθημάτων είναι ιδιαίτερα σημαντική στην ανάπτυξη των παιδιών,
ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να είναι ικανά να
ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες που προκύπτουν. Τα τελευταία χρόνια όλο και πιο συχνά
επισημαίνεται η αναγκαιότητα της καλλιέργειας της συναισθηματικής νοημοσύνης και η
σπουδαιότητα διδασκαλίας τους για τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων
(Ηρακλέους, 2005)
Θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η ενίσχυση της συναισθηματικής νοημοσύνης σε παιδιά με
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, μιας και βιώνουν πιο έντονες συναισθηματικές δυσκολίες, λόγω
της ιδιαιτερότητάς τους, καθιστώντας την αναζήτηση πηγών στήριξης ακόμα πιο επιτακτική
ανάγκη για να μπορέσουν να ισορροπήσουν και ειδικά μη γνωστικού τύπου, όπως κοινωνικές
σχέσεις (Petrides, 2004).
Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν στηρίχθηκαν στο αναλυτικό
πρόγραμμα σπουδών για το Δημοτικό Σχολείο και επιλέχθηκαν δραστηριότητες που
αντιστοιχούν στη συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών.
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Συναισθηματική νοημοσύνη
Ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η αντίληψη, η έκφραση και η αποτίμηση του
συναισθήματος, η συναισθηματική διευκόλυνση στη σκέψη, η κατανόηση, η ανάλυση και η
χρήση της συναισθηματικής γνώσης, η διαχείριση των συναισθημάτων, ώστε να υπάρξει
περαιτέρω συναισθηματική πνευματική ανάπτυξη.
Οι πρώτες προσπάθειες ορισμού της συναισθηματικής νοημοσύνης έγιναν το 1920 από τον
Thorndike ως ανάγκη του ανθρώπου να οδηγηθεί στην επιτυχία, αναφερόμενος στην κοινωνική
νοημοσύνη θέτοντας τα θεμέλια για τη συναισθηματική νοημοσύνη. Ακολουθούν αρκετές
έρευνες σχετικές με τη συναισθηματική νοημοσύνη, ωστόσο εντονότερες αναφορές γίνονται
από τους ερευνητές το 1980, όπου το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, σε αντιδιαστολή με τις ως
τότε θεωρίες περί νοημοσύνης, σύμφωνα με τις οποίες η νοημοσύνη αξιολογείται με
ψυχομετρικά τεστ που στηρίζονται σε γλωσσικές και μαθηματικές δεξιότητες, ο Gardner (1983)
στο βιβλίο σταθμός Frame of Mind εισάγει τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης (Γλωσσική,
Λογικομαθηματική, Χωρική, Κιναισθητική, Μουσική, Ενδοπροσωπική, Διαπροσωπική,
Νατουραλιστική), ανοίγοντας νέα μονοπάτια για τον τρόπο προσέγγισης της νοημοσύνης
(Gardner, 1993). Η συναισθηματική νοημοσύνη αποτελεί απόρροια των ιεωριών του Gardner και
Coleman που υπάγονται στη Σχολή της Ηθικοσυναισθηματικής Νοημοσύνης, με αρχές που
πηγάζουν από τους Dewey και Alexander (Ματσαγγούρας, 2003).
Σύμφωνα με τον Goleman (1995), η συναισθηματική νοημοσύνη (Emotional Quadrant)
διακρίνεται σε έξι βασικές κατηγορίες: αυτοεπίγνωση, διαχείριση συναισθημάτων,
ενσυναίσθηση, επικοινωνία, συνεργασία, επίλυση συγκρούσεων.
Ο Petrides και οι συνεργάτες του παρουσιάζουν τις δεκαπέντε εκφάνσεις της
συναισθηματικής νοημοσύνης (Petrides, Sangareau, Furnham & Frederickson, 2006, σελ. 538).
Ειδικότερα αναφέρονται στην προσαρμοστικότητα, όπου είναι η ικανότητα των ατόμων να
προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις, η διεκδικητικότητα, η έντιμη δηλαδή και ειλικρινής
διεκδίκηση των δικαιωμάτων, η αντίληψη των συναισθημάτων, η οποία αναφέρεται στην
ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται τόσο τα δικά του συναισθήματα όσο και των άλλων, η
έκφραση των συναισθημάτων, σύμφωνα με την οποία το άτομο είναι σε θέση να εκφράζει τα
συναισθήματά του στους άλλους.
Ακόμα, μια εξίσου σημαντική έκφανση της συναισθηματικής νοημοσύνης θεωρείται η
διαχείριση των συναισθημάτων, κατά την οποία το άτομο είναι ικανό να επηρεάζει τα
συναισθήματα των άλλων, η αυτορρύθμιση των συναισθημάτων, η οποία αφορά την ικανότητα
του ατόμου να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, η χαμηλή παρορμητικότητα, σύμφωνα με την
οποία το άτομο είναι σε θέση να αντιστέκεται στις παρορμήσεις του, οι προσωπικές σχέσεις, η
ικανότητά του δηλαδή να διατηρεί προσωπικές σχέσεις καθώς και η αυτοεκτίμηση, όπου το
άτομο είναι σε θέση να εκτιμά τον εαυτό του και να έχει αυτοπεποίθηση.
Επιπλέον, τα εσωτερικά κίνητρα, τα οποία καθοδηγούν το άτομο και το βοηθούν να
αντιμετωπίσει τις δυσκολίες, η κοινωνική αντίληψη, όπου ρόλος της είναι να βοηθά το άτομο
στην απόκτηση ανώτερων κοινωνικών δεξιοτήτων, η διαχείριση του άγχους, η οποία αφορά την
ικανότητα του ατόμου να διαχειρίζεται το άγχος του και να αντέχει την πίεση, η ενσυναίσθηση
που σχετίζεται στην ικανότητα του ατόμου να βλέπει τα πράγματα από τη μεριά του άλλου, η
ευτυχία, η χαρά δηλαδή του ατόμου και η ικανοποίησή του από τη ζωή, και τέλος η αισιοδοξία,
που δίδει έμφαση στην ικανότητα του ατόμου να εμπιστεύεται τους άλλους και να βλέπει τη
θετική πλευρά της ζωής.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματός μας ήταν η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης σε
παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη διαμόρφωση υπεύθυνων παιδιών. Ακόμα,
θεωρήθηκε ιδιαίτερα σημαντική η επαφή των παιδιών με τον κόσμο των συναισθημάτων ( ν’
αναγνωρίζουν τα συναισθήματα και να τα ονοματίζουν), η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και
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της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών ιδιαίτερα σημαντικό για μαθητές του ειδικού
σχολείου, η ενίσχυση της ψυχικής τους ανθεκτικότητας και η προαγωγή της αυτοεκτίμησής τους.
Στόχος μας ήταν μέσα από βιωματικές και παιγνιώδεις δραστηριότητες τα παιδιά:
● Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητά τους και να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους.
● Να αντιλαμβάνονται και να κατονομάζουν τα συναισθήματά τους.
● Να αναγνωρίζουν, να ερμηνεύουν και να κατανοούν τα συναισθήματά των άλλων.
● Να γνωρίσουν τεχνικές και τρόπους επίλυσης των συγκρούσεων.
● Να διαχειρίζονται τα έντονα συναισθήματα (όπως θυμός, φόβος, λύπη).
● Να αντιμετωπίζουν τους φόβους και τις αναστολές τους.
● Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση.
● Να συζητούν, να περιγράφουν τα συναισθήματά τους και να αναπτύσσουν τη φαντασία
τους.
● Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο.
● Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση.
● Να συζητούν, να περιγράφουν τα συναισθήματά τους και ν’ αναπτύσσουν τη φαντασία
τους.
● Να εκφράζονται με δημιουργικό τρόπο.
● Ν’ αναπτύξουν μια συνεργατική στάση.
● Ν’ αναπτύξουν τις γνωστικές τους ικανότητες, όπως την ικανότητας να σκέπτονται, να
προβλέπουν, να συγκεντρώνονται και να επιλύουν προβλήματα.

Περιγραφή δράσης
Ξεκινώντας το πρόγραμμα ενώσαμε δύο τμήματα του σχολείου και ανακοινώσαμε στα
παιδιά, ότι μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς κάποιες ώρες της εβδομάδας θα συναντιούνται
τα δύο τμήματα για να ασχοληθούμε και να γνωρίσουμε τα συναισθήματα. Αρχίσαμε να ρωτάμε
τους μαθητές αν γνωρίζουν τι σημαίνει η λέξη συναίσθημα, πότε νιώθουν χαρούμενα ή
λυπημένα, πότε αισθάνονται θυμό κ.α., αλλά όπως ήταν αναμενόμενο από τις απαντήσεις τους
και τον τρόπο που το εξέφραζαν έδειχναν δυσκολία ή και άγνοια για τα συναισθήματα αυτά αν
και τις λέξεις τις ήξεραν, δεδομένου, ότι πρόκειται για μαθητές ειδικού δημοτικού σχολείου.
Τους εξηγήσαμε λοιπόν ότι καθημερινά όλοι νιώθουμε διάφορα συναισθήματα κατά τη
διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα τους ρωτήσαμε πώς νιώθουν το πρωί που σηκώνονται για
να έρθουν στο σχολείο, πώς θα ένιωθαν αν τους λέγαμε, ότι τους έχουμε μια έκπληξη, ή ότι
σήμερα θα παίξουμε το αγαπημένο τους παιχνίδι και με αυτόν τον τρόπο άρχισαν να εκφράζουν
τα συναισθήματά τους. Τους είπαμε λοιπόν ότι αυτές οι λέξεις με τις οποίες μας περιέγραψαν το
πώς αισθάνονται ονομάζονται συναισθήματα. Στη συνέχεια τους δείξαμε εικόνες ανθρώπων που
εκφράζουν συναισθήματα και τους ζητήσαμε να εντοπίσουν τα συναισθήματα, που απεικόνιζαν.
Αρχικά δυσκολεύτηκαν, αλλά με την καθοδήγησή μας τα πιο λειτουργικά παιδιά μπόρεσαν να τα
αναγνωρίσουν και τα άλλα παιδιά να τα μιμηθούν.
Το πρώτο συναίσθημα με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η χαρά. Ξεκινήσαμε δείχνοντας στα
παιδιά το παραμύθι που είχαμε επιλέξει και τους ζητήσαμε να μας περιγράψουν την εικόνα του
εξωφύλλου όπου ήταν ξεκάθαρο το συναίσθημα της χαράς. Έπειτα τους ζητήσαμε να
φανταστούν τι μπορεί να έχει συμβεί στο παραμύθι αυτό και άρχισαν να δίνουν τις πρώτες
απαντήσεις. Προχωρήσαμε στη διήγηση του παραμυθιού, και στηριζόμενοι στην τεχνική της
δραματοποίησης, τα παιδιά έδειχναν να το απολαμβάνουν και να μένουν συγκεντρωμένα και με
διάθεση να ακούσουν τη συνέχεια κάθε φορά, μιας και τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές
ανάγκες λατρεύουν τα παραμύθια και ακολούθησε η συζήτηση μέσα από την οποία άρχισε να
γίνεται κατανοητό το συναίσθημα της χαράς. Αξίζει να σημειωθεί, ότι την ίδια μέθοδο
ακολουθούσαμε κάθε φορά που προσεγγίζαμε ένα καινούριο συναίσθημα.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στη δραματοποίηση όλου του παραμυθιού, διότι μέσα από τη
δραματοποίηση οι μαθητές του ειδικού σχολείου μπορούν ευκολότερα να κατανοήσουν την
έννοια του συναισθήματος, μιας και αξιοποιούμε περισσότερο τις αισθήσεις τους. Αξίζει ν’
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αναφέρουμε, ότι κατά τη διάρκεια της δραματοποίησης τα παιδιά ήταν πολύ ενθουσιασμένα και
έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετοχή.
Η επόμενη δραστηριότητα που κάναμε ήταν να δώσουμε στα παιδιά κάρτες, για να
παρατηρήσουν τις εκφράσεις του προσώπου και έπειτα μέσα από τη μίμηση προσπαθήσαμε να
τις επεξεργαστούμε, για να γίνει περισσότερο κατανοητό το κάθε συναίσθημα. Ιδιαίτερα
χρήσιμος ήταν ο καθρέφτης που είχαμε στην τάξη για να παρατηρούμε τις αλλαγές στις
εκφράσεις μας καθώς αλλάζαμε συναίσθημα. Ακολούθησε η ζωγραφική των παιδιών
χαρούμενων αναμνήσεων πάνω στο χαρτί, που τους δόθηκε. Επιπρόσθετα μοιράστηκαν στους
μαθητές χάρτινοι κύκλοι και τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν ένα χαρούμενο πρόσωπο.
Στη συνέχεια προχωρήσαμε στην κατασκευή προσώπων με τα χαρακτηριστικά κάθε
έκφρασης. Κάθε παιδί πήρε ένα χαρτί στο οποίο ήταν σχεδιασμένο ένα πρόσωπο και πάνω σε
αυτό, αφού έκοψε τα διάφορα μέρη του προσώπου, τα κόλλησε απεικονίζοντας το συναίσθημα
που είχαμε συζητήσει. Επιπρόσθετα πήραμε μικρές κούκλες από πορσελάνη, τις οποίες
ζωγράφισαν τα παιδιά χρησιμοποιώντας νερομπογιές. Στόχος της συγκεκριμένης
δραστηριότητας ήταν να μπορέσουν οι μαθητές να απεικονίσουν το συναίσθημα, για το οποίο
συζητούσαμε στις εκφράσεις του προσώπου τους, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Επόμενη δραστηριότητα που υλοποιήσαμε ήταν η κατασκευή των προσώπων των παιδιών
με πυλό και πλαστελίνη, στο οποίο προσέθεταν κάθε φορά το συναίσθημά τους για εκείνη την
ημέρα. Ήταν μια δραστηριότητα, που άρεσε ιδιαίτερα στους μαθητές, γι’ αυτό και έδειχναν
μεγάλο ενθουσιασμό την ώρα, που την πραγματοποιούσαν. Παράλληλα αξίζει ν’ αναφερθεί, ότι
σε κάθε τάξη είχαν αναρτηθεί σε φανελοπίνακα πρόσωπα πλαστικοποιημένα στα οποία τα
παιδιά σημείωναν καθημερινά τα συναισθήματα, που ένιωθαν με μαρκαδόρο.
Όσον αφορά το συναίσθημα του θυμού εκτός από τις δράσεις, που προαναφέρθηκαν και
ήταν ίδιες για όλα τα συναισθήματα (χαρά, λύπη, φόβο, θυμό) πραγματοποιήσαμε ακόμη δύο
δράσεις. Αρχικά χωρίσαμε τα παιδιά σε ζευγάρια και τους μοιράσαμε μουσικά όργανα. Τους
ζητήσαμε να μείνουν σε ζευγάρια και ν’ αρχίσουν μια συζήτηση κουνώντας τα μουσικά τους
όργανα. Αρχίζουν ήσυχα και “φιλικά” και στη συνέχεια διαφωνούν και υψώνουν τον τόνο
προσπαθώντας να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλο κουνώντας δυνατά τα όργανα. Στη συνέχεια
ηρεμούν πάλι. Με αυτό τον τρόπο δημιουργήθηκε μεγάλη ένταση μεταξύ τους και εκδηλώθηκε
το συναίσθημα του θυμού, το οποίο κατανόησαν πολύ εύκολα. Βέβαια εξαιτίας των δυσκολιών,
που αντιμετωπίζουν μετά απ’ αυτήν τη δραστηριότητα ήταν αρκετά δύσκολο να τα ηρεμήσουμε
και να τα βάλουμε να καθίσουν ήσυχα στην καρέκλα τους. Έτσι περάσαμε στην επόμενη
δραστηριότητα στην οποία τους εξηγήσαμε, ότι υπάρχουν πολλές καταστάσεις, που μπορεί να
οδηγήσουν σε συγκρούσεις, όπως για παράδειγμα η προηγούμενη δραστηριότητα, που κάναμε.
Στη συνέχεια τους ζητήσαμε να μας πουν αιτίες μου μας κάνουν να θυμώνουμε και να
νιώθουμε επιθετικοί. Έπειτα τους ρωτήσαμε αν υπάρχει τρόπος να επιλύσουμε τις διαφορές μας
ειρηνικά και αφού ακούσαμε τις απαντήσεις τους, τους δείξαμε μια αφίσα με φανάρι. Στη
φωτογραφία με το κόκκινο φανάρι υπήρχε η λέξη σταματώ, στο πορτοκαλί φανάρι η λέξη
περιμένω και στο πράσινο η λέξη συνεχίζω. Τους εξηγήσαμε, ότι κάθε φορά που νιώθουμε, ότι
θέλουμε να κλοτσήσουμε, να χτυπήσουμε, επειδή είμαστε θυμωμένοι θα πρέπει να
υπενθυμίζουμε στον εαυτό μας να σταματάμε, να περιμένουμε και να σκεφτόμαστε τι είναι το
καλύτερο, που μπορούμε να πούμε και τελικά να συνεχίζουμε και να το κάνουμε.
Η ολοκλήρωση της προσέγγισης του κάθε συναισθήματος γινόταν μέσα από το θεατρικό
παιχνίδι, όπου κάθε φορά επισκεπτόμασταν μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι φτάνοντας εκεί
παρατηρούσαμε ότι διακατέχονταν από το συναίσθημα που είχαμε επεξεργαστεί εκείνο το
διάστημα. Με τα παιδιά προσπαθούσαμε να τους κάνουμε να αλλάξουν συναίσθημα γιατί δε
μας άρεσε και παρατηρούσαμε τις κινήσεις τους προκειμένου να κατανοήσουμε ποιο
συναίσθημα έχουν και τι τους το προκάλεσε. Έπειτα συζητούσαμε και προσπαθούσαμε να
οδηγηθούμε σε προτάσεις ώστε να πάψει να κυριαρχεί αυτό το συναίσθημα, αξιοποιώντας τα
ερεθίσματα που τους είχαν δοθεί στις άλλες δραστηριότητες. Έπειτα πηγαίναμε ξανά στους
ανθρώπους και προσπαθούσαμε αυτά που συμφωνήσαμε να τους τα κάνουμε και
212

παρατηρούσαμε στη συνέχεια τις αντιδράσεις τους για να σιγουρευτούμε ότι τα καταφέραμε.
Έπειτα τους αποχαιρετούσαμε και επιστρέφαμε στη δική μας πόλη και στην τάξη μας όπου
συζητούσαμε τι είχε συμβεί στην πόλη που είχαμε επισκεφτεί.
Τελειώνοντας το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά έγραφαν σε χρωματιστό χαρτόνι, που
αντιπροσώπευε τα πέταλα των λουλουδιών, το συναίσθημα που ένιωθαν κάθε φορά και με
αυτόν τον τρόπο ετοιμαζόταν κάθε φορά το λουλούδι όπου έγραφε στο κέντρο “νιώθω χαρά
όταν…” και στα πέταλα γύρω του τοποθετούνταν οι απαντήσεις των παιδιών έχοντας
επεξεργαστεί το συναίσθημα αυτό. Αντιστοίχως ετοιμάστηκαν και άλλα τρία λουλούδια (λύπη,
θυμός, φόβος) και στο τέλος του προγράμματος είχε διαμορφωθεί ο κήπος των συναισθημάτων
με τα τέσσερα αυτά λουλούδια να είναι κυρίαρχα μέσα σε αυτόν και να είναι διαμορφωμένος
στον τοίχο της τάξης μας ως εικαστική εγκατάσταση.
Η αξιολόγηση και ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε με ένα θεατρικό παιχνίδι το οποίο
σχεδίασαν οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό. Αναλυτικότερα, τα παιδιά
ετοιμάστηκαν για ένα ακόμα ταξίδι. Αυτήν τη φορά θα επισκέπτονταν ένα χωριό για το οποίο
είχαν ακούσει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει στους κατοίκους του και έπρεπε να το ανακαλύψουν.
Ετοιμάστηκαν παίρνοντας τα απαραίτητα μαζί τους και φτάνοντας με το αερόστατό τους
παρατήρησαν τους ανθρώπους που ζούσαν εκεί, οι οποίοι ήταν ανέκφραστοι, ούτε χαρούμενοι
ούτε λυπημένοι, ούτε θυμωμένοι και φυσικά ούτε φοβισμένοι.
Προσπάθησαν να τους κάνουν να γελάσουν αλλά δεν τα κατάφεραν, προσπάθησαν και με
τα άλλα συναισθήματα αλλά πάλι καμία διαφορά και έτσι αποφάσισαν να πάνε στον σοφό και
να ζητήσουν τη βοήθειά του. Ο δάσκαλος που υποδυόταν τον σοφό τους εξήγησε ότι οι
άνθρωποι είχαν μπερδευτεί και δεν ήξεραν πιο συναίσθημα ήταν καλύτερο και ότι μόνο εμείς
θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Του εξηγήσαμε ότι προσπαθήσαμε αλλά δεν τα
καταφέραμε και πως κι εμείς δε ξέρουμε τι άλλο να κάνουμε. Μας παρότρυνε να πάμε στη
μάγισσα που ζει στο δάσος και εκείνη μπορεί να μας ετοιμάσει ένα μαγικό φίλτρο. Έτσι και
κάναμε, ξεκινήσαμε για το δάσος και αφού περάσαμε πολλές δοκιμασίες φτάσαμε και της
εξηγήσαμε τι ακριβώς είχε συμβεί. Η μάγισσα, που την υποδυόταν η δασκάλα, μας ζήτησε να
ψάξουμε να βρούμε τον κήπο που είχε φυτέψει πριν πολλά χρόνια και είχε βάλει μέσα όλα τα
συναισθήματα για να της τα φέρουμε και να ετοιμάσει το φίλτρο της ευτυχίας.
Με ενθουσιασμό την αποχαιρετίσαμε και πήγαμε στο δάσος, όπου βρήκαμε τον κήπο και τα
λουλούδια μας, από τα οποία κόψαμε πέταλα από όλα τα συναισθήματα και τα πήγαμε στη
μάγισσα. Εκείνη ετοίμασε με τη βοήθειά μας το μαγικό της φίλτρο, βάζοντας μέσα λίγη λύπη,
ελάχιστο θυμό και φόβο και πολλή χαρά. Αφού ανακατέψαμε και έριξε και άλλα υλικά, το φίλτρο
ήταν έτοιμο. Το βάλαμε σε μπουκαλάκια, την ευχαριστήσαμε και την αποχαιρετήσαμε και
πήγαμε στο χωριό, όπου δώσαμε σε όλους τους κατοίκους από μερικές σταγόνες κάνοντάς τους
αμέσως ευτυχισμένους και έτσι επιστρέψαμε πάλι στην τάξη μας έχοντας ολοκληρώσει με
επιτυχία την αποστολή μας. Στο διάλειμμα πήραμε μαζί μας τα μπουκαλάκια αυτά και
προσφέραμε τις μαγικές αυτές σταγόνες από το φίλτρο μας και στους φίλους μας στην αυλή
συνεχίζοντας το παιχνίδι μας.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος επισκέφτηκε το σχολείο μας
ένα νηπιαγωγείο με το οποίο υλοποιήσαμε δραστηριότητες, όπως παιχνίδια, τραγούδια,
κατασκευές λαμπάδων κ.α. δημιουργώντας στους μαθητές έντονα συναισθήματα χαράς, διότι
μπόρεσαν να αλληλεπιδράσουν με μαθητές παρόμοιας ηλικίας με τη δική τους. Επίσης ήρθε στο
σχολείο μια ομάδα της πυροσβεστικής με ένα πυροσβεστικό όχημα, εξηγώντας στα παιδιά ποια
είναι η δουλειά τους και τους έδωσε την ευκαιρία να δουν από κοντά τα εξαρτήματά τους, να
φορέσουν τη στολή τους, να χρησιμοποιήσουν το λάστιχο με το νερό για να σβήσουν τη φωτιά
και να ανέβουν πάνω στο πυροσβεστικό όχημα. Για τα περισσότερα παιδιά η εμπειρία αυτή ήταν
πρωτόγνωρη και τα ενθουσίασε ιδιαίτερα. Δεν έλειψαν βέβαια οι συγκρούσεις την ώρα που
στέκονταν στη σειρά, για να περιμένουν τη σειρά τους, διότι εξαιτίας της έλλειψης υπομονής
των περισσότερων παιδιών η αναμονή στη σειρά είναι ένα πολύ δύσκολο επίτευγμα.
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Αξιολόγηση
Με την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας φροντίζαμε να δίνουμε ένα φύλλο σύντομης
αξιολόγησης των στόχων που θέταμε κάθε φορά. Ακόμα με τη διαμόρφωση του θεατρικού
παιχνιδιού κατά την ολοκλήρωση κάθε συναισθήματος ξεχωριστά αλλλά και με το τελικό
συνδυαστικό θεατρικό παιχνίδι όλων των συναισθημάτων, προσπαθήσαμε να αξιολογήσουμε
την προσπάθεια που είχαμε κάνει δουλεύοντας με τα συναισθήματα και παρατηρήσαμε ότι
αρκετά παιδιά ήταν σε θέση να διακρίνουν τα συναισθήματα, να τα εκφράζουν λεκτικά και μη
λεκτικά αλλά και να δίνουν ιδέες για να επιλυθούν καταστάσεις που συνήθως επιφορτίζουν
αρνητικά τους ανθρώπους, θεωρώντας ότι στέφθηκε με επιτυχία το όλο εγχείρημα για τα
περισσότερα από τα παιδιά που συμμετείχαν. Ωστόσο, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους και των
δυσκολιών που αντιμετωπίζουν στη μακροπρόθεσμη μνήμη τους, θεωρούμε ότι ένα τέτοιο
πρόγραμμα καλό θα ήταν να εφαρμοστεί ξανά από τη νέα σχολική χρονιά ώστε να γίνει καλύτερη
εμπέδωση και να διευρύνουν τις γνώσεις τους και με νέα συναισθήματα.
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Απ’ τη μέλισσα το μέλι κι απ’ το μέλι το παστέλι
Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την υγεία
και τη διατροφή
Σοφία Καπετανάκη1, Άννα Σπανάκη2
6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Από τη μέλισσα το μέλι κι από το μέλι το παστέλι, ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας, με
προεκτάσεις σε θέματα: φυσικό περιβάλλον, προϊόντα του τόπου μας και προβολή αυτών,
επαγγέλματα του τόπου μας, υγεία, διατροφή, γαστρονομία, μυθολογία, εικαστικά, μουσική,
χορός, ποιότητα ζωής, αγωγή του καταναλωτή. Στα πλαίσια του προγράμματος γνωρίσαμε τη
μέλισσα, την κοινωνία της και τα προϊόντα της. Γνωρίσαμε έναν μελισσοκόμο και τα μυστικά της
δουλειάς του. Γευτήκαμε σπιτικά γλυκά από μέλι και φτιάξαμε το δικό μας βιβλίο συνταγών.
Ψάξαμε τη μέλισσα και το μέλι στην τέχνη, στη λογοτεχνία, στη θρησκεία, δημιουργώντας δικά
μας τραγούδια, ιστορίες, animation, εικαστικά έργα και παιχνίδια. Ταξιδέψαμε παίζοντας, στην
Ελλάδα, στις περιοχές που παράγουν μέλι και γνωρίσαμε τη χλωρίδα τους και στον παγκόσμιο
χάρτη, στις χώρες που εισάγουν ελληνικό μέλι και γνωρίσαμε τις δικές τους εξαγωγές. Διεξήγαμε
έρευνα για τη σημασία του μελιού στη διατροφή μας και τελειώσαμε με παρουσίαση στην
καλοκαιρινή μας γιορτή.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_20.html

Λέξεις κλειδιά
Μέλισσα, μέλι, μελισσοκόμος, μελογλυκομαγειρέματα, έρευνα

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
«Απ΄ τη μέλισσα το μέλι κι απ΄ το μέλι το παστέλι», απάντησαν πολλά νήπια, όταν κάποιο
άλλο νήπιο, τις πρώτες κιόλας μέρες της σχολικής χρονιάς ρώτησε αν επιτρέπεται το παστέλι στο
Νηπιαγωγείο για δεκατιανό.
Συχνά μας ρωτούν γονείς και νήπια για το τι επιτρέπεται και τι όχι στη διατροφή μας. Τους
συμβουλεύουμε από την πρώτη μας συνάντηση γι΄ αυτό το σημαντικό θέμα και μάλιστα φέτος
τους δώσαμε κι ένα ενδεικτικό οδηγό για σωστό και ισορροπημένο δεκατιανό και μεσημεριανό.
Ο οδηγός συμπληρώθηκε με τη βοήθεια μιας μαμάς γυμνάστριας και της διατροφολόγου του
γυμναστηρίου στο οποίο εργάζεται.
Με χαρά διαπιστώσαμε πως η προσπάθειά μας καρποφόρησε για κάποιες οικογένειες του
Νηπιαγωγείου μας. Με λύπη και πολύ προβληματισμό όμως παρατηρήσαμε πως κάποιοι άλλοι
γονείς εφοδιάζουν την τσαντούλα με δεκατιανό αποτελούμενο από προϊόντα και ανθυγιεινά και
πολυέξοδα κι ας γκρινιάζουν για την οικονομική κρίση που τους μαστίζει.
Πολλά λέγονται και γράφονται για τον σύγχρονο τρόπο ζωής που εκτός από το άγχος τον
διακρίνει και η «κακή» διατροφή και η καθιστική ζωή. Τόσες θυσίες κάνουν οι γονείς για την
ευτυχία των παιδιών τους, τόση ανησυχία έχουν για τη σωστή ανατροφή και ανάπτυξή τους κι
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όμως πολλές φορές αμελούν βασικούς κανόνες άσκησης και διατροφής στον βωμό της
διευκόλυνσης των καταστάσεων.
Αξίζει, επομένως, να ενταχθεί αυτό το πρόγραμμα στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού
μας έργου καθώς ευελπιστούμε πως θα ευαισθητοποιήσει γονείς και παιδιά κι όσο μπορέσουμε
και την ευρύτερη κοινωνία: στη διατροφική αξία της κατανάλωσης του μελιού και στη σημασία
της για την καλή μας υγεία και σε θέματα εργατικότητας και καλής συνεργασίας παίρνοντας
μηνύματα από την κοινωνία των μελισσών.
Επιπλέον, οι επιμέρους ενότητες του θέματος, γνωριμία με το μέλι και την οικογένειά του
(η μέλισσα και η κοινωνία της, ο μελισσοκόμος, τα προϊόντα του), το ελληνικό μέλι ταξιδεύει
στον κόσμο, το μέλι στην παιδική λογοτεχνία, το μέλι στην τέχνη, το μέλι στη θρησκεία, το μέλι
στη ζαχαροπλαστική, η άποψη των διατροφολόγων για το μέλι, μια γιορτή στο νηπιαγωγείο μας
για το μέλι, μια έρευνα για τη σημασία του μελιού στη διατροφή μας, μια δική μας διαφήμιση
για το μέλι, μπορούν να γίνουν διδακτικό αντικείμενο στις θεματικές ενότητες της προσχολικής
εκπαίδευσης.
Ένα πρόγραμμα αγωγής υγείας, με προεκτάσεις σε θέματα: Φυσικό περιβάλλον, προϊόντα
του τόπου μας και προβολή αυτών, επαγγέλματα του τόπου μας, υγεία, διατροφή, γαστρονομία,
μυθολογία, εικαστικά, μουσική, χορός, ποιότητα ζωής, αγωγή του καταναλωτή, παιχνίδια,
λογοτεχνία, θέατρο, animation…
Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του Νηπιαγωγείου. Συνδέεται
με τα Προγράμματα Σπουδών και συγκεκριμένα με τις μαθησιακές περιοχές, ενεργός πολίτης για
τον πολιτισμό και τη βιώσιμη ανάπτυξη, φυσικές επιστήμες, μαθηματικά, γλώσσα, μελέτη
περιβάλλοντος, πληροφορική, δημιουργία και έκφραση.
Εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα και οι δύο νηπιαγωγοί του τμήματος, τα 16 προνήπια και
νήπια, ο σύλλογος γονέων, ο Δήμος Ηρακλείου, τα όμορα σχολεία και τοπικό τηλεοπτικό κανάλι.

Σκοπός και στόχοι
●
●

Η ευαισθητοποίηση των νηπίων και των οικογενειών τους στη διατροφική αξία της
κατανάλωσης του μελιού και στη σημασία της για την καλή υγεία.
Η ευαισθητοποίηση των νηπίων και των οικογενειών τους σε θέματα εργατικότητας και
καλής συνεργασίας παίρνοντας μηνύματα από την κοινωνία των μελισσών.

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●
●
●
●
●
●
●

γνωριμία με το μέλι και την οικογένειά του (η μέλισσα και η κοινωνία της, ο
μελισσοκόμος, τα προϊόντα του)
το ελληνικό μέλι ταξιδεύει στον κόσμο
το μέλι στην παιδική λογοτεχνία
το μέλι στην τέχνη
το μέλι στη θρησκεία
το μέλι στη ζαχαροπλαστική
η άποψη των διατροφολόγων για το μέλι

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●

η καλλιέργεια δεξιοτήτων
η συνδυασμένη χρήση ποικίλων πηγών πληροφοριών
η υιοθέτηση μαθητοκεντρικών παιδαγωγικών διαδικασιών
η διεξαγωγή έρευνας
η συνεργασία μεταξύ μας, με τους γονείς μας και με φορείς της τοπικής κοινωνίας (δήμο,
εμπορικά καταστήματα, παραγωγούς, διατροφολόγο, γιατρό)

Ως προς τη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος

●
●

η μέθοδος σχεδίου εργασίας
η διαθεματικότητα
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●
●
●
●
●
●
●

η διεπιστημονικότητα
η βιωματική προσέγγιση της γνώσης
η ενθάρρυνση μαθητικής πρωτοβουλίας
η καλλιέργεια κριτικής σκέψης
η ανάπτυξη διαλόγου
η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
ο καταιγισμός ιδεών

Περιγραφή δράσης
«Ο μπαμπάς μου είναι μελισσοκόμος», μας δήλωσε ένα νήπιο τις πρώτες κιόλας μέρες της
σχολικής χρονιάς, όταν παίζαμε παιχνίδια γνωριμίας. «Και τι κάνει δηλαδή;», ρωτήθηκε από
άλλο νήπιο. Η κουβεντούλα εξελίχθηκε, οι απορίες πολλές κι οι απαντήσεις άλλοτε
ικανοποιητικές κι άλλοτε όχι. Κι ο επίλογος της συζήτησής μας: «Να τον καλέσουμε εδώ τον
μελισσοκόμο και να μας κρατά και μέλι».
Άλλη μέρα του Σεπτέμβρη, την ώρα του δεκατιανού: «Κυρία, επιτρέπεται το παστέλι στο
πρωινό μας;». «Η μαμά μου φτιάχνει παστέλι από το μέλι του μπαμπά», δήλωσε η κόρη του
μελισσοκόμου. «Να την καλέσουμε κι αυτήν να φτιάξουμε μαζί παστέλι;» Τόσο έντονο ήταν το
ενδιαφέρον τους για το θέμα ώστε αρχίσαμε να το διερευνούμε πιο συστηματικά.
Αρχικά μας προέκυψε ο τίτλος: «Απ΄ τη μέλισσα το μέλι κι απ΄ το μέλι το παστέλι».
Συζητήσαμε για το τι γνωρίζουμε, τι θέλουμε να μάθουμε και πώς θα τα μάθουμε. Προχωρήσαμε
στη διαμόρφωση του ιστογράμματος. Στη συνέχεια, χωριστήκαμε σε ομάδες εργασίας με βάση
τα υποθέματα του project και ενημερώσαμε σχετικά τους γονείς.
Αφού συγκεντρώθηκε και παρουσιάστηκε το εποπτικό υλικό των ομάδων, με παιδαγωγικές
μεθόδους που αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο και μέσα από: το θεατρικό παιχνίδι,
τη δραματοποίηση, το κουκλοθέατρο, τον χορό, το τραγούδι, την ποιητική και λογοτεχνική
δημιουργία, τη λογοτεχνική προσέγγιση βιβλίων, την καλλιτεχνική ματιά σε πίνακες ζωγραφικής,
το εργαστήριο χειροτεχνίας, μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής, μελισσοκομίας, κεριού, τη μέθοδο
έρευνας (δημιουργία και μελέτη ερωτηματολογίου και παραγωγή συμπερασμάτων), τις
παιδαγωγικές επισκέψεις ειδικών, προσεγγίσαμε όλα τα επιμέρους θέματα του προγράμματός
μας.
Συγκεκριμένα κατά μαθησιακή περιοχή
Γλώσσα

●
●
●

Παρουσίαση του υλικού από τα μέλη της κάθε ομάδας.
Κουκλοθέατρο με αυτοσχέδιες ιστοριούλες με τις δικές μας μέλισσες-κούκλες.
Γνωριμία με τα έντομα γενικότερα μέσα από παιχνίδι ομαδικό: «βλέπω ένα έντομο
που..», παιχνίδι παρατήρησης, γλώσσας (περιγράφουμε χαρακτηριστικά), μνήμης.
● Δημιουργία ερωτηματολογίου για την έρευνα.
● Παρεμβάσεις συμβουλές προς όλους μας με βάση τα αποτελέσματα.
● Λογοτεχνική προσέγγιση παιδικών βιβλίων: «Σούλα, η μελισσούλα» και «Μια μέλισσα
με λύση».
● Ο θρύλος της Αγίας Σοφίας.
● Ο μύθος της χελώνας, της αράχνης, του σκαντζόχοιρου και της μέλισσας.
● Ταύτιση λέξεων εικόνων.
● Τα γράμματα της μέλισσας.
● Σταυρόλεξο.
● Παροιμίες, αίνιγμα.
● Παίζοντας με ομοιοκαταληξίες φτιάξαμε:
Ένα δικό μας ποίημα «το σχολείο των ονείρων μου», βασισμένο στο μελίσσι και σε παροιμίες
για τη μέλισσα και το μέλι. Στίχους για ένα δικό μας τραγούδι: «οι μέλισσες». Μια δική μας
διαφήμιση για το κρητικό μέλι μέσα από τους στίχους ενός δικού μας ποιήματος.
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Μια δική μας ιστοριούλα: «Η μέλισσα το ’σκασε», εμπνευσμένη από τρεις πίνακες
ζωγραφικής με θέμα τη μέλισσα. Ένα δικό μας σχετικό με το μέλι λάχνισμα για τα παιχνίδια μας.
● Το δικό μας βιβλίο συνταγών: «Μελογλυκομαγειρέματα».
● Προσκλήσεις και δώρα για τους ανθρώπους που μας επισκέφτηκαν.
● Το ελληνικό μέλι, μέσα από ομαδικό αυτοσχέδιο με κάρτες λέξεων παιχνίδι με βάση τον
χάρτη της Ελλάδας και τη χλωρίδα της χώρας μας.
● Το κρητικό μέλι ταξιδεύει στον κόσμο. Οι εξαγωγές μας και τα προϊόντα που εμείς
εισάγουμε από τις χώρες αυτές, πάλι μέσα από δικό μας ομαδικό παιχνίδι με βάση τον
παγκόσμιο χάρτη αυτήν τη φορά και πάλι με κάρτες λέξεων και εικόνων.
Μαθηματικά

●
●
●

●
●
●

●
●
●
●
●
●

●

Αρίθμηση και γραφή ως το 9, μέσα από το γνωστό τραγούδι, «εννέα μελισσούλες».
Ο κύκλος της μέλισσας μέσα από μια κατασκευή μαμάς και νηπίου.
Γεωμετρικά σχήματα. Μάθαμε το εξάγωνο μέσα από την κυψέλη. Το κόψαμε, το
μετρήσαμε, το σχηματίσαμε με το σώμα μας. Τον ίδιο στόχο μάθησης του εξάγωνουκυψέλη είχε και η πρόσκληση για την καλοκαιρινή μας γιορτή.
Παίξαμε επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι του εμπορίου με θέμα την κυψέλη και στόχους
ομαδοποίησης, αντιστοίχισης και ταξινόμησης.
Παίξαμε επιτραπέζιο ομαδικό παιχνίδι δικής μας κατασκευής με θέμα την κυψέλη και
στόχους ομαδοποίησης, αντιστοίχισης και ταξινόμησης.
Αυτοσχέδιο ομαδικό παιχνίδι με τις εξάγωνες κυψέλες και στόχο την απαρίθμηση ως το
30 και απλές μαθηματικές πράξεις, με εμπλοκή στη γλώσσα (απλές οδηγίες για την
εξέλιξη του παιχνιδιού).
Ομαδικό αυτοσχέδιο παιχνίδι με θέμα τη μέλισσα και στόχο τις διαδρομές, με μαγνήτες.
Μοτίβα μελισσών στολίζουν τις εργασίες μας.
Μετρήσεις ποσοτήτων κατά την εκτέλεση συνταγών ζαχαροπλαστικής που εκτελέσαμε.
Επίλυση μαθηματικών προβλημάτων μέσα από πίνακες ζωγραφικής με μέλισσες.
Διεξαγωγή έρευνας, με ερωτηματολόγιο, με δείγμα τους γονείς και θέμα τη διατροφική
αξία του μελιού.
Μέτρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πρώτα με απλές γραμμές, μετά με χειρόγραφες,
ζωγραφισμένες στήλες και μετά με γράφημα στήλες και πίτα σε πρόγραμμα του
υπολογιστή.
Πίνακας διπλής εισόδου (έντομα και συναισθήματα).

Φυσικές επιστήμες

Πείραμα: Ομαδικό αυτοσχέδιο παιχνίδι με θέμα τη μέλισσα και στόχο τις διαδρομές, με
μαγνήτες.
Πείραμα: Κολλήσαμε με λιωμένο κερί, επηρεασμένοι από τη μυθολογία, από τον Δαίδαλο
και τον Ίκαρο.
Μελέτη Περιβάλλοντος

Φυσικό περιβάλλον
● Γνωριμία με τη μέλισσα, την κοινωνία της και τα προϊόντα της, με εποπτικό υλικό και
πολλά παιχνίδια.
● Γνωριμία με τα έντομα γενικότερα μέσα από παιχνίδι ομαδικό: «βλέπω ένα έντομο
που..»
● Γνωριμία με το μέλι. Παρατηρήσαμε το χρώμα του, την υφή του, το μυριστήκαμε, το
γευτήκαμε.
● Γνωριμία με τον τρόπο παρασκευής γλυκών, φαγητών, ποτών, καλλυντικών από μέλι.
Μαγειρέψαμε στην κουζίνα μας, γίναμε ζαχαροπλάστες και φτιάξαμε μελομακάρονα.
Μας επισκέφτηκε μια μαμά και μαζί φτιάξαμε παστέλι. Συγκεντρώσαμε συνταγές με
βάση το μέλι, από τις μαμάδες μας.
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●

Γνωριμία με το κερί της μέλισσας. Μας επισκέφτηκε μια γιαγιά και μαζί της φτιάξαμε
πασχαλινές λαμπάδες από κερί μέλισσας.
● Το ελληνικό μέλι, μέσα από ομαδικό αυτοσχέδιο παιχνίδι με βάση τον χάρτη της Ελλάδας
και τη χλωρίδα της χώρας μας.
● Το κρητικό μέλι ταξιδεύει στον κόσμο. Οι εξαγωγές μας και τα προϊόντα που εμείς
εισάγουμε από τις χώρες αυτές, πάλι μέσα από δικό μας ομαδικό παιχνίδι με βάση τον
παγκόσμιο χάρτη αυτήν τη φορά.
Ανθρωπογενές περιβάλλον
● Γνωριμία με τη διατροφική αξία του μελιού. Φροντίσαμε να εντάξουμε στο δεκατιανό
του νηπιαγωγείου μας το μέλι (μέλι με βούτυρο στο ψωμί, γιαούρτι με μέλι, ξηροί καρποί
με μέλι, παστέλι, λουκουμάδες, σπιτικοί με μέλι…).
● Η σημασία της ομαδικής εργασίας και του καταμερισμού των ευθυνών, μέσα από
θεατρικό παιχνίδι και με βάση την κοινωνία των μελισσών.
● Γνωριμία με το επάγγελμα του μελισσοκόμου.
● Τα επαγγέλματα του μάγειρα και του ζαχαροπλάστη σε δραματοποίηση.
● Έρευνα για τη διατροφική αξία του μελιού.
● Η μέλισσα και το μέλι στην αρχαιότητα και στη μυθολογία, στη θρησκεία. Εμπέδωση
μέσα από θεατρικό παιχνίδι.
● Παρουσίαση του θέματος στα πλαίσια της καλοκαιρινής μας γιορτής.
Δημιουργία Έκφραση

●

●
●
●

Χειροτεχνίες: Μέλισσα με μανταλάκι, σύρμα πίπας και νάυλον σακούλα. Μέλισσα με
πλαστελίνη. Κυψέλη επίπεδη και τρισδιάστατη με χαρτοκοπτική και χαρτοδιπλωτική.
Μέλισσα με χαρτί και μαύρη κλωστή. Μέλισσα με κάλτσα. Μέλισσες-κούκλες για το
κουκλοθέατρο. Σελιδοδείκτες μέλισσες με αφορμή την ημέρα του παιδικού βιβλίου. Μας
επισκέφτηκε μια γιαγιά και μαζί της φτιάξαμε πασχαλινές λαμπάδες από κερί μέλισσας.
Κουκλοθέατρο με αυτοσχέδιες ιστοριούλες με τις δικές μας μέλισσες-κούκλες.
Ζωγραφική, με ποικίλα υλικά ομαδική και ατομική.
Ζωγραφική από μαμά και γιαγιά εξωτερικού τοίχου του νηπιαγωγείου μας με θέμα τη
μέλισσα.

Εικονογράφηση δικών μας βιβλίων

●
●
●
●
●
●
●
●

Κουκλοθέατρο με τις δικές μας κούκλες.
Θεατρικό παιχνίδι. Δραματοποιήσεις: Ο μελισσοκόμος, το μελίσσι. Δραματοποιήσεις
παραμυθιών και τραγουδιών.
Ομαδικό παιχνίδι: περνά περνά η μέλισσα, το χαλασμένο τηλέφωνο με λεξιλόγιο του
θέματος, βλέπω ένα έντομο.
Τραγούδια και χορός. Τα τραγούδια αναγράφονται στη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας
και των μαθηματικών.
Προσέγγιση της τέχνης μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής των: Sabina Espinet, Deb
Kirkeeidesweet, Roz.
Ψυχοκινητικά παιχνίδια.
Δημιουργία animation, 9 μελισσούλες.
Δημιουργία και υλοποίηση μουσικοχορευτικής παράστασης στα πλαίσια της
καλοκαιρινής μας γιορτής. Μια δραματοποίηση παραμυθιών, τραγουδιών, ποιημάτων
και παροιμιών. Κατασκευή σκηνικών, κουστουμιών, πρόσκλησης.

Επισκέψεις

●
●
●

Ένας μελισσοκόμος στο Νηπιαγωγείο μας.
Μια γιαγιά στο Νηπιαγωγείο μας μας μαθαίνει να φτιάχνουμε πασχαλινές λαμπάδες
από μελισσοκέρι.
Μια μαμά και μια γιαγιά μας ζωγραφίζουν έναν εξωτερικό τοίχο μας με θέμα τη μέλισσα.
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●

Υποδεχτήκαμε κόσμο για την παρουσίαση του προγράμματός μας στα πλαίσια της
καλοκαιρινής γιορτή μας.

Ενημερωτικές συναντήσεις με τους γονείς

Παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς για την ευαισθητοποίησή τους σχετικά με τη
διατροφική αξία του μελιού και τη σημασία της συνεργασίας και της αλληλεγγύης στη ζωή μας
παίρνοντας παράδειγμα από την κοινωνία των μελισσών.
ΤΠΕ

●
●

●
●
●
●
●
●

Διεξαγωγή έρευνας, με ερωτηματολόγιο, με δείγμα τους γονείς και θέμα τη διατροφική
αξία του μελιού.
Μέτρηση και εξαγωγή αποτελεσμάτων. Πρώτα με απλές γραμμές, μετά με χειρόγραφες,
ζωγραφισμένες στήλες και μετά με γράφημα στήλες και πίτα σε πρόγραμμα του
υπολογιστή.
Παρακολουθήσαμε επεισόδια από την παιδική σειρά: «Μάγια η μέλισσα» και «οι
μέλισσες, ο μαγικός κόσμος των ζώων» της Disney.
Δημιουργία animation, 9 μελισσούλες, με το πρόγραμμα movie maker.
Μια δική μας διαφήμιση για το κρητικό μέλι μέσα από τους στίχους ενός δικού μας
ποιήματος.
Αναρτήσεις των εργασιών μας στις ιστοσελίδες του νηπιαγωγείου μας.
Επικαιροποίηση του προγράμματος στην ιστοσελίδα της μαθητικής δημιουργίας της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
Παρουσίαση του προγράμματος σε μορφή power point στο 2ο συνέδριο της μαθητικής
δημιουργίας.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε θερμά για την πολύτιμη συμβολή τους στην υλοποίηση, στην παρουσίαση και
στην επικαιροποίηση στο διαδίκτυο του προγράμματός μας τους παρακάτω:
● Τα νήπια και προνήπια του 6ου Νηπιαγωγείου Ηρακλείου.
● Τους γονείς των παιδιών μας.
● Την πρόεδρο, κυρία Σοφία Χαχλάκη και το Δ.Σ.Συλλόγου γονέων μας.
● Τους καταστηματάρχες της περιοχής για τις προσφορές τους σε δώρα για την
καλοκαιρινή γιορτή μας.
● Τον κύριο Βαγγέλη Κουμιανάκη, μελισσοκόμο.
● Τις κυρίες Δέσποινα Μάρκου και Μαρίνα Παπαδάκη, για τη ζωγραφική ενός εξωτερικού
μας τοίχου.
● Την κυρία Δέσποινα Μάρκου, για την παρασκευή παστελιού στον χώρο μας.
● Την κυρία Ελευθερία Καπετανάκη, για την κατασκευή πασχαλινών λαμπάδων από
μελισσοκέρι.
● Τον κύριο Γιώργο Μαρκατάτο, υπεύθυνο του γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ηρακλείου.
● Την κυρία Μαρία Δασκαλάκη, συντονίστρια της ομάδας μας για τη συμμετοχή μας στο
2ο Συνέδριο μαθητικής δημιουργίας.

Αναφορές
Βιβλιογραφία

●
●
●

Ζαραμπούκα Σοφία (1996). Μυθολογία 1-10 τόμοι. Εκδόσεις: Κέδρος. Αθήνα.
Κρίνγκς Αντούν (1994). Σούλα η μελισσούλα. Εκδόσεις: Παπαδόπουλος.
Λήδα Βαρβαρούση (2009). Μια μέλισσα… με λύση. Εκδόσεις: Παπαδόπουλος.
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●
●
●
●

Νίκος Ψιλάκης, Μαρία Ψιλάκη (2001). Κρητική παραδοσιακή κουζίνα. Εκδόσεις:
Χριστάκης, Καρμάνωρ.
Λίτσα Χατζηφώτη. Η Μινωική Κρήτη. Εκδόσεις: Μ.Τούμπης.
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2003). Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο.
Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011). Νέο Σχολείο (σχολείο 21 ου αιώνα). Νέο
Πρόγραμμα Σπουδών.

Δικτυογραφία

●
●
●
●
●
●
●

Μάγια η μέλισσα
Μέλι
Μέλισσες, ο μαγικός κόσμος των ζώων, Disney
Ξυλούρης - Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο Κρήτης - Η ΕΤΑΙΡΙΑ
Ο μύθος της Αγίας Σοφίας και η μέλισσα..
6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, (2016). Animation: μελισσούλες
6ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, (2016). Διαφήμιση για το κρητικό μέλι
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Αξίζει ν' αγαπάς
Ένα πρόγραμμα για την αξία της αγάπης στην καθημερινότητα μας
Τάνια Λημνιού1, Ελένη Μαυροφόρου2, Ερασμία Φραγκιαδάκη3
25ο & 34o Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Το πρόγραμμα “Αξίζει ν' αγαπάς” συμβάλλει στην ενδυνάμωση των θετικών συναισθημάτων
μέσα στη δυναμική της ομάδας τάξης νηπίων - προνηπίων και κυρίως στην συνειδητοποίηση της
αξίας της αγάπης στη ζωή μας. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκδηλώνουν την αγάπη τους, να
αναγνωρίζουν ενδείξεις αγάπης, αλλά και να αποδέχονται αυτές από τους γύρω τους.
Διαχωρίζουν είδη αγάπης και ενθαρρύνονται να αναζητούν αγάπη σε περιβάλλον τους. Στο
πρόγραμμα συμμετείχαν δυο μικτά τμήματα, το κλασικό του 34ου και το ολοήμερο του 25ου
νηπιαγωγείου Ηρακλείου, με συνολικό αριθμό 34 παιδιών και την καθοδήγηση τριών
εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015 - 2016 και είχε διάρκεια
6 μήνες. Η διάρκεια ήταν εξ’ αρχής στοχευμένη, καθώς θεωρήσαμε ότι ένα πρόγραμμα ΑΓΑΠΗΣ
μπορεί να “διαπερνάει” μέσα από όλες τις θεματικές ενότητες και τους επιμέρους στόχους.
Αναλυτικά, όλες οι δράσεις του έχουν αναρτηθεί με μορφή powerpoint στο blog των
νηπιαγωγείων μας http://25-34nip.blogspot.gr, όπως αυτό παρουσιάστηκε στη Γιορτή
Μαθητικής Δημιουργίας 2015-2016.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_29.html

Λέξεις κλειδιά
Αγάπη, Αλληλεγγύη, φιλία, συναισθήματα, αγκαλιά, δικαίωμα, έκφραση

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Ολοένα και περισσότερο γινόμαστε θεατές μιας πραγματικότητας, κατά την οποία οι
άνθρωποι κλείνονται περισσότερο στον εαυτό τους, δυσκολεύονται στις διαπροσωπικές τους
σχέσεις και στην επικοινωνία με τους γύρω τους.
Τα μικρά παιδιά, που βιάζονται να υιοθετήσουν μοντέλα ενήλικης συμπεριφοράς μέσα από
τη μίμιση, επηρεάζονται εμφανώς από τον τρόπο αυτό συναναστροφής των μεγάλων. Η ευθύνη
μας, λοιπόν, ως παιδαγωγοί είναι μεγάλη, καθώς είμαστε εμείς εκείνοι, μαζί με τους γονείς τους,
που έχουμε την ευθύνη να τους επισημάνουμε την ομορφιά της ζωής στον κόσμο γύρω τους.
Τα παιδιά, λοιπόν, μέσα από καταστάσεις που βιώνουν στο Νηπιαγωγείο αρχίζουν να
κατανοούν πώς εκφραζόμαστε σε κάθε περίσταση μέσω θετικών και αρνητικών συναισθημάτων
το ίδιο απαραίτητα και τα δυο για την αντιμετώπιση και τον χειρισμό καθημερινών
καταστάσεων.
Θέσαμε λοιπόν σαν στόχο τη δημιουργία κλίματος ομαδικότητας, συνεργατικότητας,
αποδοχής πρώτιστα μεταξύ μας, μεταξύ των εκπαιδευτικών. Το είδαμε σαν στοίχημα, ένα
στοίχημα συνεργασίας, στοίχημα αγάπης ώστε αυτό να γίνει βίωμα και με αυτόν τον τρόπο να

1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - 25nipirakl@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - mail@34nip-irakl.ira.sch.gr
3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - erifragkiadaki@gmail.com
2

222

“περάσει” στα παιδιά, στις οικογένειές τους, στους γείτονες - εκπαιδευτικούς (όμορα σχολεία),
αλλά και σε όλους τους φορείς που συνεργαστήκαμε.

Σκοπός και στόχοι
●
●

Να αναγνωρίζουν, να κατανοούν και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους.
Να μάθουν να διαχειρίζονται τα θετικά, αλλά κυρίως τα αρνητικά συναισθήματα καθώς
και τις συγκρούσεις που πιθανόν θα προκύψουν.
● Να κατανοήσουν ότι όλα τα συναισθήματα είναι φυσιολογικά, αποδεκτά.
● Να μάθουν να σκέφτονται με θετικά συναισθήματα προς τους άλλους.
● Να αποκτήσουν ενσυναίσθηση, αυτοεκτίμηση.
● Να μάθουν να αποδέχονται τη διαφορετικότητα.
Οι παραπάνω στόχοι, όμως, θα μπορούσαν να αποτελούν στόχους οποιουδήποτε
προγράμματος συναισθηματικής αγωγής. Εκείνο που πραγματικά διαφοροποιεί το “Αξίζει ν’
αγαπάς” είναι η στοχευμένη από μέρους μας προσπάθεια να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την
αξία της αγάπης στο καθετί. Να αναζητούν και να απολαμβάνουν την αγάπη στη ζωή τους, ώστε
να μπορέσει όλο αυτό να λειτουργήσει ως “ασπίδα” σε οποιαδήποτε αντιξοότητα τους τύχει..
Αν εκπαιδευτούν στο να αναγνωρίζουν, να επιζητούν και να εκφράζουν την αγάπη, θα
μπορούν να ’χουν την εσωτερική εκείνη δύναμη που θα τους θωρακίσει ενάντια σε ο,τιδήποτε
βρεθεί ως εμπόδιο στον δρόμο που θα χαράξουν. Βασικό μέλημα η έκφραση, η έκφραση των
συναισθημάτων τους, αυτό που παρατηρούμε ότι λείπει από εμάς τους ενήλικες σε πολλές
εκφάσεις της ζωής. Εκφράζοντας τα συναισθήματά τους, θα μπορούν να πετύχουν μια ειλικρινή
βάση στις διαπροσωπικές τους σχέσεις που θα τους εξασφαλίσει δικαίωμα στην αγάπη στο να
αγαπούν και να αγαπιούνται.

Περιγραφή δράσης
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●

●

●

●
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Αρχικά, ενημερώσαμε τους γονείς με μια επιστολή για το πρόγραμμα που θα
αναλαμβάναμε αυτήν τη σχολική χρονιά, ζητώντας παράλληλα την εμπλοκή τους. Τους
δώσαμε ερωτηματολόγια σχετικά με το τι είναι αγάπη και τι εγωισμός. Η διερεύνηση του
θέματος αυτού ήρθε καθώς κληθήκαμε σαν σχολείο να συγκεντρώσουμε διάφορα είδη
για τους πρόσφυγες, οπότε τα παιδιά ρωτούσανε “μα, γιατί; τους αγαπάμε; αφού δε
τους ξέρουμε!”, η μαμά μου μου είπε “να μην είμαι εγωιστής” κ.τλ.
Συγκεντρώσαμε τα ερωτηματολόγια και τα συζητήσαμε και φτιάξαμε καρδούλες στις
οποίες γράψαμε “τι είναι αγάπη”.
Σκεφτήκαμε για ποια αγάπη θέλουμε να μάθουμε (καταιγισμός ιδεών).
Κατηγοριοποιήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών: την οικογένεια μου, τους φίλους συμμαθητές μου, τα ζώα, τη φύση - το περιβάλλον γύρω μου, εμένα (το σώμα μου - τη
διατροφή μου), τα βιβλία, τα αθλήματα.
Εφόσον πήραμε απαντήσεις από τους γονείς για την έννοια του “Εγωισμού”, καλέσαμε
στα νηπιαγωγεία μας ομάδα κουκλοθεάτρου και παρακολουθήσαμε τον “Εγωιστή
Γίγαντα”. Συζητήσαμε πώς συμπεριφέρεται ένας εγωιστής.
Οργανώσαμε τις δράσεις μας και αποφασίσαμε να κρατάμε τα φύλλα εργασίας που
σχετίζονται με την αγάπη σε ξεχωριστό φάκελο, ώστε να ’χουμε ένα αρχείο που να
μπορούμε να ανατρέξουμε.
Διαχωρίσαμε τα συναισθήματα και τα ταξινομήσαμε στον ήλιο ή στο σκοτάδι ανάλογα
με αυτό που μας προκαλούσαν.
Με αφορμή ένα σκυλάκι που έφτασε στο σχολείο μας τραυματισμένο, πεινασμένο,
συζητήσαμε για την κακοποίηση των ζώων, εστιάσαμε στην αγάπη μας για τα ζώα, αλλά
και τους λοιπούς ζωντανούς οργανισμούς γύρω μας και φτιάξαμε τον κήπο της Αγάπης
με λουλούδια!
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Επισκεφτήκαμε τον κινηματογράφο “Τεχνόπολις” και παρακολουθήσαμε την ταινία “Τα
μυαλά που κουβαλάς”, καθώς σχετίζονταν με τα συναισθήματα με τρόπο ελκυστικό για
τα παιδιά.
Συμβολικά, “κλείσαμε στην καρδιά μας ό,τι αγαπάμε”, φτιάχνοντας καρδιές με
μηνυματάκι και διακοσμήσαμε την τάξη.
Αγάπη για την πατρίδα μας: Στην εθνική επέτειο της 28ης Οκτώβρη, η συζήτησή μας
προσανατολίστηκε στην έννοια της ειρήνης στους λαούς, όπως και στην αγάπη μας για
την πατρίδα. Φτιάξαμε για τον σκοπό αυτόν καρδούλες - ελληνικές σημαίες και τις
αναρτήσαμε σε ταμπλό.
Η χριστουγεννιάτική μας γιορτή δε θα μπορούσε να ’χε εμπνευστεί από παραμύθι που
να μη σχετίζεται με την αγάπη, την αποδοχή, την αλληλοβοήθεια, την προσφορά. Έτσι,
κάναμε μια διασκευή του γνωστού παραμυθιού “Το δώρο της παπλωματούς” και
ζητήσαμε την αίθουσα του αμφιθεάτρου του Δημοτικού σχολείου που στεγάζεται δίπλα
μας. Η φιλοξενία τους αυτή αποτελεί για μας συνεργασία, που συνάδει με τους
γενικότερους στόχους του προγράμματός μας.
Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, διοργανώσαμε παζάρι αγάπης στη
Λότζια, στην πόλη μας. Η συνεργασία με τους γονείς άψογη!
Ένα πολύ όμορφο παραμύθι που διαβάσαμε είναι “Ο μεγάλος χνουδωτός”, το οποίο
αφού επεξεργαστήκαμε, κληθήκαμε να φανταστούμε τον εαυτό μας στη θέση των δυο
παιδιών της ιστορίας και να εκφραστούμε σχετικά με το ποιον θα κουβαλούσαμε στην
πλάτη μας ή ποιος θα μας κουβαλούσε και γιατί.
Κάποια στιγμή, ένα παιδί μας είπε πως υπάρχουν μαμάδες που δεν αγαπάνε τα παιδιά
τους, τα δέρνουν, τα χτυπάνε. Αυτό αρκούσε να σταθεί αφορμή και να στρέψουμε την
προσοχή μας στην παιδική κακοποίηση. Διαβάσαμε το βιβλίο “Η Κίκο και το Χέρι” και
καλέσαμε την ψυχολόγο του Χαμόγελου του Παιδιού στα Χανιά, κα. Ειρήνη Μαρκουλάκη
σε ανοιχτή συζήτηση με τους γονείς γύρω από τα θέματα αυτά.
Για να συμβολίσουμε την αγάπη μας και την αποδοχή μας προς όλους τους ανθρώπους,
ανεξάρτητα από εθνικότητες, χρώμα δέρματος, θρησκευτικές πεποιθήσεις κτλ, φτιάξαμε
πολύχρωμες καρδιές και θέσαμε ως τίτλο “Αγάπη σε όλες τις αποχρώσεις”.
Ο μικρός πρίγκιπας μας γοήτευσε. Όταν παρακολουθήσαμε την ταινία, στην τάξη
επιστρέφοντας, αναρωτηθήκαμε εμείς σε ποιον πλανήτη θα θέλαμε να ζούμε. Στον
ΠΛΑΝΗΤΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ!
Ένα από τα πολλά που ακούσαμε στον Μικρό Πρίγκιπα ήταν αυτό το “μόνο με την καρδιά
μπορεί να δει κανείς” και κει που συζητούσαμε για το μήνυμα αυτό, κάποιος από μας
είπε, “μα, μόνο να δούμε, να ακούμε όχι;” Ασφαλώς! Όλα με την καρδιά! Αυτήν την
υπέροχη που τα κάνει όλα!
Όσον αφορά την αγάπη μας για τα βιβλία, πέρα από την οργάνωση της δανειστικής
βιβλιοθήκης και την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας, επισκεφτήκαμε τις εκδόσεις
“Ίτανος”, όπου μας ξεναγήσανε στους χώρους και είδαμε τη διαδικασία έκδοσης ενός
βιβλίου.
Στο ημερολόγιο της τάξης μας, είχαμε τοποθετήσει μια καρδιά στις 14 Φεβρουαρίου και
οι ερωτήσεις δεν άργησαν να τεθούν. Συζητήσαμε για την αγάπη των ερωτευμένων που
διαφέρει από τη μητρική, την αδερφική, τη φιλική κ.τλ.
Μάθαμε το τραγουδάκι “Το καρότο κι η Αγκινάρα” και απεικονίσαμε στο χαρτί ό,τι
θέλαμε σχετικά μ’ αυτό.
Διαβάσαμε και το βιβλίο ”Ο Λύκος Ζαχαρίας θέλει να ερωτευτεί” και αναρωτιόμαστε “οι
γονείς μας είναι ερωτευμένοι, πώς το καταλαβαίνουμε;”. Στη συνέχεια, ετοιμάζουμε
δωράκια για τους ερωτευμένους γονείς μας, μαγνητάκια για το ψυγείο με διάφορα
μηνύματα “Αγάπη είναι να υπάρχετε για μένα”, “Αγάπη είναι να μου μαθαίνετε
ν΄αγαπώ!”
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Ένα από τα τραγούδια αγάπης που μάθαμε ήταν το “Άνθρωπε, αγάπα”, το οποίο και
ηχογραφήσαμε με τις φωνούλες των παιδιών!
Συμβάλλαμε σε κάποιες δράσεις αγάπης, όπως το να συγκεντρώσουμε διάφορα είδη για
οικογένειες που στηρίζει το “Χαμόγελο Του Παιδιού”. Ανταποκριθήκαμε και στην
πρόσκληση του Συλλόγου Φίλων Παιδιών Με Ειδικές Ανάγκες Κεντρικής Μακεδονίας με
την αγορά εκπαιδευτικού υλικού προς ενίσχυσή τους.
Η αγάπη μας για την υγιεινή διατροφή τονίστηκε ιδιαίτερα τις μέρες της Κυράς
Σαρακοστής, μιλήσαμε για τα σαρακοστιανά εδέσματα και την αξία της υγιεινής
διατροφής και μέσα από δραστηριότητες μαθηματικών (πίνακας διπλής επιλογής),
καταγράψαμε την προτίμησή μας .
Η αγάπη δυναμώνει όταν μοιράζεται κι μεις για να μοιραστούμε στιγμές, καλέσαμε μέλη
του Κέντρου Κοινωνικής Φροντίδας - Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων του Δήμου
Ηρακλείου και μας μιλήσανε για τα πασχαλινά ήθη και έθιμα παλαιότερων εποχών.
Φτιάξανε μαζί μας λαζαράκια και τραγουδήσανε!
Δε θα μπορούσαμε να αμελήσουμε τη δημιουργία τράπεζας αίματος για τα νηπιαγωγεία
μας, όπου γονείς θα μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον. Το αίμα μου, το αίμα
σου…
Φτιάξαμε ένα βιντεάκι με τις απαντήσεις των παιδιών στο ερώτημα “Τι είναι αγάπη”, στο
οποίο ως μουσική επένδυση επιλέξαμε άλλο τραγούδι αγάπης που μάθαμε, το “Ν΄
αγαπάς”.

Αξιολόγηση
Ως αξιολόγηση του προγράμματος, επιλέγουμε τη φράση της μικρής Αθηνάς που βγήκε
αυθόρμητα και είπε “Τελικά, αγάπη είναι η ζωή!”
Θελήσαμε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά την πεποίθηση ότι η αγάπη υπάρχει παντού, όπου
κι αν κοιτάξεις, αρκεί η καρδιά σου να ’ναι έτοιμη γι’ αυτήν.
Και θεωρούμε ότι η παραπάνω φράση της μικρής μας μαθήτριας μας χαροποιεί και μας
”καλύπτει” στην αξιολόγηση που καλούμαστε να κάνουμε.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε όλους όσους βοήθησαν στην υλοποίηση του Προγράμματος.
Ξεκινώντας από τους γονείς των παιδιών, τους οποίους και είχαμε δίπλα μας σε ό, τι
χρειαζόμασταν.
Τους διευθυντές και δασκάλους των γειτονικών μας σχολείων.
Τον Δήμο Ηρακλείου για τη βοήθειά του.

Αναφορές
Παρακάτω, παραθέτουμε κάποια από τα βιβλία που “συνόδευσαν” το ταξίδι μας στην
αναζήτηση της αγάπης:
● Ζαραμπούκα Σοφία, “Φυσικά, σ’ αγαπώ”, εκδόσεις Κέδρος.
● Κατρά Μ. - Μπαγιώκη Ζ. , “Με αγάπη στην καρδιά γράφω γράμμα στην καρδιά”, 2013,
εκδόσεις Διάπλους.
● Κρόιλ Χόλντερ, “Τα συναισθήματά μου κι εγώ”, 2012, εκδόσεις Ψυχογιός.
● Ντέμπι Λιόρι, “Θα σ’ αγαπώ ό, τι κι αν γίνει”, εκδόσεις Πατάκη.
● Ουάιλντ Όσκαρ, “Ο Εγωιστής Γίγαντας”, 2004, Κέδρος.
● Συμβούλιο της Ευρώπης, “Η Κίκο και το Χέρι”.
● Σελ Σιλβερστάιν, “Το Δέντρο Που Έδινε”, 1998, εκδόσεις Δωρικός.
● Τζαβάρα Κατερίνα, “Πού ν΄απλώσω τόση αγάπη”, εκδόσεις Διάπλους.
● Τσορώνη-Γεωργιάδη, Γ. “Ο μεγάλος χνουδωτός”, 2011, εκδόσεις Σαββάλας.
● Τσιτσίκα Άρτεμις, “Αγαπώ το σώμα μου” Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.
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Ψαραύτη Λίτσα , “Το τριαντάφυλλο της αγάπης”, εκδόσεις Ψυχογιός.
Gill Pital, “Η Μίλι, Ο Μόλι και το σ΄αγαπώ”, εκδόσεις Σαββάλας.
Gobolli Mario, “Αγαπώ το περιβάλλον, εκδόσεις Φλούδας.
Java Frey, “Μα, και βέβαια σ’ αγαπώ!” εκδόσεις Παπαδόπουλος.
Melis An, “Μια καρδιά για τη μαμά”, 2010, εκδόσεις Δίπτυχο.

226

Διδώ Σωτηρίου Ματωμένα Χώματα
Ίδια τα δάκρυα στο Αιγαίο ίδια η μοίρα των λαών
Μαρία Παπαδημητροπούλου1
28ο & 57o Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η ανάγνωση αποσπασμάτων του βιβλίου "Ματωμένα χώματα". Η κατανόηση μέσω της
λογοτεχνίας μιας περιόδου της σύγχρονης νεοελληνικής ιστορίας, καθοριστικής για την πορεία
του ελληνικού κράτους στον 20ο αιώνα. Διαθεματική προσέγγιση με το μάθημα της Ιστορίας της
Έκτης τάξης. Τέλος, συσχέτιση του προσφυγικού ζητήματος της Μικρασιατικής καταστροφής με
τους σημερινούς πρόσφυγες, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους για τον
ίδιο λόγο, τον πόλεμο.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_40.html

Λέξεις κλειδιά
Προσφυγιά ,ιστορική μνήμη, συναίσθημα, σύγχρονη πραγματικότητα.

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Όταν φοιτούσαμε στην Ε΄ τάξη (2015-2016) ασχοληθήκαμε με το Αναγεννησιακό θέατρο και
τον Ερωτόκριτο του Β. Κορνάρου. Το έργο αποδώσαμε θεατρικά με μεγάλη επιτυχία δύο φορές:
μία στο χώρο του σχολείου μας, τον Ιούνιο του 2015 και μία στον Θεατρικό Σταθμό, τον
Ιανουάριο του 2016.
Φέτος, στην Έκτη τάξη, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα έργο διαφορετικής υφής. Ένας
λόγος που μας παρακίνησε σε αυτό αφορά και το προσφυγικό ζήτημα των ημερών μας. Έτσι,
αλλάζοντας «ρεπερτόριο» και υποκριτική στροφή επιλέξαμε ένα ιστορικό μυθιστόρημα της
νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας που αφορά τον μικρασιατικό ελληνισμό.
Αυτό που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη είναι ότι η ιστορία -έστω και με διαφορετικό κάθε
φορά πολιτισμικό υπόβαθρο- επαναλαμβάνεται. Ο ελληνισμός έχει βιώσει έντονα την
προσφυγιά. Το αποκορύφωμα όλων είναι η μικρασιατική καταστροφή του 1922. Τότε καθώς και
με τις συμφωνίες που ακολουθούν 1.500.000 Έλληνες της Μικράς Ασίας αναγκάστηκαν χωρίς τη
θέλησή τους, να εγκαταλείψουν τις πατρογονικές τους εστίες και να εγκατασταθούν στην
Ελλάδα. Εδώ γνωρίζουν ανυπέρβλητες δυσκολίες προσαρμογής και συνέχισης της ζωής τους.
Εκτός από έναν ανέτοιμο και αδιάφορο κρατικό μηχανισμό, έχουν να αντιμετωπίσουν και έναν
ιδιότυπο ρατσισμό από τους γηγενείς που πολλές φορές αποκτά έντονα συγκρουσιακά
χαρακτηριστικά. Για πολλά χρόνια η πλειοψηφία των προσφύγων θα μείνει στο περιθώριο και
θα ζήσει κάτω από άθλιες συνθήκες στους προσφυγικούς συνοικισμούς και τα παραπήγματα,
εξιλαστήριο θύμα στο βωμό των πολιτικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων.
Ο αδιάκοπος αγώνας αυτών των ανθρώπων τους έκανε να ριζώσουν στη νέα γη, να
προκόψουν και να φτιάξουν τη ζωή τους. Σε καμιά περίπτωση δεν ξέχασαν τη φωνή της φυλής
και διατηρούν ζωντανή τη συλλογική μνήμη.
Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του είχε δραματικά προβλέψει για τις ακρότητες που διαπράττει
ο άνθρωπος, ότι «τα ίδια πράγματα θα συμβαίνουν, όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει η
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ίδια». Το σημερινό προσφυγικό ζήτημα, η σκληρότητα του φαινομένου, οι κοινοί θαλάσσιοι και
χερσαίοι δρόμοι του ξεριζωμού είναι οδυνηρά όμοιοι. Άνθρωποι τότε, άνθρωποι και τώρα με
αβέβαιο πεπρωμένο και με δυστυχία στα μάτια, στον καθρέφτη της ψυχής. Μπορεί η γνώση του
ιστορικού παρελθόντος να γιατρέψει το παρόν; Το ερώτημα αναπάντητο, δυστυχώς.

Ματωμένα Χώματα
Το μυθιστόρημα δημοσιεύτηκε το 1963. Η συγγραφέας υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας των
γεγονότων. Η αφηγηματική πλοκή του, οι ανθρώπινοι τύποι και οι αναπόφευκτοι συσχετισμοί
με το δικό μας παρόν, το καθιστούν εξαιρετικά επίκαιρο. Στη σκηνή θα παρουσιαστούν αλήθειες.
Μέσα από την οπτική γωνία του Μανώλη Αξιώτη, κεντρικού ήρωα του έργου βλέπουμε τις
ευτυχισμένες στιγμές, τη ξενοιασιά της ζωής, τον ειρηνικό μόχθο, την αγαθή συνύπαρξη των
Ελλήνων και των Τούρκων. Ώσπου τα οικονομικά συμφέροντα των ισχυρών κρατών, ο τουρκικός
εθνικισμός και οι μεγαλοϊδεατισμοί των Ελλήνων πολιτικών και της αστικής τάξης σπέρνουν το
εθνικό και φυλετικό μίσος.
Αρχίζει το δράμα των ανθρώπινων ψυχών… Ίδια τα δάκρυα στο Αιγαίο, ίδια η μοίρα των
λαών.

Βιβλιογραφία
Βενέζης, Η. (2010). Γαλήνη. Αθήνα: Εστία.
Δούκας, Σ. (2008). Ιστορία ενός αιχμαλώτου. Αθήνα: Κέδρος.
Τζανακάρης, Β. (2007). Το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Αθήνα: Μεταίχμιο
Σωτηρίου, Δ.(2012). Ματωμένα Χώματα. Αθήνα: Κέδρος
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Νοιάζομαι και δρω
Εθελοντισμός και αλληλεγγύη
1

Ειρήνη Σεμερτζάκη , Αικατερίνη Κοπιδάκη2, Ελένη Ξημέρη3, Καλλιόπη Φακίνου4
30ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Δράση στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης των μαθητών μας για θέματα εθελοντισμού και
αλληλεγγύης η οποία πραγματοποιήθηκε με ομαδικότητα, έρευνα στο διαδίκτυο, ενημέρωση,
δημιουργία κινήτρων, συνεργασία και ανάπτυξη εμπιστοσύνης μέσα από διάφορα παιχνίδια.
Συνεργαστήκαμε με εθελοντικές ομάδες στη γειτονιά και στην πόλη μας και παρακολουθήσαμε
την εξέλιξη διάφορων πρωτοβουλιών στις οποίες συμμετείχαμε. Δράσεις που μεταξύ άλλων
πραγματοποιήθηκαν ήταν ευαισθητοποίηση όλου του σχολείου για δράσεις αλληλεγγύης,
ενόψει των Χριστουγέννων, οργάνωση, επισκευή και εξοπλισμός του εργαστηρίου φυσικής του
σχολείου μας με τη συνδρομή ιδιώτη χορηγού, φύτεμα στην αυλή του σχολείου, επαφήσυνάντηση με εθελοντικές ομάδες: «ΑΤΑΧΤΟΙ», «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ», «ΖΩΦΟΡΟΣ»,
ομαδική ανάγνωση του βιβλίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά» και διασκευή για
δημιουργία θεατρικής παράστασης.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_16.html

Λέξεις κλειδιά
Ανακύκλωση, Διαχείριση Συναισθημάτων, Ψυχική υγεία, Διαπροσωπικές σχέσεις,
Ανθρώπινα δικαιώματα, Εθελοντισμός-Αλληλοβοήθεια, Εικαστικές Τέχνες, Λαϊκή τέχνη
(ζωγραφική, γλυπτική, Χειροτεχνία-Κατασκευές κλπ)

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
Ο γενικότερος σκοπός του προγράμματος, ήταν να βοηθήσει τους μαθητές να αναγνωρίσουν
ζητήματα που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν και κατ’ επέκταση ζητήματα που
απασχολούν ευρύτερα σύνολα ανθρώπων και να τους ευαισθητοποιηθούν ως προς την ανάγκη
αντιμετώπισής τους.
Σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνονται οι εξής επιμέρους στόχοι ως προς τους μαθητές:
● Να αμφισβητήσουν απόψεις και στερεότυπα.
● Να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της συμμετοχής για τη διεκδίκηση και τη διασφάλιση
καλύτερων συνθηκών ζωής για όλους και για την κοινωνική δικαιοσύνη.
● Να εκπαιδευτούν ώστε να παίρνουν ενεργά μέρος στη λήψη αποφάσεων, να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και να δρουν.
● Να συνειδητοποιήσουν ότι μέσα από δράσεις εθελοντισμού και αλληλεγγύης θα
νιώσουν χρήσιμοι, αλλά και θα αποκτήσουν εμπειρίες, γνώσεις και δεξιότητες που
συνήθως δεν αποκτώνται μέσα από τη συνήθη τυπική εκπαιδευτική διαδικασία.

1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - semertzaki@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - kopidaik@gmail.com
3
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ 4
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - kse.fak1@gmail.com
2
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●

Να κατανοήσουν ότι εθελοντές μπορεί να γίνουν άτομα όλων των ηλικιών, ανεξάρτητα
από προέλευση, φυλή, εθνικότητα, θρήσκευμα, κοινωνική ομάδα, ανεξάρτητα από το αν
εργάζονται ή όχι."

Ενδεικτικές Δράσεις
Φιλανθρωπία και αλληλεγγύη

Σε συνεργασία με την διεθνή οργάνωση
«Make a Wish» έγινε προσπάθεια
ευαισθητοποίησης όλου του σχολείου για τις εξής δράσεις αλληλεγγύης, ενόψει των
Χριστουγέννων.
● Συλλογή τροφίμων και ενδυμάτων που δόθηκαν σε άπορες οικογένειες του σχολείου
μας.
● Συμμετοχή στην πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο «Παιχνιδομαζώματα –
Δωροσκορπίσματα». Μαζέψαμε (γεμίζοντας ένα ολόκληρο φορτηγάκι) παιχνίδια για τα
παιδιά που δεν έχουν κανέναν να τους κάνει δώρο.
● Προώθηση στο σχολείο των σκοπών της διεθνούς οργάνωσης “Make a Wish” και πώληση
αστεριών για τη συγκέντρωση χρημάτων. Καταθέσαμε στο λογαριασμό της οργάνωσης
245 ευρώ.
● Έρανος για να βοηθήσουμε τον μικρό Μάνο, μαθητή σε ένα σχολείο του νομού μας, που
διαγνώστηκε με όγκο στον εγκέφαλο. Συγκεντρώσαμε 1530 ευρώ.
● Ετοιμάσαμε σακίδια με είδη πρώτης ανάγκης για τα προσφυγόπουλα που έρχονται στη
χώρα μας και έχουν μεγάλο ταξίδι μπροστά τους, συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία του
Συλλόγου Δασκάλων.
Ήταν η πρώτη φάση υλοποίησης του προγράμματος και τα παιδιά έδειξαν μεγάλο
ενθουσιασμό. Εύκολα στερήθηκαν το χαρτζιλίκι τους για να αγοράσουν ένα αστέρι ευχής. Αυτές
οι δράσεις είχαν απήχηση σε όλα τα παιδιά του σχολείου. Έγιναν στο πλαίσιο της φιλανθρωπίας
και της αλληλεγγύης. Μας απασχόλησε όμως και το θέμα της προσφυγικής κρίσης και τα
ανθρώπινα δικαιώματα. Εντάσσονται στην πρώτη φάση του προγράμματος που ο στόχος μας
ήταν η ανάπτυξη ομαδικότητας, ευσυναίσθησης και πνεύματος αλληλεγγύης, όχι μόνο για τα
πρόσωπα του περιβάλλοντός μας αλλά και για άλλες περιπτώσεις, όπου καταπατούνται τα
δικαιώματα των παιδιών.
Αυτό ωστόσο που διαπιστώσαμε ήταν ότι τα παιδιά εύκολα δίνουν πράγματα ή χρήματα,
αλλά δυσκολότερα προσφέρουν τη φροντίδα και τον χρόνο τους. Είναι ενδεικτικό ότι σύντομα
μετά τον έρανο ξέχασαν το θέμα της υγείας του μικρού Μάνου χωρίς αργότερα να δείξουν
ενδιαφέρον για την τελική έκβαση της υγείας του.
Βελτίωση του οικείου μας περιβάλλοντος

Δράσεις που στοχεύουν στην οργάνωση, επισκευή και εξοπλισμό του εργαστηρίου φυσικής
του σχολείου μας με τη συνδρομή ιδιώτη χορηγού καθώς και στο φύτεμα-καλλωπισμό της αυλής
του σχολείου. Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για τη βελτίωση του οικείου μας
περιβάλλοντος, που είναι το σχολείο. Επίσης μάθαμε να ζητάμε βοήθεια και να εξασφαλίζουμε
πόρους από φορείς όπως ο σύλλογος γονέων, αλλά και ιδιώτες.
Με τη σκέψη ότι πρώτα πρέπει να ενδιαφερθούμε για τον χώρο που ζούμε,
αναδιοργανώσαμε το εργαστήρι φυσικής του σχολείου μας. Είχε χρησιμοποιηθεί ως αίθουσα
διδασκαλίας και έτσι έπρεπε να γίνει ξεκαθάρισμα από άχρηστα και παλιά πράγματα που
υπήρχαν μέσα. Τα παιδιά ανά ομάδες με δουλειά τριών ημερών περίπου έβγαλαν και πέταξαν
αυτά τα πράγματα. Βοήθησαν επίσης στη μεταφορά των παλιών θρανίων για να τα πάρει το
φορτηγό της εταιρίας «Κοπιδάκη» για επισκευή. Στη συνέχεια τακτοποιήθηκαν τα ντουλάπια,
καταγράφηκαν τα υλικά που υπάρχουν και μπήκαν σε ομάδες. Ύστερα από αίτηση του σχολείου
ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αγόρασε επιπλέον υλικό που έλειπε από το εργαστήριο, όπως
επίσης και έναν βιντεοπροβολέα για το εργαστήριο. Με την ίδια σκέψη τα παιδιά έφεραν φυτά
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και φυτέψαμε στην αυλή του σχολείου, τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στο
πλαίσιο μελέτης, διερεύνησης και πειραματισμού .
Τα παιδιά ένιωσαν μεγάλη ικανοποίηση όταν τελείωσε το εργαστήριο και μπήκαμε να
κάνουμε τα πρώτα μας πειράματα. Είδαμε ότι στη συνέχεια πρόσεχαν πολύ να το διατηρήσουν
σε καλή κατάσταση.
Ωστόσο εκφράστηκε από πολλά παιδιά η άποψη ότι το εργαστήριο είναι δικό τους και μόνο
γιατί αυτά το “έφτιαξαν” και δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται από παιδιά άλλων τάξεων του
σχολείου. Αυτό ήταν “πισωγύρισμα” για τους στόχους του προγράμματος και το αντιμετωπίσαμε
αξιοποιώντας το έργο τέχνης του Michael Hirshon “το δέντρο και η σκιά του” - «Ένας ευγενικός
άνθρωπος φυτεύει τον σπόρο για ένα δέντρο το οποίο κάποια μέρα θα δώσει σκιά σε ανθρώπους
που μπορεί ποτέ να μη συναντήσει” (διαθέσιμο στο σχετικό εγχειρίδιο του “νοιάζομαι και δρω”,
3ο τεύχος, σελίδα 48).
Βασικά στοιχεία του εθελοντισμού, της αλληλεγγύης και της ενεργού πολιτειότητας που
προσεγγίστηκαν με αυτήν τη δράση είναι κυρίως το στοιχείο της ανάληψης πρωτοβουλίας και
της ολοκλήρωσης ενός έργου που θα βελτιώσει τις συνθήκες στο σχολείο, όχι μόνο προς δικό
μας όφελος, αλλά και προς όφελος των υπόλοιπων παιδιών που θα το χρησιμοποιήσουν τα
επόμενα χρόνια.
Γνωριμία με εθελοντικές οργανώσεις

Στα πλαίσια της παρουσίασης και της γνωριμίας των μαθητών με την πραγματική δράση έξω
από το σχολείο, ήρθαν σε επαφή-συνάντηση με κάποιες εθελοντικές ομάδες.
Έτσι ύστερα από επιθυμία των μαθητών έγινε επίσκεψη μέλους του εθελοντικού
οργανισμού «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στο σχολείο μας. Μας μίλησε για το πώς ξεκίνησε
και ποιος τον ίδρυσε. Έγινε παρουσίαση της δράσης του, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των
μαθητών για τον εθελοντισμό, την έννοια της προσφοράς και της αλληλεγγύης. Η κυρία
Μαρκουλάκη, ψυχολόγος του οργανισμού έκανε μια ενδιαφέρουσα δράση για τη σχολική βία
και ενημέρωσε τα παιδιά για την γραμμή στήριξης στην οποία μπορούν να καλούν αν χρειάζονται
βοήθεια.
Επίσης έγινε επίσκεψη μελών της ομάδας «ΑΤΑΧΤΟΙ» (αρχικά που σημαίνουν Άνθρωποι Της
Αλληλεγγύης Χωρίς Τείχη Και Οικονομική Ιδιοτέλεια) στο σχολείο μας, οι οποίοι παρουσίασαν
την εθελοντική τους δραστηριότητα, έγινε συζήτηση με τα παιδιά με σκοπό την πιο σωστή
προσέγγιση του εθελοντισμού και την περαιτέρω ευαισθητοποίησή τους.
Επιπλέον έγινε μια ακόμη επίσκεψη της κ. Λαζαράτου Μελίτας εκ μέρους της φιλοζωικής
ομάδας ΖΩΦΟΡΟΣ με μορφή διδακτικής παρέμβασης ανά τάξη με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα αδέσποτα γύρω μας, με τίτλο «Αδέσποτα, οι φίλοι που
εγκαταλείψαμε!». Τα παιδιά ύστερα από κάποιο παιχνίδι που έγινε με μουσική και ήχους από
κάποια όργανα, ζωγράφισαν και έγινε ένα ομαδικό ταμπλό με το σχετικό θέμα: «Αδέσποτα, οι
φίλοι που εγκαταλείψαμε!».
Οι επισκέπτες εθελοντές πρόβαλαν δικό τους υλικό από τα μέλη και τις δράσεις τους. Υλικό
ωστόσο που αξιοποιήθηκε, ήταν μεταξύ άλλων:
● Φυλλάδια σχετικά με τα αδέσποτα.
● Βιβλία με ιστορίες για ζώα.
● Όργανα μουσικής, έγχορδα, πνευστά, κρουστά.
● Υλικά για κατασκευές, χειροτεχνίες, ζωγραφική.
● Βιβλίο «Νοιάζομαι και Δρω»: θεατρικό παιχνίδι.
Γνωρίζοντας από κοντά τη δράση εθελοντικών οργανώσεων, από τους ίδιους τους
εθελοντές, οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν αλλά ταυτόχρονα τους δόθηκε η ευκαιρία να ρωτήσουν
για τα κίνητρά τους, αλλά και να εκφράσουν τις επιφυλάξεις και τις υποψίες τους ότι τα
πράγματα δεν είναι πάντα όπως φαίνονται και πάντα μπορεί σε “εθελοντικές” οργανώσεις να
υπάρχουν και φαινόμενα εκμετάλλευσης και διαφθοράς.
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Η δράση για τη σχολική βία συγκίνησε τα παιδιά και τα βοήθησε να εντοπίζουν τέτοια
φαινόμενα στο περιβάλλον τους, να μπαίνουν στη θέση του θύματος, αλλά και του θύτη, να
νοιάζονται και να επεμβαίνουν με θετικό τρόπο.
Το θέμα των αδέσποτων ζώων είχε καταγραφεί από τα ίδια τα παιδιά ως πρόβλημα που δεν
μπορεί να λυθεί χωρίς την αλλαγή της νοοτροπίας μας. Τα παιδιά, που στην αρχή είχαν
αντιδράσει αρνητικά στη χρήση σακουλίτσας για τα περιττώματα των σκυλιών στους δρόμους,
άλλαξαν στάση, καθώς επίσης και για την εγκατάλειψη ζώων από ανευθυνότητα. Το θεατρικό
παιχνίδι βοήθησε να μπούμε στη θέση του αδέσποτου και να βιώσουμε ότι δε φταίει το ίδιο για
την άσχημη κατάσταση που δημιουργείται.
Το “όχι εγώ αλλά ο άλλος” βρέθηκε πάλι μπροστά μας, όπως πάντα.
Γνωρίζοντας από κοντά πολλούς εθελοντές πήραν τα παιδιά παραδείγματα ενεργούς
πολιτειότητας, αλλά εξέφρασαν και αντιρρήσεις και ζήτησαν να υπάρχει έρευνα και έλεγχος στη
διαχείρηση των οικονομικών πόρων αυτών των οργανώσεων.
Στη δράση των φιλόζωων εθελοντών με θέμα τα αδέσποτα, εκτός από τη συνειδητοποίηση
της δικής μας ευθύνης, καταγράψαμε τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους αρμόδιους.
Βρήκαμε ποιοι είναι και απευθυνθήκαμε σε αυτούς με μια επιστολή.
Γνωρίσαμε από κοντά εθελοντές και συζητήσαμε μαζί τους. Πήραμε παράδειγμα και
δημιουργήσαμε πρότυπα αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.
Η έννοια της αλληλεγγύης ξεπέρασε την έννοια του ανθρώπου και επεκτάθηκε και στα άλλα
όντα συμπεριλαμβάνοντας και τα ζώα.
Προσέγγιση του εθελοντισμός και της αλληλεγγύης μέσα από τη λογοτεχνία

Ομαδική ανάγνωση του βιβλίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Τα ψηλά βουνά» με στόχο την
ανάδειξη του ομαδικού πνεύματος, της συνεργασίας, της προσφοράς, της αλληλοβοήθειας και
άλλων σχετικών αρχών που αναδεικνύονται στο βιβλίο μέσω της περιγραφής της ζωής μιας
ομάδας παιδιών που τελείωσαν την Στ΄ τάξη και κάνουν κατασκήνωση στο βουνό για τις
καλοκαιρινές τους διακοπές. Συζήτηση με τους μαθητές και προβληματισμός γύρω από τις
παραπάνω βασικές έννοιες. Αξιοποίηση μέρους του βιβλίου με επιλογή από τους μαθητές και
δημιουργία διαλόγων για θεατρική αξιοποίηση αργότερα.
Ήταν πολύ διασκεδαστική, άρεσε στα παιδιά η επαφή με ένα “παλιό” βιβλίο, αναπτύχθηκε
η φιλαναγνωσία και η αίσθηση της παρέας των συνομήλικων παιδιών που δρουν ομαδικά
ενταγμένα ομαλά στο φυσικό περιβάλλον.
Από την άλλη, εκφράστηκε ωστόσο από τους μαθητές και η άποψη ότι τα όσα αναφέρονται
στο βιβλίο δεν μπορούν αν βρουν εφαρμογή στη σύγχρονη εποχή κι ότι τότε τα παιδιά ήταν
αλλιώς γιατί μεταξύ άλλων δεν υπήρχαν τότε και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα. Με βάση αυτόν
τον προβληματισμό πολλά παιδιά εξέφρασαν την άποψη ότι οι αξίες εκείνης της εποχής δεν είναι
δυνατόν να αναβιώσουν στη σημερινή.
Τα στοιχεία του εθελοντισμού που προσεγγίστηκαν με αυτήν τη δράση ήταν η πρωτοβουλία,
η ανάληψη ευθύνης για το συνολικό συμφέρον, η αλληλεγγύη και η δράση μιας ομάδας
συνομηλίκων παιδιών, δυνάμωσε την ιδέα της συμμετοχής στη διαμόρφωση θετικών
καταστάσεων από μικρή ηλικία.
Η παραπάνω δράση εντάσσεται στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης, ομαδικότητας,
αλληλεγγύης, υπευθυνότητας και προσφοράς και μάλιστα από μικρή ηλικία. Επίσης ήταν άριστη
δράση περιβαλλοντικής αγωγής.
Πράσινο στη γειτονιά, το σχολείο και την πόλη μου

Η υπεύθυνη της υπηρεσίας “Πρασίνου” ενημέρωσε τα παιδιά για τις εργασίες που έχουν
υπό την ευθύνη τους, τα εργαλεία που χρησιμοποιούν κ.ά. Στη συνέχεια έγινε ξενάγηση στον
χώρο και στο φυτώριο. Μπήκαμε στο θερμοκήπιο όπου είδαμε τα μικρά φυτά και μας εξήγησε
την όλη διαδικασία. Δηλαδή του τι ακριβώς γίνεται μέχρι να φτάσουν σ’ αυτό το στάδιο τα φυτά.
Στο τέλος τα παιδιά μεταφύτεψαν μόνα τους φυτά σε γλάστρες. Το αίσθημα της αλληλεγγύης
και της εθελοντικής προσφοράς διευρύνθηκε λοιπόν και στα φυτά. Προσφέροντας φροντίδα σε
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ένα φυτό πήραμε μεγάλη ηθική ικανοποίηση, ιδίως βλέποντάς το να μεγαλώνει και να
ομορφαίνει τον χώρο μας.
Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το χώμα και ξεπέρασαν σε μεγάλο βαθμό τη σχετική φοβία
που είχαν με αυτό (μη λερωθούν, τι ζωύφια κυκλοφορούν μέσα σε αυτό κ.ά.). Επιπλέον
ασχοληθήκαμε και μάθαμε με ποιον τρόπο μπορούμε να φροντίσουμε τον σχολικό μας κήπο και
έναν κοινόχρηστο χώρο πρασίνου.
Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι το γεγονός ότι παρόλο που όλοι μας νοιαζόμαστε για
τα πάρκα και τους χώρους πρασίνου, υπήρχε η εντύπωση ότι η φροντίδα των φυτών είναι
αποκλειστική ευθύνη και δουλειά “εργατών”. Το χώμα και τα φυτά διαπιστώσαμε ότι ήταν
τελείως “ξένα” για τα περισσότερα παιδιά της πόλης.
Το συμπέρασμα που βγήκε από αυτήν τη δράση ήταν ότι τα φυτά παίζουν μεγάλο ρόλο στο
αστικό περιβάλλον και χρειάζονται φροντίδα από όλους μας. Δεν αρκεί μόνο η υπηρεσία
πρασίνου του Δήμου, αν θέλουμε να έχουμε μια πράσινη πόλη. Αν ξεκινήσουμε από το μπαλκόνι
μας και το σχολείο μας, θα μπορέσουμε σε δεύτερη φάση να βοηθήσουμε και στο πάρκο της
γειτονιάς μας.
Αυτό που πιστεύουμε ότι πετύχαμε με τη συγκεκριμένη δράση είναι ότι ήρθαμε “κοντά” στα
φυτά, διερευνήσαμε τις ανάγκες τους, “νοιαστήκαμε” γι αυτά, τα φροντίσαμε, τα
προστατεύσαμε και τα διατηρήσαμε μετά το φύτεμα.
Καθαρισμός κοινόχρηστου πάρκου

Η δράση αυτή έγινε ύστερα από αίτημα των παιδιών που σκέφτηκαν ότι θα ήθελαν να
υιοθετήσουν έναν χώρο και να τον φροντίζουν. Σκέφτηκαν λοιπόν το πάρκο που είναι πιο κοντά
στο σχολείο. Έτσι τα παιδιά καθάρισαν ένα μέρος από το πάρκο. Σε μεγάλες σακούλες
σκουπιδιών έβαλαν όσα σκουπίδια ήταν εκεί που μετά θα έπαιζαν και όπως τα ίδια
διαπίστωσαν... ήταν πάρα πολλά! Γέμισαν τέσσερις σακούλες από ένα σχετικά μικρό κομμάτι!
Στη συνέχεια τις πήραν μαζί τους και καθώς επιστρέφαμε στο σχολείο τις πέταξαν σε έναν
διαθέσιμο κάδο.
Το θετικό σε αυτήν τη δράση ήταν ότι η πρωτοβουλία προήλθε από τα παιδιά τα οποία μόνα
τους διαπίστωσαν ότι το παρκάκι της γειτονιάς είναι πάντα βρώμικο και μάλιστα από τα
σκουπίδια που πετούν τα ίδια ή άλλα παιδιά του σχολείου που περνούν από εκεί καθημερινά.
Μετά τον καθαρισμό, καμαρώσαμε το πάρκο και υποσχεθήκαμε να το διατηρήσουμε
καθαρό, ακόμα και το καλοκαίρι που το σχολείο είναι κλειστό. Κάναμε ανακοίνωση στο σχολείο
ότι όλα τα παιδιά είναι υπεύθυνα και τα καλέσαμε να μην πετούν σκουπίδια, αλλά και να
μαζεύουν όσα ρίχνουν άλλοι. Χρειάστηκε για λίγο καιρό οι δάσκαλοι να ελέγχουν τη συνέπεια
των παιδιών στη δέσμευσή τους για τη συντήρηση της καθαριότητας του πάρκου. Έγινε μερικές
φορές παρατήρηση, ότι το πάρκο είναι πάλι γεμάτο σκουπίδια και παρότρυνση να το
καθαρίσουν τα παιδιά στον εξωσχολικό τους χρόνο.
Στοιχεία του εθελοντισμού που αξιοποιήθηκαν σε αυτήν τη δράση είναι αυτό της
δέσμευσης, της συνέπειας και της συνέχειας που χαρακτηρίζει τον πραγματικό εθελοντισμό, της
διάθεσης του ελεύθερου χρόνου μας για προσφορά στο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον μας.
Εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων για τη βελτίωση του οικείου μας περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής στη γειτονιά μας.
Σχολικό έντυπο

Στο σχολικό έντυπο της Στ΄ τάξης, αφιερώθηκε το κεντρικό δισέλιδο στο “Νοιάζομαι και
Δρω” για να εξαπλώσουμε το μήνυμα του προγράμματος στους γονείς και γενικά στην τοπική
κοινότητα εκτός σχολείου. Το σχολικό έντυπο πήρε βραβείο σε σχετικό διαγωνισμό κι έτσι
προβλήθηκε το Πρόγραμμα και επαινέθηκαν τα παιδιά για τη συμμετοχή τους σε αυτό, σε
σχετική εκδήλωση που έγινε σε αίθουσα του Δήμου Ηρακλείου.
Ανάμεσα στα άλλα θέματα του σχολικού εντύπου, αυτό ήταν το πιο “αγαπημένο” των
παιδιών και το έκαναν με μεγάλη χαρά. Διαπιστώθηκε μεγάλη εξοικείωση με τον δικτυακό τόπο
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“Νοιάζομαι και Δρω”, όπου έγινε έρευνα για την επιλογή του υλικού και των εικόνων που θα
χρησιμοποιούσαμε στο άρθρο μας.
Ορισμένα προβλήματα που διαπιστώσαμε στη συγκεκριμένη δράση, ήταν το γεγονός ότι τα
παιδιά έγραψαν λίγα “δικά” τους λόγια για τις δικές τους εμπειρίες και προτίμησαν να
αξιοποιήσουν (προφανώς για λόγους ευκολίας) έτοιμο διαδικτυακά διαθέσιμο υλικό από το
πρόγραμμα “νοιάζομαι και δρω”. Πρόβλημα ήταν επίσης η χρήση φωτογραφιών με πρόσωπα
παιδιών (κάτι που τελικά αποφύγαμε). Επίσης λόγω έλλειψης χρηματοδότησης δεν εκτυπώσαμε
μεγάλο αριθμό αντίτυπων και έτσι προσπαθήσαμε να διακινήσουμε όσο μπορούσαμε την
ηλεκτρονική έκδοση του σχολικού μας “εντύπου”.
Σε αυτήν τη δράση θελήσαμε να εξαπλώσουμε το μήνυμα και τις αρχές του εθελοντισμού
στο κοινωνικό περιβάλλον, ως δείγμα καλής πρακτικής και νέας στάσης ζωής που μπορεί να
λύσει σοβαρά κοινωνικά προβλήματα, για τα όποια μέχρι τώρα οι περισσότεροι αδιαφορούν ή
τα συζητάνε χωρίς να αναλαμβάνουν καμία δράση. Αποτελεί την τελευταία φάση του όλου
project στην οποία στοχεύουμε στην παρουσίαση και στην εξάπλωση του μηνύματος και της
γνώσης που αποκομίσαμε από αυτό.

Επίλογος
Εκτός από τις δράσεις που περιγράφονται παραπάνω, το πνεύμα του προγράμματος υπήρχε
έντονο σε όλο το αναλυτικό πρόγραμμα των τάξεων που συμμετείχαν. Ένα κείμενο στη Γλώσσα,
στα Θρησκευτικά, στην Κοινωνική Πολιτική Αγωγή και κυρίως στην Ιστορία έδινε αφορμή να το
δούμε κάτω υπό το πρίσμα της ενεργούς πολιτειότητας και να εξετάσουμε τον ρόλο που θα
μπορούσαν να έχουν οι πολίτες στη διαμόρφωση των καταστάσεων, αν νοιάζονταν πραγματικά
για το γενικό καλό και το κοινωνικό συμφέρον κι όχι μόνο για το προσωπικό τους. Με το
συγκεκριμένο πρόγραμμα μας δόθηκε επίσης η αφορμή και η ευκαιρία να πραγματοποιήσουμε
αρκετές διδακτικές επισκέψεις έξω από τα όρια της σχολικής μας μονάδας (πχ περίπατος στη
γειτονιά και σε κοντινά σημεία της πόλης μας για παρατήρηση εθελοντικών δράσεων από
διάφορες ομάδες, καθώς και καταγραφή σημείων που χρειάζονται παρεμβάσεις για βελτίωση
του περιβάλλοντα χώρου, επίσκεψη στο Δημαρχείο στη Λότζια και συζήτηση με υπεύθυνους του
δήμου για θέματα που αφορούν το σχολείο μας, επίσκεψη στο φυτώριο του Δήμου και στο
πάρκο Όαση κ.ά.).
Γενικά θεωρούμε ότι το όλο project ήταν μια ευχάριστη εποικοδομητική εμπειρία τόσο για
τους μαθητές μας όσο και για τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Παρά τις όποιες δυσκολίες
που αντιμετωπίσαμε, θεωρούμε ότι μας βοήθησε να προσεγγίσουμε καλύτερα την έννοια του
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης και μέσα από τις δράσεις μας να συνεισφέρουμε και εμείς με
το “λιθαράκι” μας στο κοινωνικό σύνολο.

Ευχαριστίες
Οφείλουμε θερμές ευχαριστίες για την υποστήριξή τους στις δράσεις μας, μεταξύ άλλων
στους εξής φορείς και οργανώσεις:
● Σύλλογος γονέων του σχολείου.
● Σύλλογος Εκπαιδευτικών «Δομίνικος Θεοτοκόπουλος».
● Α/θμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου.
● Ομάδα εθελοντών του Δήμου Ηρακλείου.
● Διεθνής οργάνωση «Make a Wish».
● Εταιρία επίπλων «Κοπιδάκης».
● Εθελοντική ομάδα «ΑΤΑΧΤΟΙ».
● Εθελοντικός οργανισμός «Το Χαμόγελο του παιδιού».
● Φιλοζωική ομάδα «ΖΩΦΟΡΟΣ».
● Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδεύσης Ηρακλείου.
● ΚΠΕ Ανωγείων και ΚΠΕ Αρχανών.
● Υπηρεσία “Πρασίνου” του Δήμου Ηρακλείου.
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Βιβλίο, βιβλιαράκι μου, βιβλιοπαραμυθάκι μου
Εδραίωση φιλικής σχέσης του παιδιού με το βιβλίο μέσω
βιβλιοφιλικών και φιλαγνωστικών δραστηριοτήτων, προβάλλοντας το
βιβλίο ως πηγή γνώσης, αισθητικής, κριτικής σκέψης, ανάπτυξης
φαντασίας και δημιουργικής ικανότητας
Ελένη Κανάρη1
32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η παρακάτω εισήγηση περιέχει τις δράσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του
εκπαιδευτικού προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Νομού Ηρακλείου, με τίτλο: Βιβλίο, βιβλιαράκι μου, βιβλιοπαραμυθάκι μου. Το πρόγραμμα
προσεγγίστηκε διαθεματικά, εμπλέκοντας όλες τις γνωστικές και μαθησιακές περιοχές του
ΔΕΠΠΣ και του νέου προγράμματος σπουδών. Υλοποιήθηκε το σχ. έτος: 2015-2016 και η διάρκειά
του ήταν 6 μήνες. Συμμετείχε 1 μεικτό τμήμα (νήπια-προνήπια) του νηπιαγωγείου, με συνολικό
αριθμό παιδιών 17. Σκοπός του προγράμματος ήταν η δημιουργία φιλαναγνωστικής συνείδησης
από όσο το δυνατό μικρότερη ηλικία μέσα από βιβλιοφιλικές δραστηριότητες έτσι ώστε ο
μαθητής να αποκτήσει μια πνευματική - αισθητική αυτονομία και να γίνει εν τέλει πραγματικός
αναγνώστης και δημιουργός βιβλίων. Το πλαίσιο που τέθηκε από την εκπαιδευτικό και
στηρίχθηκαν πάνω σε αυτό οι δραστηριότητες είχε τα εξής υποθέματα: το βιβλίο ως πηγή
γνώσης, αισθητικής, κριτικής σκέψης, ανάπτυξης φαντασίας και δημιουργικής ικανότητας.
Εναρκτήριο σημείο του προγράμματος ήταν η δανειστική βιβλιοθήκη στην τάξη κάθε
Παρασκευή.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_38.html

Λέξεις κλειδιά
Φιλαναγνωσία, βιβλιοφιλικές δραστηριότητες, το βιβλίο ως πηγή γνώσης, αισθητικής,
κριτικής σκέψης, ανάπτυξης φαντασίας και δημιουργικής ικανότητας

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Λόγω της ταχύτατης εξάπλωσης της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια, η χρήση του βιβλίου
από τα παιδιά έχει περιοριστεί κατά πολύ, είτε λόγω της μη συστηματικής και ουσιαστικής
επαφής του ατόμου με το βιβλίο, είτε γιατί θεωρούνται τα Τ.Π.Ε. ως μια πιο εύκολη, άμεση,
ελκυστικότερη και γρήγορη λύση για την πληροφόρηση, τη διαμόρφωση και την πολύμορφη ολόπλευρη εξέλιξη της προσωπικότητας των παιδιών. Επιπλέον προς αυτήν την κατεύθυνση έχει
συμβάλει και το ότι ο σύγχρονος άνθρωπος δεν είναι πλέον τόσο αναγνώστης όσο θεατής. Οι
συχνές εναλλαγές πλάνων εθίζουν τους τηλεθεατές σε έναν γοργό ρυθμό ζωής και μαθημένος
σε αυτόν, ιδίως ο μικρός σε ηλικία τηλεθεατής, δεν μπορεί να γυρίσει στους οκνούς ρυθμούς
που εκ των πραγμάτων συμπεριλαμβάνεται στη διαδικασία της ανάγνωσης, με αποτέλεσμα το
διάβασμα να του φαίνεται ανυπόφορο.
Ως επί το πλείστον η προσχολική εκπαίδευση καλείται να αφυπνίσει το ενδιαφέρον του
παιδιού για το βιβλίο και να αναδείξει τις απεριόριστες δυνατότητές του για την πνευματική και
1
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αισθητική ανάπτυξη του παιδιού, για την αισθητική απόλαυση που το προσφέρει και για τα
ποικίλα συναισθήματα που του προκαλεί. Ποιος είναι όμως ο τρόπος που θα μπορέσει το παιδί
να έρθει σε μία βαθιά επαφή με το βιβλίο; Αυτό το ερώτημα απαντάται παρακάτω, όπου
παρουσιάζονται ποικίλες δραστηριότητες, τεχνικές, διαδικασίες, συγκεκριμένες πρακτικές και
εκδηλώσεις που στηρίζονται σε επιστημονικές γνώσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά και για
τη δυναμική των ομάδων και αποσκοπούν στην εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του παιδιού με
το βιβλίο.

Σκοπός και στόχοι
Αρχικός σκοπός του προγράμματος ήταν η υποστήριξη, η ενθάρρυνση, και η προώθηση της
εξοικείωσης των παιδιών με το βιβλίο με απώτερο σκοπό τη δημιουργία φιλαναγνωστικής
συνείδησης, τη σταδιακή εδραίωση μιας φιλικής σχέσης του παιδιού με το βιβλίο και την
απόκτηση μιας πνευματικής - αισθητικής αυτονομίας και αυτόβουλης ανάγνωσης. Μέσα από
αυτήν τη σχέση το παιδί θα γίνει εν τέλει πραγματικός αναγνώστης και δημιουργός βιβλίων, θα
αναπτύξει τη φαντασία του, την κριτική και τη δημιουργική του σκέψη, την εφευρετικότητά του,
τη συναισθηματική του νοημοσύνη, θα καλλιεργήσει τη γλωσσική του έκφραση με έμμεσο και
βιωματικό τρόπο, θα προάξει την αισθητική του καλλιέργεια και εν κατακλείδι θα τον βοηθήσει
έτσι ώστε να συγκροτήσει και να εξελίξει ολόπλευρα την προσωπικότητά του. Αναλυτικότερα
θα υπάρξει:
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο
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Καλλιέργεια αφηγηματικής ικανότητας των μαθητών και αναδιήγησης ιστοριών,
συναισθημάτων ή καταστάσεων
Παρουσίαση αγαπημένου τους βιβλίου και υποστήριξη της επιλογής τους μέσω
επιχειρηματολογίας
Καλλιέργεια αναγνωστικής απόλαυσης και ακρόασης
Ενθάρρυνση της έκφρασης - άποψης με βάση προσωπικές αναγνωστικές εμπειρίες
Συνδυασμός σκέψης και έκφρασης
Ανάπτυξη δυνατότητας κατανόησης κειμένου και αφήγησης
Εμπλουτισμός λεξιλογίου
Ανάπτυξη της δυνατότητας κατανόησης κειμένου και προσεκτικής ακρόασης
Καλλιέργεια και ανάπτυξη της δημιουργικής γραφής
Βελτίωση και εμπλουτισμός του προφορικού λόγου μέσα από καθημερινούς διαλόγους,
συζητήσεις, οδηγίες προσανατολισμού για τις επισκέψεις, αφηγήσεις παραμυθιών,
παιχνίδια ρόλων, γλωσσικά παιχνίδια με καρτέλες, περιγραφές εικόνων
Αναπαράσταση και έκφραση των όσων έμαθαν με ποικίλες καταγραφές
Συγγραφή βιβλίου και εικονογράφησή του
Καλλιέργεια της συνήθειας του δανεισμού
Εμπλουτισμός των γνώσεων σχετικά με τη δημιουργία χαρτιού ως υλικό δημιουργίας του
βιβλίου
Εμπλουτισμός γνώσεων σχετικά με τα διαφορετικά είδη βιβλίου και τη χρησιμότητά τους
Απόκτηση γνώσης της ιστορίας του βιβλίου
Εκμάθηση σωστών τρόπων διαχείρισης βιβλίου
Γνωριμία με τους χώρους του βιβλιοπωλείου και του τυπογραφείου μέσα από
επισκέψεις
Επαφή των μαθητών με τη σύγχρονη ποιοτική βιβλιοπαραγωγή
Κατανόηση διαφορετικής κατασκευής, εικονογράφησης και έκφρασης των εντύπων
Δημιουργία γωνιάς βιβλιοπωλείου
Εκμάθηση στοιχείων του βιβλίου (τίτλος, συγγραφέας κτλ)
Γνωριμία με τη δουλειά του συγγραφέα, του βιβλιοθηκάριου, του βιβλιοπώλη, του
γραφίστα, του τυπογράφου
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Ταξινόμηση, σειροθέτηση, αρίθμηση βιβλίων για τη δημιουργία δανειστικής
βιβλιοθήκης
Εκμάθηση του γράμματος Β
Αντιστοίχηση αριθμών και εκμάθηση αυτών μέσω της αρίθμησης των βιβλίων
Κατηγοριοποίηση, σειροθέτηση, ταξινόμηση βιβλίων βάση κάποιου κριτηρίου
Συνειδητοποίηση της χρησιμότητας του βιβλίου και της προσεκτικής χρήσης του
Πειραματισμός γραφής πάνω σε πηλό, σε πάπυρο, σε περγαμηνή, σε ανακυκλώσιμο
χαρτί
Κατασκευή σελιδοδεικτών
Γνώση για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και τον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν
Επαφή με το έργο Ελλήνων και ξένων συγγραφέων, ζωγράφων και εικονογράφων
Καλλιέργεια της αισθητικής που προκύπτει από την επαφή με το έργο καταξιωμένων
εικονογράφων
Αντίληψη της σημασίας της ανακύκλωσης
Κατανόηση του περιβαλλοντικού ζητήματος μείωσης των δέντρων λόγω της παραγωγής
χαρτιού
Αντίληψη ποικίλων οπτικών γωνιών ανάγνωσης ενός βιβλίου
Κατανόηση διαφορετικών οπτικών γωνιών μέσα από διαφορετικούς ρόλους στα
παιχνίδια ρόλων.
Έκφραση μέσα από ελεύθερη δραματοποίηση ρόλων
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Καλλιέργεια ερευνητικής δεξιότητας
Ανάπτυξη και ωρίμανση της σκέψης και της φαντασίας
Πνευματική ανάπτυξη
Άμεσες και έμμεσες συγκρίσεις και ταξινομήσεις
Ανάπτυξη συνεργατικής και επικοινωνιακής ικανότητας
Ψυχαγωγία και διάδοση της γνώσης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες
Εξοικείωση με τη σύνθεση και τη λειτουργία ομάδων
Έκφραση μέσα από ελεύθερη δραματοποίηση ρόλων
Δημιουργία εικαστικών αναπαραστάσεων χρησιμοποιώντας εμπειρίες, συναισθήματα
και φαντασία
Κριτική προσέγγιση θεμάτων με αφετηρία ποικίλες πηγές και διαφορετικές οπτικές
γωνίες
Εφαρμογή των προσληφθέντων γνώσεων και ανάπτυξη - έκφραση - αλληλεπίδραση
ιδεών με ψηφιακά μέσα και παραγωγή πολυτροπικών σχεδίων
Ενίσχυση των μαθησιακών εμπειριών με τη χρήση ΤΠΕ μέσω αναζήτησης φωτογραφιών,
βίντεο και πληροφοριών στο διαδίκτυο

Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τη βασική αρχή της διαθεματικότητας στην
επεξεργασία και υλοποίηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσεγγίζει τη γνώση
βιωματικά, συνδέει όλες τις γνωστικές και μαθησιακές περιοχές ΔΕΠΠΣ και του νέου
προγράμματος σπουδών. Διακρίνεται από συγκεκριμένους στόχους και βάση αυτών επαρκή
ανάλυση, κατευθύνσεις και συστηματική προσέγγιση κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Με
αυτόν τον τρόπο επιτρέπει τον αυτοσχεδιασμό, το τυχαίο, το αυθόρμητο, ενισχύει τη
δημιουργικότητα των μαθητών, πλουτίζει τις εγκυκλοπαιδικές γνώσεις και βοηθάει στις
επικοινωνιακές δεξιότητες.
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Μεθοδολογική προσέγγιση
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος οι μέθοδοι προσέγγισης που
χρησιμοποιήθηκαν για την επεξεργασία του θέματος ήταν οι εξής:
● Παρουσίαση δεδομένων με σχεδιαγράμματα
● Διατύπωση κατάλληλων ερωτήσεων για την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης
● Παροχή υλικών
● Ο εκπαιδευτικός σε ρόλο πρότυπου - μοντέλου συγκεκριμένης συμπεριφοράς
● Ιδεοθύελλα (brainstorming)
● Αξιολόγηση από μέρους των παιδιών
● Καταγραφή και αξιολόγηση από μέρους της εκπαιδευτικού
● Χρήση Τ.Π.Ε.
● Μαθητοκεντρική προσέγγιση
● Ερευνητική μέθοδος
● Παιχνίδια διερεύνησης, ρόλων και παιχνίδια με κανόνες
● Διοργάνωση του χώρου
● Άσκηση των μαθητών στην παρατήρηση, περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία
● Εργασία σε ομάδες
● Εισηγήσεις από επαγγελματίες και συνέντευξη σε αυτούς
● Διαθεματική προσέγγιση και διεπιστημονική θεώρηση
● Εκπαιδευτικός περίπατος
● Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού
● Συνεργασία με την οικογένεια
● Άνοιγμα του νηπιαγωγείου πέρα από τα όρια της τάξης
● Βιωματική προσέγγιση (learning by doing)
● Διαλογική και διαδραστική μέθοδος

Περιγραφή δράσης
Η ιστορία του βιβλίου

Έναυσμα για την ενασχόληση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα στάθηκε το ενδιαφέρον και η
αγάπη των παιδιών για την έναρξη της δανειστικής βιβλιοθήκης. Αποφασίστηκε τότε από την
ολομέλεια της τάξης να ανακαλύψουμε από τι είναι φτιαγμένα τα βιβλία. Βασιστήκαμε αρχικά
στη βιωματική μέθοδο και αρχίσαμε να πιάνουμε τα βιβλία για να δούμε την ποιότητα, να τα
μυρίζουμε, να τα ξεφυλλίζουμε και να φανταστούμε από τι είναι φτιαγμένα. Καταλήξαμε στο
χαρτί. Διαπιστώσαμε ότι άλλες φορές είναι γυαλιστερό, άλλες ματ, άλλες πιο απαλό, άλλες πιο
σκληρό. Δημιουργήθηκε απορία στα παιδιά πού βρίσκουμε το χαρτί.
Προκειμένου να δοθούν απαντήσεις παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό βίντεο πώς
φτιάχνεται το χαρτί και το βίντεο διαδικασίας παραγωγής χαρτιού φωτοτυπικού και στη
συνέχεια παίξαμε παιχνίδι και σειροθετήσαμε με εικόνες τη διαδικασία παραγωγής. Τέλος
συμπληρώσαμε ένα φύλλο εργασίας, όπου ζωγραφίσαμε με τη σειρά τη διαδικασία και
δημιουργήσαμε τη γωνιά του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Στη συνέχεια ασχοληθήκαμε με τα στάδια εξέλιξης του βιβλίου, όπου μέσω αυτού είδαμε
και την εξέλιξη του χαρτιού. Παρακολουθήσαμε βίντεο με τα στάδια εξέλιξης, με το πώς
φτιάχνεται ο πάπυρος, πώς φτιάχνεται η περγαμηνή και με την ιστορία του βιβλίου.
Χαρτογραφήσαμε τη διαδρομή του χαρτιού, ξεκινώντας από τη Μεσοποταμία (πήλινες πλάκες),
συνεχίζοντας με την Αίγυπτο (πάπυρος), με την Πέργαμο (περγαμηνή), καταλήγοντας στην Κίνα
(χαρτί) και συμπληρώσαμε και φύλλο εργασίας. Ως αξιολόγηση της παραπάνω παρουσίασης
παίξαμε παιχνίδια σειροθέτησης της διαδρομής και ζωγραφίσαμε το δικό μας φύλλο εργασίας
με τα στάδια εξέλιξης. Επιπλέον ακροαστήκαμε από τον Μικρό Αναγνώστη το παραμύθι “Ο
μικρός ζωγράφος των βράχων” της Μαρίας Πετκανοπούλου έτσι ώστε να μάθουμε παραπάνω
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πληροφορίες για τις βραχογραφίες. Θέλοντας να αποτυπώσουμε τις εντυπώσεις μας,
ζωγραφίσαμε ό,τι μας άρεσε περισσότερο.
Βιωματικά, πειραματιστήκαμε και προσπαθήσαμε να γράψουμε και εμείς με καλάμια, πάνω
σε πηλό, πάνω σε πάπυρο και με φτερά και μελάνι πάνω σε περγαμηνή.
Μια έκπληξη περίμενε τα παιδιά την επόμενη ημέρα μιας και επισκέφτηκε στο σχολείο μας
η κ. Χάρτινη. Πιάσαμε τα ρούχα της, τα μυρίσαμε, τα επεξεργαστήκαμε και καταλήξαμε ότι ήταν
φτιαγμένα από χαρτί. Κόψαμε το χαρτί της σε λωρίδες και γράψαμε με αυτές το αρχικό γράμμα
του ονόματός μας. Αναφερθήκαμε κατόπιν και στη συμβολή της ανακύκλωσης του χαρτιού,
είδαμε βίντεο παραγωγής ανακυκλώσιμου χαρτιού και ευαισθητοποιηθήκαμε στην κατανόηση
του περιβαλλοντικού ζητήματος μείωσης των δέντρων λόγω της παραγωγής χαρτιού. Τα παιδιά
ενθουσιάστηκαν και θέλησαν να παράξουν το δικό τους ανακυκλώσιμο χαρτί με κομμάτια
εφημερίδας της κ. Χάρτινης. Αφού κόψαμε το χαρτί σε πολύ μικρά κομματάκια, φτιάξαμε ένα
μείγμα με ατλακόλ και νερό και το πολτοποιήσαμε. Μετέπειτα το περάσαμε από σήτα για να
φύγουν τα υγρά του και πλάθοντας του δώσαμε το επιθυμητό σχήμα και το αφήσαμε να
στεγνώσει. Αφού ολοκληρώσαμε τη διαδικασία, φτιάξαμε μία κατασκευή που περιλαμβάνει, τα
στάδια εξέλιξης του βιβλίου, έτσι όπως τα αποτύπωσε ατομικά κάθε παιδί πάνω στον πηλό, στον
πάπυρο, στην περγαμηνή και στο ανακυκλώσιμο χαρτί.
Ακολούθως ακροαστήκαμε την Ηχοϊστορία “Ήταν ένα μικρό χαρτάκι” της Αντιγόνης
Παρούση, ζωγραφίσαμε ό,τι μας άρεσε περισσότερο και την ενισχύσαμε με επιπλέον ήχους που
μπορεί να παράξει το χαρτί. Τέλος χωριστήκαμε σε ομάδες, εκμεταλλευτήκαμε τη φαντασία μας
και τα συναισθήματα που μας ανέδειξε η ακρόαση της ηχοϊστορίας και δημιουργήσαμε τη δικιά
μας ηχοϊστορία που την ονομάσαμε “Ό περίπατος του χαρτιού”. Συνδυάσαμε την ανάγνωση και
τη μουσική με ήχους που παράχθηκαν από τα ίδια τα παιδιά.
Κατά τη διάρκεια της παραπάνω επεξεργασίας του χαρτιού, αναφέρθηκαν πολλές σύνθετες
λέξεις με πρώτο συνθετικό τη λέξη χαρτί. Γι’ αυτό λοιπόν αποφασίστηκε η συστηματική
εκμάθησή τους, βάση βιωματικών παιχνιδιών και φύλλου εργασίας.
Δανειστική βιβλιοθήκη

Αφού ολοκληρώθηκε η προσέγγιση της “δημιουργίας του χαρτιού”, μιας και κατανοήθηκε
και μέσω της ανακύκλωσης το πόσο πολύτιμο είναι, αποφασίστηκε από κοινού η έναρξη της
δανειστικής βιβλιοθήκης της τάξης. Καθώς αρκετά παιδιά δεν είχαν ξανασυμμετάσχει κρίθηκε
αναγκαίο η επισήμανση των κανόνων σωστής χρήσης ενός βιβλίου, μέσω της ανάγνωσης του
παραμυθιού “Οι φίλοι του δάσους πηγαίνουν σχολείο”. Εφόσον κατανοήθηκε από τα παιδιά πως
πρέπει να φροντίζουμε ένα βιβλίο, τι επιτρέπεται και τι όχι στη διάρκεια ανάγνωσης ενός βιβλίου
καταλήξαμε στους κανόνες της βιβλιοθήκης με τη βοήθεια της σοφής μας κουκουβάγιας και τους
ζωγραφίσαμε στη γωνιά της βιβλιοθήκης έτσι ώστε να μας τους υπενθυμίζει. Παράλληλα
βρήκαμε τα μέρη του αναγνώστη (μάτια, στόμα, μυαλό, χέρια, αυτιά, καρδιά, πόδια, βιβλία) και
συνθέσαμε την εικόνα του συζητώντας. Μάθαμε για τα μέρη του παραμυθιού (εξώφυλλοοπισθόφυλλο-ράχη και ό,τι αυτά περιέχουν) έτσι ώστε να μπορούμε να τα αναγνωρίζουμε και
να κατανοούμε τις πληροφορίες που μας δίνουν για το περιεχόμενο του βιβλίου κάθε φορά που
θέλουμε να επιλέξουμε ένα βιβλίο. Στα πλαίσια μιας δημοκρατικής τάξης, δε νοούνται κανόνες
χωρίς κοινή αποδοχή και συζητήθηκε με τα παιδιά η δημιουργία ενός συμβολαίου της
βιβλιοθήκης όπου υπογράφηκε από αυτά και από τους γονείς τους, και περιείχε τους κανόνες
αυτής.
Τέλος τα παιδιά συμπλήρωσαν την ατομική κάρτα δανειστικής βιβλιοθήκης, όπου περιείχε
το ονοματεπώνυμό τους, τη φωτογραφία τους και την υπογραφή τους ως επικύρωση της
συμφωνίας δανεισμού, επέλεγαν κάθε εβδομάδα το βιβλίο που ήθελαν, τοποθετούσαν την
κάρτα στη θέση του βιβλίου και συμπλήρωναν το ατομικό δελτίο δανεισμού με την ημερομηνία
και τον τίτλο του βιβλίου. Επιπλέον τακτοποιούσαν τα βιβλία στους φακέλους, όπου περιείχαν
το παραμύθι και ένα φύλλο καταγραφής των στοιχείων του παραμυθιού και ελεύθερης
ζωγραφικής. Για το σπίτι δόθηκε βοηθητικό φυλλάδιο με τεχνικές ανάγνωσης των παραμυθιών,
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έτσι ώστε να συνεχιστούν με τους γονείς, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και πρακτικές που
πραγματοποιούνταν στον χώρο του νηπιαγωγείο και στο σπίτι.
Ύστερα από παιχνίδια αξιολόγησης για τους κανόνες της βιβλιοθήκης υπήρχαν παιδιά που
τους ξεχνούσαν και γι’ αυτό κρίθηκε η ανάγκη να δημιουργήσουμε τα «κουκουβαδάκια της
ανάγνωσης» (τρισδιάστατες κουκουβάγιες κατασκευασμένες από ρολό χαρτιού υγείας και υλικά
χειροτεχνίας) για να μας υπενθυμίζουν τους κανόνες και να μας κρατάνε συντροφιά την ώρα του
διαβάσματος. Επιπροσθέτως επισημάνθηκαν και αναλύθηκαν οι τρόποι χρήσης ενός
σελιδοδείκτη και ύστερα από την κατανόηση της χρήσης του, δημιουργήθηκε ο πρώτος μας
σελιδοδείκτης στο σχήμα κουκουβάγιας
Βάση των κανόνων κάθε Δευτέρα επιστρεφόταν το βιβλίο και συμπληρωνόταν ο
βιβλιογραφούλης μας, μια κάμπια που μεγάλωνε “τρώγοντας” βιβλία. Τα μέρη της κάμπιας ήταν
χρωματιστά χαρτάκια όπου έγραφαν τα παιδιά τον τίτλο του βιβλίου και την ημερομηνία
δανεισμού. Όποιο παιδί ήθελε μπορούσε να παρουσιάσει το βιβλίο του, να το διηγηθεί και να
μας εξατομικεύσει τα συναισθήματα που του προκλήθηκαν διαβάζοντάς το. Ολοκληρώνοντας,
παρουσίαζε και το φύλλο εργασίας του και ακολουθούσε συζήτηση για τους ήρωες του
παραμυθιού, για την πλοκή, για την εικονογράφηση κτλ. Παράλληλα παιζόταν και παιχνίδια
κατανόησης του παραμυθιού.
Εξαιτίας του ότι διαπιστώθηκε ότι κάποια από τα βιβλία είχαν υποστεί φθορά,
δημιουργήθηκε από τα παιδιά κατόπιν συζητήσεως, το “φαρμακείο των βιβλίων”, όπου περιείχε
υλικά (γόμα, κολλητική ταινία, συρραπτικό κτλ) που θα “γιάτρευαν” τα βιβλία από τις φθορές.
Τα ίδια τα παιδιά αναλάμβαναν να γίνουν οι γιατροί των βιβλίων κάθε Δευτέρα.
Τα είδη του βιβλίου

Αφού υπήρξε η απαρχή της ενασχόλησής μας με το βιβλίο, είχε φθάσει πλέον και η ώρα να
γνωρίσουμε τα διαφορετικά είδη βιβλίου που υπάρχουν στην αγορά. Ζητήθηκε η βοήθεια των
γονέων έτσι ώστε να μας φέρουν διαφορετικά είδη βιβλίου για να έρθουν σε επαφή τα παιδιά.
Γνωρίσαμε κατόπιν τα εξής είδη: παραμύθια, εφημερίδες, διαφημιστικά φυλλάδια,
εγκυκλοπαίδειες, κόμικς, βιβλία με συνταγές, σχολικά βιβλία, βιβλία pop-up και 3D,
μυθιστορήματα, μουσικά βιβλία, βιβλία με ποιήματα και με μαντινάδες. Ορισμένα από αυτά τα
είδη δεν τα είχαν ξαναδεί οι μαθητές και δεν γνώριζαν την ύπαρξή τους, για αυτό τους κίνησαν
την περιέργεια να τα επεξεργαστούν και να δουν το εξώφυλλό τους, το οπισθόφυλλο, τα
περιεχόμενα, να πιάσουν την ποιότητά τους και να τα μυρίσουν, να τα ξεφυλλίσουν και να τα
παρατηρήσουν γενικότερα. Αυτός ήταν και ο λόγος που παρουσιάστηκε ένα-ένα είδος ξεχωριστά
και μελετήθηκε από τους μαθητές. Διαπιστώθηκαν διαφορές, ομοιότητες, εκφράστηκαν
απόψεις με βάση τις προσωπικές τους εμπειρίες για κάποιο είδος και αναλύθηκε η χρησιμότητα
του καθενός. Κάποια είδη όμως (βιβλία με ποιήματα, μουσικά βιβλία, βιβλία με μαντινάδες,
σχολικά βιβλία, βιβλία συνταγών) τα είχαμε ξαναδεί και αναλύσει τους προηγούμενους μήνες
της σχολικής χρονιάς σε άλλες δραστηριότητες που είχαμε κάνει. Προκειμένου να αξιολογηθούν
οι πρότερες γνώσεις των παιδιών και να τις επαναφέρουμε στη μνήμη τους, παίξαμε το παιχνίδι
“Βρες τι είναι”. Η εκπαιδευτικός αφηγήθηκε - απήγγειλε ένα απόσπασμα από κάποιο βιβλίο και
ζητήθηκε από τους μαθητές η προσεκτική ακρόαση, έτσι ώστε να πουν αν πρόκειται για
παραμύθι, ποίημα, μαντινάδα, βιβλίο μουσικής κτλ.
Διαφημιστικά φυλλάδια
Μελετήσαμε τα διαφημιστικά φυλλάδια και κατηγοριοποιήσαμε τα προϊόντα που βρήκαμε
σε αυτά μέσω παιχνιδιού, όπου τα παιδιά θα έπρεπε να βρουν τι προϊόν είναι (π.χ. ψάρι) και να
το ταξινομήσουν σε μία από τις 6 κατηγορίες που τα είχαμε χωρίσει (κρεατικά, είδη οικιακής
χρήσεως, ψαρικά κτλ). Δόθηκε η ιδέα δημιουργίας του δικού μας διαφημιστικού φυλλαδίου,
μιας και αποφασίστηκε η γωνιά του μπακάλικου να γίνει γωνιά μίνι μάρκετ όπου θα πουλάει και
βιβλία στα ράφια του. Το ονομάσαμε “Ο μεγάλος Τάλως” λόγω της περιοχής, δημιουργήσαμε τις
κατάλληλες ταμπέλες προώθησης προϊόντων, αναδιοργανώσαμε τον χώρο και τέλος
αποφασίσαμε ποια είδη βιβλίων θα πωλούνται στα ράφια του (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία,
κόμικς, ταξιδιωτικοί οδηγοί, βιβλία μαγειρικής, βίοι αγίων).
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Εφημερίδες
Στη συνέχεια ξεφυλλίσαμε εφημερίδες και μάθαμε για τα περιεχόμενα του πρωτοσέλιδου
(τίτλος, ημερομηνία, αριθμός τεύχους, τιμή, άρθρα, διαφημίσεις κτλ) και των υπόλοιπων
σελίδων της (επικαιρότητα, αθλητικά, καιρός ,αγγελίες, γελοιογραφίες, πρόγραμμα τηλεόρασης
και κινηματογράφων, διαφημίσεις, σταυρόλεξα κτλ). Ιδιαίτερη εντύπωση έκαναν στα παιδιά οι
γελοιογραφίες, μιας και όπως είπαν, δεν είχαν ξαναδεί. Παρατηρήσαμε την ποιότητα του
χαρτιού, τα χρώματα που είχε, τα πρόσωπα που απεικονίζονταν στις εικόνες (π.χ. ο
πρωθυπουργός της χώρας) και καταλήξαμε ότι τα περιεχόμενά της έχουν πραγματικά γεγονότα.
Μάθαμε ότι οι στήλες που μας πληροφορούν για ένα γεγονός λέγονται άρθρα και το άτομο που
τις γράφει λέγεται αρθρογράφος ή δημοσιογράφος. Διαπιστώσαμε ότι κάποια άρθρα έχουνε
εικόνες και κάποια όχι. Παίζοντας κατηγοριοποιήσαμε τα μεγέθη των γραμματοσειρών των
τίτλων, των άρθρων και των λεζάντων, τις οποίες στη συνέχεια τις κολλήσαμε και σε φύλλο
εργασίας. Παίξαμε επίσης με τα κεφαλαία και πεζά γράμματα των τίτλων των εφημερίδων τα
οποία τα βάλαμε στη σωστή σειρά προκειμένου να συνθέσουμε τον τίτλο της εφημερίδας και
αντιστοιχήσαμε τους τίτλους των εφημερίδων, οι οποίοι και αυτοί ήταν γραμμένοι και με
κεφαλαία και με πεζά γράμματα, με τις εφημερίδες τους. Κάναμε μια σύντομη ιστορική
αναδρομή σχετικά με τον τρόπο που μοιράζονταν οι εφημερίδες και σταθήκαμε κυρίως στο
επάγγελμα του εφημεριδοπώλη. Είδαμε εικόνες και βίντεο με το επάγγελμα του εφημεριδοπώλη
και στη συνέχεια κάναμε εμείς οι ίδιοι τους εφημεριδοπώλες. Διαβάσαμε ένα άρθρο από μια
σχολική εφημερίδα και αποφασίσαμε να το εικονογραφήσουμε και να του δώσουμε τον δικό
μας τίτλο.
Τέλος ολοκληρώσαμε με τη δημιουργία ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού με σημείο έναρξης και
λήξης, όπου παίχτηκε από 2 παιδιά αντιπάλους, με πούλια και με ζάρι, αξιοποιώντας και
αξιολογώντας τις γνώσεις που κατακτήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες για την εφημερίδα. Το
ταμπλό μας ήταν φύλλα εφημερίδας και σε ορισμένες θέσεις αυτού, είχε στοιχεία της
εφημερίδας όπου ο παίχτης θα έπρεπε να βρει τη λύση προκειμένου να προχωρήσει παρακάτω
και να κερδίσει. Οι θέσεις-σημεία ήταν οι εξής:
Εξώφυλλο εφημερίδας: Βρες τον τίτλο της εφημερίδας στο εξώφυλλό της και
συναρμολόγησέ τον με τα γράμματα. Αν τα καταφέρεις προχωράς ένα βήμα μπροστά.
Σταυρόλεξο: Λύσε το παρακάτω σταυρόλεξο και προχώρησε 3 θέσεις μπροστά.
Έκτακτη είδηση: Φωτιά σε ένα σπίτι στα Καμίνια. Ψάξε και βρες από τον διπλανό πίνακα το
τηλέφωνο της πυροσβεστικής, πληκτρολόγησε τον αριθμό της, δώσε τα σωστά στοιχεία και
προχώρησε 1 βήμα μπροστά.
Καιρός: Βρες στον χάρτη της Ελλάδος το Ηράκλειο και πες μας τι καιρό έχει σήμερα. Έχει
βροχή. Πηγαίνεις 1 βήμα πίσω.
Αθλητικά: Η ομάδα σου κέρδισε στο μπάσκετ. Προχωράς 1 βήμα μπροστά.
Πρόγραμμα τηλεόρασης: Αναβολή της αγαπημένης σου τηλεοπτικής σειράς, λόγω
γεγονότων στην Ειδομένη. Προχωράς 3 βήματα πίσω.
Το παιχνίδι παίχτηκε σύμφωνα με τους κανόνες των περισσοτέρων επιτραπέζιων παιχνιδιών
(π.χ. ρίχνω το ζάρι και προχωράω όσες θέσεις λέει και ο αριθμός). Όποιος κατάφερνε να φτάσει
πρώτος στη θέση του τερματισμού ήταν ο νικητής.
Περιοδικά
Μελετήσαμε τα εξώφυλλα και τα περιεχόμενα των περιοδικών και μάθαμε ότι υπάρχουν
πολλά περιοδικά με διαφορετικό περιεχόμενο και μέγεθος. Περιοδικά που απευθύνονται σε
παιδιά, σε γονείς, σε μουσικόφιλους, σε αγρότες, σε λάτρεις της ταχύτητας κτλ. Ταξινομήσαμε
τα περιοδικά από το μικρότερο, στο μεγαλύτερο και αντίστροφα και παίξαμε παιχνίδι με τις
οδηγίες: ανακάλυψε και βρες σε μια σελίδα περιοδικού το σημείο που αναγράφεται ο αριθμός
της σελίδας του και αντιστοίχισε τον με τις διπλανές καρτέλες. Βρήκαμε διαφορές και ομοιότητες
με την εφημερίδα ως προς το χρώμα, την ποιότητα, το εξώφυλλο, τις εικόνες, τη δομή, τα άρθρα,
τους δημοσιογράφους, για τι μας πληροφορούν, τα ένθετα, τα περιεχόμενα κτλ. Ολοκληρώσαμε
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με φύλλο εργασίας αντιστοιχώντας τα περιεχόμενα ενός μαθητικού περιοδικού με τις σελίδες
του.
Κόμικς
Μάθαμε για τα κόμικς παρακολουθώντας βίντεο από το διαδίκτυο, είδαμε χειροποίητα
παιδικά κόμικς του διπλανού τμήματος όπου είχανε σκιτσάρει στίχους παιδικών τραγουδιών και
στις ελεύθερες δραστηριότητες δημιουργήσαμε τα δικά μας κόμικς. Παίξαμε παιχνίδι και βάλαμε
τα ανακαταμένα κουτάκια των κόμικς στη σωστή σειρά, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε μια
ιστορία. Επίσης παίξαμε το παιχνίδι “Τα κόμικς μου βουβάθηκαν”, όπου δόθηκε στα παιδιά μια
σελίδα κόμικς χωρίς τα κείμενα και τα παιδιά θα έπρεπε να επινοήσουν τα δικά τους. Τέλος
δημιουργήσαμε ομαδικά το δικό μας κόμικς με θέμα την ιστορία του βιβλίου.
Παραμύθια
Το είδος που ήταν εξοικειωμένα περισσότερο τα παιδιά. Αφού κάναμε επανάληψη για τα
μέρη του παραμυθιού που είχαμε μάθει στην αρχή του εκπαιδευτικού προγράμματος (αρχή,
μέση, τέλος), αναλύσαμε και μάθαμε και για τα στοιχεία του (συγγραφέας, εικονογράφος, τίτλος,
πλοκή, τόπος, χαρακτήρες, πρόβλημα, λύση). Στη συνέχεια παίξαμε πολλά παιχνίδια:
Ζαροϊστορίες: Τα παιδιά ρίχνανε τα 3 ζάρια, ( το πρώτο περιείχε εικόνες ζώων, το δεύτερο
εικόνες επαγγελματιών και το τρίτο εικόνες τοπίων ) και με τις 3 εικόνες που τους είχανε τύχει
προσπαθούσαν να φτιάξουν μια ιστορία η οποία να περιείχε όλα τα στοιχεία που είχαμε μάθει
παραπάνω.
Το ζάρι της ιστορίας: Ζάρι του οποίου η κάθε πλευρά, περιέχει δοκιμασίες που εξάπτουν
την κριτική σκέψη και φαντασία των παιδιών.
Κουκλοθέατρο: Παίξαμε τον αγαπημένο μας μύθο του Αισώπου: Ο τζίτζικας και ο
μέρμηγκας.
Αντιστοίχησαμε τον τίτλο του παραμυθιού με το παραμύθι.
Μάντεψε ποιο παραμύθι είναι: Ένα παιδί είχε το εξώφυλλο ενός παραμυθιού στην πλάτη
του και τα υπόλοιπα παιδιά, προσπαθούσαν περιγραφικά να του πουν ποιο παραμύθι είναι.
Το αγαπημένο μου βιβλίο: Αφού παρουσίασε πρώτα η νηπιαγωγός το αγαπημένο της βιβλίο
από τη βιβλιοθήκη της τάξη, ζητήθηκε και από τα παιδιά ως μέλη μιας ίσης ομάδας, να επιλέξουν
από τη βιβλιοθήκη το αγαπημένο τους βιβλίο και να τεκμηριώσουν την επιλογή τους,
απαντώντας σε ερωτήσεις τύπου: γιατί είναι το αγαπημένο σου βιβλίο, ποιος είναι ο αγαπημένος
σου ήρωας, πώς αισθάνεσαι όταν το διαβάζεις. Ζητήθηκε να το διαβάσουν όπως μπορούν και να
μας δείξουν τις εικόνες.
Βρες τον ήρωα: Περιγραφή ενός ήρωα από παραμύθια που είχαν διαβαστεί κατά την
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και τα παιδιά προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιος είναι και σε
ποιο παραμύθι ανήκει. Παραλλαγές: 1) Περιγραφή κάποιας σκηνής και τα παιδιά προσπαθούσαν
να βρουν από ποιο παραμύθι είναι. 2) Ειπώθηκε ο τίτλος ενός από τα παραμύθια και τα παιδιά
ονομάτιζαν τους ήρωες του παραμυθιού. 3) Βρήκαμε διαφορετικό τίτλο για κάθε παραμύθι.
Παραμυθοσαλάτα: Επιλέχθηκαν από τα παιδιά δύο ή περισσότερα παραμύθια και φτιάξανε
μια παραμυθοσαλάτα, ανακατεύοντας μεταξύ τους, τους ήρωες των παραμυθιών.
Κατηγορίες παραμυθιών: Τοποθετήσαμε 3 στεφάνια στο πάτωμα όπου το καθένα πάνω του
είχε είτε την εικόνα ενός ζώου, είτε την εικόνα ενός ανθρώπου είτε την εικόνα ενός ανθρώπου
και ενός ζώου μαζί. Κατηγοριοποιήσαμε τα παραμύθια της τάξης σε αυτά που έχουν ήρωες μόνο
ζώα, σε αυτά που έχουν ήρωες μόνο ανθρώπους και σε αυτά που έχουν ήρωες και ζώα και
ανθρώπους.
Ντόμινο με βιβλία: Τοποθετήθηκε ένα βιβλίο στο πάτωμα και στη συνέχεια ο καθένας
μαθητής με τη σειρά του προσέθετε ένα βιβλίο, εξηγώντας ποιο κοινό σημείο έχει με το
προηγούμενο π.χ. το βασικό χρώμα του εξωφύλλου, το θέμα, κάτι που εικονίζεται στο εξώφυλλο,
ο εικονογράφος κτλ.
Παιχνίδια με το αλφάβητο: Δείχναμε το πρώτο γράμμα μιας σελίδας και στη συνέχεια
προσπαθούσαμε να μαντέψουμε λέξεις που να αρχίζουν από αυτό το γράμμα ή που να το
περιέχουν.
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Έχασα το κείμενό μου: Διαχωρίστηκε το κείμενο από τις εικόνες και ζητήθηκε από κάθε
παιδί να τις αντιστοιχήσει.
Αυτό δεν είναι βιβλίο: Φανταστήκαμε με τα παιδιά τις άλλες χρήσεις που μπορεί να έχει ένα
βιβλίο π.χ. φαγητό για τον βιβλιοφαγούλη, μαξιλάρι, μπλοκ σχεδίου κτλ.
Παιχνίδι ισορροπίας: Χωρισμένοι σε 2 αντίπαλες ομάδες, προσπαθήσαμε να κάνουμε μια
ευθεία διαδρομή ισορροπώντας ένα βιβλίο στο κεφάλι μας.
Ο χορός του βιβλίου: Τα παιδιά κάθισαν κυκλικά στο πάτωμα και όση ώρα έπαιζε η μουσική
έδιναν το βιβλίο που κρατούσαν στο χέρι το ένα παιδί στο διπλανό του. Μόλις σταματούσε η
μουσική, το παιδί που είχε στα χέρια του το βιβλίο το διάβαζε όπως μπορούσε, μέχρι να ξαναμπεί
η μουσική όπου συνεχιζόταν η διαδικασία της κυκλικής προώθησης του βιβλίου. Μόλις
ξανασταματούσε η μουσική το παιδί που είχε στα χέρια του το βιβλίο συνέχιζε να διαβάζει από
το σημείο που σταμάτησε το προηγούμενο με τη βοήθεια ενός σελιδοδείκτη.
Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε η ΙΒΒΥ, Διεθνής Οργάνωση Βιβλίων για
τη Νεότητα, το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν
Άντερσεν (2 Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και
να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο. Από τότε, κάθε χρόνο, ένα
διαφορετικό εθνικό τμήμα της IBBY ετοιμάζει ένα μήνυμα και μία αφίσα, που διανέμονται σε
όλο τον κόσμο.
Ενθουσιασμένοι από τις παραπάνω ενέργειες της ΙΒΒΥ θέλαμε να ανακαλύψουμε και εμείς
τα κρυμμένα μηνύματα των αφισών για αυτό και είδαμε τις αφίσες παλαιότερων ετών και του
φετινού έτους, διαβάσαμε τις ιστορίες τους και φανταστήκαμε τα μηνύματα που τις
συνοδεύουν. Εμπνευστήκαμε από τις αφίσες και τα μηνύματά τους και φτιάξαμε τις δικές μας
αφίσες με τα μηνύματά μας. Αναφερθήκαμε και στον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν στο πόσο γνωστός
και σημαντικός παραμυθάς ήταν και στο συγγραφικό του έργο που ήταν ήδη πολύ γνωστό στα
παιδιά.
Θαυμάσαμε τους πίνακες του Κβιντ Μπούχολτς με θέμα το βιβλίο και τα ποιήματα που τους
συνοδεύουν και δημιουργήσαμε τους δικούς μας πίνακες με θέμα το βιβλίο. Τους δώσαμε και
τίτλο.
Διαβάσαμε για τη «Βιβλιοθηκάριο της Βασόρας», εξηγήσαμε ποιο ακριβώς είναι το
επάγγελμα της βιβλιοθηκάριου, μάθαμε για την πολύτιμη αξία του βιβλίου και ζωγραφίσαμε τι
ονειρεύεται η βιβλιοθηκάριος και τι κουβαλάει μέσα στα υφάσματα.
Δημιουργήσαμε τους δικούς μας σελιδοδείκτες με θέμα τα έντομα της άνοιξης, σε σχήμα
μελισσούλας και πασχαλίτσας.
Επίσης διαβάσαμε «Το βιβλίο που δεν ήθελε να διαβαστεί» της Βασιλικής Κάργα,
προσπαθήσαμε να μπούμε στη θέση του βιβλίου, να διαπιστώσουμε ποια ήταν τα
συναισθήματά του και οι λόγοι που δεν ήθελε να το διαβάσουν και ζωγραφίσαμε ότι μας
εντυπωσίασε.
Τέλος παρακολουθήσαμε τη συνέντευξη της Σοφίας Ζαραμπούκα στον Μικρό Αναγνώστη
όπου μας ξενάγησε στο καινούργιο της γραφείο και μας μίλησε για τις ιστορίες που κρύβονται
πίσω από τις εικόνες της. Σχολιάσαμε πώς είναι το “εργαστήρι” ενός συγγραφέα και ποιες είναι
οι δημιουργικές εργασίες της.
Εκμάθηση του γράμματος “Β, β”

Ακολουθώντας τη νέα προσέγγιση του γραπτού λόγου, γνωστή ως «αναδυόμενος
γραμματισμός», όπου δίνεται έμφαση στη μάθηση και όχι στη διδασκαλία με βασική
προϋπόθεση τον ενεργητικό και βιωματικό ρόλο του παιδιού, δόθηκε από τη νηπιαγωγό
πλούσιο, ποικίλο, υποστηρικτικό υλικό έτσι ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να μάθουν το γράμμα
Β του βιβλίου.
Περπατήθηκε με τη σωστή φορά πάνω στο πάτωμα, το ξεχωρίσαμε ανάμεσα σε πολλά
γράμματα της ελληνικής αλφαβήτου, το δημιουργήσαμε με βότσαλα, με τουβλάκια
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συναρμολόγησης, με πλαστικά και ξύλινα τουβλάκια, το γράψαμε στον ασπροπίνακα, το
φτιάξαμε με πλαστελίνη, το ζωγραφίσαμε με τέμπερα, παρακολουθήσαμε το «Ένα γράμμα μια
ιστορία», το γράψαμε στο χώμα της αυλής μας και τέλος συμπληρώσαμε τα φύλλα εργασίας
μας.
Εκμάθηση τραγουδιού “Το βιβλίο”

Ακροαστήκαμε και μάθαμε το τραγούδι “το βιβλίο” , από το CD “Να' χαμε και τι να 'χαμε” και
στη συνέχεια το τραγουδήσαμε άλλοτε με εναλλαγές στην ένταση ή χτυπώντας σε κάθε συλλαβή
ένα παλαμάκι με κρουστά όργανα που υπάρχουν στον χώρο του νηπιαγωγείου και άλλοτε
κινηθήκαμε ανάλογα με τον ρυθμό του τραγουδιού και μιμηθήκαμε κινήσεις που υπαγορεύει το
τραγούδι. Τέλος ζωγραφίσαμε αν είναι ο σκύλος, το βιβλίο ή και τα δύο πιο καλός μας φίλος και
γράψαμε το δικό μας μήνυμα πάνω στη ζωγραφιά.
Δημιουργία βιβλίων

Αποφασίστηκε από κοινού με τα παιδιά η συγγραφή ολοκληρωμένων εικονογραφημένων
βιβλίων κάποια από τα οποία περιείχαν και θέματα σχεδίων εργασίας όλης της χρονιάς.
Καταλήξαμε τι είδους βιβλία θα είναι, ποιο θα είναι το θέμα τους, αν θα έχουν εικονογράφηση
και ποια θα είναι αυτή, αν θα είναι ηλεκτρονικά βιβλία ή όχι, τι μέγεθος θέλουμε να έχουν, με
ποια σειρά θα καταγράψουμε τα γεγονότα, που θα χρησιμοποιήσουμε μικρά και που μεγάλα
γράμματα, ποια στοιχεία θα πρέπει να έχουν στο εξώφυλλο και ποιος θα είναι ο εκδότης.
Η ιστορία του φθινοπώρου
Αφού υπήρξε η επεξεργασία φθινοπωρινών πινάκων ζωγραφικής, μία από τις
δραστηριότητες που τους συνόδευαν ήταν και η ιδέα των παιδιών να φτιάξουν ένα παραμύθι
βασισμένο στους πίνακες. Φτιάξανε τα παιδιά τη δική τους εικονογράφηση, ζωγραφίζοντας
διαφορετική σκηνή κάθε παιδί, δημιούργησαν στον υπολογιστή εξώφυλλο και σελιδοποιήσανε
το 9σέλιδο βιβλίο. Το παραμύθι είχε τα περισσότερα γνωστά στοιχεία των παραμυθιών (αρχήμέση-τέλος, συγγραφέα, τίτλο, πλοκή, τόπο, χαρακτήρες, πρόβλημα, λύση). Η παραπάνω
απόπειρα ήταν η πρώτη στη συγγραφή βιβλίων των παιδιών.
Τα γεγονότα της Μεγάλης εβδομάδας
Δημιουργήθηκε ένα δεκαπεντασέλιδο βιβλίο με όλα τα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας,
όπως αναφέρονται με τη σειρά κατά τις ακολουθίες (Σάββατο του Λαζάρου, Κυριακή των Βαΐων,
Η ξηρανθείσα συκή κ.ο.κ.)
Η ιστορία του βιβλίου (κόμικς, Toondoo)
Με τη βοήθεια του ελεύθερου εκπαιδευτικού λογισμικού δημιουργήθηκε από τα παιδιά το
κόμικς “Η ιστορία του βιβλίου” όπου αναπαριστά την ιστορία του βιβλίου που μάθανε τα παιδιά
στις αρχές του εκπαιδευτικού προγράμματος, από τις πήλινες πλάκες των Ασσυρίων μέχρι τα
σημερινά e-book.
Το κοριτσάκι που έχασε τον δρόμο του (storybird)
Βιβλίο που γράφτηκε από τα παιδιά με τη βοήθεια του ελεύθερου εκπαιδευτικού
λογισμικού “storybird”. Τα παιδιά επέλεξαν τις εικόνες και δημιούργησαν ένα βιβλίο με όλα τα
γνωστά στοιχεία ενός παραμυθιού (αρχή-μέση-τέλος, συγγραφέα, τίτλο, πλοκή, τόπο,
χαρακτήρες, πρόβλημα, λύση).
Στη συνέχεια αποφασίσθηκε από κοινού με τα παιδιά η δραματοποίηση του παραμυθιού,
ποιος θα είναι ο χώρος της δραματοποίησης, ποιοι θα είναι οι ρόλοι, πώς θα γίνει η διανομή,
πόσοι θα συμμετέχουν, πώς θα δείξουμε τη δραματοποίηση στους γονείς (θα βγάλουμε
φωτογραφίες), αν θα υπάρξει μουσική επένδυση και ποια, τι αντικείμενα θα χρησιμοποιήσουμε
και τι στολές χρειάζονται.
Η δραματοποίηση ως δημιουργική κατάληξη ενός θεατρικού παιχνιδιού, ήταν κάτι το
διασκεδαστικό, οργανωμένο, εκπαιδευτικό και δημιουργικό για τα παιδιά, πράγμα που φάνηκε
και στις επόμενες δραστηριότητες μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Ποίημα : Το καλοκαίρι (storybird)
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Δημιουργήθηκε ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία με αφορμή την εποχή του καλοκαιριού που
διανύαμε.
Το ανθρωπάκι του μήνα
10σέλιδο βιβλίο με ανοιχτά φύλλα εργασίας με τους μήνες του σχ. έτους. Κάθε μήνα τα
παιδιά ζωγράφιζαν ένα ανθρωπάκι συνυφασμένο με τα χαρακτηριστικά του μήνα. Δεν
υπαγορεύθηκε στο παιδί τίποτα παρά μόνο το καλούσε κάθε μήνα να ζωγραφίσει ένα
ανθρωπάκι, όπως το ίδιο μπορούσε, χωρίς να του δίνονται εντολές για χρώμα, σχήμα, ύψος,
πάχος κτλ.
Οι μήνες του σχολικού έτους μέσα από τη λαογραφία
10σέλιδο βιβλίο με τους μήνες του σχ. έτους μέσα από τη λαογραφία. Αφού είχε προηγηθεί
η παρατήρηση και τα χαρακτηριστικά των μηνών και είχαν αναλυθεί στο μάθημα τα ονόματα
που έχει δώσει ο ελληνικός λαός σε κάθε μήνα, ζητήθηκε από τα παιδιά να καταγράψουν το
όνομα που ήθελαν για κάθε μήνα, σε ένα ανοιχτό φύλλο εργασίας και να ζωγραφίσουν από κάτω
κάτι σχετικό με το όνομα που είχαν επιλέξει, χωρίς να τους δοθούν εντολές για χρώμα, σχήμα
κτλ.
Οι συνταγές του σχολικού έτους
20σέλιδο βιβλίο με συνταγές αντίστοιχες του κάθε μήνα του έτους. Περιείχει τις συνταγές
και τις εκτελέσεις τους. Αφού είχε προηγηθεί μέσα στην τάξη η ανάγνωση των υλικών και η
εκτέλεση της συνταγής από τα παιδιά, παρουσιάστηκε η ανάγκη από τους ίδιους τους μαθητές
να καταγράψουν τα υλικά της συνταγής, έτσι ώστε να την ξανακάνουν με τους γονείς τους στο
σπίτι.
Επισκέψεις του εκπαιδευτικού προγράμματος

Κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθούν οι
παραπάνω στόχοι πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω εκπαιδευτικές επισκέψεις:
Επίσκεψη στις εκδόσεις Ίτανος
Αφού αναλύθηκαν στην τάξη οι τρόποι δημιουργίας ενός βιβλίου, είχε έρθει πλέον η ώρα
να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, στον χώρο των εκδόσεων Ίτανος στη ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και να
παρακολουθηθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των εκδόσεων “Η τέχνη της τυπογραφίας”. Αφού
μας υποδέχτηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων των εκδόσεων η ιδιοκτήτρια και η υπεύθυνη
εκπαιδευτικός του προγράμματος, μας κάνανε μια εισαγωγή με πλούσιο πληροφοριακό
εποπτικό υλικό σχετικά με τους επαγγελματίες και τα μηχανήματα που χρειάζονται για να
δημιουργηθεί ένα βιβλίο. Στη συνέχεια ξεναγηθήκαμε στα γραφεία των γραφιστών όπου μας
εξήγησαν και μας έδειξαν ποια είναι ακριβώς η συμβολή τους στη δημιουργία ενός βιβλίου και
προχωρήσαμε στην ξενάγηση στον χώρο του τυπογραφείου και στον τρόπο λειτουργίας και
διαχείρισης των μηχανημάτων που υπήρχαν σε αυτό από τους αντίστοιχους επαγγελματίες Στο
τέλος της ξενάγησης μας έγινε από την εκπαιδευτικό η παρουσίαση του βιβλίου “Η πριγκίπισσα
του βοτανόκηπου” της Ειρήνης Μαθιουδάκη, η οποία στο τέλος συνοδεύτηκε από δημιουργικές
δραστηριότητες (ψυχοκινητικά παιχνίδια, εκμάθηση βοτάνων βιωματικά, ζωγραφική βοτάνων).
Επίσκεψη στο Βιβλιοπωλείο της γειτονιάς
Κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων αναρωτήθηκαν ορισμένα παιδιά, πού ακριβώς
πουλάνε μόνο βιβλία, μιας και αρκετά από αυτά, ψώνιζαν τα βιβλία τους και τη γραφική τους
ύλη, από μεγάλα πολυκαταστήματα. Έτσι δημιουργήθηκε και η ανάγκη της επίσκεψης στο
συνοικιακό βιβλιοπωλείο Σμυρλής. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον χώρο του
βιβλιοπωλείου, να τον παρατηρήσουν, να παρατηρήσουν και άλλα αντικείμενα εκτός από τα
βιβλία, να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά είδη βιβλίων, να γίνουν δημοσιογράφοι και να
πάρουν συνέντευξη από τον βιβλιοπώλη με ερωτήσεις σχετικές με τη δουλειά του, να
φωτογραφίσουν τον χώρο και τον ίδιο, να ακούσουν παραμύθια και να πάρουν μέρος σε
δημιουργικές δραστηριότητες που οργάνωσε ο βιβλιοπώλης σε συνεργασία με την
εκπαιδευτικό. Στο τέλος της επίσκεψης τα παιδιά πήραν τα δωράκια τους από το βιβλιοπωλείο
και τα παιδιά με τη σειρά τους δώσανε το δικό τους άλμπουμ με τις ζωγραφιές τους, που τις
είχαν αφιερώσει στον βιβλιοπώλη. Βαθιά η συγκίνηση του βιβλιοπώλη ο οποίος μας συνεχάρηκε
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για την πρωτοβουλία μας, μιας και μας ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι στα 15 χρόνια που έχει το
βιβλιοπωλείο, μόνο δύο επισκέψεις είχε από τα σχολεία της γειτονιάς.
Επίσκεψη στον Ιππικό Όμιλο
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στον Ιππικό Όμιλο για να παρακολουθήσουμε το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Μινωική Αυλή” είχαμε την δυνατότητα να συμμετέχουμε στο
εργαστήρι της γραφής. Με αφορμή τον δίσκο της Φαιστού παρουσιάστηκε στους μαθητές η
γραφή των Μινωιτών, Γραμμική Β΄, και δόθηκε το Αλφαβητάρι-Κλείδα της Γραμμικής Βήτα
ατομικά σε κάθε παιδί. Αφού μας εξηγήθηκε η χρήση του, προσπαθήσαμε να αντιστοιχήσουμε
τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β΄ με τις σημερινές συλλαβές έτσι ώστε να γράψουμε τη
λέξη Σέβη και Μαμά. Τα παιδιά το διασκέδασαν πάρα πολύ μιας και ήταν κάτι πρωτόγνωρο γι'
αυτά να κάνουν ανάλυση και σύνθεση λέξεων σε συλλαβές επί χάρτου βάση ενός άλλου
αλφαβητάριου από αυτό που γνωρίζουν ήδη. Παράλληλα διαπίστωσαν και το πόσο δύσκολο και
χρονοβόρο σε σύγκριση με τα σημερινά μέσα (στυλό, μολύβι, χαρτί), ήτανε στη Μινωική εποχή
να γράφουνε πάνω σε πήλινες πλάκες.
Επίσκεψη συγγραφέα στο νηπιαγωγείο
Είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε στο σχολείο μας τη συγγραφέα και εικονογράφο
Αργυράκη-Ασαργιωτάκη Θεοδωσία όπου της πήραμε συνέντευξη σχετικά με τη δουλειά της, τη
φωτογραφίσαμε, ακούσαμε την ανάγνωση του παραμυθιού της “Ο τετράγωνος γίγαντας” από
την ίδια, θέσαμε ερωτήσεις σχετικά με αυτό, παίξαμε παιχνίδια κατανόησης, δραματοποιήσαμε
το βιβλίο της με τη βοήθειά της, παίξαμε με το ζάρι της ανάγνωσης, εικονογραφήσαμε εξ’ αρχής
το βιβλίο της και στο τέλος της δώσαμε και τα δωράκια που είχαμε ετοιμάσει: έναν πίνακα
ζωγραφικής, δύο σελιδοδείκτες για να μην χάνει ποτέ τις σελίδες των βιβλίων της και το ζάρι της
ανάγνωσης έτσι ώστε να το χρησιμοποιήσει και σε άλλες επισκέψεις της σε σχολεία. Τέλος της
δείξαμε και τα δικά μας βιβλία και αυτή διάλεξε το αγαπημένο της τεκμηριώνοντας την
απάντησή της.
Πριν από την επίσκεψη είχε προηγηθεί συζήτηση με τα παιδιά για το τι πρέπει να γράψουμε
πάνω στην πρόσκληση, πώς θα της την στείλουμε (με e-mail ή ταχυδρομικά), τι θέλουμε να
ρωτήσουμε την καλεσμένη μας, αν θα πρέπει να της δώσουμε ένα δώρο και ποιο θα είναι αυτό.

Έπαινος Φιλαναγνωσίας
Στο τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος δόθηκε έπαινος φιλαναγνωσίας σε όλα τα
παιδιά, μιας και πλέον μέσα από τη σφαιρική προσέγγιση του θέματος σε όλες τις γνωστικές και
μαθησιακές περιοχές του ΔΕΠΠΣ είχαν τεθεί τα θεμέλια για την εδραίωση μιας φιλικής σχέσης
με το βιβλίο που θα τους ακολουθεί μια ζωή.

Συνεργασία με την οικογένεια
Πριν την υλοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων έγινε ενημέρωση των γονέων για το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα έτσι ώστε να υπάρξει η αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξή τους
στους εξής τομείς: στην έγκρισή τους για τις εκδρομές που θα πραγματοποιούνταν, στη συνέπεια
της δανειστικής βιβλιοθήκης και όλων των υποχρεώσεων που τη συνοδεύουν (επιστροφή του
βιβλίου κάθε Δευτέρα, αντικατάσταση του βιβλίου σε περίπτωση καταστροφής, κτλ) και στη
συνέχεια των εκπαιδευτικών προσεγγίσεων και πρακτικών που πραγματοποιούνταν στον χώρο
του νηπιαγωγείου στο σπίτι προβάλλοντας τους εαυτούς τους ως πρότυπα φιλαναγνωστικής
συμπεριφοράς.

Δραστηριότητες τελικής αξιολόγησης
Πριν την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός
χάρτης με όλες τις πρότερες γνώσεις, αντιλήψεις και προβληματισμούς των παιδιών σε
συνάρτηση με το βιβλίο και κυρίως δημιουργήθηκε για να αποσαφηνιστεί τι είδους σχέση είχαν
αναπτύξει τα παιδιά με αυτό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
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γινόταν εναλλακτική αξιολόγηση των γνώσεων που κατακτιούνταν από τα παιδιά, είτε μέσω των
φύλλων εργασίας, είτε μέσω ανοιχτού και κλειστού τύπου ερωτήσεων, είτε με τη μορφή
παιχνιδιών και εικαστικών έργων. Παραδείγματα παιχνιδιών αποτελούν τα παρακάτω:
Πώς λέγεται: Παιχνίδι ερωτήσεων όπου τα παιδιά θα έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις
τύπου: Πώς λέγεται ο άνθρωπος που πουλάει βιβλία; Αυτός που γράφει βιβλία; Αυτός που
γράφει ποιήματα; Αυτός που δουλεύει στη βιβλιοθήκη; κ.ο.κ. Ακολουθήθηκε και η αντίστροφη
διαδικασία: Τι κάνει ο βιβλιοπώλης; Τι κάνει ο ποιητής; κ.ο.κ.
Το αγαπημένο μου είδος: Ζητήθηκε από τα παιδιά να επιλέξουν το αγαπημένο τους είδος
βιβλίου από όλα όσα παρουσιάστηκαν και να τεκμηριωθεί η απάντησή τους παρουσιάζοντας
παράλληλα και τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους (τρόποι χρήσης, περιεχόμενα κτλ).
Μάντεψε το είδος του βιβλίου: Δόθηκαν επιλεκτικά ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: ο
τίτλος, η πρώτη σελίδα, οι εικόνες, το εξώφυλλο, ένα άρθρο, το οπισθόφυλλο. Τα παιδιά
βλέποντας κάθε φορά ένα από τα παραπάνω στοιχεία προσπαθούσαν να μαντέψουν και να
φανταστούν το είδος και το περιεχόμενο του βιβλίου.
Αν δεν υπήρχαν βιβλία: Φανταστήκαμε με τα παιδιά σύμφωνα με όλες τις ευεργετικές
ικανότητες ανάγνωσης ενός βιβλίου που είχαμε μάθει, πώς θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν
υπήρχαν βιβλία. Επιπλέον σχολιάσαμε πως σε κάποιες χώρες με ολοκληρωτικά καθεστώτα
απαγορεύονται τα βιβλία ή καίγονται. Φανταστήκαμε επίσης τι θα συνέβαινε αν το χαρτί ήταν
τόσο ακριβό που το βιβλίο θα γινόταν ένα αντικείμενο πολυτελείας, μη προσιτό στους
περισσότερους, έτσι όπως ήταν στα χρόνια πριν ανακαλυφθεί η τυπογραφία.
Παραδείγματα ανοιχτών φύλλων εργασίας αποτελούσαν και τα ατομικά βιβλία που
δημιουργήθηκαν από τα ίδια τα παιδιά μιας και διαπιστώσαμε με αυτά την εξέλιξη του παιδικού
σχεδίου του παιδιού καθώς και της γραφής του.
Επιπλέον ενημερωνόταν ο ατομικός φάκελος του παιδιού, ο οποίος περιείχε την διαδικασία
του εκπαιδευτικού προγράμματος, με φωτογραφίες, φύλλα εργασίας, συστηματική παρατήρηση
από τη νηπιαγωγό και καταγραφή αυτής, κατασκευές, ζωγραφιές, ελεύθερες εργασίες, τις
προσκλήσεις που στάλθηκαν σε αυτούς που μας επισκέφτηκαν καθώς και η βιβλιογραφία που
χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Κύρια επιδίωξη όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων ήταν η αναπαράσταση και η έκφραση
των όσων έμαθαν με ποικίλες καταγραφές έτσι ώστε να διαπιστωθεί αν όντως δημιουργήθηκε
φιλαναγνωστική συνείδηση και αποκτήθηκε μια πνευματική - αισθητική αυτονομία και
αυτόβουλη ανάγνωση.
Σκοπός του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ήταν αποκλειστικά να μάθουν τα
παιδιά τεχνικές ανάγνωσης, αλλά να μάθουν να αγαπάνε τα βιβλία. Αναγάγαμε το βιβλίο από
πηγή μάθησης σε πηγή ψυχαγωγίας, η οποία είχε ως στόχο την καλλιέργεια της φαντασίας και
των άλλων πνευματικών και ψυχικών ικανοτήτων του παιδιού που είναι απαραίτητες για την
ηθικοπνευματική του ολοκλήρωση.

Δυσκολίες κατά την υλοποίηση του προγράμματος
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος είχε προγραμματιστεί εκτός των 3 επισκέψεων και
μια επίσκεψη στη Βικελαία βιβλιοθήκη. Δυστυχώς όμως δεν υλοποιήθηκε, καθώς το
εκπαιδευτικό τμήμα της βιβλιοθήκης δεν πραγματοποιεί πλέον συστηματικές εκπαιδευτικές
δράσεις στον χώρο της βιβλιοθήκης.
Επίσης είχε προγραμματιστεί και ο δανεισμός μουσειοσκευής από την Περιφερειακή
Διεύθυνση Κρήτης όπου περιείχε καρτέλες αντικειμένων, έντυπα δραστηριοτήτων, επιτρεπέζιο
παιχνίδι, εργαλεία και όργανα γραφής, αυθεντικά εκθέματα και αντίγραφά τους που σχετίζονται
με την ιστορία της γραφής στον ελλαδικό χώρο. Η απήχησή της ήταν πολύ μεγάλη σε όλα τα
σχολεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης και δεν προλάβαμε να την δανειστούμε.
Παράλληλα τα μηνιαία βιβλία, είχαν σκοπό να ξεκινήσουν τη συγγραφή τους από τον
Σεπτέμβριο, αλλά λόγω του χρόνου που χρειαζόταν για την ομαλή μετάβαση των περισσοτέρων
παιδιών στο νηπιαγωγείο, ξεκίνησαν συστηματικά από τον μήνα Νοέμβριο.
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Τέλος το δωρεάν εκπαιδευτικό λογισμικό storybird δε μας επιτρέψε να δημιοσιεύσουμε
δημοσίως το παραμύθι “Το κοριτσάκι που έχασε τον δρόμο του” μιας και δημοσιεύονται
δημόσια μόνο τα αγγλικά βιβλία. Ούτε υπάρχει ειδική εφαρμογή για συγγραφή ποιημάτων στα
ελληνικά, παρά μόνο με τον τρόπο που το φτιάξαμε εμείς.

Ευχαριστίες
Η υλοποίηση του παραπάνω εκπαιδευτικού προγράμματος δε θα ήταν δυνατή, αν δεν
υπήρχε η παρουσία και η υποστήριξη κάποιων ανθρώπων.
Πρώτα από όλους θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους του σχολείου και τους
γονείς των μαθητών για την επιστημονική, πνευματική και ηθική υποστήριξη που παρείχαν σε
εμένα και τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια του 6μηνου εκπαιδευτικού προγράμματος. Η
ανιδιοτελής, ανυπολόγιστη υποστήριξή τους και οι συμβουλές τους υπήρξαν πολύτιμες για την
καλύτερη δυνατή δομή του προγράμματος και για την υλοποίησή του.
Ιδιαίτερη μνεία θα ήθελα να κάνω στα άτομα και στους φορείς που συνεργάστηκαν με το
νηπιαγωγείο, σε αυτούς που το επισκέφτηκαν και σε αυτούς που μας δέχτηκαν για επίσκεψη.
Ευχαριστώ λοιπόν την Α/βάθμια εκπαίδευση Ηρακλείου, που χωρίς την συμπαράσταση του
τμήματος εκπαιδευτικών θεμάτων δε θα μπορούσε να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα, τη
Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη Ηρακλείου για τα ενημερωτικά φυλλάδια που μας πρόσφερε για
την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου στις 2 Απριλίου, το τμήμα εκπαιδευτικών
προγραμμάτων του Ιππικού Ομίλου για την πρώτη επαφή που μας προσέφερε με τη Μινωική
γραφή, τη συγγραφέα και εικονογράφο Αργυράκη-Ασαργιωτάκη Θεοδωσία για την επίσκεψή της
στον χώρο μας, το Βιβλιοπωλείο Σμυρλής στα Καμίνια για την ξενάγηση και τα δώρα που
προσέφερε στους μαθητές και τέλος τις εκδόσεις Ίτανος στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου για την ξενάγηση
και τις δημιουργικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στον χώρο τους.

Αναφορές
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●
●
●
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Φράγκος, Χ. (1986), Η σύγχρονη παιδική λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο στα Πρακτικά
Διήμερου Σεμιναρίου: Το βιβλίο για τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, Θεσσαλονίκη, 11-12
Ιουνίου 1986.
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Εκπαιδευτικό βίντεο “Ένα γράμμα μια ιστορία, το γράμμα Β”
Εκπαιδευτικό βίντεο διαδικασίας παραγωγής χαρτιού φωτοτυπικού
Εκπαιδευτικό βίντεο “ Η ιστορία του βιβλίου”
Εκπαιδευτικό βίντεο με το επάγγελμα του εφημεριδοπώλη
Εκπαιδευτικό βίντεο “Ομήρου Οδύσσεια σε κόμικς”
Εκπαιδευτικό βίντεο παραγωγής ανακυκλώσιμου χαρτιού
Εκπαιδευτικό βίντεο “πως φτιάχνεται το χαρτί;”
Εκπαιδευτικό βίντεο “πώς φτιάχνεται ο πάπυρος;”
Εκπαιδευτικό βίντεο “πως φτιάχνεται η περγαμηνή;”
Εκπαιδευτικό λογισμικό “Storybird”
Εκπαιδευτικό λογισμικό “Toondoo”
Παραμύθι “Η Βιβλιοθηκάριος της Βασόρας”
Παραμύθι “Η ιστορία του βιβλίου”
Παραμύθι “Οι φίλοι του δάσους πηγαίνουν σχολείο”
Πίνακες ζωγραφικής του Κβιντ Μπούχολτς
Συνέντευξη της Σοφίας Ζαραμπούκα
Τραγούδι “Το βιβλίο”
Φθινοπωρινοί πίνακες ζωγραφικής
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Από φωτιά και μέταλλο εφτιάχτηκε ο Τάλως, την Κρήτη να
περιφρουρεί όσο κανένας άλλος
Τάλως, το πρώτο χάλκινο ρομπότ της αρχαιότητας
Πετρούλα Ματζαρίδου1
32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η ενασχόληση με το μυθικό χάλκινο ρομπότ «Τάλω» του Μινωικού πολιτισμού επήλθε μετά
το ενδιαφέρον των νηπίων για την περιοχή όπου στεγάζεται το 32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, στο
οποίο φοιτούν και φέρει την επωνυμία «Τάλως». Για τον λόγο αυτόν κρίθηκε αναγκαία η
οργάνωση και η υλοποίηση του καινοτόμου προγράμματος «Από φωτιά και μέταλλο εφτιάχτηκε
ο Τάλως, την Κρήτη να περιφρουρεί όσο κανένας άλλος» με βιωματική - διαθεματική
προσέγγιση.
Μέσω της διερεύνησης της περιοχής και της ιστορίας, που την περιβάλλει, τα νήπια ήρθαν
σε επαφή με την ελληνική μυθολογία και τον Μινωικό πολιτισμό, ώστε να κατανοήσουν τον μύθο
του Τάλω και να τον συνδέσουν με τον τόπο διαμονής τους. Η ερμηνεία και η προάσπιση των
συμβολισμών των αρχαίων ελληνικών μύθων καθώς και των αξιών που απορρέουν από αυτούς
επήλθε από την αναζήτηση των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων του Τάλω. Η κατανόηση της
αναγκαιότητας της παγκόσμιας ειρήνης προβάλλεται από το καθήκον του μυθικού ήρωα ως
υπερασπιστή και προστάτη των συνόρων της Κρήτης και φύλακα της αγαπημένης του Δία,
Ευρώπης. Επίσης η αξία των θεσμών της δικαιοσύνης και της νομοθεσίας συνδέεται άμεσα με
τον Τάλω ως λειτουργό δικαιοσύνης.
Η γνωριμία με την εποχή του χαλκού στην Κρήτη και την τέχνη της μεταλλουργίας κρίθηκε
αναγκαία, καθώς ο χαλκός αποτελεί το υλικό κατασκευής του Τάλω που φιλοτέχνησε ο θεϊκός
σιδηρουργός και τεχνίτης, Ήφαιστος και φέρει τον τίτλο του πρώτου κατασκευαστή ρομπότ στην
ιστορία. Η μελέτη του ρομπότ Τάλω μας έφερε σε επαφή με την τεχνολογική εξέλιξη και τη
ρομποτική και έδωσε τη δυνατότητα κατανόησης της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ως
κορωνίδα της εξέλιξης του ανθρώπου με τους τομείς της σύγχρονης ζωής.
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2015-2016 με διάρκεια 6 μήνες.
Συμμετείχε ένα μεικτό τμήμα με συνολικό αριθμό 17 παιδιών υπό την καθοδήγηση 1
εκπαιδευτικού.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_68.html

Λέξεις κλειδιά
Τάλως, Χάλκινο ρομπότ, Υπερασπιστής των νόμων και των συνόρων της Μινωικής Κρήτης,
Μυθολογία, Τεχνολογική εξέλιξη

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Ο Τάλως αποτελεί μια από τις πιο αγαπητές μυθικές προσωπικότητες του αρχαίου κόσμου
και έναν από τους πιο σημαντικούς ελληνικούς μύθους που προάγει την αρχαία ελληνική
μυθολογία ως πνευματικό αγαθό με διαχρονική αξία και τονίζει την παγκόσμια επίδρασή της.

1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - petriliana@hotmail.gr
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Ο Τάλως ήταν μυθικός χάλκινος γίγαντας, το πρώτο ρομπότ στην ιστορία που προστάτευε
τη Μινωική Κρήτη από κάθε επίδοξο εισβολέα. Κατασκευάστηκε με εντολή του Δία από τον
Ήφαιστο, θεό της φωτιάς και της σιδηρουργίας, εξαίρετο τεχνίτη που σφυρηλάτησε το μέταλλο
και δημιούργησε ένα έμψυχο ον πολύ δυνατό και γρήγορο. Όμως στο σώμα του υπήρχε ένα
αδύναμο σημείο. Ένα χάλκινο καρφί ήταν σφηνωμένο στο άκρο της μοναδικής φλέβας, που
ξεκινούσε από τον αυχένα και κατέληγε στον αστράγαλό του. Αυτή η φλέβα τον κρατούσε στη
ζωή εφόσον μέσα της έρεε Ιχώρ, δηλαδή το ολύμπιο αίμα.
Ο Τάλως, ένας χρυσός σκύλος που δεν του ξέφευγε κανένα θήραμα και μια φαρέτρα με βέλη
που δεν έχαναν ποτέ τον στόχο τους ήταν τα τρία δώρα που χάρισε ο Δίας στην αγαπημένη του
Ευρώπη. Την Ευρώπη, την κόρη του Αγήνορα, την έκλεψε ο Δίας από τη Σιδώνα μεταμορφωμένος
σε λευκό ταύρο με χρυσά κέρατα και την εναπόθεσε στον ιερό πλάτανο της Γόρτυνας, η οποία
με τη σειρά της του χάρισε τρεις γιους τον Σαρπηδόνα, τον Ραδάμανθυ και τον Μίνωα, τον
μυθικό βασιλιά της Κνωσού.
Ο Τάλως εκτός από φύλακας της Ευρώπης ήταν και υπερασπιστής των συνόρων της Κρήτης,
την οποία επιτηρούσε διατρέχοντας τις ακτές του νησιού τρεις φορές την ημέρα. «Ούτως ο
Τάλως τρις εκάστης ημέρας την νήσον περιτροχάζων ετήρει» αναφέρει ο Απολλώνιος ο Ρόδιος.
Η απώθηση των εισβολέων γινόταν με την εκσφενδόνιση τεράστιων βράχων βυθίζοντας έτσι
τα καράβια όσων πλησίαζαν απειλητικά την Κρήτη. Αν οι άγνωστοι είχαν ήδη αποβιβαστεί
πυράκτωνε το χάλκινο κορμί του στη φωτιά, τους αγκάλιαζε σφιχτά πάνω του και τους έκαιγε,
ενώ ο ίδιος ξεσπούσε σε γέλια (Σαρδόνιο γέλιο). Ο Τάλως ήταν ακόμη επιφορτισμένος με το
καθήκον να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων στην επαρχία κουβαλώντας στην πλάτη του
χάλκινες πλάκες με χαραγμένους τους θεϊκούς - δίκαιους νόμους.
Το τέλος του Τάλω ήρθε όταν συναντήθηκε με τους Αργοναύτες που γύριζαν από την
Κολχίδα. Πλησιάζοντας στην ακτή ο γίγαντας τους κρατούσε σε απόσταση πετώντας βράχους.
Τότε η Μήδεια μάγεψε με τα λόγια της τον Τάλω υποσχόμενη ότι θα του χαρίσει την αθανασία
και έτσι με δόλο αποσπάστηκε το χάλκινο καρφί με αποτέλεσμα να χυθεί το Ιχώρ που τον
κρατούσε στη ζωή.
Ο χάλκινος ήρωας, Τάλως, συμβολίζει την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της
μεταλλουργίας στα προϊστορικά - Μινωικά χρόνια.

Εμπλεκόμενες Περιοχές - Συμβατότητα με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ
Η διαθεματικότητα, με την οποία προσεγγίστηκε το παρόν πρόγραμμα, το καθιστά απόλυτα
συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για το νηπιαγωγείο και το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου,
καθώς αναπτύσσει δράσεις από όλα τα διδακτικά αντικείμενα: προσωπική και κοινωνική
ανάπτυξη, γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες, περιβάλλον και εκπαίδευση για την
αειφόρο ανάπτυξη, φυσική αγωγή, τέχνες, Τ.Π.Ε.
Επιδίωξη του σχεδιασμού του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός κατάλληλα
διαμορφωμένου μαθησιακού περιβάλλοντος που εμπλέκει όλες τις γνωστικές περιοχές και δίνει
τη δυνατότητα αξιοποίησης των αναγκών, των ενδιαφερόντων, των πρότερων γνώσεων, καθώς
και των κλίσεων των παιδιών, για να αναπτύξουν δεξιότητες, ικανότητες, στάσεις και αξίες μέσω
της βιωματικής, ενεργητικής μάθησης. Ακόμη επιδιώκει την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και
της συνεργασίας των παιδιών καθώς και την οικοδόμηση της γνώσης μέσω της αυτενέργειας,
της συμμετοχής σε συλλογικές πειραματικές αποκαλυπτικές δράσεις μέσω της προσωπικής
εμπλοκής, της προάσπισης, της εξερεύνησης, αναζήτησης, αιτιολόγησης, κριτικής σκέψης,
λήψης αποφάσεων και επίλυσης καταστάσεων προβληματισμού.

Μεδοδολογικές προσεγγίσεις
Κατά την υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος η μέθοδος προσέγγισης, η οποία
εφαρμόστηκε, ήταν η μέθοδος project, την οποία διέπουν οι σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές
της διαθεματικότητας, της βιωματικότητας και της διερευνητικής μάθησης. Για την επίτευξη
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των στόχων αξιοποιήθηκαν τεχνικές όπως ανίχνευση πρότερων γνώσεων, καταιγισμός ιδεών και
προτάσεων, καταγραφή απόψεων σε εννοιολογικούς χάρτες και λίστες, διερεύνηση και
επεξεργασία θεμάτων μέσα από την έρευνα και την ανακάλυψη, ενθάρρυνση ανάληψης
πρωτοβουλιών, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και προβληματισμού, ανάπτυξη διαλόγου,
ομαδοσυνεργατική εργασία και αλληλεπίδραση, δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης,
συνεργασίας αποδοχής και ενθάρρυνσης.

Ρόλος του εκπαιδευτικού
Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει και συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία με την οργάνωση
δραστηριοτήτων, ώστε η γνώση να επέρχεται μέσω της διερεύνησης και της ενεργητικής
συμμετοχής των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό, ηθικό και μορφωτικό περιβάλλον
των νηπίων. Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος αποδοχής και ίσων ευκαιριών προσαρμοσμένο
στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες των παιδιών με απόλυτο σεβασμό στον ρυθμό ανάπτυξης και
μάθησης. Είναι συντονιστής και καθοδηγητής της μαθησιακής διαδικασίας συμβουλεύοντας και
υποστηρίζοντας, ώστε να υπάρχει συνοχή και συνέχεια στην αναζήτηση, οικοδόμηση και
κατάκτηση της γνώσης, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, τη συμμετοχή, την επικοινωνία και την
αλληλεπίδραση όλων των παιδιών.
Είναι παρατηρητής και ανατροφοδότης, αναπροσαρμόζοντας το πρόγραμμα με τα
κατάλληλα ερεθίσματα και προϋποθέσεις, ώστε να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον και τα κίνητρα
των παιδιών.

Σκοποί και στόχοι
Ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Ερμηνεία και προάσπιση των συμβολισμών των αρχαιοελληνικών μύθων καθώς και των
αξιών που απορρέουν από αυτούς. Συνειδητοποίηση της διαφοράς του μύθου από την
πραγματικότητα.
Συνειδητοποίηση της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ως πνευματικό αγαθό με
διαχρονική αξία και την παγκόσμια επίδρασή της.
Κατανόηση της σπουδαιότητας της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας ως κορωνίδα της
εξέλιξης του ανθρώπου με τους τομείς της σύγχρονης ζωής.
Επαφή με την ελληνική μυθολογία και τον Μινωικό πολιτισμό.
Κατανόηση του μύθου του Τάλω και σύνδεσή του με τον τόπο διαμονής των νηπίων.
Επαφή με τους αρχαιολογικούς χώρους και τα ευρήματα που συνδέονται με τον μύθο.
Ερμηνεία των χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων και των συμβολισμών του Τάλω και του
μύθου του.
Γνωριμία με τον μυθικό γίγαντα Τάλω ως προστάτη και υπερασπιστή της Κρήτης και του
Μινωικού πολιτισμού και κατανόηση της αναγκαιότητας της παγκόσμιας ειρήνης.
Κατανόηση και αναγκαιότητα του θεσμού της δικαιοσύνης, της νομοθεσίας και της
τήρησης αυτών και σύνδεση του Τάλω ως λειτουργό δικαιοσύνης.
Γνωριμία με την εποχή του χαλκού στην Κρήτη και την επιστήμη της μεταλλουργίας- την
εξόρυξη και τις ιδιότητες του χαλκού και σύνδεση με τον χάλκινο ήρωα.
Γνωριμία με τον Τάλω, ως το πρώτο ρομπότ στην ιστορία και αφετηρία για την
τεχνολογική εξέλιξη και τη ρομποτική. Εφαρμογές στη σύγχρονη εποχή.

Ως προς μαθησιακή διαδικασία

●
●
●

Απόκτηση δεξιοτήτων άντλησης, συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας
δεδομένων.
Κατάκτηση και αφομοίωση με δημιουργικό τρόπο.
Ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος, κριτικής σκέψης και επίλυση προβλημάτων.
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●
●
●
●
●
●
●

Λήψη πρωτοβουλιών και αποφάσεων.
Διαμόρφωση προσωπικής άποψης και σεβασμός στις ιδέες και τις απόψεις των άλλων.
Επίλυση καταστάσεων προβληματισμού.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων.
Απόκτηση αυτοπεποίθησης και αυτογνωσίας.
Κατανόηση της αξίας της ομαδικής εργασίας και της συνεργατικής μάθησης.
Ανάπτυξη και έκφραση συναισθημάτων και ιδεών.

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών

●
●
●
●
●
●

Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του υπολογιστή, ως εργαλείο ανακάλυψης και
διερεύνησης.
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης.
Απόκτηση ευχέρειας με λογισμικά.
Εκμάθηση αναζήτησης με ασφάλεια πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Κατανόηση της αξίας και των δυνατοτήτων που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στη
διαδικασία της μάθησης.

Περιγραφή Δράσεων
Η προέλευση της ονομασίας της περιοχής Τάλως

Η ονομασία της περιοχής Τάλως όπου στεγάζεται το 32ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου, στο οποίο
φοιτούν τα νήπια και αποτελεί και τον τόπο διαμονής τους, έδωσε το έναυσμα για την εκκίνηση
του καινοτόμου προγράμματος: «Από φωτιά και μέταλλο εφτιάχτηκε ο Τάλως την Κρήτη να
περιφρουρεί όσο κανένας άλλος».
Η πρώτη επαφή με την περιοχή έγινε από τις εμπειρίες των ίδιων των παιδιών με
φωτογραφίες και την εξερεύνηση του χώρου γύρω από το Νηπιαγωγείο. Ο εντοπισμός της
συγκεκριμένης περιοχής και η οριοθέτησή της έγινε μέσω της εφαρμογής Goggle map και Goggle
earth, όπου κατόρθωσαν να τη χαρτογραφήσουν και να δημιουργήσουν αφίσες της γειτονιάς
τους.
Με τη βοήθεια ανάλογων εποπτικών μέσων, χαρτών, υδρόγειου σφαίρας, λογισμικών έγινε
μελέτη της πόλης του Ηρακλείου και του νησιού της Κρήτης, μελέτη μορφολογικών στοιχείων,
γραφή των πόλεων της Κρήτης και προσπάθεια κατανόησης της έννοιας του νησιού και των
συνόρων καθώς και της θέσης της Κρήτης στην Ελλάδα, ώστε να κατανοήσουν πλήρως τη θέση
της περιοχής τους.
Η έρευνα για την προέλευση της ονομασίας Τάλως οδήγησε στη Μινωική Κρήτη και στον
μύθο του Τάλω, όπου έγινε η οριοθέτηση της χρονολογικής περιόδου μέσω ιστοριογραμμής και
σύγκριση της Μινωικής Κρήτης με τη σημερινή εποχή, μελετώντας τον πολιτισμό, την οργάνωση
της κοινωνίας, τα επιτεύγματα και τα χαρακτηριστικά των Μινωιτών. Τη σύνδεση αυτή
μαρτυρούν και οι ονομασίες των οδών της περιοχής του Τάλω, όπως Λεωφόρος Μίνωος, οδός
Ηφαίστου, οδός Γορτύνης, τις οποίες τα παιδιά εντόπισαν και κατασκεύασαν ανάλογες
πινακίδες.
Η ανάλυση του μύθου

Μετά την ιστορική τοποθέτηση κρίθηκε απαραίτητη η μελέτη, η επεξεργασία και η ανάλυση
του μύθου του Τάλω. Μέσω της ανάγνωσης και της διήγησης του μύθου τα παιδιά ήρθαν σε
επαφή με τον αρχαίο ελληνικό μύθο και τον διαφοροποίησαν από το παραμύθι και την
πραγματικότητα.
Εμπλούτισαν την προφορική τους έκφραση και επικοινωνία, καθώς συμμετείχαν ενεργά σε
συζητήσεις, κάνοντας χρήση επιχειρηματολογίας με την ανάλυση των στοιχείων που απορρέουν
από τον μύθο (τόπος, χρόνος, χαρακτήρες, πλοκή, εξέλιξη και έκβαση). Η καταγραφή των
στοιχείων αυτών και η περαιτέρω μελέτη τους οδήγησε σε δραστηριότητες που αποσκοπούσαν
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στη βαθύτερη ανάλυσή τους, όπως πίνακες αναφοράς και αντιστοιχία με κινητές καρτέλες,
παιχνίδια γλωσσικής ανάπτυξης, αναγνώριση και γραφή των φωνημάτων που πηγάζουν από τις
λέξεις-κλειδιά του μύθου, τη δημιουργία εικονογραφημένου λεξικού, την κατασκευή παιχνιδιών
μνήμης, την επίλυση σταυρολέξων, ακροστιχίδων, κρυπτολέξων, τη συγγραφή μαντινάδων και
ποιημάτων, που έφεραν σε επαφή τα νήπια με τα είδη του γραπτού λόγου. Σημαντική ήταν η
επίσκεψη της συγγραφέως Θεοδοσίας Αργυράκη - Ασαργιωτάκη, όπου μας παρουσίασε το βίβλο
της με τίτλο «Ο θησαυρός του λαβύρινθου και οι εφτά σφραγίδες» δίνοντας έμφαση στις
αναφορές στον μυθικό ήρωα Τάλω.
Η πλήρης κατανόηση του μύθου υποβοηθήθηκε από την ανάγνωση ανάλογων βιβλίων
όπως: «Τάλως, ο χάλκινος γίγαντας της Κρήτης» της Λίτσας Ψαραύτη, «Η ιστορία της Κρήτης σε
κόμιξ» του Π. Δ. Γιάκα, «Η Κρήτη των μύθων και του Μίνωα» του Πότη Στρατίκη, «Ταξίδια στη
μυθολογία» της Μαρίας Αγγελίδου, «Κρήτη, Ήρωες, Τόποι, Πολιτισμοί» της Αγγελικής Βαρελλά,
κ.α., η οποία είχε ως αποτέλεσμα να δοθούν διαφορετικές εκδοχές του τίτλου του μύθου, αλλαγή
της πλοκής και της εξέλιξής του, και να γίνει η συγγραφή και η εικονογράφηση βιβλίου με τίτλο
«Τάλως, ο χάλκινος φύλακας της Κρήτης» από τα ίδια τα παιδιά.
Στην ανάλυση και σύνθεση των μύθων που συνδέονται με τον μύθο του Τάλω, όπως η
αρπαγή της Ευρώπης και ο Ιάσονας και η αργοναυτική εκστρατεία συνέβαλαν τα εξής βιβλία
μυθολογίας «Η αρπαγή της Ευρώπης» του Νίκου Δεληγιάννη, «Ο Μύθος της Ευρώπης» της
Αναστασίας Τσιόλια - Κουτρότση, «Η αρπαγή της Ευρώπης» της Φρίντα Κριτσωτάκη, «Ο Ιάσονας
και η Αργοναυτική εκστρατεία» του Φίλιππου Μανδηλαρά, «Ο Ιάσονας και η αργοναυτική
εκστρατεία» της Αμαλίας Ζώη κ.α.
Το έναυσμα για τη δραματοποίηση του μύθου και την παράσταση κουκλοθέατρου έδωσε η
κινηματογραφική ταινία του Ray Harryhausen του 1963 με τίτλο «Ο Ιάσονας και οι Αργοναύτες».
Η ταυτότητα του Τάλω

Μέσω της έρευνας και της παρατήρησης εποπτικού υλικού, όπως εικόνες, αγγεία,
γραμματόσημα, νομίσματα και της αναζήτησης πληροφοριών άρχισε η δημιουργία της
ταυτότητας του μυθικού ήρωα Τάλω και η οικοδόμηση της προσωπικότητας και των
χαρακτηριστικών του.
Τα πρώτα στοιχεία οδήγησαν στην ανακάλυψη ότι ο Τάλως ήταν ένας χάλκινος
ανθρωπόμορφος γίγαντας, τον οποίο τα νήπια απέδωσαν μέσω της ζωγραφικής με διάφορες
τεχνικές, της δημιουργίας αφίσας με καρτεπικόλληση σχημάτων, της γλυπτικής διαμορφώνοντας
το σώμα με πηλό και της χαλκογραφίας, όπου χαλκογράφησαν και έγραψαν το όνομα του ήρωα
σε φύλλα χαλκού.
Διαπίστωσαν ότι ο Τάλως ήταν ένα ρομπότ με τεράστιο μέγεθος που πυρακτωνόταν, με
ανατομία διαφορετική από τη δική μας και διερευνήθηκε μέσω της μιμητικής τέχνης, την
παραγωγή μεγεθυντικών και υποκοριστικών καθώς και συγκρίσεων και μετρήσεων.
Το υλικό κατασκευής του Τάλω, ο χαλκός και η γέννησή του από τον Ήφαιστο, θεό της
φωτιάς και της σιδηρουργίας, ως δώρο του Δία προς την Ευρώπη έδωσαν το έναυσμα για τη
μελέτη των ιδιοτήτων του χαλκού και της σιδηρουργίας καθώς και την επαφή με τους θεούς του
Ολύμπου και τις ιδιότητές τους.
Επίσης έγινε η τοποθέτηση του Τάλω στο νησί της Κρήτης ως τόπο διαμονής του και
μελετήθηκαν οι συνθήκες διαβίωσής του στη Μινωική εποχή. Για τον εμπλουτισμό της
ταυτότητας του ήρωα έγινε έρευνα της οικογενειακής του κατάστασης όπως π.χ. πατέρας - Δίας,
κατασκευαστής - Ήφαιστος, αδέρφια - ο χρυσός σκύλος και η φαρέτρα με τα βέλη, που
κατασκευάστηκαν μαζί ως δώρο προς την Ευρώπη. Επίσης διερευνήθηκαν και οι διατροφικές
του συνήθειες.
Οι κοινωνικές του συναναστροφές και η συμπεριφορά του ήταν άρρηκτα δεμένες με τις
ιδιότητες που τον χαρακτήριζαν, δηλαδή προστάτης και φύλακας της Κρήτης και της Ευρώπης
καθώς και λειτουργός δικαιοσύνης.
Για την πληρέστερη κατανόηση των παραπάνω χαρακτηριστικών έγινε η ανάλυση των
συναισθημάτων του ήρωα, ο διαχωρισμός του σε θετικά και αρνητικά, η αιτιολόγηση των
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πράξεων και των ιδιαιτεροτήτων του π.χ. ρίψη βράχων, καύση των εισβολέων στο νησί της
Κρήτης, το σαρδόνιο ειρωνικό γέλιο κ.α. σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούσαν στη
Μινωική εποχή καθώς και σύγκριση με τη σημερινή εποχή, εύρεση επιθέτων που τον
χαρακτηρίζουν και ερμηνεία αυτών σε αντιδιαστολή με τον εαυτό μας καθώς και συμπλήρωση
ενός στατιστικού πίνακα «Θα ήθελα να ήμουν ο Τάλως, το χάλκινο ρομπότ;» και αιτιολόγηση των
αποτελεσμάτων.
Γνωριμία με τη Μινωική Κρήτη ως τόπος διαμονής του Τάλω

Καθώς ο μύθος του Τάλω διαδραματίζεται στη Μινωική Κρήτη κρίθηκε αναγκαία η γνωριμία
και η επαφή με τη γεωγραφική θέση της Κρήτης και τον πολιτισμό, που άκμασε κατά την περίοδο
αυτή, ώστε να κατανοήσουν τον τόπο διαμονής τους.
Προς αυτήν την κατεύθυνση συνέβαλε η πρότερη ενασχόλησή μας με τον εντοπισμό της
Κρήτης στον χάρτη, στο διαδίκτυο και την υδρόγειο σφαίρα, τη χαρτογράφησή της, τη μελέτη
των μορφολογικών της στοιχείων, τη γραφή των πόλεων της Κρήτης, την κατανόηση της έννοιας
του νησιού και των συνόρων της καθώς και τη θέση της στην Ελλάδα. Η οριοθέτηση της
χρονολογικής περιόδου έγινε μέσω ιστοριογραμμής.
Μέσω της έρευνας και ποικίλου εποπτικού υλικού όπως εικόνες, αγγεία, νομίσματα,
τοιχογραφίες, αρχαιολογικούς χώρους και ευρήματα αυτών άρχισε η γνωριμία με τον Μινωικό
πολιτισμό, την κοινωνία, τα ανάκτορα της Γόρτυνας, της Φαιστού και του βασιλιά Μίνωα στην
Κνωσό, τα μνημεία, τους κατοίκους, τις συνήθειες του λαού, τις συνθήκες διαβίωσης, τα
επαγγέλματα, τους τρόπους μετακίνησης, την ενδυμασία, τις τέχνες, τη θρησκεία, τη γραφή, τα
αθλήματα.
Η επίσκεψη στη Μινωική αυλή, η διαδικτυακή επίσκεψη στην Κνωσό, στο αρχαιολογικό
Μουσείο Ηρακλείου και στους αρχαιολογικούς χώρους της Γόρτυνας και της Φαιστού έδωσε τη
δυνατότητα στα νήπια να έρθουν σε επαφή με τον Μινωικό πολιτισμό μέσω της αναβίωσης
Μινωικών δρώμενων χορών και αθλημάτων, σε σκηνοθεσία του Ν. Κουμουνδούρου, της
αγγειοπλαστικής, της κατασκευής κοσμημάτων, ενδυμάτων, την παρουσίαση τοιχογραφιών και
αρχαιολογικών ευρημάτων της γραμμικής Α και Β, τα οποία προσπάθησαν να αναπαραστήσουν
και να φιλοτεχνήσουν μέσω διαφόρων τεχνικών. Πολύτιμη ήταν η επίσκεψη της επιμορφώτριας
αργυροχρυσοχοΐας Σοφίας Βασιλάκη, όπου μας μύησε στην τέχνη κατασκευής μινωικών
κοσμημάτων.
Σε αυτό το σημείο δημιουργήθηκε η ανάγκη από τα νήπια για τον εντοπισμό ενός
συγκεκριμένου σημείου, όπου διέμενε ο Τάλως. Μέσω έρευνας ενός στατιστικού πίνακα η
τοποθεσία που επικράτησε ήταν η περιοχή της Γόρτυνας με την αιτιολογία της καλύτερης
φύλαξης της Ευρώπης από τον ήρωα που είχε αναλάβει αυτό το καθήκον.
Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης και η αναγκαιότητα γέννησης του Τάλω

Ο μύθος της αρπαγής της Ευρώπης είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον μύθο του Τάλω,
καθώς αποτελεί την αιτία της γέννησης του χάλκινου ήρωα, ενός δυνατού και άφθαρτου γίγαντα
που δημιουργήθηκε για να προστατεύει την Ευρώπη κατά τη διαμονή της στο νησί της Κρήτης.
Ο Δίας έκλεψε την όμορφη Ευρώπη, την κόρη του Βασιλιά Αγήνορα, από τη Σιδώνα
μεταμορφωμένος σε λευκό ταύρο με χρυσά κέρατα και την εναπόθεσε στον ιερό βράχο της
Γόρτυνας. Από την ένωση αυτή γεννήθηκαν ο Σαρπηδόνας, ο Ραδάμανθυς και ο Μίνωας, ο
βασιλιάς της Κνωσού.
Η ανάγκη φύλαξης της Ευρώπης, καθώς ο Δίας έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής προς τον
Όλυμπο τον οδήγησε, να αναθέσει στον Ήφαιστο να κατασκευάσει τρία δώρα ως φύλακες της
Ευρώπης: το χάλκινο ρομπότ Τάλω, έναν χρυσό σκύλο, που δεν του ξέφευγε κανένα θήραμα και
μια φαρέτρα με βέλη που δεν έχαναν ποτέ τον στόχο τους.
Μετά τη μελέτη και την ανάλυση των στοιχείων του μύθου της Ευρώπης καθώς και τη
δραματοποίηση αυτού, έλαβαν χώρα δραστηριότητες για την πλήρη κατανόησή του από τα
νήπια δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι αποτελεί κοινό παρανομαστή του πολιτισμού της
σημερινής Ευρώπης.
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Για το σκοπό αυτόν έγινε εντοπισμός στον χάρτη των πόλεων της Σιδώνας και της Γόρτυνας
καθώς και γραφή αυτών, διαχωρισμός σε Ανατολή και Δύση στην υδρόγειο σφαίρα και
χαρτογράφηση της διαδρομής της Ευρώπης πάνω στον ταύρο - Δία από τη Σιδώνα μέχρι την
Κρήτη.
Επίσης μυηθήκαμε στις τέχνες μέσα από έργα που αφορούν μνημεία και γλυπτά του
συγκεκριμένου μύθου και έγινε προσπάθεια αποτύπωσης και κατασκευή ανάλογων έργων από
τα νήπια. Συγκεκριμένα γνωρίσαμε την τέχνη της γλυπτικής μέσα από τα έργα του Νίκου και
Παντελή Σωτηριάδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, του Νίκου Κουμουνδούρου στο λιμάνι του
Αγίου Νικολάου, του Ι. Βαρδή στο άλσος Περιστερίου, δίνοντας έμφαση στο λίθινο σύμπλεγμα
του αμφιθεάτρου της Γόρτυνας του 1ου αι.π.Χ. Μυηθήκαμε στην τέχνη της πηλοπλαστικής μέσω
αγγείων, κρατήρων, αμφορέων, πήλινων ειδωλίων και μετόπων. Την τέχνη της τοιχογραφίας τη
μελετήσαμε μέσω της τοιχογραφίας στην Πομπηία και πίνακες ζωγραφικής με ομώνυμο τίτλο «Η
αρπαγή της Ευρώπης», όπως του Ρέμπραντ, Τιτσιάνο, Βερονέζε, Μπουά κ.α. καθώς και την τέχνη
του ψηφιδωτού μέσω ψηφιδωτών στη Σπάρτη, στην Κω και στη Βίβλο του 3 ουαι. μ.Χ.
Η διαδικτυακή επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο της Γόρτυνας μας έδωσε τη δυνατότητα
να δούμε τον ιερό αειθαλή πλάτανο, στον οποίο απόθεσε ο Δίας την Ευρώπη και να
ανακαλύψουμε πόσο σημαντική ήταν στη Μινωική επικράτεια και παρακίνησε τους Κρήτες να
αναπαραστήσουν τις συγκεκριμένες σκηνές στα νομίσματά τους.
Μετά από τη σχετική μελέτη των νομισμάτων που απεικονίζουν την Ευρώπη και τον Δία
(υλικό κατασκευής, σχήμα, χρηματική αξία) έγινε προσπάθεια δημιουργίας νομισμάτων από τα
νήπια σε φύλλα αλουμινίου, όπως για παράδειγμα νομίσματα που απεικονίζουν την αρπαγή της
Ευρώπης νόμισμα Κνωσού 2ο αι. π.Χ., στατήρα Γόρτυνας 221 π.Χ., τετράδραχμο Γόρτυνας 3ο
αι.π.Χ., μπρούτζινο δίδραχμο 200 π.Χ., το δίδραχμο Γόρτυνας 320 με 270 π.Χ., τον αργυρό
στατήρα 480 με 430 π.Χ. με την Ευρώπη και τον Δία μεταμορφωμένο σε ταύρο, τον στατήρα
Γόρτυνας 320 με 270 π.Χ. με την κεφαλή της Ευρώπης και τον στατήρα Γόρτυνας 320 με 270 π.Χ.
με την Ευρώπη νύφη κάτω από τον ιερό πλάτανο και τον αργυρό στατήρα Φαιστού 360 π.Χ.,
όπου η Ευρώπη χαϊδεύει τον μεταμορφωμένο σε ταύρο Δία.
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα παιδιά δημιούργησαν ένα δικό τους
νόμισμα, που απεικονίζει τον Τάλω ως φύλακα της Ευρώπης, μετά από σχετική αναφορά στο
θέμα της προστασίας των γυναικών που ζούσαν μόνες τους στη Μινωική Κρήτη, επισημαίνοντας
τις δυσκολίες και τους κινδύνους των συνθηκών ζωής τους. Ακόμη δημιουργήθηκε αφίσα με
μικτή τεχνική από φύλλα διαφόρων μετάλλων με τη σκηνή εναπόθεσης της Ευρώπης από τον
Δία-Ταύρο στον ιερό πλάτανο της Γόρτυνας και τον Τάλω να την προστατεύει.
Απαραίτητη κρίθηκε και η αναφορά στην υιοθέτηση του ονόματος της Ευρώπης από τη
γηραιά ήπειρο και τη μελέτη των χωρών που την απαρτίζουν, τις σημαίες, τα χαρακτηριστικά των
λαών της, την Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και τη σημασία της καθώς και την απεικόνιση της
αρπαγής της Ευρώπης στο κέρμα των 2 ευρώ και το υδατογράφημα των χαρτονομισμάτων των
5, 10 και 20 ευρώ με το κεφάλι της Ευρώπης καθώς και την απεικόνισή της σε παλιό κέρμα της
Κύπρου, για να τονιστεί η διαχρονική αξία της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας και η παγκόσμια
επίδρασή της στη σημερινή εποχή.
Ο χαλκός ως υλικό κατασκευής του Τάλω

Ο Τάλως κατασκευάστηκε με εντολή του Δία από τον Ήφαιστο, θεό της φωτιάς και της
σιδηρουργίας, εξαίρετο τεχνίτη που σφυρηλάτησε τον χαλκό και δημιούργησε ένα έμψυχο ον,
δυνατό και γρήγορο, έναν χάλκινο γίγαντα, τον Τάλω. Η έρευνά μας επικεντρώθηκε στο υλικό
κατασκευής του Τάλω, τον χαλκό. Ο Απολλόδωρος, ο Απολλώνιος ο Ρόδιος και ο Λουκιανός
αναφέρουν ότι ο Τάλως ήταν καμωμένος από χαλκό, ενώ ο Απολλώνιος αναφέρει «κι ήταν
φτιαγμένος από το είδος εκείνο του χαλκού και ήταν όλος χάλκινος…». Αρχικά διερευνήθηκαν η
υφή του χαλκού, το χρώμα του, το βάρος του μέσω της παρατήρησης από τα νήπια, ενώ η
βαθύτερη έρευνα μας οδήγησε στις ιδιότητες του χαλκού και τη χρησιμότητά του στην
καθημερινή μας ζωή. Πιο συγκεκριμένα ανακαλύψαμε ότι είναι ένα σκληρό στερεό, μέταλλο που
έχει μεταλλική λάμψη με κόκκινη απόχρωση. Έχει υψηλά σημεία τήξης και βρασμού, είναι καλός
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αγωγός της θερμότητας και του ηλεκτρισμού, είναι ελατός και όλκιμος, γι’ αυτό και
κατανοήσαμε τον λόγο που χρησιμοποιείται για την κατασκευή καλωδίων και σωλήνων, επίσης
είναι ανθεκτικός στη διάβρωση και αντιβακτηριδιακός και χρησιμοποιείται για την κατασκευή
ιατρικών εργαλείων. Μέσω ανάλογου πειράματος διαπιστώσαμε ότι είναι μη μαγνητικός,
μετατρέπεται εύκολα σε κράμα και αποτελεί το υλικό πολλών χρηστικών, διακοσμητικών και
βιομηχανικών αντικειμένων. Είναι ανακυκλώσιμος, γι’ αυτό και τονίσαμε τη σημασία της
ανακύκλωσης και τις συνέπειες της ρύπανσης.
Γνωρίσαμε και μελετήσαμε τα σημαντικότερα μέταλλα όπως χρυσός, άργυρος, σίδηρος,
αργίλιο, υδράργυρος, τα διαχωρίσαμε σε στερεά και υγρά και τα αντιστοιχήσαμε στον περιοδικό
πίνακα σύμφωνα με το χημικό τους στοιχείο.
Μετά την καταγραφή των αντικειμένων, που μπορούν να παραχθούν από τα υλικά αυτά και
τη χρήση τους προβήκαμε στη δημιουργία Μουσείου Μετάλλων και την κατηγοριοποίηση
ανάλογων αντικειμένων σύμφωνα με το υλικό κατασκευής τους. Για τον σκοπό αυτό βοήθησαν
πολύ οι διαδικτυακές επισκέψεις στο Μουσείο Κυκλαδικής τέχνης, στο Μεταλλευτικού Μουσείο
Μήλου, στο Λαογραφικό Μουσείο Στεμνίτσας, στο Μουσείο Ορυκτολογίας και ΠετρολογίαςΕΚΠΑ, στο Ορυκτολογικό Μεταλλευτικό Μουσείο Καμαρίζας Λαυρίου, στο Βιοτεχνικό
Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο-ΒΒΕΜ, ώστε να γίνει η σύγκριση των αντικειμένων που
παραγόταν από μέταλλα στην αρχαιότητα και στη σημερινή εποχή καθώς και στην εξόρυξη
μετάλλων.
Το θέμα της ανεύρεσης του χαλκού μας οδήγησε στον φλοιό της γης, στον οποίο τον
συναντάμε είτε ως πέτρωμα είτε ως χυτό. Ερευνώντας τον τρόπο εξόρυξής του μέσω υπόγειων
ορυχείων ή ανοιχτών λάκκων γίναμε κι εμείς μεταλλωρύχοι, όπου με τα εργαλεία μας
«διανοίξαμε» στοές και μεταλλευτικά φρεάτια χρησιμοποιώντας τον τύκο (σφυρί), το καλέμι
(βελόνι), τον κασμά, την τσάπα, το φτυάρι, τη σφήνα και τον μοχλό αποσπάσαμε τα
μεταλλεύματα και τα φέραμε στην επιφάνεια με κοφίνια, τα καθαρίσαμε και τα στεγνώσαμε
όπως ακριβώς στα αρχαία πλυντήρια.
Η παρατήρηση του Κορινθιακού πλακιδίου του 6 ου αι. π.Χ. με αναπαράσταση δούλων
μεταλλωρύχων και των χάλκινων εργαλείων τους, τα οποία μελετήσαμε μέσω του Κυπριακού
Μουσείου και την παράσταση του πλακιδίου από τα Πεντασκούφια Κορίνθου μας έδωσαν τη
δυνατότητα να διαπιστώσουμε ότι οι τρόποι εξόρυξης και τα εργαλεία παραμένουν σχεδόν
αμετάβλητα μέχρι και σήμερα.
Αναπόφευκτα έγινε και η σύνδεση της εποχής του χαλκού 2600 π.Χ. έως 1100 π.Χ. με το νησί
της Μινωικής Κρήτης. Η επικράτηση και η εμπορία του χαλκού σε συνδυασμό με τη βελτίωση
του εργαλειακού εξοπλισμού και τη γεωγραφική θέση του νησιού επέφερε άνθιση σε κοινωνικό,
οικονομικό και πολιτισμικό επίπεδο (συνθήκες διαβίωσης, γεωργία, υλοτομία, αρχιτεκτονική,
ναυπηγική, τέχνες).
Κατά τη βαθύτερη έρευνα του υλικού από το οποίο ήταν κατασκευασμένος ο Τάλως, τέθηκε
το ερώτημα μήπως ο Τάλως ήταν κατασκευασμένος από μπρούτζο, εφόσον σε ορισμένα αγγεία
απεικονίζεται ως χρυσοπράσινος. Για τον λόγο αυτό μελετήσαμε το κράμα του μπρούτζου από
χαλκό και κασσίτερο και το συγκρίναμε με τον χαλκό, όπου ο τελευταίος παρουσιάζει το
μειονέκτημα ότι είναι αρκετά μαλακός. Εμπλουτίσαμε το Μουσείο των Μετάλλων μας με
μπρούτζινα αντικείμενα και μελετήσαμε τα χάλκινα μουσικά όργανα με έναυσμα την επίσκεψη
της φιλαρμονικής ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου στο Νηπιαγωγείο μας. Ακολούθησε η
ζωγραφική απόδοση του Τάλω από τα παιδιά και με τις δύο εκδοχές, ενώ η έρευνα του
στατιστικού μας πίνακα έδωσε το αποτέλεσμα του χάλκινου Τάλω.
Ήφαιστος, ο Ολύμπιος θεός που κατασκεύασε τον Τάλω

Ο Ήφαιστος ήταν ο θεός της φωτιάς και της μεταλλουργίας και είχε ως σύμβολα τη φωτιά,
το σφυρί και το αμόνι. Οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν ότι είχε επινοήσει την κατεργασία των
μετάλλων κι ότι ήταν ο πρώτος μεταλλουργός και μεταλλοτεχνίτης. Μεταμόρφωνε τα
ακατέργαστα μέταλλα σε εξαίρετα έργα τέχνης. Για τον λόγο αυτό ο Δίας του ανέθεσε να
κατασκευάσει έναν χάλκινο γίγαντα για να προστατεύει την αγαπημένη του Ευρώπη.
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Η προσπάθεια των νηπίων να δώσουν μορφή σε ένα κομμάτι ακατέργαστου χαλκού δεν
είχε τα επιθυμητά αποτελέσματα. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την αφορμή για να ερευνήσουμε
την τέχνη της χαλκοτεχνίας και γενικότερα της σιδηρουργίας δίνοντας έμφαση στην ιδιότητα της
τήξης και της ελατότητας του χαλκού και γενικότερα των μετάλλων.
Μέσω της διαδικτυακής επίσκεψης στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και στο ΚΠΕ Λαυρίου
δόθηκε η δυνατότητα μελέτης των τεχνικών κατεργασίας του χαλκού εν ψυχρώ και
εκκαμίνευσης, όπως χύτευση και σφυρηλάτηση, χύτευση σε καλούπια και την τεχνική του
«χαμένου κεριού». Επίσης μυηθήκαμε στην τέχνη της χαλκογραφίας και της κατασκευής
κοσμημάτων, χρηστικών και βιομηχανικών αντικειμένων, εργαλείων, όπλων, διακοσμητικών
αντικειμένων και αγαλμάτων. Επισκεφτήκαμε το καλλιτεχνικό εργαστήριο κατασκευής
μπρούτζινων αγαλμάτων του Γιάννη Κελεσή «The Bronze», ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τις
προαναφερθείσες διαδικασίες.
Μελετήσαμε μπρούτζινα αγάλματα που φέρουν τη μορφή του Τάλω, όπως την προτομή του
με τίτλο «οπλισμένο κεφάλι» και το άγαλμα του γλύπτη Μάικλ Άιρτον, το ανάθημα από τον
γλύπτη Χαράλαμπο Νεονάκη και το άγαλμα του Τζέιμς Λι Χάνσεν και κατασκευάσαμε το δικό
μας μπρούτζινο άγαλμα του Τάλω.
Αναφορές από τα ομηρικά έπη, από τη Θεογονία (στ.927) του Ησίοδου, από αγγεία όπως
την παράσταση του ερυθρόμορφου αμφορέα, όπου απεικονίζει τη Θέτιδα στο εργαστήριο του
Ήφαιστου, από τον κρατήρα του 430-420 π.Χ. που απεικονίζει την επιστροφή του Ηφαίστου στον
Όλυμπο, από τον κάλυκα που αναπαριστά τη σφυρηλάτηση από τον Ήφαιστο, μας βοήθησε να
μεταφερθούμε στο εργαστήριο του Ηφαίστου, το οποίο βρισκόταν στον Όλυμπο και να
προσπαθήσουμε κι εμείς να τον αναπαραστήσουμε ως γενειοφόρο άντρα φορώντας στο κεφάλι
το χαρακτηριστικό καπέλο του τεχνίτη που φέρει στα χέρια του τα εργαλεία του σιδηρουργού,
σφυρί και λαβίδα, όπου σφυρηλατεί στο αμόνι του τον χαλκό, για να φιλοτεχνήσει με τη βοήθεια
των καμίνων των οποίων τις φλόγες δυνάμωναν τα φυσερά με διαταγή του ίδιου του θεού.
Αναγνωρίσαμε τα σύμβολα του θεού, τα αντιστοιχίσαμε με ανάλογες εικόνες και στήσαμε το
εργαστήριό του στο Νηπιαγωγείο, όπου μέσω της βιωματικής διαδικασίας κατανοήσαμε το
επάγγελμά του και εντοπίσαμε στον χάρτη την κατοικία των θεών στον Όλυμπο και
φιλοτεχνήσαμε τον Τάλω από χαλκό, όπως ο Ήφαιστος.
Τέλος διαπιστώσαμε ότι οι τεχνικές κατεργασίας του χαλκού καθώς και τα εργαλεία των
σιδηρουργών (χαλκιάδων) παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο πέρασμα των αιώνων.
Η ανατομία του Τάλω

Η μελέτη της ανατομίας του Τάλω ξεκίνησε από τα βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά όπως
μέλη του σώματος, ύψος, βάρος, φύλο, όπου μέσω μετρήσεων και συγκρίσεων διαπιστώσαμε
και καταγράψαμε τις ομοιότητες και τις διαφορές από το ανθρώπινο σώμα. Τα αποτελέσματα
της έρευνας μάς οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο Τάλως ήταν ένας ανθρωπόμορφος χάλκινος
γίγαντας 30 μέτρων.
Σύμφωνα με τον μύθο ο Τάλως ήταν ένα δυνατό, γρήγορο και ευκίνητο ον, που αυτό που
τον κρατούσε στη ζωή ήταν μία φλέβα που ξεκινούσε από τον αυχένα και κατάληγε στον
αστράγαλο. Ένα χάλκινο καρφί συγκρατούσε το Ιχώρ, το Ολύμπιο αίμα, που έρεε στη φλέβα του.
Η σύγκριση με το ανθρώπινο σώμα άρχισε με το κυκλοφορικό σύστημα, το οποίο
παρουσιάζει διαφορές από αυτό του Τάλω, καθώς υπάρχει απουσία καρδιάς, αίματος και
αρτηριών. Η συνέχεια επήλθε με την αντιδιαστολή των υπόλοιπων ανθρώπινων συστημάτων οργάνων όπως αναπνευστικό, νευρικό, μυϊκό, ερειστικό κλπ. Μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων
όπως παρατήρηση, βιωματική ανακάλυψη, καταγραφή, αντιστοίχηση, καταμέτρηση, επίλυση
αινιγμάτων - σταυρολέξων, παζλ με την εφαρμογή jigsaw planet, ομαδοποιήσεων με ποικίλο
εποπτικό υλικό. Με τη συμβολή των γνώσεων γονέα ιατρού που επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο
και εμπλούτισε την έρευνά μας με προβολή power point, παζλ, βιβλία, με εξέταση των νηπίων
καθώς και με πειράματα για το ανθρώπινο κυκλοφορικό σύστημα. Τέλος η έρευνα οδηγήθηκε
σε θέματα προστασίας και υγιεινής του σώματος και της διατροφής.
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Οι ιδιότητες του Τάλω

Πρωταρχικός σκοπός της κατασκευής του Τάλω ήταν η ανάγκη φύλαξης της Ευρώπης, καθώς
ο Δίας έπαιρνε τον δρόμο της επιστροφής στον Όλυμπο.
Όμως ήταν και υπερασπιστής των συνόρων της Κρήτης, την οποία επιτηρούσε διατρέχοντας
τις ακτές του νησιού τρεις φορές την ημέρα «Ούτως ο Τάλως τρις εκάστης ημέρας την νήσον
περιτροχάζων ετήρει» αναφέρει ο Απολλώνιος ο Ρόδιος.
Εντυπωσιακή είναι η ταχύτητα του Τάλω (245 χμ./ώρα) την οποία προσπαθήσαμε να
εξετάσουμε με υπολογισμούς, χρονομέτρηση, αγώνες ταχύτητας και αντοχής, μέτρηση
χιλιομετρικής απόστασης, κατασκευή επιτραπέζιου παιχνιδιού με ζάρι «Ο Τάλως, ο πιο γρήγορος
φύλακας της Κρήτης» καθώς και η ευκινησία του, την οποία μιμηθήκαμε με ανάλογες ασκήσεις
και παιχνίδια. Ο Τάλως δεν άφηνε κανένα εχθρικό πλοίο να πλησιάσει το νησί, εφόσον από την
ακτή εκτόξευε τεράστιους βράχους βυθίζοντας τα ξύλινα καράβια όσων πλησίαζαν απειλητικά
την Κρήτη. Τα νήπια θέλοντας να υπολογίσουν το βάρος των βράχων (περίπου 126 κιλά)
προέβησαν σε ζύγιση διαφόρων αντικειμένων, ενώ μέσω ασκήσεων άρσης βαρών δοκίμασαν να
σηκώσουν τα όπλα του Τάλω ενάντια στους εισβολείς. Οι ρίψεις των αντικειμένων μέσω της
σφαιροβολίας και η πτώση αυτών οδήγησαν τα παιδιά στη δύναμη της βαρύτητας, την οποία
μελετήσαμε μέσω του νόμου της βαρύτητας του Νεύτωνα και ανάλογων πειραμάτων.
Τις ιδιότητες αυτές εντοπίσαμε σε γραμματόσημο της Κρητικής πολιτείας 1900-1913 και της
Ελληνικής Δημοκρατίας 2000 καθώς και νομισμάτων όπως ο αργυρός στατήρας Φαιστού 350
π.Χ, αργυρός στατήρας Φαιστού 280 π.Χ., στατήρας Φαιστού 350 π.Χ. που απεικονίζουν τον
Τάλω με φτερά, που συμβολίζουν τη μεγάλη ταχύτητα που μπορούσε να αναπτύξει, ενώ κρατά
στα χέρια του βράχους έτοιμος να αποτρέψει τους εχθρούς. Ακολούθησε η κατασκευή των
γραμματοσήμων και νομισμάτων από τα παιδιά με διάφορες τεχνικές.
Αναφερθήκαμε σε έναν άλλο τρόπο υπεράσπισης των συνόρων από τον Τάλω, όπου εάν
κάποιο πλοίο κατάφερνε να φτάσει στις ακτές, ο Τάλως ήταν εκείνος που δεν άφηνε τον εχθρό
να προχωρήσει. Συνήθιζε να μπαίνει μέσα στη φωτιά και να πυρακτώνει το κορμί του. Ότι
ακουμπούσε το πυρακτωμένο μέταλλο του κορμιού του αμέσως το έκαιγε, έτσι πυρακτωμένος
πλησίαζε τους εχθρούς τους αγκάλιαζε σφιχτά και τους έκαιγε. Το ερώτημα που τέθηκε από τα
νήπια ως προς την πυράκτωση του κορμιού του και την επαναφορά του στην πρότερή του
κατάσταση όταν απομακρυνόταν από αυτή, οδήγησε στις ιδιότητες πήξης και τήξης του υλικού
κατασκευής του, του χαλκού, ο οποίος είναι και καλός αγωγός της θερμότητας, τις οποίες
κατανοήσαμε μέσω πειράματος επαφής σύρματος χαλκού με θερμή πηγή και απουσία αυτής.
Επίσης έγινε αναφορά στους κινδύνους που ελλοχεύει η φωτιά καθώς και τους τρόπους
προστασίας από αυτή με τη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου, που
επισκέφθηκε το Νηπιαγωγείο μας.
Η συνέχεια του μύθου αναφέρει ότι ο Τάλως, αφού συνέτριβε ή έκαιγε τους εχθρούς της
Κρήτης ξεσπούσε σε γέλια. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί μια παράδοση που υπάρχει,
ότι κάποιοι Σαρδόνιοι είχαν αυτό το «καυτό τέλος», ενώ ο Τάλως γελούσε. Ίσως από αυτό
κατάγεται η έκφραση «Σαρδόνιο γέλιο», δηλαδή το σαρκαστικό γέλιο του νικητή μιας
αναμέτρησης που κομπάζει και ειρωνεύεται τους ηττημένους.
Μέσω της δραματοποίησης του μύθου και της μίμησης προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε
τα συναισθήματα των ανθρώπων, που έβρισκαν αυτό το τραγικό τέλος, τοποθετώντας στη
σωστή χρονική σειρά τα στάδια απώθησης και εξολόθρευσης των εισβολέων στο νησί της Κρήτης
από τον Τάλω. Έτσι τέθηκε το ερώτημα «Εάν θεωρούν σωστούς τους τρόπους υπεράσπισης των
συνόρων» μέσω ενός στατιστικού πίνακα, όπου το αποτέλεσμα ήταν η μη αποδοχή αυτών των
τακτικών. Έγινε η καταγραφή των δικαιωμάτων των πολιτών του κόσμου και των ειρηνικών
τρόπων υπεράσπισης, όπως ο διάλογος και η τήρηση συμφωνιών για την προάσπιση της
παγκόσμιας ειρήνης.
Ακόμη ερευνήσαμε το θέμα της αναγνώρισης των Μινωιτών από τον Τάλω, ώστε να
αποφύγουν τη σύγκρουση μαζί του και οδηγηθήκαμε στη θρησκεία των Μινωιτών, που είχε ως
σύμβολό της τα ιερά κέρατα του ταύρου, τα οποία σχημάτιζαν με το χέρι τους για να εκδηλώσουν
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την πίστη τους. Το κερασφόρο αυτό χέρι ύψωναν οι Μινωίτες θαλασσοπόροι όταν επέστρεφαν
στο νησί για να δηλώσουν τη φιλική τους διάθεση και να πάρουν άδεια εισόδου από τον χάλκινο
γίγαντα.
Μια άλλη πολύ σημαντική ιδιότητα του Τάλω ήταν αυτή του λειτουργού δικαιοσύνης. Ήταν
δηλαδή επιφορτισμένος με το καθήκον να επιτηρεί την εφαρμογή των νόμων γυρίζοντας την
επαρχία τρεις φορές τον χρόνο κουβαλώντας στην πλάτη του χάλκινες πλάκες με χαραγμένους
τους θεϊκούς - δίκαιους νόμους. Μελετώντας το Μινωικό Δίκαιο και τη σπουδαιότητα που
απέδιδαν στη Μινωική Κρήτη στο θεσμό της δικαιοσύνης, οδηγηθήκαμε στην αναγκαιότητα
οργανωμένης κοινωνίας με νομοθεσία, στη διαφύλαξη της ειρηνικής συμβίωσης μέσω τήρησης
νόμων, γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων από τους πολίτες καθώς και συνέτιση
των παραβατών. Τέλος έγινε εγχάραξη των νόμων σε χάλκινες πλάκες με κύριο μέλημα την
τήρηση αυτών μετά από παρατήρηση της «Μεγάλης Επιγραφής» της Γόρτυνας.
Ο θάνατος του Τάλω

Το τέλος του Τάλω ήρθε όταν συναντήθηκε με τους Αργοναύτες, που γύριζαν από την
Κολχίδα πλησιάζοντας την ακτή, όπου ο γίγαντας τους κρατούσε σε απόσταση πετώντας
βράχους. Τότε η Μήδεια τον μάγεψε με τα λόγια της, υποσχόμενη ότι θα του χαρίσει την
αθανασία και έτσι με δόλο αποσπάστηκε το χάλκινο καρφί, με αποτέλεσμα να χυθεί το Ιχώρ που
τον κρατούσε στη ζωή. Αυτή είναι μια από τις επικρατέστερες εκδοχές τις οποίες ερεύνησαν τα
νήπια και έδωσαν και τις δικές τους εκδοχές για το τέλος του μύθου. Άλλες εκδοχές είναι ότι ο
Ιάσονας απέσπασε το καρφί, ότι ο Ποίας τόξευσε με το βέλος του στο χάλκινο καρφί ή ότι ο
Τάλως μαγεύτηκε από τα λόγια της Μήδειας και χτύπησε σε μυτερό βράχο και καταστράφηκε το
καρφί που τον κρατούσε στη ζωή. Έγινε προσπάθεια ζωγραφικής απόδοσης του τέλος του Τάλω
μέσω ενός ελικωτού κρατήρα 400-395 π.Χ. που απεικονίζει τον Τάλω μπροστά στον ιερό
πλάτανο, όπου τον συγκρατούν οι Διόσκουροι, ενώ η Μήδεια κρατάει πυξίδα με τα μαγικά της.
Η τοιχογραφία με τον θάνατο του χάλκινου γίγαντα βασισμένη στο αγγείο του ζωγράφου του
Τάλω μάς έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε τις δικές μας τοιχογραφίες. Ακόμη το ίδιο
θέμα αναπαριστά ένας ετρουσκικός καθρέφτης, όπου έγινε προσπάθεια κατασκευής του από τα
ίδια τα νήπια.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις επιπτώσεις στη Μινωική Κρήτη από τον θάνατο του Τάλω
καθώς και στα συναισθήματα του πένθους της απώλειας.
Τάλως, το πρώτο ρομπότ στην ιστορία και η τεχνολογική του εξέλιξη

Η κατασκευή του ανθρωπόμορφου γίγαντα Τάλω από τον Ήφαιστο μαρτυρά την ασύγκριτη
ικανότητα του θεού, η οποία δεν περιοριζόταν μόνο στο να μεταμορφώνει τα ακατέργαστα
μέταλλα σε εξαίρετα έργα τέχνης αλλά να κατασκευάζει όντα με ζωή, μηχανές ανθρωπόμορφες
αλλά κυρίως μηχανές αυτοκίνητες, ικανές να κινούνται μόνες τους, να αυτοελέγχονται και να
μιμούνται τις λειτουργίες και τις πράξεις ανθρώπων και ζώων δηλαδή όπως αναφέρει ο Όμηρος
«τα αυτόματα».
Η σχετική μελέτη των αυτόματων αυτών μηχανών όπως οι Καβειρικοί ίπποι, ο Καυκάσιος
αετός, οι χρυσές κηληδόνες, οι χρυσές κόρες, ο χρυσός και αργυρός σκύλος, οι χάλκινοι ταύροι,
οι χρυσοί τρίποδες και ο Τάλως οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι ο Τάλως ήταν μια μηχανική
κατασκευή, που αποτέλεσε το πρώτο ρομπότ της ανθρωπότητας, εφόσον η ομοιότητα με ρομπότ
και οι εντυπωσιακές του ιδιότητες μαρτυρούν την κατοχή εξελιγμένης τεχνολογίας από τους
αρχαίους Έλληνες.
Για την πληρέστερη κατανόηση της τεχνολογικής εξέλιξης μελετήθηκαν οι ιδιότητες του
Τάλω που τον διαχωρίζουν από ένα απλό χάλκινο άγαλμα όπως η αυτόβουλη κίνηση, η κρίση και
η λογική. Επίσης διερευνήθηκαν τα επιτεύγματα και οι εφαρμογές της τεχνολογίας και της
ρομποτικής στην αρχαιότητα και τη σημερινή εποχή μέσω της διαδικτυακής επίσκεψης στο
μουσείο Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας του Κώστα Κοτσανά.
Προς αυτήν την κατεύθυνση πολύτιμη ήταν η επίσκεψη της εργαστηριακής βοηθού
Δέσποινας Αθανασάκη του εργαστηρίου Πολυμέσων, Επικοινωνιών και Δικτύων του τμήματος
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Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Κρήτης με υπεύθυνο καθηγητή τον Σπύρο Παναγιωτάκη μέσω
επίδειξης αυτόνομου ρομποτικού οχήματος αποφυγής εμποδίων βασισμένο στο “Curiosity
Rover” της NASA, που εξερευνά κρατήρα του Άρη και προβολή power point καθώς και η
παρακολούθηση ντοκιμαντέρ όπως «Ο μηχανισμός των Αντικυθήρων και τα ρομπότ της
αρχαιότητας» του Γιώργου Παπαδογεώργη του 1990, «Η μυστική Αρχαιοελληνική τεχνολογία»
του Κοσμά Μαρκάτου και Δημήτρη Παπαγεωργίου και «Αρχαίες ανακαλύψεις, τα ρομπότ της
αρχαιότητας» του History Channel.
Τέλος έγινε προσπάθεια κατασκευής ρομπότ από τα παιδιά με ανάλογα υλικά και
συναρμολόγηση ενός τηλεκατευθυνόμενου ρομπότ.
Το πρώτο ρομπότ της ιστορίας, ο Τάλως συμβολίζει την τεχνολογική εξέλιξη στον τομέα της
μεταλλουργίας στα προϊστορικά-μινωικά χρόνια που είχε φτάσει σε τόσο υψηλό επίπεδο, ώστε
να αποτελεί την αφετηρία της τεχνολογίας και της ρομποτικής στη σύγχρονη εποχή.

Αξιολόγηση
Κατά τη διαγνωστική αξιολόγηση διαπιστώθηκε το επίπεδο των γνώσεων, απόψεων,
εμπειριών, βιωμάτων και ενδιαφερόντων των παιδιών και έγινε προσπάθεια προσαρμογής της
μαθησιακής διαδικασίας ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητές τους.
Κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση έγινε ο έλεγχος της πορείας των νήπιων προς την
κατάκτηση των στόχων με την ανάπτυξη νέων αντιλήψεων, στάσεων, αξιών και δεξιοτήτων, με
την κατάλληλη τροποποίηση και ανατροφοδότηση του προγράμματος.
Κατά την τελική αξιολόγηση έγινε εκτίμηση της συνολικής επίτευξης των στόχων του
προγράμματος, όπου η επαφή με την αρχαία ελληνική μυθολογία και τον Μινωικό πολιτισμό
μέσω του προγράμματος αυτού, επέφερε την προάσπιση των συμβολισμών των
αρχαιοελληνικών μύθων και των αξιών που απορρέουν, τη συνειδητοποίηση ότι αποτελεί
πνευματικό αγαθό με διαχρονική αξία, παγκόσμια επίδραση και στέφεται κορωνίδα της εξέλιξης
του ανθρώπου στους τομείς της σύγχρονης ζωής.
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Ιστορίες από πέτρα και πηλό
Εποχή του Λίθου – Η Αρχαιολογία στην τάξη
Μαρία Χατζιδάκη1
49ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου
Περίληψη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ιστορίες από πέτρα και πηλό» υλοποιήθηκε κατά το σχολικό
έτος 2015-16 από την Γ΄ τάξη του Σχολείου μας. Ο σκοπός του προγράμματος ήταν να
εξοικειωθούν τα παιδιά με την έννοια του παρελθόντος, να συνδέσουν το παρόν με το απώτατο
παρελθόν και να γνωρίσουν τη συντριπτικά μεγαλύτερη χρονικά περίοδο της ανθρώπινης
παρουσίας στον πλανήτη, την Εποχή του Λίθου. Σχεδιάστηκε σε συσχετισμό με την αντίστοιχη
διδακτική ύλη της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού, υπερβαίνοντας όμως τους περιορισμούς του
μαθήματος και με πυξίδα και οδηγό τις αρχές της βιωματικής μάθησης, τις αισθήσεις και τη
φαντασία των παιδιών. Έτσι μπόρεσαν να προσεγγίσουν επιτυχώς έννοιες δύσκολες για τη
μεσαία σχολική ηλικία με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό και να διαμορφώσουν θετική
στάση για τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_95.html

Λέξεις κλειδιά
Προϊστορία, Εποχή του Λίθου, Αρχαιολογία

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Με τον όρο Προϊστορία αναφερόμαστε στη χρονική περίοδο από την πρώτη παρουσία του
γένους Homo στον πλανήτη μέχρι την εμφάνιση της γραφής. Χωρίζεται επιμέρους σε Εποχή του
Λίθου (Παλαιολιθική και Νεολιθική) και Εποχή του Χαλκού. Ο χωρισμός της ιστορίας του
ανθρώπου σε καταγεγραμμένη και μη αποτελεί ασφαλώς μια σύμβαση στο πλαίσιο της
γραμμικής περιοδοποίησης της ανθρώπινης δραστηριότητας και πολιτιστικής εξέλιξης. Η γραφή
είναι σαφέστατα κορυφαίο ανθρώπινο επίτευγμα, ωστόσο η διάκριση σε Προϊστορία και Ιστορία
είναι ρευστή, διαφέρει κατά περιοχές και –επιστημονικά τουλάχιστον– δεν πρόκειται για
αξιολογική διάκριση ούτε υποτιμάται η σημασία της πρώτης (Θεοχάρης, 1989: 11-15).
Χρονολογικά η διαφορά των δυο περιόδων είναι τεράστια, αφού η Κατώτερη Παλαιολιθική (η
αρχαιότερη προϊστορική περίοδος) ξεκινά πριν τρία περίπου εκ. έτη με τάση να ανάγεται όλο και
βαθύτερα στον χρόνο (Harmand, S., Lewis, J., et. al., 2015).
Η ανασύνθεση της πορείας του ανθρώπου και της πολιτισμικής του δημιουργίας σ’ αυτό το
αχανές χρονικό διάστημα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα υλικά κατάλοιπα αυτής της
δραστηριότητας που αποτελούν το αντικείμενο μελέτης της Αρχαιολογίας και το μέσο που θα
μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε τη ζωή των ανθρώπων και των προϊστορικών κοινωνιών
διασώζονται συνήθως εξαιρετικά αποσπασματικά. Σημαντικά δημιουργήματα και υλικά έχουν
παραδοθεί εντελώς στη φθορά του χρόνου –και ας μην ξεχνάμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνο
το υλικό αποτύπωμά του. Γίνεται επομένως αντιληπτό πόσο επίπονο είναι το έργο της
ανάγνωσης και ερμηνείας του παρελθόντος, από πόσους παράγοντες μπορεί να επηρεαστεί και
πόσο συχνά η αποσπασματικότητα των ευρημάτων μπορεί να οδηγήσει σε παραπλανητική
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εικόνα (Hodder, 2002). Όπως χαρακτηριστικά συνηθίζουμε να λέμε στα παιδιά, είναι σαν να
θέλουμε να συμπληρώσουμε ένα άγνωστο παζλ, από το οποίο λείπουν τα περισσότερα
κομμάτια. Στην προσπάθειά μας να συνενώσουμε τα υπάρχοντα, επηρεαζόμαστε από μια σειρά
παραγόντων, όπως την εποχή και τις τρέχουσες κοινωνικές – πολιτικές – οικονομικές συνθήκες,
το φύλο, τα ερμηνευτικά ρεύματα και τις θεωρίες κ.λπ. Στην πορεία καινούρια κομμάτια
έρχονται να συμπληρώσουν, να τροποποιήσουν ή να ανατρέψουν την εικόνα. Η Αρχαιολογία
είναι μια ζωντανή επιστήμη που ανανεώνεται συνεχώς και απεχθάνεται τον δογματισμό.
Όσο απαιτητική και συνάμα συναρπαστική είναι η αναζήτηση του απώτατου παρελθόντος
για την Αρχαιολογία, άλλο τόσο είναι και η παρουσίασή του στα παιδιά, ιδιαίτερα της πρώτης
και μεσαίας σχολικής ηλικίας, 7-10 ετών.
Τα παιδιά αυτής της ηλικίας αρχίζουν να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τον ιστορικό
χρόνο, ένα πολύ σημαντικό και σύνθετο επίτευγμα. Έχουν ήδη αναπτύξει την αυτοβιογραφική
μνήμη, δηλαδή τις αναμνήσεις γεγονότων που έχουν βιώσει τα ίδια στη διάρκεια της ζωής τους,
έχουν συνειδητοποιήσει ότι και άλλα μέλη της οικογένειας και άλλοι άνθρωποι έχουν
αναμνήσεις από τον δικό τους βίο και έζησαν πριν από αυτά. Είναι η ηλικία που στο σπίτι και στο
σχολείο μέσω διαφόρων οδών αρχίζουν να γίνονται δέκτες ποικίλων αφηγήσεων για το
παρελθόν και έχουν και τα ίδια αναπτύξει στοιχειωδώς την ικανότητα να αφηγούνται με
δομημένο και συνεκτικό λόγο την αλληλουχία γεγονότων (Fivush, R., 2012). Μπορούμε όμως
παρά ταύτα να τα εισάγουμε στην ιστορική έρευνα, σε έννοιες δυσνόητες και σε εποχές με
χαοτική χρονική απόσταση από το παρόν; Ήδη από τα μέσα του 20ου αι. ο Bruner είχε
υποστηρίξει ότι μπορούμε να διδάξουμε και το πιο απαιτητικό επιστημονικό θέμα σε
οποιαδήποτε ηλικία αρκεί να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη μέθοδο και η νεότερη έρευνα
επέκτεινε τη θεωρία αυτή και στη διδασκαλία της Ιστορίας (ενδεικτικά Νάκου, 2000: 213,
Αβδελά, 1998: 114, όπου και εκτενέστερη βιβλιογραφία). Για την εισαγωγή των παιδιών στην
Ιστορία σε αυτές τις ηλικίες ως καταλληλότερο παιδαγωγικό εργαλείο προκρίνεται η χρήση
υλικών μέσων και η βιωματική μάθηση έναντι της γραπτής πληροφορίας και της θεωρητικής
προσέγγισης (Νάκου, 2000: ό.π.).
Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα η Γ΄ τάξη του σχολείου μας ασχολήθηκε με την Εποχή του
Λίθου, τη συντριπτικά μεγαλύτερη περίοδο της Προϊστορίας και ταυτόχρονα την πιο «ταπεινή».
Τίθεται εύλογα το ερώτημα γιατί να εκπονηθεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με αυτή τη
θεματολογία από τη στιγμή που διδάσκεται στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας, ενώ
υπάρχουν πιο «λαμπερά» θέματα προς επεξεργασία, όπως η Εποχή του Χαλκού (κυκλαδικός,
μινωικός, μυκηναϊκός πολιτισμός). Στο αναλυτικό πρόγραμμα της Ιστορίας για τη Γ΄Δημοτικού τα
2/3 του προβλεπόμενου χρόνου αφιερώνονται στη διδασκαλία της Μυθολογίας (Βιβλίο
Δασκάλου: 6-8) και μόνο το 1/3 στην Ιστορία. Συγκεκριμένα στην Εποχή του Λίθου αναφέρονται
μόλις τρία κεφάλαια. Κρίθηκε επομένως σκόπιμο η γνωριμία των παιδιών με το γνωστικό
αντικείμενο που μας φέρνει πρόσωπο με πρόσωπο με το παρελθόν να είναι πιο ουσιαστική και
ολοκληρωμένη.

Σκοπός και στόχοι
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να γνωρίσουν τα παιδιά όσο γίνεται περισσότερο
βιωματικά την εξελικτική πορεία του ανθρώπου κατά την Παλαιολιθική και Νεολιθική Εποχή και
την επιστήμη που μελετά τις κοινωνίες του παρελθόντος, την Αρχαιολογία.
Οι επιμέρους στόχοι

Γνωστικοί
● Να κατανοήσουν την έννοια του παρελθόντος.
● Να ερευνήσουν διαφορετικές όψεις της πρώιμης δημιουργικότητας του ανθρώπου,
πρακτικής και καλλιτεχνικής.
● Να ερευνήσουν όψεις της θρησκευτικότητας - πνευματικής έκφρασης του ανθρώπου.
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●

Να αντιληφθούν τον ρόλο του περιβάλλοντος στην εξέλιξη, τη ζωή και τις επιλογές του
ανθρώπου, όπως και τους τρόπους επέμβασης του ανθρώπου στο περιβάλλον και τις
συνέπειες αυτών των επεμβάσεων.
● Να αντιληφθούν τη σταδιακή μετάβαση στη Νεολιθική εποχή και τις συνέπειες που
επέφερε.
● Να αναγνωρίσουν τη σημαντικότητα του πολιτισμού που αναπτύχθηκε κατά την
προϊστορική εποχή.
● Να κατακτήσουν ιστορικές έννοιες και όρους.
● Να γνωρίσουν τα κατάλοιπα της Νεολιθικής εποχής στην Κρήτη.
Κοινωνικοποίηση, μεθοδολογία
● Να εργαστούν με ερευνητικές μεθόδους μάθησης και να ασκηθούν στην ερμηνεία
διάφορων τέχνεργων και στην ανασύσταση της ζωής στο παρελθόν.
● Να αντιληφθούν μέσω της διεπιστημονικότητας της Αρχαιολογίας τη σημασία της
συνεργασίας και της ομαδικότητας. Να εργαστούν κι εκείνα ομαδοσυνεργατικά και να
ασκηθούν στη σφαιρική επεξεργασία ενός θέματος μέσω της διαθεματικότητας.
● Να εκτιμήσουν τα κατάλοιπα του παρελθόντος και να εκφραστούν κι εκείνα
δημιουργικά.
● Να απολαύσουν μια μέρα στο Μουσείο, να αυτενεργήσουν με όχημα στοχευμένες
δημιουργικές δράσεις και να αγαπήσουν τον χώρο.

Μεθοδολογία
Η συμβατική διδασκαλία του θέματος βασίζεται κυρίως στην αφήγηση, τον κατευθυνόμενο
διάλογο και την πρόσληψη της πληροφορίας κυρίως από γραπτές πηγές (υπενθυμίζεται, για να
τονιστεί το οξύμωρο σχήμα, ότι μιλάμε για την περίοδο που απουσιάζει ο γραπτός λόγος) και
παρουσίαση οπτικού υλικού. Ωστόσο, για να δανειστώ τη σοφία της γνωστής κινέζικης
παροιμίας, «Πες μου και θα ξεχάσω, δείξε μου και μπορεί να θυμηθώ, κάνε με να συμμετάσχω
και θα καταλάβω.» Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε μια
διαφορετική προσέγγιση που δεν θα περιλαμβάνει την προσφορά της πληροφορίας έτοιμης
προς κατανάλωση. Γι’ αυτό στην πρώτη συνάντησή τους με το απώτατο παρελθόν στηριχτήκαμε
στις αρχές της ερευνητικής - βιωματικής μάθησης και της διαθεματικότητας κι έγινε προσπάθεια
να εμπλακούν τα παιδιά όσο το δυνατόν περισσότερο στην ανακάλυψη της γνώσης. Το
συγκριτικό μας πλεονέκτημα ήταν ότι τα παιδιά της τάξης έδειξαν από την αρχή να
ενθουσιάζονται με το προϊστορικό παρελθόν αφενός και με την ιδέα της ανακάλυψης αφετέρου.
Η διάρκεια του προγράμματος ήταν τρεις μήνες. Σ’ αυτό το διάστημα αξιοποιήθηκε ο χρόνος της
Ευέλικτης Ζώνης, της Αισθητικής Αγωγής (Μουσική, Εικαστικά, αλλά και Θεατρική Αγωγή με
θεατρικό παιχνίδι) και ώρες από τα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα που εμπλέκονται στη
διαθεματική προσέγγιση (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ιστορία).

Περιγραφή δράσης
Αφόρμηση

Επεξεργαστήκαμε στο μάθημα της Γλώσσας το ποίημα του Οδ. Ελύτη «Η Μάγια». Ακούσαμε
και τραγουδήσαμε τη μελοποιημένη εκδοχή σε μουσική Μ. Θεοδωράκη. Εμπνεύστηκαν και
ζωγράφισαν νυχτερινές σκηνές. Με αφορμή το πρώτο βίντεο της γνωστής σειράς «Μια φορά κι
έναν καιρό ήταν ο άνθρωπος» μιλήσαμε για τη δημιουργία του σύμπαντος, τα αστέρια και τους
αστερισμούς, τη δημιουργία της Γης και τις αλλαγές στον πλανήτη πριν την εμφάνιση της ζωής
και μέχρι την εμφάνιση των πρώιμων Ανθρωπίδων.
Παρελθόν, μια άγνωστη χώρα

Μετά την αφόρμηση επεξεργαστήκαμε την έννοια του παρελθόντος και τους συναφείς
προσδιορισμούς (παρόν, μέλλον, πριν, τώρα, μετά) με μια σειρά δραστηριοτήτων:
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●

●

●

●

●

●

●

Ξεκινήσαμε από τα βιώματα των παιδιών με σκοπό να αντιληφθούν και να εκφράσουν
την αλληλουχία γεγονότων στο εγγύς παρελθόν σε προσωπικό επίπεδο και να
κατανοήσουν τη σημασία του για τη ζωή τους στο παρόν και τον προγραμματισμό του
άμεσου μέλλοντος.
Παίξαμε το παιχνίδι ερωτήσεων «παρόν – παρελθόν» ως εξής. Κάνουμε μια σειρά
ερωτήσεων για το παρόν, όπως: Τι χρώμα έχει η μπλούζα που φοράς; Ποια είναι η
αγαπημένη σου ομάδα; Τι κρατάς στα χέρια σου; Πώς ονομάζεται ο/η καλύτερος/η
φίλος/η σου; Τι δεκατιανό έχεις στην τσάντα σου; Πώς είναι ο καιρός σήμερα; κ.λπ.
Κατόπιν επαναλαμβάνουμε τις ίδιες ερωτήσεις για: Χθες, πριν μια εβδομάδα, πριν ένα
μήνα, πέρυσι, πριν δυο χρόνια, πριν πέντε χρόνια. Ο στόχος είναι να αντιληφθούν πόσο
εύκολα φεύγουν από τη μνήμη κάποια γεγονότα, ποια είναι αυτά που συνήθως
θυμόμαστε και μέχρι πόσο πίσω μπορούμε να θυμηθούμε. Αν ρωτήσουμε τι συνέβη πριν
δέκα χρόνια, τα παιδιά δεν είναι φυσικά σε θέση να απαντήσουν, οπότε αρχίζουμε να
διερευνούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να μάθουμε και οι συνηθέστερες απαντήσεις
είναι να απευθυνθούμε στο οικογενειακό περιβάλλον. Έφεραν στο σχολείο ιστορίες που
τους έχουν αφηγηθεί τα οικεία τους πρόσωπα και που τα ίδια δεν θυμούνται, π.χ. από
τότε που ήταν πολύ μικρά ή δεν είχαν γεννηθεί ακόμη. Δημιουργήσαμε αλληλουχίες με
τα γεγονότα αυτά και άλλα που θυμούνται.
Διευκρινίζοντας περαιτέρω την έννοια των όρων παρόν – παρελθόν τα παρομοιάσαμε
με δυο παζλ. Στο παζλ «παρόν» όλα τα κομμάτια είναι στη θέση τους και έχουμε την
εικόνα ολοκληρωμένη. Στο παζλ «παρελθόν» η εικόνα είναι ελλιπής, λιγότερο στο εγγύς,
όλο και περισσότερο όσο προχωράμε στο μακρινό παρελθόν.
Το κάθε παιδί είπε ένα γεγονός που να έχει σχέση με τις προτιμήσεις, τα πράγματα που
του αρέσουν, κάποια εφεύρεση ή ο,τιδήποτε το εντυπωσιάζει και δεν ξέρει πότε
δημιουργήθηκε (μερικές χαρακτηριστικές απορίες: πότε κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος
του Αστερίξ, πότε κατασκευάστηκε το πρώτο αεροπλάνο, η πρώτη τηλεόραση, πότε
φτιάχτηκαν αγαπημένα παιχνίδια ή εμφανίστηκαν οι αγαπημένοι υπερήρωες κ.λπ.).
Έψαξαν στο διαδίκτυο, έφτιαξαν μια απλή χρονογραμμή με τα αποτελέσματα και
συζήτησαν για το τι προηγήθηκε και τι ακολούθησε (πριν – μετά).
Παίξαμε το παιχνίδι «παλιά και τώρα»: Κάναμε μια λίστα με αντικείμενα που δε
χρησιμοποιούνται πια και επαγγέλματα που δεν υπάρχουν σήμερα και αντιστοιχίσαμε
με ό,τι τα έχει αντικαταστήσει. (Μπορεί φυσικά να γίνει και με ό,τι άλλο μπορούμε να
σκεφτούμε, π.χ. ενδυμασία, αυτοκίνητα κ.λπ.).
Δημιουργήσαμε μια χρονογραμμή με πολύ μεγάλο μήκος (περίπου 20 μ.) από την
εμφάνιση του ανθρώπου μέχρι σήμερα. Ο στόχος ήταν να διαπιστώσουν ότι όλα όσα
είχαμε συζητήσει προηγουμένως (και ενώ μας είχαν φανεί τόσο παλιά, στην
πραγματικότητα αφορούσαν κυρίως από την αρχή του 20ου αι. κι εξής) είναι ένα
ελάχιστο κομμάτι της ανθρώπινης ιστορίας. Τα παιδιά πήραν εικόνες με αντικείμενα ή
γεγονότα, έψαξαν στο διαδίκτυο και τις κόλλησαν (με καθοδήγηση) στη χρονογραμμή.
Για να ξετυλιχτεί και να απλωθεί η χρονογραμμή έπρεπε να βγουν έξω από την αίθουσα,
να προχωρήσουν σε όλο τον διάδρομο και ακόμη να κατεβούν μέρος της σκάλας, μια
δραστηριότητα που εκτός από εποπτική ήταν και εξαιρετικά διασκεδαστική.
Ο «Ουρανοξύστης του Χρόνου». Αφού είδαμε τη σχέση της πρόσφατης ιστορίας με τις
απαρχές του ανθρώπινου είδους, ήρθε η ώρα να δούμε τη θέση της ύπαρξης του
ανθρώπου στην ιστορία του πλανήτη. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν ακόμη πάνω από το 2.000
και επομένως δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απόλυτους αριθμούς, γι’ αυτό
καταφύγαμε και πάλι στην οπτικοποίηση. Σε χαρτόνι κολλήσαμε την εικόνα ενός
ουρανοξύστη που συμβολίζει τον χρόνο που υπάρχει η Γη. Στα θεμέλιά του είναι η
δημιουργία της Γης και όσο ανεβαίνουμε τους ορόφους βλέπουμε τις αλλαγές: Πόσο
άργησε να εμφανιστεί η ζωή, πότε εμφανίστηκαν κάποια χαρακτηριστικά είδη (ψάρια,
αμφίβια, ερπετά, δεινόσαυροι, θηλαστικά) και τέλος ότι όλη η ιστορία του ανθρώπου
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που είχαμε οπτικοποιήσει με τη χρονογραμμή δεν είναι παρά το σημαιάκι στη στέγη του
ουρανοξύστη.
Παλαιολιθική Εποχή

Μιλήσαμε για τον συμβατικό χωρισμό της Ιστορίας σε περιόδους, και τις ορίσαμε πάνω στη
χρονογραμμή. Μιλήσαμε πολύ απλά για την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους με εικόνες και
παρακολουθήσαμε το δεύτερο και το τρίτο επεισόδιο της σειράς «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν
ο άνθρωπος». Ξεκινήσαμε την επεξεργασία της Παλαιολιθικής:
● Έγινε πρώτα γλωσσική επεξεργασία και διευκρίνιση όρων: εξέλιξη, εφεύρεση –
ανακάλυψη, τροφοσυλλογή – τροφοσυλλέκτης, μετακίνηση – μετανάστευση/ μόνιμη
κατοικία (χρήση λεξικού, ερμηνεία, χρήση σε προτάσεις, οικογένειες λέξεων). Έγινε
αντιπαραβολή με τη σημερινή εποχή: Το ζήτημα της μετανάστευσης που είναι τόσο
επίκαιρο, αλλά και τι είναι σήμερα η τροφοσυλλογή (σε αντιδιαστολή με την
καλλιέργεια), τι σημαίνει σήμερα για τους ανθρώπους το κυνήγι, ανακαλύψεις και
εφευρέσεις τότε και τώρα.
● Δημιουργήσαμε ένα φανταστικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο ήμασταν όλοι μέλη μιας
εκτεταμένης οικογένειας που ζει στην Παλαιολιθική Εποχή. Πρέπει να οργανώσουμε τη
ζωή μας με τα δεδομένα της εποχής και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και τα
εμπόδια που παρουσιάζονται κατασκευάζοντας όσα μας χρειάζονται. Πριν από κάθε
ενέργεια και κατασκευή προηγείται μελέτη του επιμέρους θέματος μέσα από συζήτηση,
πληροφορίες, εικόνες και υλικό που φέρνουμε στην τάξη. Οι κατασκευές έγιναν μέσα
στο πλαίσιο του σεναρίου, υπήρχε δηλαδή ειρμός και σημεία αναφοράς μεταξύ τους,
δεν ήταν αυτόνομες και ξεκομμένες η μια από την άλλη:
Ενδυμασίες (με χαρτόπανο και χόρτο): Τα παιδιά ζωγράφισαν επάνω ώστε να μοιάζει με
δέρμα ζώου.
Προϊστορικά κοσμήματα: Δέσαμε με φυσικό χόρτο διάφορα κοχύλια (που είχα τρυπήσει
προηγουμένως) και πήλινα κομμάτια κατασκευασμένα από τα παιδιά (με πηλό βιβλιοπωλείου)
εν είδει δοντιών, καρπών ή πετρωμάτων και δημιουργήσαμε περιδέραια.
Εργαλεία: Τα παιδιά προσπάθησαν και σε σημαντικό βαθμό κατάφεραν να κατασκευάσουν
λίθινα εργαλεία, σε αρκετές περιπτώσεις αμφιπρόσωπα, με βότσαλα και κροκάλες. (Για τη
λάξευση και τις τεχνικές κατασκευής των λίθινων εργαλείων βλ. Μουνδρέα-Αγραφιώτη, Α.,
1996). Η δραστηριότητα αυτή έγινε κατά τη διάρκεια του θεατρικού παιχνιδιού «Έργα και ημέρες
μιας προϊστορικής οικογένειας», όπως θα περιγραφεί παρακάτω. Επίσης την ώρα των
εικαστικών έφτιαξαν σε χαρτόνι σελιδοδείκτες – χειροπελέκεις που χρησιμοποιούσαν κατόπιν
στη δανειστική βιβλιοθήκη της τάξης.
Έλεγχος φωτιάς: Συζητήσαμε για την καθοριστική σημασία της φωτιάς στη ζωή των
ανθρώπων, το μεγάλο κατόρθωμα του ελέγχου της φωτιάς και τρόπους ανάμματος. Μετά από
γλωσσική επεξεργασία (φωτιά – πυρ, αλλά και χέρι – χειρ / σύνθετες λέξεις, χρήση σε προτάσεις
– ιστορίες), έφτιαξαν ακροστιχίδες με κύρια λέξη τη «φωτιά».
Βραχογραφία – θεατρικό παιχνίδι «Έργα και ημέρες μιας προϊστορικής οικογένειας»:
Μιλήσαμε για τις μετακινήσεις των ανθρώπων κατά την Παλαιολιθική Εποχή, την τροφοσυλλογή,
την προσωρινή κατοικία και την καλλιτεχνική τους έκφραση μέσα από τα ειδώλια και κυρίως τις
βραχογραφίες. Παρακολουθήσαμε τη διαδραστική και πολύ εντυπωσιακή εικονική περιήγηση
του σπηλαίου Λασκώ.
Προετοιμάσαμε τη δική μας βραχογραφία σε χαρτί μήκους 5 μέτρων, η οποία θα χρησίμευε
και ως σκηνικό στο θεατρικό παιχνίδι: Χρωματίσαμε με σφουγγάρι και τέμπερα το χαρτί ώστε να
θυμίζει τοίχωμα σπηλιάς και το τοποθετήσαμε στον χώρο όπου θα παίζαμε, μια αίθουσα
βοηθητική και σκοτεινή στο υπόγειο του σχολείου. Τα παιδιά φόρεσαν τις προϊστορικές
ενδυμασίες και τα κοσμήματα που είχαν φτιάξει. Στον χώρο που υποτίθεται ήταν έξω από τη
σπηλιά υπήρχαν σκορπισμένα ξύλα, βότσαλα και κροκάλες. Η «οικογένεια» έχει βγει έξω για
κυνήγι και τροφοσυλλογή. Μαζεύουν επίσης ξύλα για τη φωτιά και τις πέτρες για τη λάξευση
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των εργαλείων και για να οριοθετήσουν την εστία. Επιστρέφοντας ασχολούνται με το άναμμα
της φωτιάς, την ολοκλήρωση της βραχογραφίας και τη λάξευση.
«Ιστορίες γύρω από τη φωτιά»: Στο τέλος κάθονται όλοι γύρω από τη φωτιά,
απολαμβάνουν το γεύμα τους, ακούνε και διηγούνται ιστορίες που έχουν σχέση με τη διαβίωσή
τους. Κάποιος είναι ο σοφός – μάγος, κάποιος άλλος έχει έρθει από μακριά και περιγράφει
άγνωστους τόπους, κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες διηγούνται παραστατικά τις περιπέτειές τους
κ.λπ.
Νεολιθική Εποχή

Στη μελέτη της Νεολιθικής Εποχής εστιάσαμε στα εξής:
● Στη σταδιακή, μακροχρόνια και διαφορετική για κάθε τόπο αλλαγή στον τρόπο ζωής
(γεωργία/κτηνοτροφία – τροφοσυλλογή/κυνήγι, μόνιμη εγκατάσταση – νομαδική ζωή
και συνεχής μετακίνηση). Η σχέση με το περιβάλλον, πώς επιλέγεται ο κατάλληλος τόπος
εγκατάστασης, τι αλλαγές στον χώρο επιφέρει αυτή η εγκατάσταση.
● Τι περιλαμβάνει η εργαλειοθήκη μιας οικογένειας της Νεολιθικής εποχής: Οι νέες
ασχολίες απαιτούν νέες λύσεις. Η ανανεωμένη και εμπλουτισμένη χρήση των λίθινων
εργαλείων.
● Πηλός, ή πώς οι νέες ανάγκες σε συνδυασμό με τον αποτελεσματικό έλεγχο της φωτιάς
δημιούργησαν ένα υλικό για άπειρες χρήσεις με διαχρονική επιτυχία.
● Νεολιθικά ειδώλια. Έκφραση θρησκευτικότητας ή διέξοδος και απόλαυση καλλιτεχνική;
● Τι συνέβαινε στην Κρήτη αυτήν την εποχή; Στην πατρίδα του συγκλονιστικού Μινωικού
πολιτισμού συχνά παραβλέπεται διδακτικά αυτή η περίοδος.
Οι δραστηριότητες:
Θεατρικό παιχνίδι: Μια μέρα από τη ζωή μιας νεολιθικής οικογένειας στο χωράφι και στο
σπίτι. Καλλιεργούμε δημητριακά, φροντίζουμε τα εξημερωμένα ζώα. Σκεφτόμαστε και
αποφασίζουμε με τι υλικά θα χτίσουμε το σπίτι μας, τι χρειαζόμαστε για τους τοίχους και τι για
την οροφή, πόσα δωμάτια θα έχει και σε τι θα χρησιμεύει το καθένα. Δεν εγκαταλείπουμε την
τροφοσυλλογή και το κυνήγι, τα έχουμε όμως περιορίσει πολύ.
Το άλεσμα των σιτηρών: Με δυο κατάλληλες πέτρες (μια πλατιά και επίπεδη ελλειψοειδούς
σχήματος και ένα βότσαλο επίσης επίπεδο που να χωράει στα χέρια των παιδιών)
δημιουργήσαμε ένα τριβείο όπου άλεσαν σιτάρι κι έφτιαξαν το δικό τους αλεύρι.
Αγγειοπλαστική: Στα χνάρια των νεολιθικών ανθρώπων που εξερευνούν τις δυνατότητες
του νέου υλικού χωρίς να έχουν ακόμη την επαναστατική ευκολία του κεραμικού τροχού, τα
παιδιά έπλασαν με την «τεχνική της κουλούρας» τα δικά τους αγγεία. Παρατήρησαν σε οπτικό
υλικό πώς είναι διακοσμημένα τα νεολιθικά αγγεία (με γραπτή ή εγχάρακτη διακόσμηση) και
προσπάθησαν να τα μιμηθούν.
Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου (Α.Μ.Η.):
Ήταν η «ομπρέλα» που κάλυψε όλες τις παραμέτρους που θέλαμε να φωτίσουμε στην
ενότητα της Νεολιθικής. Σχεδιάστηκε με τις αρχές της Μουσειακής Αγωγής (ενδεικτικά
Ζαφειράκου, Α., 2000· Κόκκινος, Γ., Ε. Αλεξάκη, Ε., 2002) με τριμερή πορεία (προετοιμασία πριν
από την επίσκεψη – δραστηριότητες κατά τη διάρκεια – εμπεδωτικές, μεταγνωστικές
δραστηριότητες μετά την επίσκεψη).
Πριν από την επίσκεψη: Έχει προηγηθεί όλη η προσέγγιση που περιγράφηκε
προηγουμένως. Αφού γνωρίσαμε γνωστούς νεολιθικούς οικισμούς στον ελλαδικό και ευρύτερο
μεσογειακό χώρο, αναρωτηθήκαμε πώς ήταν η κατάσταση στην Κρήτη. Τα παιδιά έκαναν μια
μικρή έρευνα σε ομάδες και διαπίστωσαν την ύπαρξη νεολιθικών κοινωνιών και στο νησί μας με
περισσότερο έντονη δραστηριότητα στην περιοχή της Κνωσού. Θέσαμε ερωτήματα, όπως: ποιες
ήταν οι καθημερινές ασχολίες των ανθρώπων, ποια τα εργαλεία τους, είχαν κι εκείνοι κατακτήσει
το νέο υλικό της εποχής (πηλό), είχαν καλλιτεχνική δημιουργία; Και αποφασίσαμε να πάμε στο
Αρχαιολογικό Μουσείο για να βρούμε τις απαντήσεις. (σημ. Το συγκεκριμένο τμήμα είχε μια
καλή προηγούμενη εμπειρία στο Μουσείο αυτό με δυο επισκέψεις – εκπαιδευτικά
προγράμματα, μια ήδη από τη Β΄τάξη και άλλη μια τη φετινή χρονιά.) Στις προθήκες του Α.Μ.Η.
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που αφορούν τη Νεολιθική υπάρχει ένας μεγάλος τρίτωνας, ο οποίος θεωρείται τελετουργικό
αντικείμενο. Έχοντας έναν δικό μας τρίτωνα μικρού μεγέθους ξεκινήσαμε για το Α.Μ.Η. με βάση
το φανταστικό σενάριο ότι ο μικρός (που του έδωσαν το όνομα Τρίτωνας Junior) θέλει να
συναντήσει τον σοφό προ-προ-προ πάππου του και να τον ρωτήσει για τη ζωή του.
Στο Α.Μ.Η.: Η επίσκεψη οργανώθηκε με αφόρμηση τη διήγηση – φανταστικό σενάριο
(Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α. κ.ά. 2015: 56) και συνδυασμό παιχνιδιών εξερεύνησης
(ανακαλυπτική μέθοδος) (Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α. κ.ά. 2015: 64). Είχαμε μαζί μας τον
Τρίτωνα Junior. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε τρεις ομάδες. Μετά την εισαγωγή (συνάντηση
παππού – εγγονού) ο Τρίτωνας ανέθεσε στις ομάδες αποστολές. Για να «ξεκλειδώσει» κάθε
ομάδα την αποστολή της έπρεπε να βρει τη λύση ενός παιχνιδιού (υπήρχαν παζλ και παιχνίδι
«ενώνω τις τελίτσες») που καθοδηγούσε σε συγκεκριμένες προθήκες ή εκθέματα. Η μια ομάδα
είχε αναλάβει τις καθημερινές ασχολίες και τα αντίστοιχα εργαλεία, η δεύτερη τα ειδώλια και η
τρίτη την κεραμική. Έκαναν την έρευνά τους με παιγνιώδεις δραστηριότητες (ολοκληρώνω την
κομμένη εικόνα, ταυτίζω αντικείμενα, φτιάχνω παζλ, παρατηρώ τι λείπει από επιλεγμένα
εκθέματα) πάντα με οδηγό τον Τρίτωνα και αποφεύγοντας ό,τι θύμιζε σχολική εργασία.
Κράτησαν όποιες σημειώσεις θεώρησαν απαραίτητες για να παρουσιάσουν την έρευνά τους στις
υπόλοιπες ομάδες τόσο στο Μουσείο όσο και στην τάξη.
Στην τάξη: Αναστοχασμός, συζήτηση και ελεύθερη έκφραση
Η Αρχαιολογία στην τάξη

Στην Προϊστορική Εποχή η απουσία της γραφής καθιστά την ανάγνωση του υλικού
πολιτισμού το μόνο μέσο για την προσέγγιση της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η Αρχαιολογία
είναι από τη φύση της μια επιστήμη που απαιτεί τη συνεργασία και τη διεπιστημονικότητα. Ως
εκ τούτου μπορεί να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο για την επίτευξη πολλαπλών
παιδαγωγικών στόχων.
Τα παιδιά εξοικειώνονται με την ομαδική εργασία. Ανταλλάσσουν ιδέες, αναπτύσσουν την
κριτική σκέψη και τη δημιουργική φαντασία τους. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε την βιωματική
μάθηση έναντι της απομνημόνευσης. Υπάρχουν εκπληκτικές ευκαιρίες για αξιοποίηση και
εμπέδωση γνώσεων από όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα βοηθούνται στο να
κατανοήσουν πληρέστερα τη σχέση μας με το παρελθόν, να προβληματιστούν και να
αναπτύξουν υπεύθυνη συμπεριφορά ως προς τη διατήρηση και την προστασία της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να συνειδητοποιήσουν την
πολυπολιτισμικότητα και την ποικιλομορφία της ανθρώπινης δραστηριότητας και κατά συνέπεια
να να κατανοήσουν και να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα των σύγχρονων κοινωνιών.
Η χρήση της Αρχαιολογίας στην τάξη παρέχει στον δάσκαλο ένα επιπλέον πλεονέκτημα: Όλα
τα παραπάνω μπορούν να επιτευχθούν ενώ τα παιδιά ζουν μια διασκεδαστική εμπειρία,
ξεφεύγοντας από τη συνήθη καθημερινή ρουτίνα της διδασκαλίας. (Κασβίκης, Κ., Κουνελάκης,
Ν., 2000 · Τουλούμης, Κ., 2004 · Smardz, K., Smith, Sh., (eds.) 2000)
Προσομοίωση ανασκαφής στην τάξη
Τα παιδιά προβληματίστηκαν για το πώς οι επιστήμονες απέκτησαν τη γνώση που υπάρχει
σήμερα για την εποχή της Προϊστορίας και διατύπωσαν ερωτήσεις σχετικά με το πώς και γιατί
ορισμένα υλικά διατηρούνται με την πάροδο του χρόνου και άλλα χάνονται. Έγινε μια πρώτη
αναφορά στο έργο των αρχαιολόγων, η οποία κέντρισε το ενδιαφέρον και δημιούργησε
περισσότερες απορίες, αλλά και προσδοκίες. Πολλά παιδιά είχαν ήδη κάποιες εμπειρίες και
βιώματα από βιβλία, κόμικς, τηλεοπτικά προγράμματα και κινηματογραφικές ταινίες,
επισκέψεις σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, που αξιοποιήθηκαν επίσης. Η συζήτηση
αυτή ήταν πολύ συναρπαστική για τα παιδιά κι έτσι αποφασίστηκε να ασχοληθούμε με το θέμα
αυτό. Οι όψεις του και οι διαστάσεις που θα μπορούσαν να δοθούν είναι πάρα πολλές και η
ανάγκη περιορισμού και οργάνωσης της στοχοθεσίας προφανής. Επιλέξαμε να επικεντρωθούμε
στην πρακτική της ανασκαφής. Έγινε προσομοίωση μιας ανασκαφής μέσα στην τάξη με τη χρήση
διαφανούς πλαστικού κουτιού.
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Στόχοι:
● Να ασκήσουν την παρατηρητικότητα, τη δημιουργική φαντασία και την κριτική σκέψη.
● Να εφαρμόσουν και να συνδυάσουν γνώσεις που έχουν αποκτήσει σε άλλα μαθήματα
(Μαθηματικά, Γλώσσα, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος), κάνοντας μετρήσεις,
παρουσιάζοντας γραπτά και προφορικά τον τρόπο ανασκαφής, μελετώντας και
παρουσιάζοντας τα ευρήματά τους.
● Να εκφραστούν μέσω των Εικαστικών και της Θεατρικής Αγωγής.
● Μέσω της ανασκαφής να ωφεληθούν από την κιναισθητική μάθηση.
● Να μετατρέψουν την τρισδιάστατη πραγματικότητα σε δισδιάστατο σχέδιο.
● Να εργαστούν ομαδικά και να αντιληφθούν τα προτερήματα της συνεργατικότητας και
της ανταλλαγής ιδεών.
● Να καταλάβουν ότι η καινούρια γνώση στηρίζεται στη δουλειά των προηγούμενων, να
την εκτιμήσουν και να τη σεβαστούν χρησιμοποιώντας την με εντιμότητα.
● Να συνειδητοποιήσουν ότι η ανασκαφή δεν είναι «κυνήγι θησαυρού» και να αποβάλουν
λανθασμένα στερεότυπα που πιθανόν έχουν αποκτήσει από κινηματογραφικές ταινίες
κ.λ.π.
● Να καταλάβουν τι είναι η στρωματογραφία, πώς δημιουργούνται τα αρχαιολογικά
στρώματα και ότι όσο πιο βαθιά είναι ένα στρώμα, τόσο αρχαιότερο.
● Ότι η γνώση μας για το παρελθόν είναι αποσπασματική και συμπληρώνεται ή
ανατρέπεται ανάλογα με τα νέα δεδομένα της έρευνας.
● Να ασκηθούν στη διατύπωση πολλαπλών ερμηνειών.
● Να διασκεδάσουν και να νιώσουν τη χαρά και τον ενθουσιασμό της ανακάλυψης.
Υλικά:
Ένα διαφανές πλαστικό κουτί διαστάσεων 0,60 Χ 0,40 Χ 0,30 μ.
Κουτάλια, μικρές σπάτουλες, πινέλα, μικρά σκουπάκια, κόσκινο.
Μετροταινίες. Κλίμακες. Λεπτό σχοινί. Μικρά μεταλλικά πασσαλάκια. Σακουλάκια.
Καρτελάκια. Μεγάλες σακούλες για το χώμα της εκσκαφής.
Χώματα διαφορετικής υφής και χρώματος (χοντρή άμμος, κοκκινόχωμα, τύρφη,
ασπρόχωμα, λεπτό χαλίκι).
Προεπιλεγμένα «τέχνεργα» και αντικείμενα που θα χρησιμεύσουν ως «ευρήματα» της
ανασκαφής (τα βότσαλα που είχαν λαξεύσει τα ίδια τα παιδιά, απολιθώματα, κοχύλια, χάντρες,
κέρματα, μικρά πήλινα αντικείμενα σπασμένα από τα οποία κάποια ήταν ελλιπή, κατασκευές
μαθητών προηγούμενων ετών από πηλό βιβλιοπωλείου, όπως κυκλαδικό ειδώλιο, αγνύθα).
Προετοιμασία:
Το κουτί προετοιμάστηκε ως εξής:
Δημιουργήθηκαν τέσσερα στρώματα με διαφορετικό χώμα το καθένα (όσο πιο έντονη η
χρωματική διαφορά τόσο πιο παραστατικά φαίνεται από το πλάι η στρωματογραφία) και
τοποθετήθηκαν τα αντικείμενα, φροντίζοντας να βρίσκονται στα κατώτερα στρώματα τα
«αρχαιότερα».
Η αγνύθα (υφαντικό βάρος) είχε τον ρόλο του «άγνωστου αντικειμένου». Τα παιδιά δεν
είχαν δει ποτέ κάτι παρόμοιο και σκοπίμως δεν τους δόθηκε καμιά πληροφόρηση, ώστε όταν το
ανασύρουν από το χώμα να κάνουν σκέψεις και εικασίες ως προς τη χρήση, να φανταστούν τι
μπορεί να είναι και κατόπιν να κάνουν βιβλιογραφική έρευνα σε βιβλία με φωτογραφίες και
παραστάσεις αγνυθών πάνω σε αγγεία και να μπορέσουν να ταυτίσουν το γνωστό πλέον
αντικείμενο.
Επικαλύφθηκαν όλα με ένα επιφανειακό στρώμα με μικρές πέτρες και φυτά ως απομίμηση
εδάφους.
Επίσκεψη αρχαιολόγων στην τάξη
Έχοντας έτοιμο τον «αγρό» της ανασκαφής μας και πριν ξεκινήσουμε καλέσαμε στην τάξη
δυο αρχαιολόγους από το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, την κ. Ειρήνη Μαραβέλια και τον
κ. Κώστα Γεωργακόπουλο, για να συζητήσουμε για το επάγγελμά τους, την ομορφιά και τις
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δυσκολίες του, τα διάφορα στερεότυπα (π.χ. αρχαιολόγοι σε ρόλο «κυνηγού θησαυρών»), να
ζητήσουμε καθοδήγηση, να λύσουμε πρακτικές απορίες για την πορεία της ανασκαφής.
Η ανασκαφή
Τα παιδιά χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε ένα στρώμα. Η ομάδα που
ανέλαβε το επιφανειακό στρώμα τοποθέτησε τον κάνναβο με το λεπτό σχοινί και τα πασσαλάκια
ως σταθερά σημεία. Δημιουργήθηκαν τέσσερα τετράγωνα που ονομάστηκαν Α1, Α2, Β1, Β2.
Απομακρύνθηκε το επιφανειακό στρώμα.
Στη συνέχεια οι επόμενες ομάδες ανέσκαψαν από ένα στρώμα προσπαθώντας να
ακολουθήσουν με τη μεγαλύτερη δυνατή πιστότητα την πορεία μιας πραγματικής ανασκαφής,
δίνοντας έμφαση στην οριζόντια και προσεκτική αφαίρεση του χώματος, ώστε να μη διαταραχτεί
η στρωματογραφία. Για κάθε εύρημα έκαναν ακριβείς μετρήσεις βάθους και απόστασης από τον
κάνναβο, συμπλήρωναν το καρτελάκι του και το τοποθετούσαν σε σακουλάκι. Συμπλήρωναν
επίσης το ημερολόγιο ανασκαφής, όπου σχεδίαζαν την τομή και τα ευρήματα. Το χώμα της
εκσκαφής κοσκινίζονταν, ώστε να μη χαθούν τα μικρά αντικείμενα που πιθανόν να είχαν
διαφύγει της προσοχής.
Σε μια ανασκαφή η σχολαστική φωτογραφική αποτύπωση είναι πολύ σημαντική. Τα ίδια τα
παιδιά ήταν επομένως και οι φωτογράφοι της ανασκαφής. Ήταν από τις εργασίες που όλοι
ήθελαν να συμμετέχουν, γι’ αυτό σε κάθε ομάδα μοιράστηκαν οι αρμοδιότητες με τέτοιο τρόπο,
ώστε να έχουν όλα την ευκαιρία να φωτογραφίσουν τους συμμαθητές τους και την τομή κατά τη
διάρκεια της εργασίας.
Η συντήρηση των ευρημάτων
Μετά την ανασκαφή ακολούθησε η συντήρηση. Σε κάθε ομάδα τα παιδιά έπλυναν τα
ευρήματά τους και έχοντας τα σχέδια και την περιγραφή από τα ημερολόγια μπόρεσαν να
ενώσουν τα συνανήκοντα μέρη των αγγείων και του ειδωλίου και να τα συγκολλήσουν όπου
χρειαζόταν. Διαπίστωσαν ότι ορισμένα σώζονταν αποσπασματικά και σχεδίασαν πώς ήταν η
αρχική τους μορφή. Είχαν δει παρόμοιες περιπτώσεις στο Μουσείο και είχαν συζητήσει με τους
αρχαιολόγους στην τάξη πώς συντηρούσαν παλιότερα αυτά τα ευρήματα και ποιες είναι οι
σύγχρονες τάσεις.
Φτιάχνουμε ιστορίες
Από τα ευρήματα που ανακάλυψαν τους ζητήθηκε να φανταστούν τη ζωή των ανθρώπων
που τα χρησιμοποίησαν και να φτιάξουν ιστορίες, τις οποίες στη συνέχεια εικονογράφησαν και
δραματοποίησαν.
Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς
Ακολούθησε συζήτηση και επεξεργασία του θέματος της προστασίας της πολιτιστικής
κληρονομιάς. Τα παιδιά βρήκαν υλικό και πληροφορίες από βιβλία και το διαδίκτυο (παρόλη τη
διαχρονικότητά του είναι δυστυχώς στις μέρες μας πολύ επίκαιρο λόγω των καταστροφών στην
Παλμύρα της Συρίας) και διαπίστωσαν το πλήθος των μνημείων που κινδυνεύουν.
Χρησιμοποιήσαμε το υλικό του ΥΠ.ΠΟ. (Χρυσουλάκη, Στ. (επιμ.), 2006) και έμαθαν για τα φυσικά
και τα ανθρωπογενή αίτια καταστροφής των μνημείων. Αντιλήφθηκαν ότι τα ευρήματα που
προέρχονται από αρχαιοκαπηλία απομακρυσμένα από το περιβάλλον και τα συμφραζόμενά
τους (context) δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας πουν ολοκληρωμένη την ιστορία τους.

Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα βοήθησε στην προαγωγή νοητικών δεξιοτήτων (να διατυπώνουν υποθέσεις,
να κρίνουν και να καταλήγουν σε συμπεράσματα, να συγκρίνουν, να κατατάσσουν και να
ταξινομούν, να συνθέτουν και να δημιουργούν αξιοποιώντας παράλληλα την προγενέστερη
εμπειρία και γνώση των παιδιών. Βοήθησε στην προαγωγή κινητικών δεξιοτήτων και στη
μάθηση μέσω της βιωματικής εμπειρίας. Κατάφεραν να κατακτήσουν τους στόχους με τρόπο
παιγνιώδη, συναρπαστικό, πρωτότυπο. Ενισχύθηκε η κοινωνικότητα και η συνεργασία μεταξύ
τους. Η συνάντησή μας με το απώτατο παρελθόν του ανθρώπου έδωσε αφορμές για να
συνειδητοποιήσουμε πόσες σημερινές καταστάσεις και χαρακτηριστικά μας, θετικά ή αρνητικά
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έχουν πολύ βαθιές ρίζες. Γνώρισαν και εκτίμησαν τον επιστημονικό τρόπο εργασίας των
αρχαιολόγων αποβάλλοντας στερεότυπα. Μπόρεσαν να ανιχνεύσουν όλη την πορεία και την
εξέλιξη μιας αρχαιολογικής έρευνας, από την ερώτηση-υπόθεση, την ανασκαφή, τη φροντίδασυντήρηση του ευρήματος και του μνημείου. Ιδεατά θα έπρεπε να ολοκληρωθεί η δράση με την
παρουσίαση των ευρημάτων στο κοινό με τη μουσειακή έκθεση (να επιλέξουν τι και πώς θα
εκθέσουν, να δημιουργήσουν προθήκες που θα αφηγούνται μια ιστορία με εικόνες και
υποτιτλισμό και να τις παρουσιάσουν). Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε αυτό το
στάδιο εντός του χρονικού διαστήματος που είχε υπολογιστεί για το πρόγραμμα και
αποφασίσαμε να γίνει στο τέλος του σχολικού έτους.
Για την επιτυχημένη εφαρμογή του προγράμματος είναι απαραίτητη η πολύ καλή
προετοιμασία του εκπαιδευτικού. Παρόλο που προσφέρεται για την προαγωγή της
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, θα πρέπει τα παιδιά να είναι ήδη εξοικειωμένα, ώστε να μπορούν
να συνεργάζονται αρμονικά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Τα υλικά για τις κατασκευές
που αφορούν την Εποχή του Λίθου και την «ανασκαφή» είναι πολύ απλά, καθημερινά και
συγκεντρώνονται εύκολα. Ωστόσο σε όλες τις δραστηριότητες (εφόσον είναι βασικός στόχος η
κιναισθητική μάθηση) χρειάζεται να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος χώρος για να μπορούν τα
παιδιά να έχουν ελευθερία κινήσεων και να μην παρεμποδίζει η μια ομάδα την άλλη.
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι το σημαντικότερο όφελος για τα παιδιά ήταν ότι η πρώτη τους
γνωριμία με την Ιστορία υπήρξε μια ευτυχής συνάντηση. Ένα αβίαστο και θετικό ξεκίνημα σ’ ένα
γνωστικό αντικείμενο επιφορτισμένο από το αναλυτικό πρόγραμμα με πολλαπλούς στόχους και
συχνά ελάχιστα ελκυστικό γι’ αυτά. Ταυτόχρονα η μουσειακή εμπειρία τα βοήθησε να
αμφισβητήσουν και να ελέγξουν κριτικά ορισμένα στερεότυπα που θέλουν το μουσείο έναν
βαρετό και κουραστικό χώρο όπου κυριαρχούν οι απαγορεύσεις. Σε μια εποχή που ο
παιδαγωγικός ρόλος και η λειτουργία του μουσείου εξελίσσονται γοργά και ο επισκέπτης του
(προσ)καλείται να έχει περισσότερο ενεργητική συμμετοχή, τι πιο ενθαρρυντικό από το να
διαμορφώνουν τα παιδιά στάσεις και αντιλήψεις θετικές για τους χώρους πολιτισμού, να τους
θεωρούν οικείους και να επιθυμούν να επανέρχονται σ’ αυτούς ανακαλύπτοντας κάθε φορά και
μια νέα πτυχή, μια νέα προσωπική αφήγηση.
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Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα
Ο Οδυσσέας και το περιπετειώδες ταξίδι του, από την Τροία προς την
αγαπημένη του πατρίδα την Ιθάκη
Κλεάνθη Καλογιαννάκη1, Ερωφίλη Καπνισάκη2, Άννα Χριστοφορίδου3
63ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Η αγάπη και το ενδιαφέρον των παιδιών για τους μύθους, το ξεφύλλισμα καθημερινά
βιβλίων από τη βιβλιοθήκη του σχολείου, αλλά και τα βιβλία που μας έφερναν από το σπίτι τους,
από την αρχή της σχολικής χρονιάς, μας έδωσε το κίνητρο να ασχοληθούμε περισσότερο με την
ελληνική μυθολογία και συγκεκριμένα με το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη. Η εισήγησή μας
αναφέρεται στο πρόγραμμα πολιτιστικών θεμάτων “Ταξιδεύοντας με τον Οδυσσέα” που
δηλώσαμε ότι θα υλοποιήσουμε τη σχολική χρονιά 2015-2016, στο νηπιαγωγείο μας. Με το
πρόγραμμα ασχολήθηκαν και τα 2 τμήματα του σχολείου μας, με συνολικό αριθμό παιδιών 37
και με την καθοδήγηση 3 νηπιαγωγών. Οι δράσεις πολλές και το ενδιαφέρον μεγάλο, αφού
βλέπαμε τα παιδιά σε όλες τους τις δραστηριότητες, ακόμα και στο διάλειμμα, να εμπλέκουν και
κάτι από τον Οδυσσέα μέσα στο παιχνίδι τους. Ένας ήρωας - σύμβολο, που η στάση του πρέπει
να μας διδάσκει όλους…
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_86.html

Λέξεις κλειδιά
Οδυσσέας, Δούρειος Ίππος, Μέρη-σταθμοί του ταξιδιού, Μυθικά τέρατα, Θεοί του Ολύμπου

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Το μεγάλο και δύσκολο ταξίδι του πολυμήχανου Οδυσσέα, από την Τροία προς την πατρίδα
του την Ιθάκη, όλοι οι σταθμοί του ταξιδιού του, που από λίγες εβδομάδες κράτησε 10 χρόνια,
μαγεύει μικρούς και μεγάλους.
Ένας μύθος αρχαίος, ένας ήρωας - σύμβολο, η πάλη του ανθρώπου με τη μοίρα, τους
θεούς, τη φύση.
Ο Οδυσσέας ύστερα από τη μεγάλη του περιπλάνηση, επιστρέφει στην πολυπόθητη
αγαπημένη του πατρίδα την Ιθάκη και ξαναβλέπει τους αγαπημένους του ανθρώπους. Το ταξίδι
δύσκολο… οι αντιξοότητες πολλές… όμως πρέπει να διδαχτούμε πολλά από το πνεύμα και τη
διορατικότητα του Οδυσσέα και κυρίως να μάθουμε, για το πώς πρέπει να διαχειριζόμαστε τις
δύσκολες στιγμές της ζωής μας και να παλεύουμε για τον σκοπό που έχουμε θέσει.
Η επιστροφή στην πατρίδα είναι σκοπός ζωής!

Συμβατότητα με ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ
Το πρόγραμμα προσεγγίστηκε διαθεματικά, αλλά και ως σχέδιο εργασίας και αυτό το
καθιστά απόλυτα συμβατό με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου, καθώς αναπτύσσει δράσεις
από όλα τα διδακτικά αντικείμενα: Μελέτης Περιβάλλοντος, Φυσικών Επιστημών, Προσωπικής
1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - kliokalogiann@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - Kapnerof@gmail.com
3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ann.ax771@gmail.com
2
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και Κοινωνικής ανάπτυξης, της Γλώσσας, των Μαθηματικών, των Τεχνών, της Φυσικής Αγωγής
και των ΤΠΕ.
Προάγει την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων, καθώς δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των
αναγκών, των ενδιαφερόντων, των πρότερων γνώσεων, καθώς και των κλίσεων των παιδιών.
Ακόμη επιδιώκει την ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας των παιδιών καθώς
και την οικοδόμηση της γνώσης, με τη συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις, μέσω της προσωπικής
εμπλοκής, αναζήτησης, αιτιολόγησης, κριτικής σκέψης, λήψη αποφάσεων και επίλυση
καταστάσεων προβληματισμού .

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματος είναι η γνωριμία των παιδιών με τον Ομηρικό ήρωα “Οδυσσέα”
και τις περιπέτειές του, μέσα από το έπος “Οδύσσεια”, σημαντικό μέρος της πολιτισμικής μας
κληρονομιάς και λογοτεχνικό έργο διαχρονικής αξίας. Μέσω αυτού θα έλθουν σε επαφή με τον
πολιτισμό, τις αξίες και τα ιδανικά της Ομηρικής εποχής, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους και
καλλιεργώντας την προσωπική και κοινωνική τους ανάπτυξη.
Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Να έρθουν σε επαφή με το ομηρικό έπος “Οδύσσεια”.
Να κατανοήσουν την αξία του ως σημαντικό μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
Να έλθουν σ’ επαφή με τον τρόπο ζωής, τη γλώσσα, την ενδυμασία και τη διατροφή
της εποχής του Ομήρου, τις αξίες και τα ιδανικά εκείνης της εποχής.
Να συσχετίσουν την εποχή εκείνη με τη σημερινή.
Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους γύρω από τους θεούς του Ολύμπου.
Να γνωρίσουν μυθικά τέρατα.
Να αντιληφθούν τη διαφορά μύθου και πραγματικότητας
Να αναπτύξουν δεξιότητες παραγωγής λόγου και γραφής, μέσα από την αφήγηση
ιστοριών, λύση αινιγμάτων, σταυρόλεξων κ.α.
Να επεκτείνουν τις γνώσεις τους γύρω από τους αριθμούς και τις μαθηματικές έννοιες.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση του χάρτη, να γνωρίσουν τα μέρη που ταξίδεψε ο
Οδυσσέας και να τα εντοπίζουν.
Να γνωρίσουν τον τρόπο που ταξίδευαν οι άνθρωποι την εποχή του Ομήρου, καθώς και
τον τρόπο και τα υλικά κατασκευής των πλοίων της εποχής.
Να διακρίνουν τα καιρικά φαινόμενα (άνεμοι, κεραυνοί, ρουφήχτρες) και να
προσδιορίζουν την επίδρασή τους στον άνθρωπο.
Να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις διάφορες μορφές τέχνης (ζωγραφική,
γλυπτική, υφαντουργία, κεραμική)

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●
●

Να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας.
Να εξοικειωθούν με την οργάνωση και διαχείριση πληροφοριών.
Να αναπτύσσουν δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
Να αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής σκέψης, καινοτομίας και αυτοαξιολόγησης.
Να αποκτήσουν ηθικές αξίες.
Να εξοικειωθούν με γεγονότα (δυσκολίες) της ζωής.

Στόχοι ως προς ΤΠΕ

●

Να εξοικειωθούν με τη χρήση των υπολογιστών, ως εργαλείο ανακάλυψης και εύρεσης
πληροφοριών, αλλά και ως εργαλείο δημιουργίας και έκφρασης.
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●
●
●

Να διερευνούν, πειραματίζονται, ανακαλύπτουν και να λύνουν προβλήματα με τις
Τ.Π.Ε.
Να εξοικειωθούν με τη χρήση λογισμικών, σύμφωνα με τις δυνατότητες που επιτρέπει
η ηλικία τους.
Να αποκτήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προσεγγίστηκε διαθεματικά αλλά και με τη μέθοδο project,
την οποία διέπουν οι σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές της διαθεματικότητας, της βιωματικότητας
και της διερευνητικής μάθησης. Για την επίτευξη των στόχων αξιοποιήθηκαν τεχνικές όπως
ανίχνευση πρότερων γνώσεων, καταιγισμός ιδεών και προτάσεων, καταγραφή απόψεων σε
λίστες. Ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβουλιών, καλλιέργεια κριτικής σκέψης και
προβληματισμού, ανάπτυξη διαλόγου, ομαδοσυνεργατική εργασία και αλληλεπίδραση,
δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης, συνεργασίας αποδοχής και ενθάρρυνσης.
Τα παιδιά ρωτήθηκαν, με τη διερευνητική μέθοδο, τι γνώριζαν για το θέμα, τι θα ήθελαν να
μάθουν και με ποιο τρόπο. Χωρίστηκαν σε ομάδες και αναζήτησαν πληροφορίες σχετικές με το
θέμα της ομάδας τους. Έφεραν το υλικό στην τάξη, το επεξεργαστήκαμε και οργανώσαμε
δραστηριότητες που ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών και είναι σύμφωνες
με τα ενδιαφέροντά τους.
Προσεγγίζοντας το θέμα και διαθεματικά αναπτύξαμε δράσεις από όλα τα διδακτικά
αντικείμενα, μελέτη περιβάλλοντος, φυσικές επιστήμες, προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη,
γλώσσα, μαθηματικά, τέχνες και Τ.Π.Ε.

Ρόλος του εκπαιδευτικού
Οι εκπαιδευτικοί διευκόλυναν και συντόνιζαν τη μαθησιακή διαδικασία με τη διατύπωση
κατάλληλων ερωτήσεων και την οργάνωση δραστηριοτήτων, ώστε η γνώση να επέρχεται μέσω
της διερεύνησης και της ενεργητικής συμμετοχής των παιδιών, λαμβάνοντας υπόψη το
κοινωνικό, ηθικό και μορφωτικό περιβάλλον των νηπίων. Συνέβαλλαν στη δημιουργία κλίματος
αποδοχής και εμπιστοσύνης, ίσων ευκαιριών, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες
των παιδιών με απόλυτο σεβασμό στον ρυθμό ανάπτυξης και μάθησης. Είχαν συντονιστικό και
καθοδηγητικό ρόλο συμβουλεύοντας και υποστηρίζοντας την αναζήτηση, οικοδόμηση και
κατάκτηση της γνώσης, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία, τη συμμετοχή, την επικοινωνία και την
αλληλεπίδραση όλων των παιδιών. Παρακινούσαν τα παιδιά να χρησιμοποιούν σταδιακά
συστηματικότερους τρόπους συλλογής, επεξεργασίας, ανάλυσης δεδομένων, σύνθεσης και
παρουσίασης συμπερασμάτων. Τα διευκόλυναν να εκφράζονται και να αναπαριστούν τη σκέψη
τους με ποικίλους τρόπους (προφορικό και γραπτό λόγο, τέχνες, κίνηση, δραματοποίηση). Τέλος,
ενθάρρυναν τα παιδιά να αξιολογούν τη διαδικασία, ώστε να υπάρχει ανατροφοδότηση και
αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων στις ανάγκες τους.

Περιγραφή δράσεων
Η αφόρμηση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα, ήρθε από τα ίδια τα παιδιά, αφού αρκετά
συχνά έφερναν στο σχολείο από το σπίτι τους, βιβλία μυθολογίας που αναφέρονταν στους θεούς
του Ολύμπου και στον Οδυσσέα.
Αποφασίσαμε να ασχοληθούμε πιο διεξοδικά με το ταξίδι του Οδυσσέα προς την Ιθάκη και
ξεκινήσαμε τη διερεύνηση του θέματος: τι γνωρίζουμε, τι θέλουμε να μάθουμε, πώς θα το
μάθουμε. Ομαδοποιήσαμε τις απαντήσεις τους και προχωρήσαμε στη διαμόρφωση του
ιστογράμματος.
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε 5 ομάδες εργασίας με βάση τις λέξεις κλειδιά του σχεδίου και
ενημερώσαμε σχετικά τους γονείς.
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Οι 5 ομάδες είναι:
1) Ο Οδυσσέας και το παλάτι του: (Μορφή του Οδυσσέα, ενδυμασία και διατροφή της
εποχής εκείνης, όψη του ανακτόρου).
2) Τα πλοία της εποχής: (Μορφή και υλικά κατασκευής).
3) Μέρη που πέρασε ο Οδυσσέας και μυθικά τέρατα: (Περιπέτειες του Οδυσσέα).
4) Οι θεοί του Ολύμπου στην Οδύσσεια: (Θεοί που εμπλέκονται στο ταξίδι του Οδυσσέα).
5) Κατασκευή και χρησιμότητα του Δούρειου Ίππου.
Αφού συγκεντρώθηκε και παρουσιάστηκε το εποπτικό υλικό των ομάδων, δημιουργήσαμε
μια γωνιά φιλοξενίας για τις περιπέτειες του Οδυσσέα και προχωρήσαμε στις δραστηριότητες,
στις κατασκευές, στα φύλλα εργασίας, στα παιχνίδια, εντός του σχολείου.
Δράσεις:
Ο Οδυσσέας και το παλάτι του

Τα παιδιά της ομάδας έφεραν εικόνες από το παλάτι του Οδυσσέα και μας το περιέγραψαν.
Επίσης είδαμε στο ίντερνετ εικόνες από αγγεία και σκεύη της εποχής. Ζωγραφίσαμε πάνω σε
χάρτινα αγγεία τις περιπέτειες του Οδυσσέα και δημιουργήσαμε τα δικά μας σκεύη από πηλό.
Γνωρίσαμε την τέχνη της υφαντικής και υφάναμε με μαλλί πάνω σε αυτοσχέδιο ξύλινο τελάρο.
Είδαμε και έναν πραγματικό αργαλειό σε μινιατούρα. Δημιουργήσαμε τα δικά μας ατομικά
χάρτινα υφαντά. Γράψαμε το φώνημα Υ,υ (από υφαντό) και βρήκαμε κι άλλες λεξούλες που
αρχίζουν από Υ,υ. Μιλήσαμε για την ενδυμασία των αρχαίων Ελλήνων και είδαμε εικόνες.
Ντυθήκαμε όπως οι αρχαίοι Έλληνες, χρησιμοποιώντας κομμάτια φόδρας που υπήρχαν στο
νηπιαγωγείο. Επίσης τα παιδιά έφεραν και μας παρουσίασαν πληροφορίες για τη διατροφή των
αρχαίων Ελλήνων.
Ακολούθησε η παρουσίαση του Οδυσσέα. Τα παιδιά έφεραν εικόνες και ακολούθησε
περιγραφή.
Εικόνες έφεραν και για τον Όμηρο. Γράψαμε το όνομα του Ομήρου και του Οδυσσέα και
μιλήσαμε για τους ραψωδούς.
Τα πλοία της εποχής

Τα παιδιά έφεραν εικόνες από πλοία της εποχής και σχεδίες και μας τα περιέγραψαν.
Γνωρίσαμε τον τρόπο που κινούνταν (πανιά, κουπιά) και τα υλικά κατασκευής τους. Φτιάξαμε τα
δικά μας ατομικά καράβια από πηλό, δίνοντάς τους το σχήμα και τη μορφή των πλοίων της
εποχής. Επίσης ζωγραφίσαμε το καράβι του Οδυσσέα. Τέλος, φτιάξαμε μία σχεδία από καλάμια.
Μέρη που πέρασε ο Οδυσσέας και μυθικά τέρατα

Αρχικά, είδαμε στον βιντεοπροβολέα ταινία με τις περιπέτειες του Οδυσσέα, για να
αποκτήσουν τα παιδιά μια πρώτη επαφή. Έπειτα τα παιδιά έφεραν εικόνες και μας αφηγήθηκαν
κατά χρονική σειρά τις περιπέτειες του Οδυσσέα. Παράλληλα φτιάξαμε τον χάρτη της μεσογείου
και ένα μικρό χάρτινο καραβάκι (απομίμηση του πλοίου του Οδυσσέα) που μετακινούνταν κάθε
φορά στο μέρος που ανέφεραν τα παιδιά. Μετά την αφήγηση της κάθε περιπέτειας
τοποθετούσαμε μια εικόνα χαρακτηριστική στο κάθε μέρος για να θυμόμαστε τι συνέβη εκεί.
Επίσης σε κάθε μέρος που περνούσε ο Οδυσσέας βάζαμε τον αντίστοιχο αριθμό. Έτσι, όταν
ολοκληρώθηκε η αφήγηση των περιπετειών του, χαράξαμε τη διαδρομή.
Ζωγραφίσαμε την αγαπημένη μας περιπέτεια, και κατασκευάσαμε τους ήρωες της
Οδύσσειας με ρολά από χαρτί, χαρτόνι κάνσον, γκοφρέ και μαλλί.
Δοκιμάσαμε λωτούς, είπαμε ένα αίνιγμα για τον λωτό, ζωγραφίσαμε και γράψαμε τη λύση
του. Επίσης κατασκευάσαμε τη μάσκα του Κύκλωπα τρισδιάστατη με μπαλόνι και εφημερίδες.
Μιλήσαμε για τα μυθικά τέρατα που εμφανίζονται στην Οδύσσεια και είδαμε εικόνες.
Κατασκευάσαμε τη Σκύλλα από ρολό χαρτιού και χαρτόνι κάνσον, τη ζωγραφίσαμε, μετρήσαμε
τα κεφάλια της και γράψαμε τον αριθμό 6. Μιλήσαμε για τη Χάρυβδη και το φαινόμενο της
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ρουφήχτρας που υπάρχει και σήμερα. Κατασκευάσαμε τις Σειρήνες από ρολό χαρτιού, χαρτόνι
κάνσον και μαλλί.
Είδαμε πίνακες ζωγραφικής που αναπαριστούν τις περιπέτειες του Οδυσσέα και τους
περιγράψαμε.
Μεταμφιεστήκαμε όπως οι ήρωες της Οδύσσειας με κομμάτια από φόδρες που υπήρχαν
στο νηπιαγωγείο, φτιάξαμε και τα απαραίτητα αξεσουάρ από χαρτόνι και δραματοποιήσαμε τις
περιπέτειες του Οδυσσέα.
Εντοπίσαμε το αρχικό φώνημα των ηρώων της Οδύσσειας, όπως και των τόπων που πέρασε
ο Οδυσσέας και γράψαμε το φώνημα Νν (όπως Ναυσικά) και Ιι (όπως Ιθάκη).
Λύσαμε σταυρόλεξα, φτιάξαμε παζλ και παίξαμε παιχνίδια μνήμης στον Η/Υ σχετικά με τις
περιπέτειες του Οδυσσέα.
Διαβάσαμε το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη “Ιθάκη” και το ζωγράφισαν, αφού πρώτα
το αναλύσαμε.
Μιλήσαμε για τη συμπεριφορά και τα συναισθήματα των ηρώων της Οδύσσειας (του
Οδυσσέα, των συντρόφων του, της Πηνελόπης, των μνηστήρων κ.α.), προβληματιστήκαμε για το
αν θα μπορούσαν να ενεργήσουν διαφορετικά και σκιαγραφήσαμε τον χαρακτήρα τους.
Συζητήσαμε για τις δυσκολίες που πέρασε ο Οδυσσέας για να φτάσει στον στόχο του (την Ιθάκη)
και τη δύναμη που διέθετε και τα παραλληλίσαμε με την πραγματική ζωή.
Οι θεοί του Ολύμπου στην Οδύσσεια

Τα παιδιά έφεραν εικόνες και μας περιέγραψαν τους θεούς του Ολύμπου που συμμετείχαν
στις περιπέτειες του Οδυσσέα. Γνωρίσαμε τα σύμβολά τους και τα αντιστοιχίσαμε. Τις απόκριες
εμπνευστήκαμε από τους θεούς αυτούς και χρησιμοποιώντας σακούλες απορριμάτων και
χαρτόνια μεταλλιζέ μεταμφιεστήκαμε θεοί του Ολύμπου (Αθηνά, Ερμής, Δίας, Ποσειδώνας).
Μιλήσαμε για τα συναισθήματα των θεών αυτών και τα αιτιολογήσαμε. Έπειτα, τους
ταξινομήσαμε σ’ αυτούς που ήθελαν να βοηθήσουν τον Οδυσσέα (Δίας, Αθηνά, Ερμής, Αίολος)
και σ’ αυτούς που, εξαιτίας του θυμού τους, τον εμπόδιζαν να φτάσει στην Ιθάκη (Ποσειδώνας,
Ήλιος). Ζωγραφίσαμε και γράψαμε τα ονόματα αυτών των θεών.
Επίσης είδαμε πίνακες ζωγραφικής με τους θεούς του Ολύμπου και τους φτιάξαμε με ρολό
χαρτιού, χαρτόνια μεταλλιζέ και μαλλί.
Κατασκευή και χρησιμότητα του Δούρειου Ίππου

Παρ’ όλο που ο Δούρειος ίππος δεν έχει άμεση σχέση με τις περιπέτειες του Οδυσσέα, τρεις
λόγοι μας οδήγησαν να ασχοληθούμε μ’ αυτόν και να δημιουργήσουμε χωριστή ομάδα
εργασίας. Πρώτα απ’ όλα τα παιδιά γνώριζαν την ύπαρξή του και είχαν συνδέσει το όνομα του
Οδυσσέα με την κατασκευή του Δούρειου ίππου. Δεύτερον η αφήγηση των περιπετειών του
Οδυσσέα ξεκίνησε με μια μικρή αναφορά στον τρωικό πόλεμο για να καταλάβουν τα παιδιά τον
λόγο που ο Οδυσσέας βρισκόταν στην Τροία. Τρίτον ο Δούρειος ίππος είναι χαρακτηριστικό
δείγμα της επινοητικότητας και της εξυπνάδας του Οδυσσέα και η αναφορά του συνέβαλε στη
σκιαγράφηση της προσωπικότητάς του.
Ξεκινήσαμε λοιπόν βλέποντας εικόνες που έφεραν τα παιδιά, τα οποία μας τον περιέγραψαν
και μας εξήγησαν τον λόγο της ύπαρξής του. Είδαμε τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής του και
τον ζωγραφίσαμε. Επίσης, κατασκευάσαμε τον δικό μας τρισδιάστατο Δούρειο ίππο
χρησιμοποιώντας ρολά χαρτιού, εφημερίδες, χαρτί γκοφρέ, χαρτοταινία και μία χαρτόκουτα.
ΤΠΕ

Είδαμε από την σελίδα του Υπουργείου το ταξίδι του Οδυσσέα σε αφήγηση, πληροφορίες,
αναπαραστάσεις, δραστηριότητες, εποπτικό υλικό και χρήσιμους συνδέσμους για επιπλέον
υλικό.
Παρακολουθήσαμε με την βοήθεια βιντεοπροβολέα την ταινία: Οδυσσέας.
Τον Καραγκιόζη σε περιπέτειες του Οδυσσέα.
Εκπαιδευτικό animation με τις περιπέτειες του Οδυσσέα:
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Με το λογισμικό οπτικοποίησης google earth, δημιουργήσαμε την περιήγηση στην πορεία
και στους σταθμούς του ταξιδιού του Οδυσσέα, από την Τροία ως την Ιθάκη με σήμανση μέρους,
με αρίθμηση , λέξεις και εικόνες...

(μπορείτε από εδώ να κατεβάσετε το αρχείο kmz- δουλεύει μόνο σε συνδυασμό με το
google earth)
Έπαιξαν με το λογισμικό ηλεκτρονικών παιχνιδιών kidepedia.
Συλλέχθηκαν πληροφορίες και σχετικές εικόνες από το διαδίκτυο.
Με τη διαδικτυακή εφαρμογή (Web 2.0) learnig apps δημιουργήσαμε παιχνίδια μνήμης και
σταυρόλεξο όπου τα παιδιά καθημερινά μπορούσαν να τα παίζουν.
(βρες τα ζευγάρια)
(σταυρόλεξο του Οδυσσέα)
Επίσης με την διαδικτυακή εφαρμογή jigsaw planet δημιουργήσαμε παζλ με σχετικές
εικόνες που βρήκαμε από το διαδίκτυο της αρεσκείας των παιδιών, με τα οποία ασχολούνταν
καθημερινά:
Σειρήνες
Σκύλα και Χάρυβδη
Κύκλωπας
Δούρειος Ίππος
Χάρτης περιπλάνησης
Παλάτι Οδυσσέα
Έγινε ηχογράφηση των παιδιών, να απαγγέλλουν κάποιους από τους στίχους του ποιήματος
του Καβάφη.

Αξιολόγηση
Αξιολογώντας το πρόγραμμα, θεωρούμε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό
τόσο ως προς τις γνώσεις και τις στάσεις, όσο και ως προς τις δεξιότητες που θέλαμε να
αναπτύξουμε. Μεταξύ άλλων τα παιδιά έμαθαν αρκετά πράγματα για τον Οδυσσέα και τον
Όμηρο. Τα επηρέασε τόσο πολύ, που ακόμα και στις ελεύθερες δραστηριότητες ζωγράφιζαν και
ασχολούνταν με τον Οδυσσέα. Καθημερινά έφερναν από το σπίτι τους και κάποια ζωγραφιά που
είχε σχέση με τον Οδυσσέα. Στο διάλειμμα έπαιζαν και αναπαριστούσαν κάποιους από τους
σταθμούς του Οδυσσέα.
Μετά λοιπόν από αυτό το ενδιαφέρον και αφού το συζητήσαμε με τα παιδιά, αποφασίστηκε,
η γιορτή στη λήξη της σχολικής χρονιάς, να είναι το ταξίδι του Οδυσσέα. Όσον αφορά το
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μοίρασμα των ρόλων, υπήρξαν κάποιες συγκρούσεις γιατί ορισμένοι, ήταν πιο περιζήτητοι από
άλλους. Τελικά τα καταφέραμε! Καλή μας επιτυχία!

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους γονείς όλων των παιδιών, για την άριστη συνεργασία που είχαμε όλη
αυτήν τη σχολική χρονιά και συγκεκριμένα για το ενδιαφέρον που έδειξαν για το πρόγραμμά μας
και για το πλούσιο υλικό που έδιναν στα παιδιά τους για να παρουσιάσουν, κατά την ημέρα που
είχε οριστεί, ως “Ημέρα του Οδυσσέα”.
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Διαθεματικό ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο
Πρόγραμμα Σπουδών για το νηπιαγωγείο - 2ο μέρος
The Odyssey Map
Διδακτικό σενάριο: Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος… κανένας!
Το ταξίδι του Οδυσσέα
Ελληνικός πολιτισμός, Η σελίδα της Οδύσσειας
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα
Οδυσσέας Παιδική ταινία
Οι περιπέτειες του Οδυσσέα (Ομήρου Οδύσσεια) - εκπαιδευτικό animation
Οδύσσεια - Ευγένιος Σπαθάρης
ΟΔΥΣΣΕΙΑ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Ελληνική μυθολογία: Οδύσσεια
ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ - ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
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Μεσόγειος - Αποστολή Διάσωσης
Περιβαλλοντική και διαπολιτισμική προσέγγιση
Μαρία Κεφαλάκη1, Ζωή Αναστασίου2, Αναστασία Νικηφορίδη3
74ο Νηπιαγωγείο Ηρακλείου
Περίληψη
Σκοπός του προγράμματος είναι τα παιδιά να διαμορφώσουν οικολογική συνείδηση και
συμπεριφορές φιλικές προς το περιβάλλον αναπτύσσοντας παράλληλα την ιδιότητα του ενεργού
πολίτη. Γνωρίζοντας τον κόσμο της θάλασσας ως στοιχείο της φύσης, αναγνωρίζουν τους
τρόπους μόλυνσης των θαλασσών και τρόπους προστασίας της. Εστιάζουν στη θάλασσα της
Μεσογείου και μέσα από πολλαπλές δράσεις βιωματικού χαρακτήρα ανακαλύπτουν τα
απειλούμενα είδη και προτείνουν τρόπους προστασίας τους. Γνωρίζοντας παράλληλα τις χώρες
της Μεσογείου και βασικά πολιτισμικά τους στοιχεία, δημιουργούν πολύγλωσσα οικολογικά
μηνύματα.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_58.html

Εισαγωγή
Η Θάλασσα της Μεσογείου αποτελούσε πάντα κυρίαρχο κομμάτι του πολιτισμού μας. Με
μια ιστορική πορεία χιλιάδων ετών το υγρό στοιχείο καθόρισε την πορεία και την εξέλιξη του
τόπου μας. Η θάλασσα όμως, βρίσκεται σε κίνδυνο. Οι παρεμβάσεις και ο τρόπος ζωής του
ανθρώπου έχουν επιβαρύνει το θαλάσσιο οικοσύστημα και έχουν κάνει τη ζωή σε αυτό πολύ
δύσκολή. Η Μεσόγειος είναι μία από τις πιο ευάλωτες περιοχές σε βιολογικές εισβολές, ενώ
περισσότερα από 100 χιλιάδες θαλάσσια θηλαστικά και χελώνες πεθαίνουν κάθε χρόνο εξαιτίας
των απορριμμάτων που πετάγονται στη θάλασσα. Μόνη λύση είναι η αλλαγή του τρόπου ζωής
και των συνηθειών μας. Η ευαισθητοποίηση όλων και πρωτίστως των παιδιών κρίνεται αναγκαία
για τη βελτίωση της κατάστασης.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μεσόγειος - Αποστολή Διάσωσης» ικανοποιεί αυτόν ακριβώς
τον στόχο. Μέσα από ενδιαφέρουσες, παιγνιώδεις και βιωματικές δραστηριότητες,
προσπαθήσαμε να εμπνεύσουμε τα παιδιά στην αγάπη για το περιβάλλον και συγκεκριμένα για
τη θάλασσα, καθώς και για την ανάγκη προστασίας της. Μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση
της γνώσης επιτεύχθηκε μία πορεία της διαδικασίας της μάθησης με εναλλαγή της επεξεργασίας
ποικίλων θεματικών ενοτήτων. Η Μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν τόσο η θεματική
προσέγγιση όσο και η μέθοδος project. Μέσα από διερευνητικές και ομαδοσυνεργατικές
διαδικασίες επιτεύχθηκαν οι διάφοροι μαθησιακοί στόχοι, ενώ η ενεργός συμμετοχή των
μαθητών και η βιωματική προσέγγιση επιτέλεσαν στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης.
Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε σε ένα τμήμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου με 16 παιδιά
συνολικά. Στο τμήμα λειτουργεί παράλληλα και το Τμήμα Ένταξης, ενώ 1 ακόμη παιδί φοιτά με
παράλληλη στήριξη. Η διάρκεια του προγράμματος ήταν περίπου τέσσερις μήνες.

Σκοπός και Στόχοι
Κύριος σκοπός του προγράμματος ήταν ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός των νηπίων, η
απόκτηση θετικών στάσεων προς το περιβάλλον και η ενίσχυση του ρόλου τους ως ενεργού
πολίτη. Παράλληλα, μέσα από τα επιμέρους θέματα που αναπτύχθηκαν, οι μαθητές ήρθαν σε
επαφή με άλλες χώρες και διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, προσεγγίζοντας έτσι την
1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - mkefalaki@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
3
ΠΕ60,50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
2
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έννοια της πολυπολιτισμικότητας και ενισχύοντας τον αμοιβαίο σεβασμό και την αποδοχή της
διαφορετικότητας.
Ειδικότερα, οι στόχοι του προγράμματος ήταν:
Γλώσσα

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να διηγούνται-αφηγούνται προσωπικές εμπειρίες.
● Να περιγράφουν εικόνες.
● Να συμμετέχουν σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία.
● Να υιοθετούν βασικές συμβάσεις ανάγνωσης του αλφαβητικού συστήματος γραφής.
● Να απολαύσουν τη διήγηση μύθων, θρύλων, παραμυθιών σχετικών με το θέμα.
● Να αναγνωρίζουν και να συγκρίνουν διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου (ξένο
αλφάβητο).
● Να κατανοούν την αξία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας.
● Να γράφουν όπως μπορούν, εκφράζοντας τις ιδέες τους συνδέοντας τον γραπτό λόγο με
τη σκοπιμότητά του.
Μαθηματικά

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και να προσεγγίζουν την έννοια του χρόνου.
● Να αναπτύξουν διαδικασίες δοκιμής, επαλήθευσης και ελέγχου.
● Να περιγράφουν, να συγκρίνουν και να ταξινομούν με βάση ορισμένα γνωρίσματα.
● Να κάνουν ομαδοποιήσεις και να δημιουργούν σύνολα και υποσύνολα.
Περιβάλλον και Εκπαίδευση

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να εντοπίζουν προβλήματα στο άμεσο περιβάλλον που συνδέονται με τη μόλυνση, να
προβληματίζονται για τα αίτια, να αναζητούν μέτρα αντιμετώπισης και να
ευαισθητοποιούνται σχετικά.
● Να αποκτούν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον.
● Να γνωρίσουν άλλους πολιτισμούς μέσα από μύθους και ιστορικά μνημεία.
● Να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές με τους άλλους και να σέβονται τη
διαφορετικότητα.
Φυσικές Επιστήμες

Τα νήπια ενθαρρύνονται:
● Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους ζωικούς οργανισμούς.
● Να κατανοήσουν τη σημασία της παρατήρησης, των πειραμάτων και της περιγραφής για
τη μελέτη της φύσης και των φυσικών φαινομένων.
● Να διακρίνουν τα παρατηρήσιμα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών
και των θαλάσσιων θηλαστικών.
● Να περιγράφουν βασικές βιολογικές λειτουργίες των θαλάσσιων ζωντανών οργανισμών.
● Να διερευνήσουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στους ζωντανούς οργανισμούς
και το περιβάλλον στο οποίο ζουν.
● Να αναγνωρίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα ως παράγοντα που μπορεί
ναδιαταράξει ή να διαφυλάξει την ισορροπία της φύσης.
● Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στα έμβια όντα.
Τέχνες

Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
Εικαστικά:
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●

Να πειραματιστούν με διάφορα υλικά, να μάθουν διάφορες τεχνικές και να τις
εφαρμόσουν για να σχεδιάσουν και να ζωγραφίσουν.
● Να χρησιμοποιούν τυπώματα για να δημιουργήσουν απλά σχέδια.
● Να αξιοποιούν την τεχνολογία με τρόπο που εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, συγκεκριμένα
σε εικαστικό επίπεδο.
Θέατρο:
● Να εκφραστούν, να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα τους, να γνωρίσουν τον εαυτό τους
και τον κόσμο.
● Να εκφράζονται με τον αυτοσχεδιασμό και τη μίμηση.
● Να συνεργάζονται και να δημιουργούν από κοινού.
Μουσική:
● Να αναγνωρίζουν διάφορους ήχους της φύσης.
● Να τραγουδούν απλά τραγούδια.
Φυσική αγωγή

Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
● Να εκφράζουν με διαφορετικές κινήσεις του σώματος μία ιδέα.
● Να συμμετέχουν ενεργά σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής μίας φυσικής δραστηριότητας.
Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών

Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
● Να χρησιμοποιούν τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης για να δημιουργήσουν απλά
σχέδια και εικόνες.
● Να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου.
● Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να φτιάξουν μία πρόσκληση και μια αφίσα.
● Να χρησιμοποιήσουν λογισμικό σχεδίασης, επεξεργασίας και δημιουργίας ταινίας για να
δημιουργήσουν τη δική τους ταινία (animation).
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη

Τα παιδιά ενθαρρύνονται:
● Να αναπτύξουν το αίσθημα του ενεργού πολίτη.
● Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
● Να ανακαλύψουν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης.
● Να αποκτήσουν θετική αυτοεκτίμηση.
● Να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.
● Να οριοθετούν τη συμπεριφορά τους.
● Να αποκτήσουν ηθικές αξίες.
● Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες.
● Να επιλύουν συγκρούσεις.
● Να αυτονομηθούν.

Περιγραφή δράσεων
Επιμέρους Θέμα 1: Μοιραζόμαστε τις εμπειρίες μας για τη θάλασσα

Τα παιδιά διηγήθηκαν τις εμπειρίες τους από τις επισκέψεις τους στην παραλία και τη
θάλασσα. Συζήτησαν την κριτική τους για τα διάφορα σκουπίδια που έχουν βρει και
αναγνώρισαν το πρόβλημα των μολυσμένων παραλιών. Παρατήρησαν διάφορες εικόνες, στις
οποίες η θάλασσα ήταν είτε καθαρή, είτε βρώμικη, τις περιέγραψαν και τις ομαδοποίησαν.
Μέσα από τη διαδικασία του Θεατρικού Παιχνιδιού με τη χρήση ακουστικών ερεθισμάτων τα
παιδιά «έζησαν» ως θαλάσσιοι οργανισμοί σε καθαρό και βρώμικο από διάφορες πηγές,
θαλάσσιο περιβάλλον. Τέλος, με τη βοήθεια του λογισμικού Tuxpaint δημιούργησαν σε ομάδες
ζωγραφιές καθαρής και μολυσμένης θάλασσας.
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Επιμέρους Θέμα 2: Γνωρίζουμε τον πλανήτη μας

Με τη βοήθεια οπτικών ερεθισμάτων, τα παιδιά γνώρισαν τη Γη. Διέκριναν πού υπάρχει
θάλασσα και πού υπάρχει στεριά. Με τη βοήθεια του λογισμικού Google Earth περιηγήθηκαν
στα διάφορα σημεία του πλανήτη μας και κατανόησαν πως τα διάφορα σημεία της στεριάς και
της θάλασσας μπορούν να έχουν διάφορα ονόματα (χώρες, ωκεανοί, πελάγη). Έμφαση δόθηκε
στη Μεσόγειο θάλασσα και τις χώρες που βρέχονται από αυτήν. Παρατήρησαν την περιστροφή
της Γης.
Ακόμη, τα παιδιά αναπαράστησαν οργανισμούς που ζουν στη στεριά και όσα ζουν στη
θάλασσα. Παρατήρησαν εικόνες διάφορων ζώων και τις ταξινόμησαν ανάλογα με το πού ζουν.
Έπαιξαν παντομίμα με θέμα «Τι ζώο είμαι».
Επιμέρους Θέμα 3: Ο Βυθός

Μέσα από τις συζητήσεις και τις απορίες των παιδιών προέκυψε το θέμα του βυθού. Έτσι
αποφάσισαν να δώσουν απαντήσεις σε ερωτήματα όπως: Τι είναι ο βυθός; Τι υπάρχει στον βυθό;
Πώς οι φάλαινες πετάνε το νερό; Αν πίνουν γάλα τα ψάρια κ.α. Στην αρχή όλα τα παιδιά
διατύπωσαν τις απορίες τους και το τι θέλουν να μάθουν, τα οποία και σημειώσαμε φτιάχνοντας
ένα ιστόγραμμα. Έπειτα οι ερωτήσεις χωρίστηκαν σε τρεις ενότητες. Τα παιδιά επέλεξαν με ποια
ενότητα ήθελαν να ασχοληθούν και έφεραν πληροφοριακό υλικό που παρουσίασαν σε όλη την
τάξη. Οι ενότητες ήταν: α. ανατομία ψαριών, β. διατροφή ψαριών και γ. ποικιλίες ψαριών. Στο
τέλος επισκέφθηκαν εικονικά ένα ενυδρείο, είδαν διάφορα είδη ψαριών καθώς και πώς οι
εργαζόμενοι ενός ενυδρείου φροντίζουν τα ψάρια.
Επιπλέον, ζωγράφισαν τον βυθό χρησιμοποιώντας νερομπογιές, στάμπες και πινέλα.
Έμαθαν, διάφορα τραγούδια με θέμα τη θάλασσα, κάποια από τα οποία και ζωγράφισαν.
Αναγνώστηκε το παραμύθι «Ο Δόκτωρ Μπλουμ».
Επιμέρους θέμα 4: Ιδιότητες του νερού

Με αφόρμηση τις διηγήσεις από την εξόρμηση αρκετών παιδιών σε παραλίες στις διακοπές
του Πάσχα τα παιδιά ασχολήθηκαν με τις ιδιότητες του νερού. Συζήτησαν για τη γεύση του, το
χρώμα του, τη φυσική του κατάσταση, ποιες εποχές του χρόνου είναι κρύο και ποιες είναι ζεστό,
τι συμβαίνει όταν έχει αέρα ή πάγο κ.τ.λ. Πειραματίστηκαν με τις τρεις καταστάσεις του νερού
στη φύση. Άκουσαν ήχους της θάλασσας μέσα από το YouTube και έπαιξαν ένα παιχνίδι, στο
οποίο έπρεπε να βρουν διάφορους τρόπους να μεταφέρουν το νερό από μία λεκάνη σε μία άλλη
που βρισκόταν πιο μακριά.
Επιμέρους θέμα 5: Ο Καπετάν SOS μας ξεναγεί στις χώρες τις Μεσογείου

Παρουσιάστηκε στα παιδιά ο «Καπετάν SOS» μέσα από ένα βίντεο, το οποίο είναι μέρος του
προγράμματος που έχει σχεδιάσει η κα Γκέλυ Μανούσου. Το βίντεο προσκαλεί τα παιδιά να
πάρουν και εκείνα το δίπλωμα του Καπετάν SOS για να προστατεύουν πάντα τη Μεσόγειο, αφού
πρώτα εκπληρώσουν κάποιες αποστολές. Τις αποστολές αυτές τις «στέλνει» κάθε φορά ο
Καπετάν SOS στο Νηπιαγωγείο.
Πρώτη αποστολή είναι τα παιδιά να ανακαλύψουν σε ποιες χώρες τις Μεσογείου ταξιδεύει
ο Kαπετάν SOS. Με τη βοήθεια οπτικοακουστικών ερεθισμάτων και μέσα από δράσεις Θεατρικού
Παιχνιδιού γνωρίζουν τις διάφορες χώρες της Μεσογείου, πού βρίσκονται, ποια είναι τα
ονόματά τους, ποια είναι η σημαία τους και ένα χαρακτηριστικό πολιτισμικό στοιχείο κάθε
χώρας (π.χ. μνημεία, κ.α.). Επίσης, αναζητούν και ανακαλύπτουν τη γλώσσα κάθε χώρας.
Μαθαίνουν να λένε και να γράφουν τη λέξη «καλημέρα» στις διάφορες γλώσσες. Επιλέγουν τη
χώρα που θα ήθελαν περισσότερο από τις άλλες να επισκεφτούν και τη ζωγραφίζουν.
Ακόμη, ζωγραφίζουν ομαδικά τον Καπετάν SOS και τους βοηθούς του.
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Επιμέρους Θέμα 6: Ο Καπετάν SOS μας λέει ιστορίες και μύθους

Δεύτερη αποστολή είναι να μάθουν τα παιδιά διάφορους μύθους και ιστορίες που
αναφέρονται στη θάλασσα. Στη Βιβλιοθήκη του Νηπιαγωγείου ανακαλύπτουν το βιβλίο «Ο
Δαίδαλος και ο Ίκαρος» και το διαβάζουν με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού.
Για να γνωρίσουν τον θεό Ποσειδώνα της αρχαιοελληνικής μυθολογίας «ταξίδεψαν» στη
«θάλασσα» της Μεσογείου. Με «βουτιές» ανακάλυψαν στον «βυθό» διάφορα γράμματα, τα
οποία όταν έβαλαν στη σωστή σειρά σχηματίστηκε η λέξη «Ποσειδώνας», ένα βιβλίο μυθολογίας
που αναφερόταν στον Ποσειδώνα και εικόνες του αρχαίου θεού. Τα παιδιά συζήτησαν το τι
ήξεραν για τον θεό και διαβάστηκε το βιβλίο. Έπειτα, ζωγράφισαν τον Ποσειδώνα με την τρίαινά
του και τον βυθό.
Επιμέρους Θέμα 7: Ο Καπετάν SOS μας μιλάει για τη σωτηρία της Μεσογείου

Τρίτη αποστολή ήταν τα παιδιά να ερευνήσουν: α. ποια είναι τα απειλούμενα είδη της
Μεσογείου, β. ποια προβλήματα δημιουργούν οι άνθρωποι και πώς, γ. τι χρειάζεται να κάνουν
οι άνθρωποι, ώστε να προστατεύουν από τη μόλυνση τη θάλασσα. Για να μπορέσουν να
πραγματοποιήσουν αυτήν την αποστολή χωρίστηκαν σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να βρει
πληροφορίες για μία από τις παραπάνω υποενότητες με τη βοήθεια των γονιών. Τα παιδιά με
μεγάλο ενθουσιασμό συνέλεξαν και παρουσίασαν τις πληροφορίες στην ολομέλεια της τάξης.
Αντιλήφθηκαν το πρόβλημα και ευαισθητοποιήθηκαν στην ανάγκη προστασίας της θάλασσας.
Γνώρισαν τη χελώνα καρέτα - καρέτα, τη φώκια μονάχους - μονάχους και άλλα ψάρια και
θηλαστικά που απειλούνται. Τέλος, πρότειναν τρόπους αντιμετώπισης και λύσεις που μπορούν
να κάνουν τα ίδια με τις οικογένειές τους.
Επιμέρους Θέμα 8: Βοηθάμε τον Καπετάν SOS με μία επίσκεψη στην παραλία

Τέταρτη αποστολή ήταν να καθαρίσουν μία παραλία με τη βοήθεια της οικογένειάς τους.
Επιλέχθηκε μια παραλία σε συνεργασία με το Λιμεναρχείο Ηρακλείου. Είδαν στο Google Earth
πού βρίσκεται και πώς θα πάνε και αποφάσισαν να κάνουν δύο προσκλήσεις. Μία στον
υπολογιστή (digital poster) για να τη βάλουμε στο Βlog του Νηπιαγωγείου μας και μια από χαρτί
για να τη δώσουν στους γονείς τους. Τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες, επέλεξαν τις εικόνες και
το κείμενο και τις έφτιαξαν.
Στην επίσκεψη του Νηπιαγωγείου μας στην παραλία, μας συνόδεψαν δύο εκπρόσωποι του
Λιμενικού Σώματος Ηρακλείου, τους οποίους ευχαριστούμε ιδιαίτερα, και ενημέρωσαν τους
γονείς, τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για τις αρμοδιότητες της δουλειάς τους και την αξία
των καθαρών ακτών. Όλοι μαζί καθαρίσαμε την παραλία, τοποθετώντας σε διαφορετικού
χρώματος σακούλες τα πλαστικά, τα αλουμινένια και τα χάρτινα σκουπίδια.
Επιμέρους Θέμα 9: Μεταδίδουμε τις εμπειρίες μας και τις γνώσεις μας σε άλλους

Πέμπτη και τελευταία αποστολή ήταν τα παιδιά να μεταδώσουν σε άλλους ανθρώπους τις
γνώσεις και τις εμπειρίες τους. Να ευαισθητοποιήσουν τους ανθρώπους της τοπικής κοινωνίας,
και όχι μόνο, για την ανάγκη προστασίας της Μεσογείου θάλασσας. Μέσα από συζήτηση στην
ολομέλεια της τάξης τα παιδιά αποφάσισαν να δημιουργήσουν ένα πολύγλωσσο οικολογικό
μήνυμα, για να το καταλαβαίνουν όσο περισσότεροι άνθρωποι μπορούν στις χώρες της
Μεσογείου, το οποίο θα δημιουργούνταν με τη μορφή ταινίας animation.
Για τη δημιουργία του animation τα παιδιά επέλεξαν τι θα έλεγε το μήνυμα που θέλουν να
πουν στους άλλους ανθρώπους. Έπειτα σχεδίασαν το σκηνικό και τους ήρωες, που ήταν οι φίλοι
του Καπετάν SOS. Το μήνυμα μεταφράστηκε σε τρεις γλώσσες στα Γαλλικά, Ιταλικά και Τουρκικά.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα την κα Δρακάκη Μαρία και τον κο Κεφαλάκη Στέλιο για τη μετάφραση.
Με τη βοήθεια της «Google μετάφρασης» τα παιδιά εξοικειώθηκαν ακουστικά με τους ήχους
των λέξεων των γλωσσών που μεταφράστηκαν Έπειτα το μήνυμα ηχογραφήθηκε και
ενσωματώθηκε στην ταινία animation.
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Επίσης, τα παιδιά πρότειναν τη δημιουργία ενός βιβλίου με τίτλο «Οι κανόνες της
θάλασσας». Μάλιστα, το βιβλίο αυτό επέλεξαν να χαρίσουν στους μαθητές της Α΄ τάξης του 45ου
Δημοτικού σχολείου, σε επίσκεψή μας, για τη γνωριμία της σχολικής ζωής στο Δημοτικό σχολείο.
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Σχολείο χωρίς φόβο
Συμβόλαιο τάξης, συναισθήματα, διαφορετικότητα, διαπροσωπικές
σχέσεις, σχολική βία
Αικατερίνη Σφακιανάκη1
Δημοτικό Σχολείο Ανάληψης Χερσονήσου
Περίληψη
Η αναγκαιότητα για εκπαίδευση, η οποία παρέχει την απαιτούμενη ψυχοκοινωνική στήριξη
των παιδιών και ανάπτυξη των κοινωνικών τους δεξιοτήτων, είναι ο λόγος υλοποίησης του
προγράμματος με τίτλο ”Σχολείο χωρίς φόβο” από ομάδα 17 μαθητών της Β' τάξης. Η
αναγνώριση και καταγραφή συναισθημάτων, η ενεργοποίηση της ενσυναίσθησης, οι σχέσεις
αλληλεξάρτησης και αμοιβαίας αποδοχής, ο σεβασμός για την ισότητα και την ελευθερία,
αποτελούν τη βάση για αρμονική συνύπαρξη. Η κινητοποίηση της ομάδας μέσα από πολλά πεδία
δράσης, η προσέγγιση συγκινησιακών καταστάσεων και οι ποικίλες βιωματικές εκφράσεις,
ενισχύουν δεξιότητες πρόληψης και αντιμετώπισης του φόβου. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
και η στήριξη φιλικών σχέσεων στοχεύει σε μια όμορφη σχολική ζωή και βάζει τις ρίζες για μια
υγιή και δημιουργική πορεία στο μέλλον.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/04/blog-post_45.html

Λέξεις κλειδιά
Συναισθήματα, ενσυναίσθηση, ανθρώπινα δικαιώματα, σχολικός εκφοβισμός, φιλία

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Το πρόγραμμα με τίτλο ”Σχολείο χωρίς φόβο” εστιάζει στην προσπάθεια δημιουργίας ενός
πλαισίου, στο οποίο διασφαλίζεται ένα θετικό κλίμα μέσα στον χώρο του σχολείου. Βασισμένο
στο γεγονός, ότι τα παιδιά μαθαίνουν ευκολότερα, όταν αισθάνονται όμορφα, δραστηριοποιεί
τους μαθητές με πολλούς τρόπους, ώστε να τους κάνει να νιώθουν ασφαλείς και χαρούμενοι.
Το σχολείο έχει υποχρέωση να δημιουργεί υγιείς συνθήκες στους μαθητές, ως προς την
ένταξή τους, αλλά και καθ΄όλη την υπόλοιπη σχολική ζωή. Έχει υποχρέωση να δώσει δυνατές
ρίζες ώστε το δέντρο της ζωής κάθε παιδιού να μεγαλώσει φυσιολογικά, να γίνει δυνατό, ν’
ανθίσει και να καρποφορήσει.
Ως εκ τούτου, μέσα από γνώσεις και δράσεις, το πρόγραμμα έχει πρόθεση να συνεισφέρει
στη συναισθηματική ωριμότητα και ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Έχει πρόθεση να
ενισχύσει τις διαπροσωπικές σχέσεις, καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση, αλλά παράλληλα να
θωρακίσει, με δεξιότητες και στρατηγικές πρόληψης και αντιμετώπισης σε κάθε μορφή βίας.
Γνωρίζοντας ότι ο πολιτισμός, γεννιέται πρώτα μέσα μας και έπειτα εκφράζεται σαν
κοινωνικό - πολιτιστικό γεγονός, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ευελπιστεί να συμβάλει στη
δημιουργία ατόμων με αυτογνωσία, με ισορροπημένη προσωπικότητα, με κοινωνικές
ευαισθησίες και με πολλές στιγμές προσωπικής ευτυχίας.

1
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288

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός της δημιουργίας του προγράμματος αυτού, ήταν να κάνει τα παιδιά να έρχονται με
χαρά στο σχολείο, να νιώθουν ασφάλεια σε όλους τους χώρους του, να είναι δεκτικά στα
γνωστικά αντικείμενα και κατά συνέπεια να κατακτούν εποικοδομητικά τις γνώσεις τους και να
ενισχύουν ολοένα την αυτοεκτίμησή τους.
Ο βασικός στόχος στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ήταν η δημιουργία ενός αποδεκτού
πλαισίου συμπεριφοράς, για μια όμορφη συνύπαρξη. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα μπορούν
να νιώσουν ασφάλεια, να γίνουν πιο δημιουργικά και να υιοθετήσουν θετική και διεκδικητική
συμπεριφορά.
Συνεχίζοντας, οι στόχοι μας ήταν, τα παιδιά:
● Να μάθουν να εργάζονται σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές τις
ομαδοσυνεργατικής και να ενισχυθεί η ομαδικότητα σε όλες της τις μορφές.
● Να ενδυναμωθούν μέσα από την ομάδα.
● Να μάθουν να αναγνωρίζουν, να κατανοούν τα συναισθήματα και να εκφράζουν με
λέξεις αυτό που νιώθουν.
● Να βρίσκουν εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων.
● Να αναπτύξουν δεξιότητες για δημιουργία υγιούς τρόπου διαχείρισης σφαλμάτων και
απενοχοποίησης λαθών.
● Να αναπτύξουν ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, μέσα από τη διαδικασία της κριτικής
σκέψης.
● Να αναγνωρίσουν και να ενεργοποιήσουν την ενσυναίσθηση.
● Να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα κάθε παιδιού, μέσα από τη διερεύνηση των
ξεχωριστών ικανοτήτων του.
● Να κατανοήσουν και να δεχτούν τη διαφορετικότητα.
● Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, τα
δικαιώματα των ζώων, αλλά και γενικότερα στον σεβασμό στη φύση.
● Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τη βία σε κάθε μορφή της (σωματική - λεκτική).
● Να μάθουν για τον σχολικό εκφοβισμό και ν’ αναπτύξουν δεξιότητες για την πρόληψη
και την αντιμετώπισή του.
● Να ενεργοποιηθεί όλη η οικογένεια, με ενημέρωση και συνεργασία.
● Να κατανοήσουν την αξία της αγάπης και της φιλίας.
● Να ενισχύσουν την αυτοεκτίμησή τους, θέτοντας βάσεις για μια ισορροπημένη ζωή.

Μεθοδολογία
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις, με βάση τις οποίες εξελίχθηκε και ολοκληρώθηκε το
πρόγραμμα, ήταν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διαθεματικότητα, η διερευνητική μάθηση
η οποία συνοδευόταν από καταιγισμό ιδεών. Η βιωματική προσέγγιση, με τη βοήθεια
επισκέψεων και δράσεων, η δραματοποίηση καθώς και τα παιχνίδια ρόλων ήταν ευχάριστες και
αποτελεσματικές διαδικασίες. Η δημιουργία και η παρουσίαση βιβλίων και οι εικαστικές
δημιουργίες λειτουργούσαν εμπεδωτικά, όπως και οι νέες τεχνολογίες που ενθουσίασαν τα
παιδιά.

Περιγραφή δράσης
Ξεκινήσαμε το ταξίδι μας στη Β΄ τάξη, αναπολώντας ένα άλλο μεγάλο, όμορφο και
δημιουργικό ταξίδι, το οποίο κάναμε παρέα μαζί στην Α΄. Πολλές μνήμες, από γνώσεις, δράσεις,
καλές και κακές στιγμές, πλημμύρισαν την αίθουσα.
Το σίγουρο είναι, ότι δεν είμαστε οι ίδιοι με την περσινή χρονιά. Είμαστε πιο μεγάλοι, πιο
ώριμοι και με διαφορετική σύσταση στην ομάδα, αφού κάποια περσινά παιδιά δεν είναι μαζί
μας φέτος, αλλά έχουμε και μια καινούρια συμμαθήτρια.
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Συμβόλαιο τάξης

Αρχίσαμε με κέφι. Φέραμε φωτογραφίες, ζωγραφίσαμε το όνομά μας και ονειρευτήκαμε ότι
ταξιδεύουμε με κάθε τρόπο και μέσον παρέα με την καινούρια μας ομάδα. Είπαμε ότι για να
περάσουμε καλά και να φτάσουμε με επιτυχία στον προορισμό μας, πρέπει να οργανώσουμε
σωστά το ταξίδι μας.
Έτσι βάλαμε πλώρη, συζητώντας τους κανόνες που πρέπει να σεβόμαστε και να τηρούμε.
Φτιάξαμε εικόνες που μας μιλάνε και μας θυμίζουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Ο πιο
αγαπημένος κανόνας της τάξης, είναι αυτός που λέει ότι “όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε”.
Συμπληρώσαμε κι άλλους που καθορίζουν τις σχέσεις μεταξύ μας και τους αναρτήσαμε όλους
στην τάξη.
Γράψαμε τη συμφωνία - συμβόλαιό μας, την οποία φτιάξαμε με προτάσεις μας.
Επισημάναμε τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις μας. Επίσης μιλήσαμε για συμπεριφορές,
για συνεργασία και για συνέπεια. Έπειτα υπογράψαμε όλοι, επισφραγίζοντας την υπόσχεσή μας.
Παρά το γεγονός ότι όλοι συμμετείχαμε και συμφωνήσαμε στο συμβόλαιο, τα παιδιά είχαν
ανάγκη να νιώσουν έμπρακτα την επιβράβευση των προσπαθειών τους. Καθιερώσαμε λοιπόν
ένα ονομαστικό πίνακα επιβράβευσης για την τήρηση των κανόνων. Στο τέλος κάθε μέρας και
αφού τα παιδιά είχαν δείξει υπευθυνότητα, έπαιρναν ένα κίτρινο κουμπάκι. Δείχναμε αρκετή
ανεκτικότητα, δίνοντας τρεις ευκαιρίες σε αυτούς που “ξεχνούσαν”. Το υπενθυμίζαμε με τις
κόκκινες καρτούλες που έγραφαν ’’ΔΕΝ ΞΕΧΝΩ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ“.
Όποιο παιδί έφτανε τα δέκα κίτρινα κουμπάκια έπαιρνε ένα απλό δωράκι (μολύβι, γόμα,
ξύστρα).
Η επιβράβευση χρησιμοποιήθηκε επίσης, σαν κίνητρο εργατικότητας με θετικά
αποτελέσματα. Με προαποφασισμένα (μαζί με τα παιδιά) κριτήρια, δίναμε βραβείο για κάθε
δέκα άριστες Ορθογραφίες, για κάθε είκοσι άριστες Αντιγραφές και για κάθε συμπληρωμένη
κάρτα (με εννιά βιβλία) από τη δανειστική βιβλιοθήκη. Με έκπληξη βλέπαμε και σχετικά
αδύνατους μαθητές να προσπαθούν περισσότερο και να τα καταφέρνουν.
Η δίκαιη αντιμετώπιση της δασκάλας ήταν προαπαιτούμενη αλλά και δεδομένη. Οι
αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των παιδιών ορίστηκαν απ’ την αρχή. Φτιάχτηκαν ονομαστικοί
κλήροι, που ενεργοποιούσαν όλη την τάξη, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Δόθηκαν
οι καθημερινές υποχρεώσεις της τάξης (ημερομηνία, μοίρασμα τετραδίων - βιβλίων, πότισμα
φυτών, δανειστική βιβλιοθήκη, κ.ά.) στους βοηθούς, οι οποίοι άλλαζαν κάθε μέρα (ανά δύο),
με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Επίσης ήταν θεμιτό αλλά και αποδεκτό το γεγονός, ότι άλλαζαν
θέσεις κάθε δύο εβδομάδες, ώστε όλοι να έχουν καθίσει με όλους αρκετές φορές και να
αποφεύγονται τα παράπονα και οι παρεξηγήσεις.
Οι ομάδες

Έχοντας στόχο, να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών σε κάθε δράση και
να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες τους, ενεργοποιήσαμε την ομάδα σε κάθε μορφή της.
Η μικρότερη ομάδα, των δύο μαθητών, ήταν το πιο ευέλικτο σχήμα στην τάξη. Οι ”διπλανοί”
στο θρανίο είχαν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ποικίλες σχέσεις αλληλεπίδρασης και
αλληλεξάρτησης. Ήρθαν σε συγκρούσεις, συνεργάστηκαν αρμονικά, γνωρίστηκαν καλύτερα,
απέκτησαν κοινές εμπειρίες και εξομαλύνθηκαν οι σχέσεις τους. Αυτό ήταν αποτέλεσμα της
συχνής αλλαγής θέσης, με πρόθεση την επικοινωνία όλων και την αποφυγή κάθε μορφής
απομόνωσης. Στο ίδιο θρανίο είχαν δυνατότητα συνεργασίας καθημερινά στην προσέγγιση όλων
των γνωστικών αντικειμένων. Στην παραγωγή γραπτού λόγου, στη δημιουργία αφίσας, στην
κοινή χρήση εποπτικού υλικού, σε εικαστικές εκφράσεις σε φύλλα εργασίας.
Η ομάδα των δύο βοηθών, ήταν υποχρεωμένη να συνεργάζεται, ώστε να κυλά ομαλά η
διαδικασία του μαθήματος, εξασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων (εκ περιτροπής), χωρίς
αντιδράσεις.
Συχνά, ενώνοντας τα δύο θρανία, λειτουργήσαμε μέσα από ομάδες τεσσάρων ατόμων,
στοχεύοντας στη βελτίωση της επικοινωνίας αλλά και την ενίσχυση των αδύνατων μαθητών. Η
ταυτόχρονη συζήτηση ανά ζεύγη, καθώς και το πνεύμα αλληλοβοήθειας που προσπαθούσε να
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καλλιεργήσει η δασκάλα, κατάφερνε να αυξάνει τη δημιουργικότητα. Μερικές φορές υπήρχε και
ανταγωνισμός, που άλλοτε προκαλούσε καβγάδες και άλλοτε μεγαλύτερη και καλύτερης
ποιότητας παραγωγή. Συνήθως τ’ αποτελέσματα ήταν θετικά, γιατί κάποια παιδιά είχαν τη
δυνατότητα ν’ αντιλαμβάνονται το θέμα μέσα απ’ τη συμμετοχή κι όχι απ’ την ακρόαση. Στην
τετράδα συνεργαστήκαμε συζητώντας και συντάσσοντας κείμενα, μοιραστήκαμε χρώματα και
υλικά ζωγραφικής, φτιάξαμε κολάζ και κατασκευάσαμε έργα από ανακυκλώσιμα υλικά.
Όταν μοιραστήκαμε σε δύο μέρη (χρησιμοποιώντας τους κλήρους, ή διαλέγοντας χαρτάκια
δύο χρωμάτων) γίναμε δύο μεγάλες ομάδες. Έτσι παίξαμε παιχνίδια (μη ανταγωνιστικά) στην
αυλή του σχολείου σε κύκλους. Ζωγραφίσαμε δύο μεγάλες φιγούρες κάνοντας πρώτα το
περίγραμμα παιδιών. Για να πετύχουν κοινούς στόχους, τα παιδιά τελειοποίησαν τις τεχνικές
τους και εξερεύνησαν καταστάσεις, διασκεδάζοντας. Ο ρόλος της δασκάλας, ήταν εκτός από
συμβουλευτικός και συνεργατικός.
Η δυναμική της τάξης ήταν αξιοθαύμαστη, όταν χρειάστηκε να λειτουργήσει σαν μία ομάδα:
● δουλεύοντας προγράμματα
● στη συνεργασία με την Α΄τάξη για τη γιορτή των Χριστουγέννων
● στη συμμετοχή και παρουσία στο χριστουγεννιάτικο παζάρι
● συμμετέχοντας στο project του σχολείου “Αλλιώτικα Μαθήματα”
● παρακολουθώντας θεατρικές παραστάσεις με όλο το σχολείο
● πηγαίνοντας εκδρομές ή περιπάτους
Οι τριβές μέσα από τις ομάδες συνέβαλαν στη βελτίωση του κλίματος, αφού μειώθηκε το
άγχος και αυξήθηκε το αίσθημα της αυτογνωσίας και αυτοπεποίθησης.
Συναισθήματα

Αφορμή για διερεύνηση των συναισθημάτων, ήταν η σχολική γιορτή για τα Χριστούγεννα,
που έγινε σε συνεργασία με την Α΄ τάξη και ήταν βασισμένη στο παιδικό βιβλίο του Ευγένιου
Τριβιζά με τίτλο “Φρικαντέλα η μάγισσα που μισούσε τα κάλαντα”. Ενώ είχαμε συναντήσει ξανά
το βιβλίο, αυτήν τη φορά το είδαμε με άλλη ματιά.
Μιλήσαμε για τα συναισθήματα, αναγνωρίζοντάς τα μέσα από τους ρόλους του θεατρικού
μας. Είδαμε την αγάπη και το μίσος, την καλοσύνη και την κακία, την υπομονή και τη
συντροφικότητα, τη φιλία και τη συγχώρεση. Τους βρήκαμε όνομα, αλλά και τρόπους έκφρασης
με το πρόσωπο και το σώμα. Τα ζωγραφίαμε και παίξαμε παιχνίδια αναγνώρισής τους, μέσα από
εικόνες προσώπων. Τα χωρίσαμε σε αρνητικά και θετικά συναισθήματα, ανάλογα με το αν
νιώθουμε όμορφα ή άσχημα με το καθένα απ’ αυτά και τα καταγράψαμε.
Αναρτήσαμε έναν πίνακα, στον οποίο καθημερινά όλα τα παιδιά μπορούσαν να δείχνουν
πώς αισθάνονται, βάζοντας την αντίστοιχη φατσούλα δίπλα από το όνομά τους.
Χρησιμοποιήσαμε τα πιο εύκολα προς αναγνώριση συναισθήματα (χαρά, λύπη, θυμός, ζήλια,
φόβος). Αυτή η καθημερινή διαδικασία, τα έκανε, να αναγνωρίσουν τι ακριβώς είναι αυτό που
νιώθουν, αλλά και να μπουν στη διαδικασία να το εξωτερικεύσουν. Συχνά κατά τη διάρκεια της
ημέρας άλλαζαν πάνω από μια φατσούλες. Έτσι συνειδητοποίησαν, ότι τα συναισθήματα
μπορούν να αλλάξουν και ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και ελπιδοφόρο για όσους
επιθυμούν να το καταφέρουν. Για τα παιδιά που δυσκολεύονταν να μιλήσουν, τοποθετήσαμε
κουτί παραπόνων. Ευαίσθητα και χαμηλών τόνων παιδιά βρήκαν τρόπο έκφρασης.
Το γεγονός ότι η μάγισσα Φρικαντέλα ήταν κακιά και μετά από την επιμονή των καλών
παιδιών που αγαπούσαν τα κάλαντα, έγινε και αυτή καλή, μας έκανε να ψάχνουμε περισσότερο
μέσα μας, να συζητάμε μεταξύ μας, να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, να συγχωρούμε (δίνοντας
κάρτες συγνώμης). Η εικόνα ενός θυμωμένου, λυπημένου ή φοβισμένου παιδιού, ήταν πάντα
αφορμή για διερευνητική συζήτηση. Βρίσκαμε τρόπους διαχείρισης σφαλμάτων,
απενοχοποίησης λαθών και ενισχύαμε την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων μέσα από μία
διαδικασία της κριτικής σκέψης.
Προτείναμε εναλλακτικούς τρόπους έκφρασης των αρνητικών συναισθημάτων. Έπειτα από
παρατήρηση επαναλαμβανόμενων αρνητικών συμπεριφορών, μπήκαμε σε ομάδες των δύο και
στη συνέχεια τεσσάρων ατόμων, με σκοπό τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Μιλήσαμε,
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διαφωνήσαμε, απογοητευτήκαμε αλλά στο τέλος καταλήξαμε, ότι πρέπει να ασκηθούμε στο να
ελέγχουμε τη συμπεριφορά μας. Σκεφτήκαμε και καταγράψαμε (σε κάρτες) αρνητικές και
θετικές προσεγγίσεις σε κάθε πρόβλημα που μπορεί να προκύψει. Συνειδητοποιήσαμε, ότι μόνο
με τις θετικές συμπεριφορές νιώθουμε θετικά συναισθήματα.
Με αφορμή το βιβλίο “Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε”, φτιάξαμε κι εμείς το δικό μας
βιβλίο. Ενεργοποιήσαμε τους γονείς, με σκοπό τη συνεργασία τους, στην κατανόηση και τη
διαχείριση αρνητικών συναισθημάτων, καθώς και την ενίσχυση των θετικών. Τα παιδιά μαζί με
τους γονείς τους μελέτησαν το βιβλίο που έφτιαξαν, συζήτησαν και πήραν κοινές αποφάσεις. Η
συνεργασία επισφραγίστηκε με μια ζωγραφιά την οποία τα παιδιά έφτιαξαν μαζί με τη μαμά,
τον μπαμπά ή τη γιαγιά.
Σημαντικό ρόλο στις καλές διαπροσωπικές σχέσεις, παίζει η ενίσχυση της φιλίας και της
αγάπης μεταξύ των παιδιών, καθώς και η συμμετοχή σε κοινές δράσεις, ενεργοποιώντας την
ομάδα σε όλες τις μορφές της. Οι περίπατοι, με σκοπό την παρακολούθηση σχολικών γιορτών,
οι εκδρομές, η συμμετοχή σε θεατρικές παραστάσεις, σε σχολικά προγράμματα και κοινές
εκδηλώσεις, φέρνουν τα παιδιά πιο κοντά εξομαλύνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις.
Τέλος στο μάθημα της Γλώσσας, μέσα από την ενότητα “Νιώθω”, εργαστήκαμε
συστηματικά, διερευνώντας κείμενα και γραμματικά φαινόμενα, εμπεδώσαμε την έννοια των
συναισθημάτων, βρίσκοντας φράσεις που τα περιγράφουν, μάθαμε να τα εκφράζουμε με
ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, μάθαμε αντίθετα και συνώνυμα. Έπειτα αξιολογήσαμε τις
κατακτήσεις μας με φύλλα εργασίας.
Ενσυναίσθηση

Η διαδικασία διερεύνησης των συναισθημάτων, είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μέσα απ’ τα
παιχνίδια ρόλων. Δοκιμάσαμε να ζήσουμε για λίγο τη ζωή κάποιου άλλου. Έτσι, γίναμε άνθρωποι
ηλικιωμένοι, γίναμε παιδιά μικρότερης ηλικίας, γίναμε άνθρωποι με ειδικές δεξιότητες, γίναμε
ζώα, γίναμε γεωργοί, γίναμε μετανάστες, γίναμε πρόσφυγες. Μπήκαμε στον ρόλο του δασκάλου,
αναθεωρώντας τη δική μας στάση. Συγκινηθήκαμε και νιώσαμε πολύ κοντά στον ρόλο μας.
Γίναμε άλλοι άνθρωποι και αισθανθήκαμε την ανάγκη για στήριξη και αλληλοβοήθεια..
Παίζοντας μάθαμε για την ενσυναίσθηση και τη βιώσαμε, δείχνοντας με αρκετούς τρόπους την
αλληλεγγύη μας.
Συμμετείχαμε ενεργά στο πρόγραμμα αναδοχής της Actionaid για τον Υakob Mikona,
συμβάλλοντας με το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στη συμμετοχή μας. Μ’ αυτόν τον τρόπο
νιώσαμε την ικανοποίηση, ότι ένα παιδί πάει σχολείο με τη δική μας τη στήριξη και η
υπερηφάνεια μας μεγάλωσε.
Μαζέψαμε καπάκια από πλαστικά μπουκάλια, με σκοπό τη δημιουργία Κέντρου Φροντίδας
ΑμεΑ, στηρίζοντας έτσι άτομα με αναπηρία. Γνωρίζοντας, ότι με τα καπάκια συμβάλουμε στην
αγορά ενός αναπηρικού οχήματος, η συμμετοχή ήταν συγκινητικά μεγάλη.
Η ανθρωπιστική κρίση μας προβλημάτισε και μας έφερε πολύ κοντά (συναισθηματικά)
στους πρόσφυγες. Αποφασίσαμε να συμμετέχουμε στην ανθρωπιστική βοήθεια, που προσέφερε
ολόκληρη η σχολική μονάδα, συμβάλλοντας με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, στο
“ανθρωπιστικό καραβάνι” που διοργανώθηκε με σκοπό τη συμπαράσταση αυτών των
ανθρώπων.
Παρακολουθήσαμε θεατρική παράσταση στο θέατρο “ΜΟΡΦΕΣ” με τίτλο “Αν εσύ...ήμουν
εγώ!”, στην οποία είχαμε την ευκαιρία να δούμε να διαδραματίζεται μπροστά μας, μια ιστορία
δύο αδερφών με πολλά προβλήματα στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, λόγω της διαφοράς
φύλου και ηλικίας. Όταν με βάση το σενάριο, ήρθαν ο ένας στη θέση του άλλου και άρχισαν να
βιώνουν ο ένας τα συναισθήματα του άλλου, οι όροι άλλαξαν, ως δια μαγείας. Οι σχέσεις τους
καλυτέρευσαν και θετικά συναισθήματα, όπως η αγάπη, η κατανόηση και η αλληλοβοήθεια
εγκαταστάθηκαν στη ζωή τους. Τέλος, φτιάξαμε αφίσα για την ενσυναίσθηση με μικτή τεχνική,
(ζωγραφική, κολάζ) δουλεύοντας ομαδικά.
Έτσι δείξαμε για άλλη μία φορά, ότι τα παιδιά από πολύ μικρά μπορούν να δείξουν
ευαισθησία απέναντι στους άλλους. Δε χρειάζεται πολλά για να ”βιώσεις” τα συναισθήματα των
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άλλων. Μ΄ ένα άγγιγμα, μια κίνηση του κεφαλιού, μ΄ένα χάδι, με σιωπή, μπορεί να επιτευχθεί η
ενσυναίσθηση. Και όταν η ενσυναίσθηση καταλήγει στην αλληλεγγύη και την αλληλοβοήθεια,
τότε ο στόχος έχει επιτευχθεί.
Διαφορετικότητα

“Ο αϊτός και το αηδόνι“ κείμενο από το α’ τεύχος του βιβλίου της Γλώσσας, ήταν η αφορμή,
προκειμένου να μιλήσουμε για τη μοναδικότητα και την αδιαμφισβήτητη αξία του καθενός.
Μιλήσαμε για τα καλά μας στοιχεία, για τα οποία οι άλλοι μας θαυμάζουν, μας αγαπούν και μας
αποδέχονται. Μιλήσαμε και για τ’ αρνητικά στοιχεία του εαυτού μας, τα οποία αν
αναγνωρίσουμε και αποδεχτούμε, μπορούμε να τα διορθώσουμε και να γίνουμε καλύτεροι.
Ζωγραφίσαμε τα καλά και τ’ άσχημά μας και προχωρήσαμε μελετώντας το βιβλίο με τίτλο
“ΕΛΜΕΡ Ο ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΑΣ”. Είδαμε τη διαφορετικότητα μέσα απ’ τη μοναδικότητα και
φτιάξαμε τον εαυτό μας βλέποντας, πόσο ξεχωριστός είναι ο καθένας μέσα στην ομάδα, αλλά
και πόσο όμορφη είναι η ομάδα μας. Συνειδητοποιήσαμε τη διαφορετικότητά μας μέσα από τα
έργα μας. Είδαμε ότι με το ίδιο θέμα, φτιάξαμε ο καθένας τελείως διαφορετικά πράγματα από
τον άλλο, αλλά εξίσου σημαντικά. Το αναλύσαμε εκθέτοντας τις ζωγραφιές (με θέμα τα
αποδημητικά πουλιά), τα χαρακτικά (με θέμα την ελιά), τα κολάζ (με θέμα ένα αστείο πρόσωπο),
τις κατασκευές (με αφορμή την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών), τους
χαρταετούς, τα βιβλία με θέμα “Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε”..
Συζητήσαμε για τους “διαφορετικούς” φίλους που συναντήσαμε μέσα στα βιβλία μας (τη
Χαρά, τον Πέτρο, τον Σπίθα, τη Βάγια την Κουκουβάγια) και καταλάβαμε πόσο μοναδικοί και
εξαιρετικοί είναι για μας. Μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα ανάμεσα στο φύλο, στο χρώμα, την
ηλικία, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τη προέλευση, την εξωτερική εμφάνιση, την αρτιμέλεια.
Καταλάβαμε πόσο βαρετό και ανώφελο είναι να είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά και με ποιο τρόπο
πρέπει κανείς να ανακαλύπτει τις αληθινές αξίες της ζωής. Μιλήσαμε για τον ρατσισμό και την
ξενοφοβία, δείχνοντας εικόνες και αναγνωρίζοντας ανθρώπινες υπάρξεις, πίσω από
διαφορετικές μορφές.
Εργαστήκαμε μέσα κι από άλλα κείμενα της Γλώσσας “Ο λαγός και η χελώνα”, “Η αλεπού κι
ο λέλεκας”, “Αν όλα τα παιδιά της γης”, στα οποία τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον, λέγοντας κι
άλλα παραδείγματα με βάση τη διαφορετικότητα.
Δικαιώματα

Είμαστε διαφορετικοί αλλά ίσοι μεταξύ μας, ήταν το επόμενο θέμα στη διερεύνησή μας.
Όλοι μας λοιπόν έχουμε τα ίδια δικαιώματα. Ψάξαμε τις αλήθειες μέσα μας, ανακαλύψαμε και
καταγράψαμε. Η θλιβερή επικαιρότητα, που αφορούσε στους πρόσφυγες της Συρίας, καθώς και
άλλα βίντεο που παρουσίαζαν ανάλογα φαινόμενα, κέντρισαν την ενσυναίσθηση και έβγαλαν
στην επιφάνεια πολλά ακόμα συναισθήματα.
Μάθαμε ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα, ανεξάρτητα από το φύλο τους, την
καταγωγή τους, το χρώμα τους, τη γλώσσα που μιλάνε και για την υιοθέτηση της Οικουμενικής
Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Είδαμε εικόνες με φρικαλεότητες του πολέμου, του
ρατσισμού και της ανθρώπινης εκμετάλλευσης. Επικεντρωθήκαμε στα παιδιά λέγοντας ότι
υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις για τα δικαιώματά τους.
Μέσα απ΄τη συζήτηση ανακαλύψαμε τα δικαιώματα των παιδιών για τροφή, νερό, στέγη,
φροντίδα, αγάπη, υγεία, οικογένεια, εκπαίδευση, ισότητα, διασκέδαση, ξεκούραση, καθαρό
περιβάλλον, παιχνίδι, ειρήνη, ελευθερία, δικαιοσύνη. Τα ζωγραφίσαμε και φτιάξαμε τη δική μας
διακήρυξη την οποία αναρτήσαμε μέσα στην τάξη μας. Δείχνοντας ιδιαίτερη ευαισθησία για
παιδιά με αναπηρία, συμμετείχαμε στη δράση της Actionaid “ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΟΡΑΤΑ ΣΕ
ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ”, με σκοπό να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες εκπαίδευσης, για παιδιά
με ειδικές δεξιότητες.
Κατόπιν, αναγνωρίζοντας ότι ο άνθρωπος είναι ένα κομμάτι της φύσης, δεν μπορούσαμε να
αγνοήσουμε και τη σχέση εξάρτησής του με αυτήν. Με αφορμή τα αδέσποτα σκυλιά του
σχολείου μας και ενεργοποιώντας για άλλη μια φορά την ενσυναίσθηση, αρχίσαμε να
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εντοπίζουμε τις ανάγκες τους. Φέραμε στη μνήμη μας τους ρόλους ζώων (κατσίκες, βάτραχοι,
πάπιες, αγελάδες, γάτες, γάιδαροι) που είχαμε στη χριστουγεννιάτικη θεατρική παράσταση.
Επισκεφτήκαμε το πάρκο ζώων “Osrich zoo park” στην Επισκοπή και πλησιάσαμε,
παρατηρήσαμε, χαϊδέψαμε, φροντίσαμε, ταϊσαμε, αρμέξαμε και έτσι βγάλαμε τα
συμπεράσματά μας για τις ανάγκες τους. Μιλήσαμε για την Οικουμενική Διακήρυξη των
Δικαιωμάτων των Ζώων και φτιάξαμε τη δική μας διακήρυξη την οποία αναρτήσαμε στην τάξη.
Ο σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον και ο τρόπος που τον εκφράζουμε, μας καθορίζει σαν
ανθρώπινα όντα. Έτσι δεν αφήσαμε το περιβάλλον μας έξω απ’ τις δραστηριότητές μας. Ήρθαμε
σ’ επαφή με τη φύση με διάφορους τρόπους. Με αφορμή τη διεξαγωγή του παράλληλου
προγράμματός μας “Γνωρίζω - αγαπώ - προστατεύω τον τόπο μου” βγήκαμε έξω στη φύση.
Επισκεφτήκαμε τον Αποσελέμη, πήγαμε σε ελαιώνα και ελαιοτριβείο, φυτέψαμε πατάτες σε
γειτονικό χωράφι, επισκεφτήκαμε φυτώριο αγοράζοντας φυτά, τα οποία φυτέψαμε στο σχολείο
μας. Είδαμε τις ανάγκες των φυτών και ευαισθητοποιηθήκαμε για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος. Μιλήσαμε για ανακύκλωση και την κάναμε πράξη, κατασκευάζοντας όμορφα
πράγματα κατά τη διάρκεια όλης της σχολικής χρονιάς (χριστουγεννιάτικες κατασκευές,
στεφάνια λουλουδιών, κολάζ, γλάστρες από πλαστικά μπουκάλια κ.ά.), με βάση την
επαναχρησιμοποίηση υλικών. Δημιουργήσαμε τη γωνιά ανακύκλωσης και μαζέψαμε καπάκια
μπουκαλιών και μπαταρίες και ζωγραφίσαμε αφίσες.
Βία

Μέσα στο όμορφο και ήρεμο περιβάλλον που προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε στο
ταξίδι μας, υπήρχαν πολλές στιγμές που μας έκαναν να αλλάξουμε διάθεση. Όταν έρχονταν οι
συγκρούσεις, που συνοδεύονταν από μια βίαιη συμπεριφορά, σωματική ή λεκτική. Δακρυσμένα
ματάκια, κόκκινα από θυμό μαγουλάκια, χτυπημένα ποδαράκια, σχισμένα τετράδια. Ώρα να
μιλήσουμε για τις βίαιες συμπεριφορές και να βρούμε λύσεις.
Η σωματική βία εύκολα αναγνωρίζεται, ιδιαίτερα όταν συνοδεύεται από πόνο. Μιλήσαμε
και για άλλες μορφές βίαιας συμπεριφοράς. Είδαμε τη βία μέσα στον πόλεμο, στους καβγάδες,
στα χτυπήματα, στα ψέματα, στις κλεψιές, στις βρισιές, στη συκοφαντία, στην πείνα, στην
εγκατάλειψη, στον πόνο, στις κακουχίες, στην εξαπάτηση κ.ά. Τοποθετήσαμε έναν πίνακα
καταγραφής περιστατικών βίας, στον οποίο τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν,
οποιαδήποτε στιγμή συνειδητοποιούσαν οτιδήποτε θεωρούσαν βίαιο.
Διαχωρίσαμε τις μορφές βίας, σε σωματική και λεκτική που μπορεί να περιλαμβάνει και την
ψυχολογική. Ζωγραφίσαμε καταγράφοντας περιστατικά. Αναφερθήκαμε στη σεξουαλική βία,
βλέποντας βίντεο με “Τον κανόνα των εσωρούχων” και “Το μυστικό της Νίκης”. Συζητήσαμε για
τον κανόνα λύνοντας απορίες και επισημαίνοντας την προσοχή των παιδιών, σε περίεργες
συμπεριφορές ενηλίκων. Έπειτα φτιάξαμε αφίσα, ώστε να εμπεδώσουμε τις γνώσεις μας, αλλά
και να δηλώσουμε τη στάση μας σ’ αυτήν τη μορφή βίας.
Ψάξαμε τρόπους αντιμετώπισης και ανατρέξαμε στο βιβλίο μας “Τα χέρια δεν είναι για να
δέρνουμε”, επισημαίνοντας ότι οι διαφορές μας λύνονται με συζήτηση και τα αρνητικά
συναισθήματα μπορούν να εκτονωθούν, μέσα από καλλιτεχνικές και αθλητικές δραστηριότητες.
Εργαστήκαμε με γραπτό λόγο, καταγράφοντας θετικές και αρνητικές αντιδράσεις μας, πάνω σε
πιθανές (άσχημες) συμπεριφορές συμμαθητών μας. Καταλήξαμε μετά από συζήτηση να
κατοχυρώσουμε τη θετική αντίδραση ως καταλληλότερη.
Τέλος, επισφραγίσαμε την άποψή μας ότι απορρίπτουμε τη βία, με μια αφίσα, λέγοντας “ΟΧΙ
ΣΤΗ ΒΙΑ”, την οποία αναρτήσαμε και υποστηρίξαμε.
Σχολικός εκφοβισμός

Ο σχολικός εκφοβισμός, ήταν ένα θέμα στο οποίο είχαμε αναφερθεί αρκετές φορές, χωρίς
όμως να εμβαθύνουμε. Μετά από την πορεία μας και τη δουλειά πάνω στα ανθρώπινα
δικαιώματα και τις μορφές βίας, το έδαφος ήταν έτοιμο.
“Τα μπαλόνια της φιλίας” και “Η Μόνα σε καινούριο σχολείο” είναι οι δύο ιστορίες που μας
έκαναν να προβληματιστούμε και να ενεργοποιήσουμε την ενσυναίσθηση. Άρχισαν οι πρώτες
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συζητήσεις για τα συναισθήματα των ηρώων καθώς και η ταύτιση με κάποιους από τους ήρωες.
Εντοπίσαμε το θύμα, τον θύτη και τους παρατηρητές στην ιστορία της Μόνας. Καταλάβαμε ποιες
ήταν οι συνέπειες γι’ αυτό που είχε υποστεί, αλλά και πως άλλαξαν τα πράγματα με την
αντίδραση των συμμαθητών της (παρατηρητών). Έπειτα από την επέμβαση της δασκάλας, τα
πράγματα εξελίχθηκαν καλύτερα. Σ’ αυτό το σημείο διευκρινίσαμε ότι σε τέτοιου είδους
επεισόδια, δεν είναι κάποιος μαρτυριάρης, αν πει στη δασκάλα ή το δάσκαλο τι συνέβη.
Συνεχίσαμε παρακολουθώντας βίντεο (animation), με τίτλο “ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΝΤΑΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ
ΑΓΓΙΞΕΙΣ”, (μεταγλλωτισμένο).Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν με τον τρόπο παρουσίασής του και το
κράτησαν έντονα στη μνήμη τους. Έτσι με αφορμή το βίντεο και με διερευνητική διαδικασία,
μάθαμε ποια είναι τα παιδιά που γίνονται εύκολα στόχος, ξαναφέρνοντας στην επιφάνεια τη
διαφορετικότητα. Ξεκαθαρίσαμε, ότι δε φταίει αυτός που δέχεται την επίθεση και μιλήσαμε για
τις μορφές εκφοβισμού. Είπαμε για τη σωματική (χτυπήματα, σπρωξίματα...) και τη λεκτική βία
(βρισιές, απειλές, κοροϊδίες, εξευτελισμός, κατηγορίες, προσβολές…), επισημαίνοντας ότι η
ψυχολογική βία που υφίστανται τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη και οι συνέπειες φαίνονται στις
αϋπνίες, στο άγχος, στον πονοκέφαλο, στον πονόκοιλο, στην άρνηση συμμετοχής. Αναφέραμε
τη σεξουαλική βία επαναλαμβάνοντας “τον κανόνα των εσωρούχων” και την ηλεκτρονική,
παρόλο που η ηλικία των παιδιών (Β΄τάξη) δεν τους επιτρέπει (προς το παρόν) να έχουν τέτοιου
είδους πρόβλημα. Αναφέραμε τρόπους πρόληψης και αντιμετώπισης, ξεκαθαρίζοντας πότε ένα
επεισόδιο είναι σχολικός εκφοβισμός και πότε απλά μια επίθεση. Δώσαμε μεγάλη έμφαση και
επιμείναμε στο γεγονός ότι δεν είμαστε “καρφιά” μιλώντας στους γονείς ή στους δασκάλους μας
για τέτοια περιστατικά. Τέλος είδαμε ότι “μπορούμε να νικήσουμε τους νταήδες χωρίς να τους
αγγίξουμε”.
Στη συνέχεια είδαμε βίντεο με απόσπασμα από τη σειρά “Ο μικρός Νικόλας” που έδειχνε
επεισόδιο σχολικής βίας και μετά διερευνήσαμε το περιστατικό, με τη βοήθεια της παρουσίασης
“Τι ώρα είναι; Ώρα να μιλήσουμε για τη βία!” του Βαγγέλη Κελεσίδη. Τα παιδιά έδειξαν, ότι έχουν
εμπεδώσει σε ικανοποιητικό βαθμό για την ηλικία τους, τι σημαίνει σχολική βία και πως
αντιμετωπίζεται. Ήταν ώρα λοιπόν να καταγράψουμε τις γνώσεις και τις εμπειρίες μας.
Χρησιμοποιώντας γραπτό λόγο (φράσεις σε συννεφάκια και επιγραφές) και ζωγραφική,
οργανώσαμε φτιάχνοντας κολάζ και ολοκληρώσαμε ετοιμάζοντας το βιβλίο μας “Σχολείο χωρίς
φόβο” το οποίο διαβάζαμε και ξεφυλλίζαμε συχνά.
Δε μείναμε όμως εκεί. Γίναμε μάρτυρες ενός επεισοδίου σχολικής βίας μέσα από παιχνίδι
ρόλων. Μέσα από αυτό συνειδητοποιήσαμε τον πολύ σπουδαίο ρόλο των παρατηρητών, που
είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από εμάς έχουμε βιώσει. Καταλάβαμε, ότι πρέπει να έχουμε
ενεργό ρόλο και να μην είμαστε παθητικοί θεατές. Πρέπει να μην είμαστε αδιάφοροι και να
μάθουμε να αντιδρούμε, καταγγέλοντας τέτοια γεγονότα, αλλά παράλληλα να στηρίξουμε το
θύμα. Δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι, απορρίπτοντας εξ’ αρχής τον νταή-θύτη, αλλά δίνοντάς
του την ευκαιρία να αλλάξει συμπεριφορά ή να βρει τι είναι αυτό που του φταίει, μπορεί τελικά
να καταφέρουμε να κερδίσουμε έναν ακόμη φίλο. Συζητήσαμε για τη σπουδαιότητα του ρόλου
μας γενικά, ως παρατηρητές στην πορεία της ζωής μας και πόσο σημαντικό είναι να μην μένουμε
απαθείς σε ότι συμβαίνει γύρω μας, αφήνοντας άλλους να καθορίζουν τη ζωή μας.
Όλα τα παραπάνω θα ήταν δυσκολότερα, αν δεν είχαμε από την αρχή τη στήριξη των
γονέων, οι οποίοι ανταποκρίνονταν θετικά σε κάθε πρόσκληση. Καλέσαμε λοιπόν τους γονείς με
σκοπό, την ενημέρωση, την διερεύνηση και τον προβληματισμό πάνω σε θέματα δυναμικής της
ομάδας, παρακολουθώντας βίντεο με τις “Αγριόχηνες”, βίντεο με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό
και τους ρόλους που μπορεί να έχουν τα παιδιά “Το τίμημα της σιωπής” και συζητήσαμε τον
ρόλο της οικογένειας, με τη βοήθεια της παρουσίασης από το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου. Είδαμε ένα
βίντεο που μας συγκίνησε “όταν νόμιζες ότι Δεν κοιτούσα - Γράμμα από ένα πρώην παιδί”. Τέλος
φτάξαμε μια αφίσα, επισφραγίζοντας ότι συνειδητοποιήσαμε με ποιον τρόπο θα βοηθήσουν οι
γονείς ώστε να σταματήσει η βία και ενεργοποιηθήκαμε πάνω σ’ αυτό. Η συνεργασία με τους
γονείς ήταν εποικοδομητική καθώς είχαν ρόλο μεσολαβητικό, συμβουλευτικό και πάντα έκαναν
ότι καλύτερο μπορούσαν για τα δίνονται λύσεις στα προβλήματά μας.
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Ολοκληρώνοντας τις δράσεις μας για τον σχολικό εκφοβισμό, υποσχεθήκαμε ότι δεν θα
επιτρέψουμε, όσο περνάει από το χέρι μας τη σχολική βία να μπει και να επηρεάσει τη ζωή μας
και φτιάξαμε μια αφίσα που το επιβεβαιώνει λέγοντας: “ΑΣ ΒΑΛΟΥΜΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΓΙΑ ΝΑ
ΔΙΩΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΑΠ’ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ”.
Φιλία

Όλη τη σχολική χρονιά το κύριο μέλημά μας ήταν να γίνουμε μια ομάδα δεμένη και
αγαπημένη ενισχύοντας την αυτοεκτίμησή μας και δημιουργώντας δεσμούς φιλίας. Γνωρίσαμε
τη Χαρά, τον Λουκά, τη Γαλήνη, τον Αρμπέν και τη Βάγια μέσα από τα βιβλία της Γλώσσας,την
Ελένη, τον Νικόλα, την Άννα, τον Χρήστο, τον Σπίθα, τη Νεσχάν, τον Πέτρο, τη Μαρίνα, τον Σπύρο,
την Κλόντια, από τα βιβλία των Μαθηματικών, τον Κυριάκο, την Ανθή με τον σκύλο τους από τα
βιβλία της Μελέτης Περιβάλλοντος. Το συναίσθημα της φιλίας έγινε πολύ οικείο και οι σχέσεις
φιλίας εντοπίστηκαν και συζητήθηκαν .
Παρακολουθήσαμε την ταινία “Ο τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία” και
συνειδητοποιήσαμε, ότι η δύναμη της φιλίας είναι μεγάλη και μπορεί να νικήσει κάθε απειλή.
Είδαμε και αναλύσαμε τη δύναμη της φιλίας μέσα από κείμενα “ Ο μικρός κάστορας και η ηχώ”
(Ανθολόγιο), “Το παιδί με τ’ ακορντεόν” (βιβλίο Γλώσσας), “Μαζί είναι καλύτερα” (βιβλίο
Γλώσσας), από το οποίο εμπνευστήκαμε και φτιάξαμε τους χαρταετούς μας. Για να καταφέρουμε
να φτάσουμε πολύ πολύ ψηλά, αποφασίσαμε να φτιάξουμε όλοι μαζί τον χαρταετό της φιλίας
και τον ενισχύσαμε, γράφοντας πάνω του όλα τα καλά μας στοιχεία. Έτσι έγινε πιο δυνατός και
πέταξε ψηλά, χωρίς να φοβάται.
Πλησιάσαμε και αγκαλιάσαμε καινούριους μαθητές, που ήρθαν στην τάξη μας μετά το
Πάσχα. Δημιουργήσαμε έναν τρόπο προσέγγισης και αποδοχής και σπάσαμε τον πάγο
διασκεδάζοντας, χορεύοντας, τραγουδώντας. Δείξαμε έτσι έμπρακτα, ότι η φιλία μάς δένει και
μας κάνει χαρούμενους.
Τονίσαμε την αξία της αγάπης και της συγχώρεσης κατασκευάζοντας “τα κεριά της αγάπης”
με αφορμή τη γιορτή της Ανάστασης του Χριστού. Μοιραστήκαμε ευχές μαθαίνοντας, ότι όταν
υπάρχει καλή διάθεση και θέληση, όλα προχωρούν καλύτερα.
Αν όλοι είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι, θα πάμε μπροστά και θα φτιάξουμε έναν
καλύτερο κόσμο, όπως ονειρεύεται κάθε παιδί. Φέραμε στη μνήμη μας το ποίημα του Γιάννη
Ρίτσου “Αν όλα τα παιδιά της γης” και νιώθοντας έτσι πιο δυνατοί, υποσχεθήκαμε φωνάζοντας
όλοι μαζί ότι θα βάλουμε ένα χεράκι να διώξουμε τον φόβο από το σχολείο.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε τους γονείς των παιδιών, για την εμπιστοσύνη και τη στήριξη στη διεξαγωγή
του προγράμματός μας.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τη σχολική μας σύμβουλο την κυρία Ανδρονίκη Σπαθαράκη για τη
σεμιναριακή υποστήριξη, τη δυνατότητα συνεργασίας που μας παρείχε με το ΚΕΣΑΝ Ηρακλείου
και τη συμβουλευτική καθοδήγηση, για την πραγματοποίηση του προγράμματος.

Αναφορές
Ιστοσελίδες

●
●
●
●
●
●
●
●

Ταμπαλόνια της φιλίας
Η Μόνα σε καινούριο σχολείο
Ο κανόνας των εσωρούχων
Το μυστικό της Νίκης
ΝΙΚΗΣΕ ΤΟ ΝΤΑΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΓΓΙΞΕΙΣ
Ο μικρός Νικόλας (απόσπασμα)
Τι ώρα είναι; Ώρα να μιλήσουμε για τη βία! (Βαγγέλης Κελεσίδης)
Αγριόχηνες
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●
●
●

Το τίμημα της σιωπής
Όταν νόμιζες ότι Δεν κοιτούσα-Γράμμα από ένα πρώην παιδί
Ο Τριγωνοψαρούλης εναντίον μεγάλου καρχαρία

Βιβλία

●
●

ΦΡΙΚΑΝΤΕΛΑ Η ΜΑΓΙΣΣΑ ΠΟΥ ΜΙΣΟΥΣΕ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ (Ευγένιος ΤριβΙζάς).
Τα χέρια δεν είναι για να δέρνουμε (Μάρτιν Αγκάσι).
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Αποστολή Πηνελόπη Gandhi
Η τέχνη της υφαντικής αναβιώνει μέσα από τα μάτια των μαθητών
Κωνσταντίνα Τζώρτζογλου1
Δημοτικό Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
Περίληψη
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό "Πανεπιστήμιο των
Ορέων" και εντάσσεται στο ομότιτλο πρόγραμμα "Αποστολή Πηνελόπη Gandhi". Συνδυάζει την
αλληλοδιδακτική μέθοδο, την ερευνητική μάθηση και επισκέψεις σε άλλα σχολεία που
εντάσσονται στο ίδιο πρόγραμμα. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, προσεγγίσαμε σχετικούς
μύθους, τραγούδια, κατασκευάσαμε δικές μας δημιουργίες με τη χρήση κλωστής. Πήραμε
συνεντεύξεις από μαθητές και φτιάξαμε δικά μας βίντεο που παρουσιάσαμε και σε άλλα σχολεία
και θα πραγματοποιήσουμε πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις σε μουσεία. Τέλος παρουσιάσαμε
το ομότιτλο βιβλίο της συναδέλφου Αμαλίας Φιλιππάκη στην παρουσίαση βιβλίων των
εκδόσεων Ίτανος με δραματοποιημένη αφήγηση και μουσικοκινητικές δραστηριότητες.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/gandhi.html

Λέξεις κλειδιά
Υφαντική τέχνη, αργαλειός, λαογραφία, πανεπιστήμιο των Ορέων

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον εθελοντικό οργανισμό “Πανεπιστήμιο των
Ορέων”2 και εντάσσεται στο ομότιτλο πρόγραμμα “Αποστολή Πηνελόπη Gandhi”. Η αποστολή
Πηνελόπη Gandhi είναι πρωτοπόρος δράση του Πανεπιστημίου των Ορέων και η ομάδα της εδώ
και δέκα χρόνια αναβιώνει την τέχνη της υφαντικής, αναπτύσσει νέες οικοτεχνικές μορφές
παραγωγής, δημιουργεί πιστοποιημένα υφαντά που απεικονίζονται σε μινωικά αγγεία, τα οποία
θα προωθηθούν στη διεθνή αγορά, σε μουσεία και σε ιδιωτικές συλλογές.
“Η ομάδα της αποστολής, ενθαρρύνει τους ανθρώπους της Κρήτης, να ξαναπιάσουν το νήμα
της πανάρχαιης, θεϊκής αυτής τέχνης, ως στοιχείο που συμφιλιώνει και συνενώνει τους
ανθρώπους με τον εαυτό τους, με τη φύση και τους συνανθρώπους τους, όχι μόνο στην Κρήτη,
αλλά και σε όλη την οικουμένη.”3
Το όνομα της αποστολής δεν είναι τυχαίο. Προέρχεται από την Πηνελόπη, την κατεξοχήν
υφάντρα της αρχαιότητας, που αφιέρωσε όλη τη ζωή της σε ένα υφαντικό εργαστήρι και τον
Mahatma Gandhi. Η Πηνελόπη μέσα από τον αργαλειό της έδειξε την πίστη της, την αγάπη της
και τις πολυμήχανες σκέψεις της, περιμένοντας καρτερικά τον Οδυσσέα.
Ο Mahatma Gandhi μέσα από την ενασχόλησή του με την υφαντική, υποδηλώνει μια
κοινωνική στάση ενάντια στην ομοιομορφία. Με την επιμονή του να φτιάχνει μόνος του τα
ενδύματά του, κατέστησε την κατασκευή κλωστής σύμβολο της αντίστασης των Ινδών στην
1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΆΛΩΝ - kotzortzoglou@gmail.com
Εθελοντική οργάνωση που ιδρύθηκε το 2007 στη Κρήτη από τον καθηγητή οφθαλμολογίας κ. Ιωάννη
Παλλήκαρη, καθηγητές του Πανεπιστημίου της Κρήτης, από μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού,
διανοούμενους, τεχνίτες, κτηνοτρόφους, γεωργούς και μάστορες του λαϊκού βίου της Κρήτης με στόχο τη
διαφύλαξη και τη μελέτη του τρόπου ζωής των ορεινών κοινοτήτων.
3
http://www.panoreon.gr/gandhi/actions
2
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Αγγλική κυριαρχία, η οποία μέσω της εκβιομηχάνισης και της υφαρπαγής του βαμβακιού,
υποβάθμισε, κατέκτησε και ταπείνωσε την Ινδία.
Η ομάδα της Αποστολής αποτελείται από εθελοντές, πρόσωπα διεθνούς κύρους, της
επιστήμης και της τέχνης. Εμπνεύστρια και συντονίστρια της Αποστολής είναι η κ. Βαρβάρα
Τερζάκη-Παλλήκαρη.
Ένα από τα σχολεία που συνεργάζονται με τη συγκεκριμένη Αποστολή είναι το σχολείο μας
και πραγματοποιεί εδώ και χρόνια προγράμματα συνδεδεμένα με την “Αποστολή Πηνελόπη
Gandhi”. Έτσι κι εμείς τη φετινή χρονιά αποφασίσαμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το πρόγραμμα
αναβιώνοντας την τέχνη της υφαντικής στα μάτια των μικρών μαθητών, διδάσκοντάς τους
παράλληλα αξίες ζωής που διδάσκει το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Περιγραφή δράσης
Η δική μας συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα για τη φετινή χρονιά διήρκεσε από τον
Νοέμβριο μέχρι τον Μάιο και ελπίζουμε θα συνεχιστεί και την επόμενη σχολική χρονιά. Μέσα σε
αυτούς τους μήνες έγιναν πολύ περισσότερες δράσεις απ’ όσες φανταζόμασταν και οι μαθητές
συμμετείχαν ενεργητικά, γνωρίζοντας την τέχνη της υφαντικής υπό το πρίσμα πολλών
διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων όπως τα Μαθηματικά, η Γλώσσα, η λαογραφική
παράδοση, η ιστορία, τα εικαστικά.
Οφείλουμε επίσης να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα αυτό είχε πραγματοποιηθεί ξανά στο
Σχολείο μας πριν δύο χρόνια με μαθητές που τώρα φοιτούν στην πρώτη Γυμνασίου. Έτσι
δουλέψαμε με μαθητές τις Α’ & Β’ Δημοτικού, αλλά και με τους συγκεκριμένους μαθητές από το
Γυμνάσιο.
Πιο συγκεκριμένα κατά την διάρκεια αυτών των μηνών ασχοληθήκαμε με τις παρακάτω
δράσεις:
Νοέμβριος

Αρχικά θεωρήσαμε ότι ήταν απαραίτητο να ξεκινήσουμε με μια διερεύνηση των
προγενέστερων γνώσεων και ιδεών που είχαν οι μαθητές της Α’ & Β’ Δημοτικού πριν την έναρξη
του προγράμματος. Έτσι ξεκινήσαμε φτιάχνοντας ένα ενδιαφέρον βίντεο ρωτώντας τους
μαθητές κάποιες βασικές ερωτήσεις, όπως: από τι φτιάχνονταν τα ρούχα στο παρελθόν; πώς
βάφονταν τα υφάσματα; από τι προερχόταν η πρώτη ύλη της κλωστής; κλπ. Το συγκεκριμένο
βίντεο ήταν πραγματικά ιδιαιτέρως διασκεδαστικό, γιατί οι απαντήσεις ήταν πολύ αστείες και
απείχαν πολύ από την πραγματικότητα. Ιδέες ότι οι βελόνες μπορεί να προέρχονταν από
πευκοβελόνες ή ότι οι κλωστές προερχόταν από το δέρμα τίγρη μας διασκέδασαν πολύ.
Οφείλουμε βέβαια να παραδεχτούμε ότι κάποιοι από τους μαθητές ήξεραν αρκετά πράγματα
για την τέχνη της υφαντικής και για την προέλευση της κλωστής και του υφάσματος.
Μετά τη δημιουργία του video, πήγαμε στις 27 Νοεμβρίου 2015 στο Δημοτικό Σχολείο
Πισκοκεφάλου Σητείας. Εκεί οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί, που πραγματοποιούν το ίδιο
πρόγραμμα, μας υποδέχτηκαν με θερμή υποδοχή και μας παρουσίασαν τις δράσεις τους.
Καλεσμένοι ακόμη, ήταν πρόσωπα κύρους όπως η κ. Βαρβάρα Τερζάκη με την ομάδα της και
σύμβουλοι εκπαίδευσης, οι οποίοι επίσης μίλησαν για την Αποστολή και τον τεράστιο σκοπό της
για τη διατήρηση της ιστορικής μας παράδοσης.
Οι μαθητές του Γυμνασίου που συμμετείχαν στο παρελθόν σε αυτό το πρόγραμμα ήρθαν
μαζί μας και παρουσίασαν όλες τις δράσεις που είχαν κάνει μέχρι τότε. Στη συνέχεια η κυρία
Βαρβάρα Τερζάκη-Παλλήκαρη μας έκανε μια ξενάγηση σε ένα παραδοσιακό σπίτι, που έχει
πλέον ρόλο λαογραφικού μουσείου και είδαμε εκεί παραδοσιακό αργαλειό, ανέμη και άλλα
εργαλεία υφαντικής.
Μετά την ευχάριστη ξενάγηση, συμμετείχαμε στα “Καφενεία των Γυναικών”, μια από τις
δράσεις που κάνει το “Πανεπιστήμιο των Ορέων” μαζί με την “Αποστολή Πηνελόπη Gandhi”. Οι
γυναίκες του χωριού μαγειρεύουν ποικίλα εδέσματα και μετά όλοι μαζί συζητούν και
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ανταλλάσσουν απόψεις, με στόχο τη διαφύλαξη και τη μελέτη του τρόπου ζωής των ορεινών
κοινοτήτων.
Αφού συζητήσαμε για τη σκοπιμότητα αυτής της αποστολής, ευχαριστήσαμε όλους για την
φιλοξενία τους και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.
Δεκέμβριος

Κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου ξεκινήσαμε να μιλάμε στους μαθητές για την προέλευση
των κλωστών, από λινάρι, μαλλί, μετάξι και βαμβάκι. Στη συνέχεια τους φέραμε σε επαφή με
μάλλινες κλωστές, λεπτές και χοντρές και φτιάξαμε μαζί χριστουγεννιάτικες κατασκευές με τη
χρήση των κλωστών. Τις κατασκευές τις πουλήσαμε στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι.
Ιανουάριος

Όταν επιστρέψαμε από τις διακοπές των Χριστουγέννων επισκεφτήκαμε το Ιστορικό
Μουσείο Ηρακλείου και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα “Υφαίνουμε”. Εκεί η υπεύθυνη του
προγράμματος αρχικά έκανε ερωτήσεις στους μαθητές για να ανακαλύψει προγενέστερες
γνώσεις και μετά μας έδειξε ένα ένα τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν οι υφάντρες της εποχής,
πώς τα χρησιμοποιούσαν και γιατί. Μας έδειξε πώς από το μαλλί ή το βαμβάκι έφτιαχναν την
κλωστή, πώς την τύλιγαν και πώς τη χρησιμοποιούσαν έπειτα.
Στη συνέχεια ακολούθησε μια ξενάγηση στο λαογραφικό κομμάτι του Μουσείου, όπου οι
μαθητές είδαν από κοντά υφαντά που διατηρούνται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τέλος
επισκεφτήκαμε το παραδοσιακό δωμάτιο της εποχής εκείνης, με κρεμασμένες κουβέρτες,
υφασμένες στον αργαλειό, παραδοσιακά υφαντά και εργαλεία υφαντικής. Εκεί είδαμε και από
κοντά τον παραδοσιακό αργαλειό και η υπεύθυνη μάς έδειξε βήμα βήμα πώς λειτουργεί.
Φεβρουάριος

Τον Φεβρουάριο επισκεφθήκαμε το παραδοσιακό χωριό “Αρόλιθος” και παρακολουθήσαμε
το πρόγραμμα “Αχ! Αυτός ο αργαλειός σου!” το οποίο ήταν σχετικό με την τέχνη της υφαντικής.
Αρχικά μας υποδέχτηκε μια κοπέλα η οποία ήταν ντυμένη με την παραδοσιακή Κρητική φορεσιά
εκείνης της εποχής. Αφού έγινε μια μικρή ξενάγηση στον χώρο του μουσείου, συζητήσαμε για τα
υφαντά που παρατηρούσαμε γύρω μας και για το ποια ήταν η χρησιμότητά τους.
Στη συνέχεια η υπεύθυνη του προγράμματος άρχισε να διηγείται ένα παραμύθι στο οποίο
οι μαθητές συμμετείχαν βιωματικά και με τον τρόπο αυτόν παρουσίαζε μία μία τις πρώτες ύλες
από τις οποίες μπορεί να φτιαχτεί η κλωστή. Οι μαθητές άγγιξαν, μύρισαν και συζήτησαν για το
λινάρι, το βαμβάκι, το μαλλί και το μετάξι. Έπιασαν κλωστές διαφορετικές από αυτά τα υλικά,
όπως και διαφορετικά υφάσματα. Έπειτα κατευθυνθήκαμε σε έναν άλλον χώρο. Στον χώρο του
αργαλειού. Εκεί όλοι οι μαθητές σε ζευγάρια μαζί με την υπεύθυνη του προγράμματος ύφαιναν
κανονικά στον αργαλειό ώστε να γνωρίσουν και στην πράξη τη διαδικασία αυτήν. Κατά τη
διάρκεια που τα ζευγάρια ύφαιναν στον αργαλειό, οι υπόλοιποι μαθητές έφτιαχναν χάρτινα
χαλιά σε κόλλες Α4, χρησιμοποιώντας ήδη υπάρχοντα πλαστικοποιημένα μοτίβα, παρμένα από
παραδοσιακά υφαντά της εποχής. Επίσης κάποιοι άλλοι μαθητές έφτιαχναν καρουλάκια
τυλίγοντας κλωστή σε ξυλαράκι όπως έκαναν στο παρελθόν. Το πρόγραμμα ήταν υπέροχο και οι
μαθητές το ευχαριστήθηκαν.
Μάρτιος

Τον Μάρτιο υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας το “Θέατρο του Παπουτσιού” με θέμα
“Μαλαματένιος Αργαλειός και Φιλντισένιο Χτένι”. Με ένα μουσικοχορευτικό παραμύθι μας
παρουσίασαν την τέχνη της υφαντικής, συνδέοντας το παραμύθι της “Ωραίας Κοιμωμένη” με
λαογραφικά στοιχεία από την κρητική παράδοση. Ακούσαμε το παραμύθι, συμμετείχαμε
ενεργητικά σε αυτό, φτιάξαμε έναν ανθρώπινο αργαλειό από παιδιά και διασκεδάσαμε
μαθαίνοντας πληροφορίες για την τέχνη της υφαντικής.
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Απρίλιος

Τον Απρίλιο δημιουργήσαμε το δικό μας μουσικοχορευτικό παραμύθι. Η συνάδελφος και
υποδιευθύντρια του σχολείου μας, Φιλιππάκη Αμαλία έγραψε το παραμύθι με τίτλο “Πηνελόπη
Gandhi” με θέματα που αγγίζουν τις αξίες της ζωής, τον ρατσισμό, την υφαντική και την ελπίδα
που προέρχεται από την ίδια την παράδοση. Πήγαμε σε επαγγελματικό στούντιο, όπου η κυρία
Μαρία Καρυωτάκη δάνεισε τη φωνή της και ηχογραφήσαμε το παραμύθι αυτό προσθέτοντας
μέσα και μουσικοχορευτικά κομμάτια. Δημιουργήσαμε ένα μουσικοχορευτικό παραμύθι και το
δραματοποιήσαμε με τη βοήθεια των μαθητών της Α’ και Β’ Δημοτικού του σχολείου μας.
Στη συνέχεια το παρουσιάσαμε στο 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου σε μια από τις
συναντήσεις που είχαμε με άλλα σχολεία μέσα από το πρόγραμμα “Πηνελόπη Gandhi”. Το
συγκεκριμένο σχολείο ακολουθούσε ένα πρόγραμμα υφαντικής και μας παρουσίασαν διάφορες
μεθόδους υφαντικής με τα δάχτυλα, δικές τους δημιουργίες, όπως μικρούς ατομικούς
αργαλειούς και μας παρουσίασαν τις δράσεις που είχαν κάνει μέχρι τότε.
Στις 4 Απριλίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου παρουσιάσαμε το
παραμύθι μας στο φεστιβάλ “Γύρω Γύρω όλοι” που διοργάνωσαν οι εκδόσεις Ίτανος.
Μάιος

Η “Αποστολή Πηνελόπη Gandhi” έρχεται και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με την
έκθεση που πραγματοποιήθηκε από τις 24 Μαΐου έως τις 20 Ιουνίου 2016 με τίτλο “Ο μίτος της
Αριάδνης και ο αργαλειός της Πηνελόπης”. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, το μεγαλύτερο
μουσείο για τον Μινωικό Πολιτισμό στην Ελλάδα, κατέχει και εξέχουσα θέση στην παγκόσμια
ιστορία της υφαντικής..
Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου σώζονται κατάλοιπα δύο σημαντικών λειτουργιών:
της νηματουργίας που γίνεται με τη βοήθεια του αδραχτιού ώστε να γίνει νήμα, από το οποίο
διατηρήθηκαν μόνο τα σφόνδυλοι και της ύφανσης, συγκεκριμένα οι αγνύθες, κατάλοιπα του
αργαλειού με βάρη, όπου και γινόταν η ύφανση. Οι αγνύθες ήταν τα βάρη που τέντωναν τα
στημόνι.
Στην παρούσα έκθεση γίνεται μια ανακατασκευή του αργαλειού με βάρη.
Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια όπου συνεργάστηκαν ξυλουργός, αρχαιολόγος και
ειδικευμένος υφαντουργός σε πολύωρες συναντήσεις και σειρά δοκιμών, για να επιτευχθεί η
λειτουργία του αργαλειού κατά τον αρχαίο τρόπο. Επίσης υφάνθηκαν μινωικά υφάσματα με τα
μοτίβα τους ειδικά γι’ αυτήν την έκθεση και με νήματα που παρήχθησαν όπως τα αρχαία και
επιδεικνύονται πλάι στον αρχαίο αργαλειό. Τέλος οι αγνύθες που κρέμονται από τα στημόνι
είναι γνήσια αντίγραφα των αρχαίων.
Αυτήν την έκθεση παρακολούθησαν και οι μαθητές μας. Αφού έγινε ένα παιχνίδι
ανακάλυψης των πρώτων υλών για τη δημιουργία της κλωστής, οι μαθητές χωρίστηκαν σε
ομάδες με βάση την πρώτη ύλη την οποία επέλεξαν. Στην πορεία οι μαθητές ξεναγήθηκαν σε
συγκεκριμένους χώρους του μουσείου και ενημερώθηκαν για τους πρώτους αργαλειούς, τις
αγνύθες, που χρησιμοποιούνταν στην αρχαιότητα.
Στην πορεία είδαμε διάφορες επιγραφές στη Γραμμική Β’ που αναφέρονταν στην υφαντική
και μετά μπήκαμε σε έναν χώρο όπου μία υφάντρα ύφαινε στον αργαλειό συγκεκριμένο υφαντό
για την “Αποστολή Πηνελόπη Ganhi”.
Τέλος οι μαθητές σε τριγωνικά, λευκά υφάσματα, ζωγράφισαν μοτίβα τα οποία θα
υφανθούν και θα επιστραφούν στους μαθητές από άτομα της “Αποστολής”.

Ευχαριστίες
Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρία Καρυωτάκη, η οποία αφιλοκερδώς
προσέφερε την βοήθειά της σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Ακόμη θα ήθελα να
ευχαριστήσω όλα τα σχολεία που μας υποδέχτηκαν εγκάρδια και συμμετέχουν σε προγράμματα
υφαντικής. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να ευχαριστήσω το Δημοτικό Σχολείου Πισκοκεφαλίου
στη Σητεία, το Δημοτικό Σχολείο Κράνας Μυλοποτάμου και το 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου.
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Ειδικά το 46ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου που μας δάνεισε απαραίτητα εργαλεία της υφαντικής
για να παρουσιάσουμε το παραμύθι μας στο φεστιβάλ των εκδόσεων Ίτανος. Τέλος θα ήθελα να
ευχαριστήσω την κυρία Βαρβάρα Τερζάκη που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετέχω σε αυτό
το πρόγραμμα και μας έφερε σε επαφή με τόσο αξιόλογους ανθρώπους και μας αφύπνησε για
τις πραγματικές αξίες της ζωής.

Αναφορές
●

http://www.panoreon.gr/gandhi/archaeological-museum
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Πανελλήνια ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού
Δράση από τους μαθητές
Νικόλαος Γαλάνης1, Κωνσταντίνα Ελένη Στρατή2
Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων & Δημοτικό Σχολείο Μεταξοχωρίου
Περίληψη
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού (bullying) έχει αρχίσει να παίρνει ανησυχητικές
διαστάσεις. Μπορεί να περιορισθεί μέσω της οικοδόμησης σχέσεων, με ενσωμάτωση στοιχείων
πρόληψης στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και με την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων. Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ο τρόπος προσέγγισης αυτού του
φαινομένου από τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Κουνάβων και συγκεκριμένα της ΣΤ΄
τάξης. Μέσα από ένα ολιγόλεπτο video με πρωταγωνιστές τους μικρούς μαθητές και με μουσική
επένδυση ένα τραγούδι που έχει γραφτεί για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού τα παιδιά
παρουσιάζουν τον τρόπο δράσης του θύτη και την αντίδραση του θύματος. Συμμετέχουν, επίσης,
παρατηρητές που ενώ στην αρχή του φαινομένου του bullying παραμένουν αμέτοχοι στη
συνέχεια αποφασίζουν να μπουν μπροστά και να υπερασπιστούν το θύμα. Σκοπός της
δημιουργίας αυτού του video είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών, η πλήρης και
εμπεριστατωμένη ενημέρωση αυτών για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και η εξάλειψη
του φαινομένου σε τοπικό επίπεδο.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_29.html

Λέξεις κλειδιά
Σχολικός εκφοβισμός, bullying, αντιμετώπιση, Πρώτο τρένο, μαθητές, video

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Είναι κοινός τόπος ότι τα περιστατικά βίαιων και επιθετικών συμπεριφορών είναι όλο και
πιο συχνά στην κοινωνία μας. Αν και η νεανική παραβατικότητα ήταν αντικείμενο μελέτης για
πολλά χρόνια, η βία και η επιθετικότητα που εκδηλώνεται από τους μαθητές στον χώρο του
σχολείου άρχισε να μελετάται τα τελευταία χρόνια. Μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς στο
πλαίσιο του σχολείου είναι και ο σχολικός εκφοβισμός ο οποίος αποτελεί ένα από τα πιο
σημαντικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τόσο οι μαθητές όσο και η κοινωνία. Η ειδοποιός
διαφορά του από τις υπόλοιπες μορφές επιθετικής συμπεριφοράς και συνάμα το στοιχείο που
τον καθιστά ιδιαίτερα επονείδιστο είναι ότι προϋποθέτει διαφορά εξουσίας: το θύμα δεν είναι
σε θέση να υπερασπιστεί ικανοποιητικά τον εαυτό του.
Σήμερα, μέσα στην καταιγίδα της πληροφόρησης, των ειδήσεων γεμάτες με βιαιότητες,
παρατηρείται όλο και πιο συχνά το φαινόμενο της αύξησης της βίας μέσα στον σχολικό χώρο. Αν
και η βίαιη και επιθετική συμπεριφορά στο σχολείο συναντάται περισσότερο σε άλλες χώρες,
εντούτοις δεν είναι λίγα τα φαινόμενα που αναφέρονται στον Ελληνικό χώρο. Αυτά που
βγαίνουν στον ηλεκτρονικό ή έντυπο τύπο αφορούν σε ακραίες περιπτώσεις, που δεν μπορούν
να αφήσουν την κοινή γνώμη αδιάφορη. Παρόλα αυτά, τη βίαιη και επιθετική συμπεριφορά των
μαθητών τη συναντάμε σε καθημερινή βάση μέσα στους χώρους του Ελληνικού Σχολείου.

1
2

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - nikolaos.galanis@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - nantia_strati@hotmail.com
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Οι συχνότητες εμφάνισής του όπως αυτές καταγράφονται σε παλαιότερες και πρόσφατες
έρευνες τον αναδεικνύουν σε κυρίαρχη μορφή νεανικής βίας. Οι σχετικές έρευνες
καταδεικνύουν με πειστικότητα τον αρνητικό αντίκτυπο της σχολικής βίας, τόσο για τα θύματα
όσο και για τους θύτες, σε κοινωνικό, ακαδημαϊκό και ψυχολογικό επίπεδο. Για τους λόγους
αυτούς τα τελευταία χρόνια αποτελεί αντικείμενο συστηματικής μελέτης από τους κοινωνικούς
επιστήμονες. Έμφαση έχει δοθεί στη συχνότητα, στις μορφές μέσα από τις οποίες εκφράζεται,
τα χαρακτηριστικά των θυτών και των θυμάτων, καθώς επίσης και στην αναζήτηση των
παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου.

Σκοπός και στόχοι
Η παρούσα δράση έχει σαν σκοπό να μελετήσει το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού σε
τοπικό επίπεδο και πιο συγκεκριμένα τις αντιλήψεις-στάσεις των μαθητών του Δημοτικού
Σχολείου και να τους ευαισθητοποιήσει γι’ αυτό το πολύ συχνό φαινόμενο βίας.
Ειδικότερα, στοχεύει μέσα από αυτή την καταγραφή των αντιλήψεων, να εντοπίσει
προβλήματα στο σχολικό περιβάλλον,
Οι επιμέρους στόχοι είναι οι εξής:
1) H δημιουργία κλίματος εποικοδομητικής επικοινωνίας, συνεργατικότητας, καλών
σχέσεων στην ομάδα, αποδοχής και αξιοποίησης της διαφορετικότητας.
2) H ανάπτυξη μιας διαφορετικής, ολιστικής προσέγγισης της μάθησης με χαρακτηριστικά
την κριτική σκέψη, την έρευνα, την ενεργό συμμετοχή και την ανάληψη προσωπικής
ευθύνης και δράσης των μαθητών.
3) Η ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών:
● Να αναγνωρίζουν τις μορφές του σχολικού εκφοβισμού και της βίας και να τις
αποφεύγουν.
● Να μην παραμένουν απλοί παρατηρητές τέτοιων φαινομένων ενισχύοντας έτσι
την εμφάνισή τους αλλά να επεμβαίνουν και να τα καταπολεμούν με το σωστό
τρόπο.
● Να εντοπίζουν τις αιτίες που αναγκάζουν τα παιδιά να δράσουν είτε ως θύματα
είτε ως θύτες και να τις καταπολεμούν.
● Να οργανώνουν δράσεις πρόληψης και ενημέρωσης της υπόλοιπης σχολικής
κοινότητας για τη μείωση συχνότητας εμφάνισης τέτοιων φαινομένων.

Περιγραφή δράσεων
Οικουμενική Διακύρηξη των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Σε πρώτη φάση φέραμε σε επαφή τους μαθητές με την Οικουμενική Διακήρυξη των
Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Αρχικά μιλώντας για ολόκληρη τη Διακήρυξη και στη συνέχεια
επεξεργάζοντας συγκεκριμένα άρθρα που αναφέρονταν στην ισότητα και ελευθερία των
ανθρώπων (Άρθρο 1), στην προσωπική ελευθερία, στην ανάπτυξη της προσωπικότητας (Άρθρο
2), στον σεβασμό της διαφορετικότητας (Άρθρο 3), στην απαγόρευση των βασανιστηρίων και
των ποινών (Άρθρο 5), στην ελευθερία της γνώμης και της σκέψης (Άρθρο 19) συζητήσαμε με
τους μαθητές και προβληματιστήκαμε για την εφαρμογή των παραπάνω άρθρων.
Το αξιοσημείωτο σε αυτήν τη διαδικασία είναι πως οι μαθητές αγνοούσαν την ύπαρξη αυτής
της διακήρυξης και δεν ήξεραν πως αυτά τα βασικά διακαιώματα όλων των ανθρώπων είναι
κατοχυρωμένα συνταγματικά οπότε όποιος παραβαίνει κάποιο από αυτά ουσιαστικά διαπράττει
αδίκημα. Τις επόμενες μέρες στα διαλείμματα αλλά και στην καθημερινότητά μας
παρατηρήσαμε ποια από αυτά τα δικαιώματα δεν τηρούνται. Πολλά παραδείγματα έφεραν οι
μαθητές και από τις ειδήσεις που παρακολουθούσαν στην τηλεόραση ή από συζητήσεις με τους
γονείς και τους συγγενείς τους.
Στη συνέχεια χωρίστηκαν τυχαία οι μαθητές σε ομάδες και με κλήρωση σε κάθε ομάδα
ανατέθηκε να μελετήσει ένα άρθρο της Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων. Έπειτα από
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αυτήν την επεξεργασία κάθε ομάδα θα έπρεπε συλλέγοντας ή δημιουργώντας υλικό να
παρουσιάσουν το περιεχόμενο του άρθρου. Τα παιδιά εκεί χρησιμοποίησαν αποκόμματα από
εφημερίδες, ζωγραφιές, δραματοποίησαν σκηνές από θεατρικά έργα και έπαιξαν παντομίμα.
Παρακολούθηση video και ταινιών με θέμα
τον σχολικό εκφοβισμό

Η επόμενη φάση των δράσεων για την
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα
καταπάτησης ανθρώπινων δικαιωμάτων και
bullying ήταν να παρακολουθήσουμε μαζί
video που έχουν γυριστεί από ερασιτεχνικές
ομάδες ή Μ.Κ.Ο με θέμα τον σχολικό
εκφοβισμό, την διαφορετικότητα και το
ρατσισμό. Παρακολουθήσαμε τον “Tζαφάρ”
της Νάνσυ Σπετσιώτη, μια ταινία μόλις 2
λεπτών με σαφές αντιρατσιστικό περιεχόμενο,
το “Όχι στον εκφοβισμό” ένα videoclip από το
6ο
Διαπολιτισμικό
Δημοτικό
Σχολείο
Ελευθερίου Κορδελιού με στίχους και μουσική
των ίδιων των παιδιών, που περιγράφουν ένα
περιστατικό σχολικού εκφοβισμού και
προτείνουν λύσεις. Επίσης είδαμε και το video “Νίκησε τον νταή χωρίς να τον αγγίξεις” που
περιγράφει με απλά λόγια τι είναι σχολικός εκφοβισμός, γιατί πραγματοποιείται, ποια είναι τα
αποτελέσματα αυτού του φαινομένου και πως μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε.
Επίσης παρακολουθήσαμε με τους μαθητές αποσπάσματα από ταινίες που είχαν ως θέμα
τον σχολικό εκφοβισμό. Αυτές ήταν οι εξής:
● “Οι ήρωες του κακού” του Ζοέ Μπεριατούα
● “Τα κορίτσια” της Σελίν Σιαμά
● “Μετά τη Λουτσία” του Μισέλ Φράνκο
Μετά από κάθε παρακολούθηση συζητούσαμε με
τους μαθητές αν έχουν υπάρξει και αυτοί σε αντίστοιχες
περιπτώσεις παρατηρητές ή ακόμα και πρωταγωνιστές
τέτοιων καταστάσεων. Τα περισσότερα παιδιά
ομολόγησαν πως έχουν γίνει μάρτυρες τέτοιων
περιστατικών στην αυλή του σχολείου.
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Αποτύπωση των σκέψεων και των συναισθημάτων σε ζωγραφιές

Μετά από αυτήν την ολιστική προσέγγιση του φαινομένου του σχολικού εκφοβισμού και
έχοντας λύσει όλες τις απορίες των παιδιών, οι μαθητές εξέφρασαν τα συναισθήματά τους για
το bullying ζωγραφίζοντας. Σε αυτό το στάδιο ο καθένας ήταν ελεύθερος να ζωγραφίσει τι του
έκανε μεγαλύτερη εντύπωση, ή να αποτυπώσει στο χαρτί μια σκηνή σχολικού εκφοβισμού που
και ο ίδιος έχει παρακολουθήσει ή ακόμα να ζωγραφίσει κάποιο από τα ανθρώπινα δικαιώματα
που καταπατούνται στην καθημερινή ζωή και στο σχολείο. Οι ζωγραφιές των παιδιών ήταν
άκρως αληθινές και ρεαλιστικές. Χρησιμοποιήθηκαν για να ομορφύνουν το video που τα ίδια τα
παιδιά έδωσαν την ιδέα για να φτιαχτεί.
Δημιουργία video για την Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Μετά από όλη αυτήν την ευαισθητοποίηση αποφασίσαμε με τα παιδιά να δημιουργήσουμε
ένα video με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό μιας και πλησίαζε η Πανελλήνια ημέρα κατά του
Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου). Αφού βρήκαμε το τραγούδι που θα συνόδευε το video
ξεκινήσαμε να το αναλύουμε στίχο-στίχο για να ανακαλύψουμε τα βαθύτερα νοήματα που
έκρυβε.
Το τραγούδι ήταν “Το πρώτο τρένο”. Κυκλοφόρησε το 2014 από τον τραγουδιστή Μόνιμο
Κάτοικο με συμμετοχή της παιδικής χορωδίας Θήβας με στίχους του ίδιου και μουσική του Dj
Rico στο CD με τίτλό “Hansel&Gretel”. Το ίδιο το τραγούδι αναφέρεται σε περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού και ταίριαζε απόλυτα με το δικό μας εγχείρημα.
Οι μαθητές μας ήξεραν ήδη το τραγούδι οπότε η ανάλυση και επεξεργασία των στίχων ήταν
εύκολη. Στη συνέχεια επιλέξαμε τον πρωταγωνιστή του video. Είναι το παιδί που δέχεται bullying
από τους συμμαθητές του, νοιώθει την απομόνωση και τον εξευτελισμό όπως όλα τα θύματα.
Θύτες είναι κάποιοι από τους συμμαθητές του που δεν τον δέχονται στα ομαδικά παιχνίδια τους
ή τον κοροϊδεύουν στην τάξη λόγω της επίδοσής του ενώ τα υπόλοιπα παιδιά είναι οι
παρατηρητές που μέχρι σχεδόν τη μέση του video παραμένουν αμέτοχοι στα περιστατικά βίας
που εκτυλίσσονταν μπροστά στα μάτια τους είτε στη σχολική τάξη είτε στο προαύλιο. Στη
συνέχεια του video μια μερίδα λίγων παρατηρητών αποφασίζει να αλλάξει τη στάση της
απέναντι σε αυτό το φαινόμενο και να πάρει το μέρος του θύματος και σιγά σιγά αλλάζει η
αντιμετώπιση και των υπολοίπων μελών της τάξης. Στο τέλος όλα μαζί τα παιδιά παίζουν
ομαδικά χωρίς κάποιος να απομονώνεται ή να είναι μόνος του.

Δυσκολίες πραγματοποίησης των δράσεων
Λόγω της μικρής ηλικίας των μαθητών ήταν αρκετά δύσκολη τουλάχιστον στην αρχή η
συνεργασία. Η έλλειψη σοβαρότητας και η στοχοποίηση του πρωταγωνιστή στο video μας
ανάγκασε να διακόπτουμε τις δράσεις και να επανερχόμαστε σε συζητήσεις που είχαμε
πραγματοποιήσει στην αρχή της σχολικής χρονιάς, όπως η ομαδικότητα που πρέπει να μας
διακρίνει και η προσφορά βοήθειας στους συμμαθητές μας όταν την χρειάζονται. Επίσης η μη
αποδοχή δυο γονέων να συμμετέχουν τα παιδιά τους στο video αυτόματα τα έβγαλε εκτός της
ομάδας και συχνά ένοιωθαν αποκομμένοι από τους συμμαθητές τους.

Απήχηση του video στα ΜΜΕ & στα social media
Η ανάρτηση στο youtube έφτασε τις 6500 προβολές. Αυτό ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε
ούτε εμείς αλλά ούτε και τα παιδιά που ένοιωθαν υπερήφανα για ότι είχαν πραγματοποιήσει.
Άνθρωποι από 26 χώρες είχαν παρακολουθήσει το video και το είχαν αναδημοσιεύσει στις δικές
τους ιστοσελίδες ή στις προσωπικές σελίδες κοινωνικής δικτύωσης.
Μετά τη ανάρτηση του video στο youtube πολλοί φορείς επέλεξαν να το προβάλλουν. Το
δημοσίευσαν αρκετές ιστοσελίδες όπως του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
για περισσότερο από μια εβδομάδα, εκπαιδευτικά sites όπως το alfavita, paideia24, i-paidia και
esos, τα ειδησεογραφικά sites όπως iscreta, neakriti, flashnews, rethemnosnews και άλλες
ιστοσελίδες όπως το patrasevents.
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Ένα ακόμα αποτέλεσμα της μεγάλης απήχησης του video κατά του σχολικού εκφοβισμού
είναι η προβολή του από τη συχνότητα του κρατικού καναλιού στα δελτία ειδήσεων την
Πανελλήνια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (6 Μαρτίου) και την ευαισθητοποίηση ακόμα
περισσότερων ανθρώπων.

Αποτελέσματα
Μέσα από τις παραπάνω δράσεις πετύχαμε αρκετούς από τους αρχικούς μας στόχους. Η
ικανότητα αναγνώρισης, αντιμετώπισης και πρόληψης του Σχολικού Εκφοβισμού και ο
περιορισμός των κρουσμάτων στο σχολείο ήταν από αυτούς που επιτεύχθηκαν. Επίσης οι
μαθητές έμαθαν να συνεργάζονται μεταξύ τους αλλά και με τα άλλα μέλη της εκπαιδευτικής
κοινότητας, απέκτησαν αυτοπεποίθηση, έμαθαν να διαχειρίζονται τον θυμό τους, να μη
γίνονται θύματα αλλά ούτε και θύτες, να συγκεντρώνουν και να επεξεργάζονται πληροφορίες,
να βάζουν τα όρια, να διεκδικούν τα δικαιώματά τους αλλά και να σέβονται τα δικαιώματα των
άλλων και το σπουδαιότερο να μην παραμένουν απλοί παρατηρητές ενισχύοντας έτσι την
εμφάνιση τέτοιων φαινομένων αλλά να τα καταπολεμούν με τη σωστή στάση και συμπεριφορά
τους.

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους μαθητές που συνεργάστηκαν για την αρτιότητα
του videoclip, τους γονείς που έδωσαν την συγκατάθεσή τους για την πραγματοποίηση αυτής
της δράσης και τον Διευθυντή και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που στάθηκαν αρωγοί σε
αυτήν μας την προσπάθεια.
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Ελιά - Δώρο ζωής
Ο πολιτισμός της ελιάς και η καθοριστική παρουσία της στην
καθημερινή μας ζωή
Μαρίνα Καρτσώνη1
Δημοτικό Σχολείο Κουνάβων
Περίληψη
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ελιά: Δώρο ζωής» σχεδιάστηκε για να γνωρίσουν οι μαθητές
τον πολιτισμό της ελιάς και την καθοριστική παρουσία της στην καθημερινή μας ζωή. Διεύρυνση
των γνώσεων των μαθητών σχετικά με το δέντρο της ελιάς από την αρχαιότητα ως σήμερα.
Γνωριμία με τις συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς. Αναφορά στο λιομάζωμα.
Κατανόηση της σημασίας και της διαχρονικής αξίας των καρπών της ελιάς και του ελαιόλαδου
στη διατροφή. Αναφορά της ελιάς ως σύμβολο (ειρήνης) και ως έπαθλο (Ολυμπιακοί Αγώνες).
Απόκτηση εμπειριών από άποψη ιστορική, μυθολογική, καλλιτεχνική, λαογραφική, λογοτεχνική.
Η συμβολή του ελαιόλαδου, στην ιατρική επιστήμη. Δημιουργική έκφραση. Θεατρική έκφραση.
Ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας, εναλλαγής ρόλων.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_49.html

Λέξεις κλειδιά
Ελιά, πολιτισμός, ιστορία, δώρο, ζωή

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
H ελιά -το κατ' εξοχήν δέντρο του μεσογειακού χώρου- εδώ και χιλιετίες συνυπάρχει με
τους λαούς της Μεσογείου και έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα και τις συνήθειές τους. Ένα
δώρο της φύσης, μια λέξη-κλειδί για την κατανόηση της εξέλιξης πολλών περιοχών αλλά και μια
πρόκληση για να ταξιδέψεις ακολουθώντας τους δρόμους και την πλούσια ιστορία της γύρω από
τη Μεσόγειο, τη Μεσόγειο της Ελιάς.
Η καλλιέργειά της ήταν γνωστή στους Σημίτες, στους Αρμένιους και στους Αιγυπτίους αλλά
οι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που ασχολήθηκαν σε τόσο μεγάλη έκταση με την ελιά. Ανάμεσα στον
7ο και 3ο αι π. Χ. αρχαίοι Φιλόσοφοι, ιατροί, ιστορικοί διερευνούν τις θεραπευτικές ιδιότητες
του ελαιόλαδου, ενώ ο Αριστοτέλης θεωρούσε την ελαιοκαλλιέργεια ως επιστήμη.
Το ελαιόδεντρο προστατευόταν από τα νομοθετικά διατάγματα της εποχής. Η πρώτη
νομοθεσία ανήκει στον Σόλωνα (639-559 π.Χ.) και απαγόρευε ρητά την κοπή περισσότερων από
δύο ελαιόδεντρων ετησίως σε κάθε ελαιώνα.
Παράλληλα ο «κλάδος Ελαίας» αποκτά μεγάλη αξία ως σύμβολο ειρήνης και επινίκια
ανταμοιβή των Ολυμπιονικών και η ελιά και το λάδι γίνονται Σύμβολα Ειρήνης Και Αγάπης.
Αξεπέραστη πηγή ζωής είναι παρούσα στα κείμενα των αρχαίων και των σύγχρονων
ελλήνων συγγραφέων και ποιητών. Γοητευμένοι από το φως της και τις υπέροχες αρχέγονες
ιστορίες που μόνο αυτή ξέρει τόσο όμορφα να διηγείται, την ύμνησαν όσο λίγα δέντρα γιατί την
αγάπησαν πολύ.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα « Ελιά: Δώρο ζωής » σχεδιάστηκε ακριβώς γι’ αυτόν τον λόγο.
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Να γνωρίσουν οι μαθητές τον πολιτισμό της ελιάς και την καθοριστική παρουσία της στην
καθημερινή μας ζωή. Άλλωστε η Κρήτη είναι ένα νησί γεμάτο ελαιόδεντρα και οι μικροί μαθητές
έχουν προσωπικές εμπειρίες και βιώματα.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα οφέλη της ελιάς και του ελαιόλαδου και την κοινωνική,
πολιτισμική και οικονομική σημασία τους στον τόπο μας.
Στόχοι












Διεύρυνση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με το δέντρο της ελιάς από την
αρχαιότητα ως σήμερα (οικονομία - διατροφή - πολιτισμός - μυθολογία - θρησκεία
- καλές τέχνες).
Γνωριμία με τις συνθήκες που ευνοούν την καλλιέργεια της ελιάς.
Αναφορά στο λιομάζωμα.
Κατανόηση της σημασίας και της διαχρονικής αξίας των καρπών της ελιάς και του
ελαιόλαδου στη διατροφή.
Αναφορά της ελιάς ως σύμβολο (ειρήνης) και ως έπαθλο (Ολυμπιακοί Αγώνες).
Απόκτηση εμπειριών από τον κόσμο των ενηλίκων και ειδικότερα γνωριμία με την
ελιά και το λάδι από άποψη ιστορική, μυθολογική, καλλιτεχνική, λαογραφική,
λογοτεχνική.
Εκτίμηση της συμβολής του ελαιόλαδου, γνωστή από την αρχαιότητα στην ιατρική
επιστήμη (θεραπευτικές συνταγές, παραγωγή αρωμάτων και σαπουνιών).
Δημιουργική έκφραση μέσα από κατασκευές - ζωγραφική.
Θεατρική έκφραση - δραματοποίηση παραμυθιού.
Ανάπτυξη ομαδικότητας, συνεργασίας, εναλλαγής ρόλων.

Περιγραφή δράσης - Μέθοδος
Μέθοδοι που ακολουθήθηκαν

Μέθοδος project.
Εργασία σε ομάδες (ομαδοσυνεργατική).
Τεχνικές και Διαθεματικότητα

Αξιοποίηση μιας μουσειοσκευής για αφόρμηση και διερεύνηση σχετικά με τις γνώσεις και
τα ενδιαφέροντα των μαθητών όσον αφορά το θέμα της ελιάς.
Η «μουσειοσκευή» περιείχε: μύθους, καρτέλες με ιδεογράμματα, λαϊκές παραδόσεις
(αινίγματα, παροιμίες, λεξιλόγιο ελιάς κ.α.), εκκλησιαστικά κείμενα σχετικά με το θέμα,
ποιήματα και λογοτεχνικά κείμενα, καλλιτεχνικές δημιουργίες, παλιά αναγνωστικά, συνταγές
μαγειρικής και φυτικών καλλυντικών, ελιές βρώσιμες, μπουκαλάκι με λάδι, σαπούνια και άλλα
φυτικά καλλυντικά με ελαιόλαδο, καντήλι.
Αρχικά η ομάδα των μαθητών χωρίστηκε σε τέσσερις υποομάδες και καθεμία ανέλαβε τη
συλλογή υλικού αναλόγου του θέματός της.

Ομάδες εργασίας (4)
Οι ομάδες συγκροτήθηκαν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους και τις διαπροσωπικές τους
σχέσεις ώστε να μπορούν να εργαστούν ομαλά.
Ομάδες, ονομασία τους και θέματα

Η 1η Ομάδα ονομάστηκε «Ελιά» (δέντρο) και ασχολήθηκε με τα θέματα:
Η καλλιέργεια ελιάς , παραγωγή ελαιόλαδου, Προϊόντα ελιάς.
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Λιομάζωμα του χτες και του σήμερα, ελαιοτριβείο, ελαιοπαραγωγικές περιοχές, ποικιλίες
ελιάς , ασθένειες φυτού και γεωργικές εργασίες.
Προϊόντα ελιάς.
Η 2η Ομάδα ονομάστηκε «ελαιόλαδο» και ασχολήθηκε με την ελιά στη μυθολογία, την
ιστορία και τη θρησκεία.
Ολυμπιακοί αγώνες (συνήθειες αθλητών, κότινος), μύθοι, μινωική εποχή. Κατακλυσμός του
Νώε, σύμβολο ελιάς.
Μυστήρια ευχελαίου και βάπτισης, καντήλια αγίων, ταφικές συνήθειες στην αρχαιότητα και
σήμερα.
Η 3η Ομάδα ονομάστηκε «κότινος» και ασχολήθηκε με θέματα λογοτεχνίας, λαογραφίας,
ζωγραφικής. Λογοτεχνικά κείμενα, ποίηση, παροιμίες, μαντινάδες, αινίγματα, παραμύθια,
πίνακες ζωγραφικής.
Η 4η Ομάδα ονομάστηκε «Αθηνά» και ασχολήθηκε με τα θέματα της υγείας και της
διατροφής.
Χρήση λαδιού στην Ιατρική από την Αρχαιότητα (Ιπποκράτης) έως σήμερα. Μεσογειακή
Διατροφή (συνταγές).
Μετά τη συλλογή και επεξεργασία των πληροφοριών κάθε ομάδα παρουσίασε το υλικό της.
Άλλες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και ευνόησαν τη διαθεματικότητα ήταν:
● Αξιοποίηση σχετικών κειμένων, παραμυθιών και ποιημάτων στη γλώσσα.
● Λύση προβλημάτων στα μαθηματικά με έννοιες όπως ελαιοπαραγωγός, λάδι, ελιές, κιλά,
ευρώ.
● Δημιουργική γραφή (Με αφορμή έναν στίχο γράφουμε ποιήματα, τα συναισθήματά μας
για έναν πίνακα ζωγραφικής κ.α.)
● Ημέρα Υγιεινής Διατροφής: Παρασκευή ψωμιού στην κουζίνα της τάξης και χρήση
ελαιόλαδου στο κολατσιό.
● Δημιουργία τετραδίου μαθητή με φύλλα εργασίας: για τον ελαιώνα, το ελαιοτριβείο, τη
μυθολογία, την ιστορία, τη θρησκεία, υγεία και διατροφή, μικρές αγγελίες, γραπτά
μηνύματα, ιστορίες με εικόνες, οικογένειες λέξεων, σύνθετες λέξεις, συνταγές
παρασκευής εδεσμάτων με ελαιόλαδο και παρασκευή σαπουνιού με ελαιόλαδο.
● Αναζήτηση στο διαδίκτυο για συλλογή πληροφοριών και σχετικό υλικό.
● Θεατρική έκφραση με τη δραματοποίηση μύθων.
● Γνωριμία με λογοτεχνικά έργα και έργα τέχνης.
● Καλλιτεχνική έκφραση με σχετικές κατασκευές.
Οι παραπάνω τεχνικές ευνόησαν τη βιωματική μάθηση. Το υλικό που συλλέχθηκε,
αξιοποιήθηκε σε σχετικό κεφάλαιο με θέμα την ελιά και τα δώρα της στο μαθητικό περιοδικό
«Τα Φιντανάκια» που την ίδια περίοδο οι μαθητές της τάξης έγραψαν σε ψηφιακή μορφή
(https://issuu.com/marinakartsoni).
Και βέβαια έγιναν οι απαραίτητες εκπαιδευτικές επισκέψεις στον ελαιώνα, στο ελαιοτριβείο
της Ένωσης Πεζών και στην έκθεση τυποποιημένων προϊόντων ελιάς, σε εργαστήριο ζωγραφικής
αγγείων, στο λαογραφικό Μουσείο Λυχνοστάτης και στην εκκλησία.
Διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος ήταν 4 μήνες και η αξιολόγηση του προγράμματος
έγινε από το τετράδιο εργασιών του μαθητή.

Συμπεράσματα
Τελειώνοντας το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα οι μαθητές είχαν αγαπήσει πολύ την
Ελιά και τα δώρα της. Είχαν καταλάβει την καθοριστική σημασία της στη ζωή μας αλλά και στον
πολιτισμό μας γενικότερα. Η βιωματική ενασχόληση με το θέμα αλλά και η ομαδική συνεργασία
τους είχε κεντρίσει το ενδιαφέρον και τους είχε ενώσει σε μια ομάδα με σημαντικές μαθησιακές
αλληλεπιδράσεις.
Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα έδωσε ευκαιρίες για εκδρομές, για δράσεις εντός
και εκτός σχολείου και γενικά εμπλούτισε το Πρόγραμμα Μαθημάτων.
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Αναφορές – Βιβλιογραφία
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μεσσηνίας (2003). Δώρα της ελιάς.
Λαμπράκη Μ. (2002). Λάδι, Γεύσεις και πολιτισμός 5.000 χρόνων, ελληνικά γράμματα,
Αθήνα.
Ψιλάκη Μ. & Ψιλάκης Ν. (2003), Το ελαιόλαδο, Καρμάνωρ.
Τριβιζάς Ε. (2003), Η Δέσποινα και το περιστέρι, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα.
Παπαποστόλου Ι. Α .(1981). Ταξιδιωτικός οδηγός Κρήτης , εκδόσεις Κλειώ, Αθήνα.
Βιβλίο μαθητή γλώσσας Δ΄τάξης, β΄. Ι.Τ.Υ.Ε., «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». 2013.
Η “μέθοδος project” στην εκπαίδευση
Βιωματική μάθηση – Δυνατότητες αξιοποίησης της
Από τη δασκαλοκεντρική στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας
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Το project "τα ψηλά βουνά"
Δράση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου,
βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ζαχαρία Παπαντωνίου έκδοσης 1918
Δημήτρης Αποστολάκης1, Γιώργος Μαρκατάτος2, Μαρία Κρασανάκη3, Μαρία
Δασκαλάκη4
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου
Περίληψη
Το όλο project προσπαθεί να αναδείξει διαχρονικές αξίες του βιβλίου όπως η συνεργασία,
η φιλία, η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.
Έμφαση δίνεται στην παιδαγωγική διάσταση του βιβλίου, οι ήρωες του οποίου, μέσα από
διάφορες «περιπέτειες» μαθαίνουν να οργώνονται, να χειραφετούνται και μέσα από μια
αλληλεπίδραση με τη φύση και την ομάδα να μεταβαίνουν στη φάση της «ενηλικίωσης».
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/project.html

Λέξεις κλειδιά
Ψηλά βουνά, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, project

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
«Τα ψηλά βουνά» είναι το πρώτο αναγνωστικό στη δημοτική γλώσσα από τον πρίγκιπα του
νεοελληνικού λόγου Ζαχαρία Παπαντωνίου. Αναφέρεται σε μια ομάδα παιδιών 26 στον αριθμό,
που τελείωσε το δημοτικό σχολείο κι αποφασίζει να περάσει τις διακοπές στα ψηλά βουνά της
Ρούμελης. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν κοινότητα, αντιμετωπίζουν τις
καθημερινές ανάγκες και δυσκολίες ομαδικά, σέβεται ο ένας τον άλλο, μαθαίνουν τη ζωή στο
βουνό και τις συνήθειες των άγριων ζώων, λαϊκές παραδόσεις και θρύλους, ενώ παράλληλα
γίνονται τα ίδια δάσκαλοι για ένα τσοπανόπουλο, τον Λάμπρο, που διψά για μάθηση και γίνεται
ο ίδιος δάσκαλος. Αποτελεί ύμνο στην ελληνική ύπαιθρο, μυεί τα παιδιά στη φυσιολατρία και
στο ομαδικό πνεύμα, ενώ παρουσιάζει τη φύση ως πεδίο αυτογνωσίας και δυνατοτήτων
κοινωνικοποίησης. Ο καταμερισμός εργασιών και οι αρμοδιότητες οδηγούν τα παιδιά στη
συνεργασία, τη συντροφικότητα και στην πρόοδο με ερεθίσματα από τη φύση και με αίσθηση
ελευθερίας ως αποτέλεσμα της δύναμης των κατορθωμάτων τους. Αναδύονται πανανθρώπινες
αξίες και αρετές όπως η φιλία, το θάρρος κι η οικολογική ευαισθησία.
Το βιβλίο χρησιμοποιήθηκε το 1918 ως αναγνωστικό της Γ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι πρόκειται για ένα διήγημα που μιλά σε απλή και κατανοητή
γλώσσα για τη φύση και ό,τι μας περιβάλλει. Αποτελεί ένα αρμονικό σύνολο κειμένων και όχι
ασύνδετων κομματιών, όπως ίσχυε μέχρι τότε.
Το βιβλίο επαινέθηκε από τον Παλαμά και τον Ξενόπουλο για την παιδαγωγική και
λογοτεχνική του αξία, τη ζωντανή δημοτική γλώσσα και την τυπογραφική του καλαισθησία.
Ωστόσο, όσο κι αν το συγκεκριμένο βιβλίο αγαπήθηκε και συνεχίζει να αγαπιέται από αρκετό
1

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - dapostolak@gmail.com
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - markatatos.george@gmail.com
3
ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΩΝ - mkrasanak@gmail.com
4
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - mariadask79@gmail.com
2
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κόσμο, υπήρξαν πάρα πολλοί στην εποχή που γράφτηκε οι οποίοι το μίσησαν. Αποσύρθηκε
οριστικά τον Νοέμβριο του 1920.
Τα Ψηλά βουνά αντιμετωπίστηκαν λοιπόν ως αιρετικό βιβλίο το 1918, κυρίως για όσα δεν
υπήρχαν στο αφήγημα («παραπέταξαν το Θεό και το Έθνος»). Κατηγορήθηκε για τάσεις αθεΐας
και αντιπατριωτισμού. Χαρακτηρίστηκε «μπολσεβικικό» και «άθεο», επειδή δε δίδασκε στους
μαθητές ούτε πατρίδα ούτε θρησκεία ούτε οικογένεια και παρά τον πρωτοποριακό του
χαρακτήρα, κάηκε δημοσίως από τις κυβερνήσεις μετά το 1920. Στην Έκθεσιν των 6 παιδαγωγών
της Επιτροπείας του υπουργείου παιδείας γράφεται: “να εκβληθώσι πάραυτα εκ των σχολείων
και καώσι ως έργα ψεύδους και κακόβουλου προθέσεως... επιτηδευμένη ατημελησίαν του
λόγου και προπετή καταφρόνησιν του συνήθους τρόπου της εκφράσεως.”
Το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά» εγκρίνεται με νέες αλλαγές το 1924 και το 1933. Το 1974 όταν
χρειάστηκε να αντικατασταθούν τα σχολικά βιβλία μετά την πτώση της Δικτατορίας ήταν το
αναγνωστικό που επιλέχθηκε για την Γ΄ Δημοτικού.

Σκοπός και στόχοι
Το project “Τα ψηλά βουνά” έχει σκοπό να φέρει τους εκπαιδευτικούς σε επαφή με το
συγκεκριμένο βιβλίο του Παπαντωνίου και μέσα από την επεξεργασία του και τις βιωματικές
δράσεις που οργανώθηκαν να αναδείξει διαχρονικές αξίες και αρετές, όπως η φιλία, η
συνεργασία, το θάρρος, η επαφή με τη φύση κι ο σεβασμός στο περιβάλλον. Το βιβλίο “Τα Ψηλά
Βουνά” αποτελεί το κίνητρο που σίγουρα θα μας οδηγήσει σε μια συνεργατική σχέση, όπως
ακριβώς και τους ήρωές του.
O Παπαντωνίου πίστευε ότι η καλοσύνη διδάσκεται μέσα από την ομορφιά της φύσης και
της χαρούμενης, απλής ζωής. H παιδαγωγική του αντίληψη είναι ότι στον φόβο και τις προλήψεις
πρέπει να αντιπαραθέτουμε τη γνώση, στον κίνδυνο της τιμωρίας την ευθύνη, στο κακό το καλό.
Το θρησκευτικό του συναίσθημα εκφραζόταν μέσα από παιδικές προσευχές που τονίζουν την
αγάπη για τα πλάσματα και τις ομορφιές της φύσης.

Περιγραφή δράσης
Αρχικά έγινε παράλληλη μελέτη του βιβλίου δύο εκδόσεων 1918 και 1929, όπου εντοπίσαμε
διαφορές, εκφραστικές, ιδεολογικές αλλά και συντακτικές. Εντοπίσαμε παραλείψεις, αλλαγές
τίτλων, αφαιρέσεις λέξεων ή φράσεων αλλά και προσθήκες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι στην έκδοση του 1918, δίνεται έμφαση στη φύση ενώ στην έκδοση
του 1929, στην εκκλησία.
1918: “Nα λοιπόν μια μικρή πολιτεία. Τι της λείπει; Μόνο ένα δημαρχείο, ένας μεγάλος δρόμος,
λίγοι χωροφύλακες και μια μουσική. Όσο για την τελευταία, τα τζιτζίκια εδώ είναι.”
1929: “Nα λοιπόν μια μικρή πολιτεία. Έχει σπίτια και ανθρώπους. Nα είχε και μια εκκλησία! Μα
ούτε κι η εκκλησία θα τους λείψει. O κυρ Στέφανος τους είπε πως κάθε Κυριακή θα πηγαίνουν
στο Μικρό Χωριό ν’ ακούν τη λειτουργία.”
1918: “Σήμερα είναι Κυριακή. Κάτι ξεχωριστό έχει τούτο το πρωί. Τα παιδιά είναι ξαπλωμένα
στους ίσκιους· είναι σαν ξεχασμένα κάτω από τα δέντρα· ξεκουράζονται.”
1929: “Σήμερα είναι Κυριακή. Κάτι ξεχωριστό έχει τούτο το πρωί. Τα παιδιά, όταν γύρισαν από
την εκκλησία, ήρθαν και ξαπλώθηκαν στους ίσκιους.”
1918:” Μα όλα τον άφησαν. Τα μαύρα φτερά που βλέπει από πάνω να πετούν ξέρει πως είναι
νυχτερίδες.”
1929: “Μα όλα τον άφησαν. “Θέε μου” έλεγε μέσα του ο Φάνης “φύλαξέ με”. Τα μαύρα φτερά
που βλέπει από πάνω να πετούν ξέρει πως είναι νυχτερίδες.”
Άλλη αξιόλογη διαφορά είναι πως στην έκδοση του 1929 δίνεται έμφαση στον θεσμό της
οικογένειας.
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1918: “Τη στιγμή που τα έλεγαν αυτά, φάνηκε ο κυρ Στέφανος. Μεγάλο θάρρος πήραν μόλις τον
είδαν.”
1929: “Τη στιγμή που τα έλεγαν αυτά, φάνηκε ο κυρ Στέφανος. Έφερνε όπως πάντα το
ταχυδρομείο των παιδιών, τα γράμματα που τους έστελναν οι δικοί τους. Μεγάλο θάρρος
πήραν μόλις τον είδαν.”
Υπήρχαν επίσης διαφορές εκφραστικές, όπως οι παρακάτω:
1918: “Τρεις χρυσές φωτιές έλαμπαν αραδιασμένες στο βουνό, που δε φαίνεται πια παρά σαν
θεόρατος γαλανός ίσκιος απάνω στον ουρανό. Η ευαίσθητη ψυχή του Φάνη έμεινε και στο
θέαμα τούτο εκστατική.”
1929: “Τρεις χρυσές φωτιές έλαμπαν αραδιασμένες στο βουνό, που δε φαίνεται πια παρά σαν
θεόρατος γαλανός ίσκιος απάνω στον ουρανό. O Φάνης τις κοίταζε με θαυμασμό.”
1918: “Μονάχα ο Φουντούλης δε μιλάει· έμεινε τελευταίος. Ο καημένος, ο παχύς, ο στρογγυλός,
ο μικρός Φουντούλης!”
1929: “Μονάχα ο Φουντούλης δε μιλάει· έμεινε τελευταίος. Είναι παχύς και στρογγυλός ο
καημένος ο μικρός Φουντούλης!”
1918: “Σ’ ένα άλλο πεύκο κρέμασε την επιγραφή: ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ «Η ΕΥΘΥΜΙΑ»”
1929: “Σ’ ένα άλλο πεύκο κρέμασε την επιγραφή: ΜΕΓΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟΝ «Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ»”
1918: “Εσύ κι οι συμμαθητές σου απόψε φυλάγετε το δάσος από τους εχθρούς του.”
1929: “Εσύ κι οι σύντροφοί σου απόψε φυλάγετε το δάσος από τους εχθρούς του.”
Σε ορισμένες περιπτώσεις στις εκδόσεις 1929 και μετά αφαιρέθηκαν προτάσεις κειμένου
όπως στις παρακάτω (οι υπογραμμισμένες προτάσεις είναι αυτές που έχουν αφαιρεθεί):
● “Δε γερνά το τραγούδι! Ο μπαρμπα-Φώτης γέρασε, μα η φωνή του έμεινε λυγερή όπως
στα νιάτα του. Αν δεν του ’λειπε κείνο το μπροστινό δόντι!”
● “Σπουδαίο πράμα το παπούτσι... Τι αξίζει ο μπαλωματής! Να περνούσε τώρα ένας... Ή
να ερχόταν εκείνος ο μπαλωματής του Μικρού Χωριού, ο γέρος με τα τρία δόντια! Θα
χτυπούσε πάλι με τις γροθιές του τον αέρα και θα το έραβε.”
● “Το βράδυ το έφεραν διορθωμένο. Μαζί με το παπούτσι έφεραν κι ένα νέο. Είπαν πως
τα δόντια του μπαλωματή από τρία έγιναν δύο.”
Η μελέτη αυτών των διαφορών μάς βοήθησε να διαμορφώσουμε μία νέα ψηφιακή έκδοση
του βιβλίου, η οποία είναι στο μονοτονικό και με βάση τη σύγχρονη γραμματική και ορθογραφία.
Προκειμένου να γίνει μια “βιωματική” προσέγγιση του βιβλίου σε συναδέλφους
εκπαιδευτικούς, διοργανώθηκε στη συνέχεια διήμερο σεμινάριο από το Τμήμα Σχολικών
Δραστηριοτήτων Α’/θμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Ανωγείων στις 4 και 5 Μαρτίου 2016. Στο σεμινάριο αυτό συμμετείχαν 65
εκπαιδευτικοί και οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.
Δράσεις στο ΚΠΕ Ανωγείων

Την πρώτη μέρα, μετά την άφιξή μας στα Ανώγεια, συγκεντρωθήκαμε όλοι στην κεντρική
αίθουσα του ΚΠΕ και έπειτα από ένα καλωσόρισμα, χωριστήκαμε μέσα από ένα παιχνίδι με παζλ
σε 6 ομάδες, προκειμένου να δουλέψουμε για την κατασκευή κούκλας και σκηνικών αλλά και
την επεξεργασία διαλόγων για παράσταση κουκλοθεάτρου. Από κάθε ομάδα 1-2 άτομα επέλεξαν
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να ασχοληθούν με τη μουσική επένδυση των κειμένων. Οπότε υπήρχαν οι 6 ομάδες, οι οποίες
έφτιαξαν τους ήρωες του βιβλίου σε κούκλες αλλά και το σκηνικό με βάση ένα απόσπασμα από
το βιβλίο που τους είχε δοθεί, και 2 ομάδες μουσικής, οι οποίες έντυσαν μουσικά τα
συγκεκριμένα αποσπάσματα την ώρα της παρουσίασης.
Οι κούκλες φτιάχτηκαν με απλά υλικά, ανακυκλώσιμα ή μη, όπως ξύλινες κουτάλες, ρολά
από χαρτί υγείας, μαλλί πλεξίματος, χαρτί μέτρου και πολλά άλλα. Οι εκπαιδευτικοί
χρησιμοποίησαν τη φαντασία τους κι έφτιαξαν φανταστικές κούκλες, τις οποίες ζωντάνεψαν επί
σκηνής.
Για την κατασκευή σκηνικών χρησιμοποιήθηκε χαρτί μέτρου, πινέλα και τέμπερες αλλά και
διάφορα χαρτιά για κολάζ αλλά και άλλα υλικά, όπως βαμβάκι, αλουμινόχαρτο, κ.α. Παράλληλα,
όποια ομάδα τελείωνε, μπορούσε να ασχοληθεί με μια άλλη τεχνική ζωγραφικής. Μέσω
προτζέκτορα φαινόταν στον τοίχο μια εικόνα του βιβλίου, τοποθετούσαν χαρτί μέτρου και με
κάρβουνο σχεδίαζαν την εικόνα.
Οι ομάδες της μουσικής δούλεψαν σε άλλο χώρο. Επεξεργάστηκαν τραγούδια τα οποία
μπορούσαν να ταιριάξουν με το κείμενο, δημιούργησαν ήχους κυρίως με κρουστά μουσικά
όργανα, τα οποία ενσωμάτωσαν την ώρα της παρουσίασης κουκλοθεάτρου σε κάθε ομάδα.
Αφού προετοιμάστηκαν όλοι, έγινε παρουσίαση του κουκλοθεάτρου από κάθε ομάδα.
Έπειτα ακολούθησε φαγητό στην τραπεζαρία του ΚΠΕ με εδέσματα που είχαν φτιάξει όσοι
εκπαιδευτικοί συμμετείχαν στο σεμινάριο. Ακολούθησε η παρουσίαση του βιβλίου, όπου
αναφέρθηκαν στοιχεία για το βιβλίο, την ιστορία του αλλά και οι διαφορές ανάμεσα στις
διάφορες εκδόσεις. Η βραδιά έκλεισε με ένα πάρτι με χορό και μουσική.
Την επόμενη μέρα το πρωί, αφού πήραμε ένα πλούσιο πρωινό, ξεκινήσαμε για τις δράσεις
μας στην εξοχή. Επιβιβαστήκαμε σε αυτοκίνητα και κατευθυνθήκαμε προς το Φυσικό Πάρκο του
Ψηλορείτη προκειμένου να συμμετάσχουμε στα βιωματικά εργαστήρια από τα προγράμματα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ Ανωγείων, με αφορμή το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά» από
την παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Ανωγείων (Κεφαλογιάννη Ζαχαρένια, Βρέντζο Βαγγέλη,
Καλομοίρη Αγάπη, Αλατσάκη Γιώργο, Δακανάλη Ερωφίλη). Επισκεφτήκαμε τα παραδοσιακά
μιτάτα, τους λιθόκτιστους οικισμούς του βουνού. Παρατηρήσαμε την αρχιτεκτονική τους,
πληροφορηθήκαμε για τον τρόπο κατασκευής τους αλλά και τη ζωή του βοσκού και τις εργασίες
του μέσα και γύρω απ’ αυτό. Έπειτα συνεχίσαμε προς ένα άλλο σημείο, όπου παρακολουθήσαμε
τη διαδικασία παραδοσιακής τυροκόμησης και παραγωγής τυριού και μυζήθρας από τον βοσκό.
Αμέσως μετά παίξαμε παιχνίδια προσανατολισμού ώστε αν είμαστε σε βουνό και χαθούμε να
μπορέσουμε να βρούμε τον προσανατολισμό μας χωρίς πυξίδα και χάρτη. Τέλος επισκεφτήκαμε
τον χώρο του Αγίου Υακίνθου και το μικρό αμφιθέατρο, ξεναγηθήκαμε στον χώρο, ακούσαμε την
ιστορία για «τη γυναίκα που περιμένει» και τέλος παίξαμε ένα παιχνίδι με μαντινάδες.
Επιστρέψαμε για φαγητό στον χώρο του ΚΠΕ και μετά αναχωρήσαμε γεμάτοι ευχαρίστηση
από τη μοναδική εμπειρία που ζήσαμε αλλά και αναζωογονημένοι από την επαφή μας με τη
φύση.
Δράσεις στο Ηράκλειο

Ως συνέχεια του σεμιναρίου στα Ανώγεια διοργανώθηκε σχετικό σεμινάριο και στο
Ηράκλειο με ελεύθερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος του
σεμιναρίου ήταν να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί, για εναλλακτικούς τρόπους προσέγγισης του
γνωστού βιβλίου του Ζαχαρία Παπαντωνίου (Τα ψηλά Βουνά), μέσα από δράσεις που
πραγματοποιήθηκαν από ομάδα εκπαιδευτικών σε συνεργασία με το ΚΠΕ Ανωγείων και να
συμμετάσχουν σε ένα εργαστήριο θεατρικού παιχνιδιού με στόχο μια εναλλακτική βιωματική
προσέγγιση του βιβλίου, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Στο σεμινάριο αυτό έγινε αναλυτική παρουσίαση του βιβλίου «Τα ψηλά βουνά»
συνοδευόμενη από αποσπάσματα παράστασης κουκλοθεάτρου, με αφορμή τη δράση που είχε
γίνει στο ΚΠΕ Ανωγείων.
Έπειτα ακολούθησε ένα Εργαστήριο Παιδαγωγικής Θεάτρου - Θεατρικού Παιχνιδιού που
είχε τίτλο «Παίζοντας με Τα Ψηλά Βουνά… Αξίες και νοήματα περιβαλλοντικής αναφοράς» με
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βασική εμψυχώτρια και υπεύθυνη του Εργαστηρίου την Μαρία Κεφαλάκη και την ομάδα
εκπαιδευτικών-εμψυχωτών Θεατρικού Παιχνιδιού Αυγήτα Άννα, Δασκαλάκη Μαρία, Δερμιτζάκη
Κατερίνα, Μπραγουδάκη Κατερίνα και Τζαγκαράκη Ιωάννα. Εικόνες, συναισθήματα, σκέψεις
και φαντασία, μας ακολούθησαν στο ταξίδι μας στα Ψηλά Βουνά, αξιοποιώντας την
Παιδαγωγική Θεάτρου ως εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης του βιβλίου. Στην πορεία μας
αυτή, οι προβληματισμοί, οι σκέψεις, οι αξίες και τα νοήματα που αναδύονται από τα
κείμενα πήραν μορφή και έκφραση… παίζοντας.
Στο πρώτο μέρος του Εργαστηρίου έγινε μια σύντομη θεωρητική προσέγγιση για το
Θεατρικό Παιχνίδι και τη δομική του συγκρότηση.
Το δεύτερο μέρος περιελάμβανε το βιωματικό Εργαστήριο, στο οποίο οι συμμετέχοντες
βίωσαν έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του βιβλίου «Τα ψηλά βουνά».
Στην πρώτη φάση του Θεατρικού Παιχνιδιού, έγιναν ασκήσεις και παιχνίδια επικοινωνίας,
σωματικής έκφρασης, εμπιστοσύνης και ευαισθητοποίησης πάνω στο ευρύτερο πλαίσιο του
θέματος του βιβλίου.
Στη δεύτερη φάση του Θεατρικού Παιχνιδιού, με την τεχνική των οπτικοακουστικών μέσων,
έγινε ανάγνωση διάφορων αποσπασμάτων από το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά», όπου οι
συμμετέχοντες, ως μέρος της εικόνας αυτοσχεδίασαν.
Στην τρίτη φάση, οι συμμετέχοντες, σε ομάδες, δημιούργησαν ένα σκηνικό δρώμενο με
ερέθισμα συγκεκριμένα αποσπάσματα του βιβλίου που τους δόθηκαν, στα οποία υπήρχαν
θέματα περιβαλλοντικού προβληματισμού (υπερβόσκηση, παράνομη υλοτόμηση, πληγωμένα
δέντρα) κάνοντας τις δικές τους προτάσεις για την άμβλυνση και εξάλειψη αυτών των
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσίασε το σκηνικό της δρώμενο
στις υπόλοιπες ομάδες.
Το σεμινάριο έκλεισε με έναν μεγάλο κύκλο από τους συμμετέχοντες, όπου με μουσική και
ελεύθερη έκφραση αποχαιρέτησαν ο ένας τον άλλον.
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Προάγοντας την αειφόρο ανάπτυξη
Φυσικό περιβάλλον και Κρήτη
1

Μαρία Κοκκιάδη , Ειρήνη Ζησιάδου2, Καλλιόπη Κρητσωτάκη3, Δημήτριος Κέφης4
Ζάννειο Εκπαιδευτήριο
Περίληψη
Το πρόγραμμα σχεδιάσθηκε στην αρχή της χρονιάς με σκοπό να υλοποιηθεί μέσα σε ένα
διαφορετικό πλαίσιο από κάθε τάξη ξεχωριστά, βασισμένο στο γνωστικό και αναπτυξιακό
υπόβαθρο των παιδιών. Σκοπός του προγράμματος ήταν να κατανοήσουν τη σχέση του
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και να αναπτύξουν θετικές στάσεις απέναντι σε
περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι συνδεδεμένα με τον τόπο μας και τα καθημερινά μας
βιώματα. Το πρόγραμμα χωρίστηκε σε θεματικές ενότητες και η κάθε τάξη ανέλαβε από μία
ενότητα με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δραστηριοτήτων κατάλληλα
προσαρμοσμένων, έτσι ώστε να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και να αποκτήσουν τις
κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις για μια ενεργό συμμετοχή σε θέματα που άπτονται
του περιβάλλοντος. Οι θεματικές ενότητες ήταν αφιερωμένες στη χλωρίδα και την πανίδα του
νησιού, τη γεωμορφολογία, το υγρό στοιχείο, τις φυσικές καταστροφές και τα μυστήρια του
περιβάλλοντος και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
http://giorti16.blogspot.gr/2016/05/blog-post_30.html

Λέξεις κλειδιά
Φυσικό Περιβάλλον, Κρήτη, αειφόρος ανάπτυξη, μέθοδος project

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Σε μια εποχή όπου θεωρείται καταλυτική η σημασία της εκπαίδευσης στην καλλιέργεια της
περιβαλλοντικής συνείδησης και συναίσθησης το Εκπαιδευτήριό μας στρέφει την προσοχή του
στην ιδέα αυτή, αποσκοπώντας στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του συνόλου του
μαθητικού πληθυσμού.
Καθολικές έννοιες, όπως: καθολική ακεραιότητα, βιώσιμος τρόπος ζωής, αειφόρος
ανάπτυξη συνιστούν μια νέα παγκόσμια ηθική, η οποία σταδιακά οικοδομείται μέσω της
εκπαίδευσης. Ορμώμενοι από τις ανάγκες της εποχής σχεδιάσαμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα
με κύριο άξονα το Περιβάλλον και την προστασία του, το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του
μαθήματος της Ευέλικτης Ζώνης και πραγματεύτηκε το Φυσικό Περιβάλλον και την Κρήτη.
Το συγκεκριμένο project βασίστηκε στην αναμόρφωση του σχολικού χρόνου, στη
συνεργατική και διαθεματική προσέγγιση της μάθησης, στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών
στην έρευνα και στην κριτική επεξεργασία του θέματος. Στην κατεύθυνση αυτή, κλιμακωτά και
αναλογικά οι μαθητές όλων των τάξεων πρώτης σχολικής και σχολικής αγωγής επεξεργάστηκαν
υποθεματικές ενότητες ανά μήνα και μέσα από ποικίλες βιωματικές και διαθεματικές
δραστηριότητες εισήγαγαν τους μαθητές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Μέσα από το ταξίδι
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τους στο Φυσικό Περιβάλλον της Κρήτης διεύρυναν τις γνώσεις τους στη μορφολογία της
Κρητικής γης, μαθαίνοντας για τη χλωρίδα και την πανίδα του νησιού, εξερευνώντας τον
υδρολογικό κύκλο, ανακαλύπτοντας μυστήρια του περιβάλλοντος και υιοθετώντας φυσικές προς
το περιβάλλον συμπεριφορές.
Το ταξίδι αυτό των μαθητών ολοκληρώθηκε με τους ίδιους να φτάνουν στον προορισμό
τους, στη δική τους «Ιθάκη» έχοντας στις αποσκευές τους νέες γνώσεις και εμπειρίες ικανές να
αφυπνίσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους μεγαλύτερους και να δημιουργήσουν όλες τις
αναγκαίες προϋποθέσεις για αυριανούς πολίτες, ενεργούς, υπεύθυνους και
συνειδητοποιημένους.

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματος “Φυσικό Περιβάλλον και Κρήτη” ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν
τον πλούτο του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης, να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σ’ αυτόν
και συνάμα να διαμορφώσουν έναν κώδικα αξιών και συμπεριφορών για την ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.
Οι στόχοι που τέθηκαν ήταν οι ακόλουθοι:
● Να ευαισθητοποιηθούν στα περιβαλλοντικά προβλήματα.
● Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα
προστασίας του περιβάλλοντος (εθελοντισμός).
● Να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και
ομαδικότητας.
● Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη μέσω της αναζήτησης αιτιών και συνεπειών.
● Να κατανοήσουν και να αντιληφθούν ότι κάθε είδος δράση προϋποθέτει κατανάλωση
ενέργειας.
● Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινή μας
ζωή.
● Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση και την περιγραφή γεωμορφολογικών στοιχείων
του τόπου μας.
● Να αποκτήσουν γνώσεις αναφορικά με τις φυσικές καταστροφές (π.χ. σεισμοί, τσουνάμι,
πτώση μετεωρίτη, πυρκαγιές) και να ερμηνεύσουν διάφορα μυστήρια του
περιβάλλοντος (π.χ. Βόρειο Σέλας, βροχή αστεριών).
● Να αποφασίσουν συλλογικά και να προτείνουν λύσεις για την αντιμετώπιση των
υπαρχόντων ή επικείμενων προβλημάτων.
● Να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την αναζήτηση πληροφοριών.
● Να αντιληφθούν ότι η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε
ενεργειακή κρίση και σε ρύπανση του περιβάλλοντος, η οποία επιδρά πρωτίστως στην
ανθρώπινη υγεία.
● Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα απειλούμενα είδη ζώων που απαντώνται
αποκλειστικά στην Κρήτη.
● Να γνωρίσουν την πανίδα και τη χλωρίδα της Κρήτης.
● Να συνειδητοποιήσουν τον ρόλο που μπορούν να παίξουν για το μέλλον της χώρας μας
σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.

Μεθοδολογία
Ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας

Έχει παρατηρηθεί και ειπωθεί από πολλούς μελετητές και παιδαγωγούς η σημασία της
ομαδοσυνεργατικής μάθησης στη διδασκαλία. Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε μερικά από
τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου:
● Ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων
● Καλλιέργεια αλληλεγγύης και ενσυναίσθησης
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● Καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων
● Απόκτηση γνώσεων από τις εμπειρίες των άλλων
● Απόκτηση ικανότητας καθορισμού κριτηρίων αξιολόγησης
● Εμπλουτισμός γνώσεων και δεξιοτήτων
● Ανάπτυξη ικανότητας διαχείρισης διαφωνιών και αντιπαραθέσεων
● Απόκτηση κριτικής ικανότητας και λήψης αποφάσεων
Η στροφή προς την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας που έχει γίνει τα τελευταία
χρόνια οφείλεται στο γεγονός ότι μ’ αυτόν τον τρόπο προάγεται ένα πνεύμα συλλογικότητας,
ενισχύονται οι δεσμοί της ομάδας και καλλιεργούνται ψυχοκοινωνικές δεξιότητες οι οποίες είναι
απαραίτητες για την ομαλή εξέλιξη του παιδιού. Με άλλα λόγια, αναβαθμίζεται η παιδαγωγική
ατμόσφαιρα της τάξης και επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη. Έχει παρατηρηθεί, άλλωστε, ότι τα
παιδιά της σχολικής ηλικίας έχουν την έμφυτη τάση να σχηματίζουν οργανωμένες ομάδες, για
να ικανοποιήσουν την ανάγκη τους για δράση και εξερεύνηση. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της
ομαδικής δράσης τους παράγουν και χρησιμοποιούν αντικείμενα, τροποποιούν και βελτιώνουν
τεχνικές, για να επιτύχουν τους κοινούς τους στόχους. Επιπλέον, κατά τη διαδικασία
εσωτερίκευσης των κοινωνικών ρόλων και της ανάπτυξης της αυτοαντίληψης του παιδιού,
συμβάλλει αποφασιστικά, εκτός από τους ενηλίκους, και η παρέα των συνομηλίκων.
Ωστόσο, για να λειτουργήσει ομαλά και αποτελεσματικά μια ομάδα, θα πρέπει ο δάσκαλος
να δώσει προσοχή στον τρόπο και στους παράγοντες, που θα συνυπολογίσει, προκειμένου να τη
συνθέσει. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε κάθε περίπτωση είναι μείζονος σημασίας. Οφείλει να
είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός, προκειμένου να μπορέσει να δημιουργήσει τις
κατάλληλες συνθήκες για την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών (Ματσαγγούρας, 1995).
Βιωματική μέθοδος διδασκαλίας

Ο όρος βιωματική μάθηση ενσωματώνει διάφορες έννοιες και χρησιμοποιείται με
διαφορετική σημασία από διαφορετικούς ερευνητές (Δεδούλη, χ.χ.). Στον χώρο της
εκπαίδευσης, η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο εκπαίδευσης
που επεκτείνεται πέρα από τα θρανία, τα σχολικά βιβλία, τη μετωπική διδασκαλία και την
απομνημόνευσή της "ύλης" (Τριλίρα & Αναγνωστοπούλου Τ., 2008). Δίνει έμφαση στον
σημαντικό ρόλο που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης και ανταποκρίνεται στην
ανάγκη ανάπτυξης του συνόλου της προσωπικότητας του ατόμου και όχι μόνο της νοητικής του
βελτίωσης. Η βιωματική μάθηση σχετίζεται με τα ενδιαφέροντα, τις προϋπάρχουσες εμπειρίες
και τους στόχους του ίδιου του μαθητή για τον εαυτό του (Μπακιρτζής, 2008).
Τα οφέλη της βιωματικής μάθησης συνοψίζονται ως εξής (Δεδούλη, χ.χ.):
● αξιοποιεί τα βιώματα των μαθητών ή προκαλεί νέα βιώματα
● ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του μαθητή και την οικειοποίηση του εκάστοτε
θέματος
● τον προτρέπει να ερευνά, να ανακαλύπτει και να ενεργοποιεί τη φαντασία του
● προωθεί την αυτογνωσία του μαθητή
● προτείνει την αναζήτηση και τη δημιουργία νοήματος αντί την απομνημόνευση της
γνώσης και
● κινητοποιεί τον μαθητή διανοητικά και συναισθηματικά
Συνάμα, οι βιωματικές μαθησιακές δραστηριότητες φέρουν τα χαρακτηριστικά της
ρευστότητας και της ελαστικότητας στον βαθμό που διαφορετικοί μαθητές προσεγγίζουν ένα
θέμα με διαφορετικό τρόπο, εργαζόμενοι σε διαφορετικό χρόνο. Σύμφωνα με τον Dewey (1980),
οι βιωματικές δραστηριότητες αφενός διευκολύνουν την ανάκληση στοιχείων από
προηγούμενες εμπειρίες, ώστε να καταδεικνύεται ο ρόλος των προηγούμενων εμπειριών στην
αντιμετώπιση καταστάσεων του παρόντος και αφετέρου εξαίρουν τη σχέση των εσωτερικών με
των εξωτερικών παραγόντων. Τέλος, οι βιωματικές δραστηριότητες συμβάλλουν στην ανάπτυξη
μορφών νοημοσύνης, όπως της διαπροσωπικής, της ενδοπροσωπικής, της χωρικής, της
μουσικής και της κιναισθητικής και ευνοούν την έκφραση των μαθητών που δεν έχουν
ανεπτυγμένες τη γλωσσική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη (Δεδούλη, χ.χ.).
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Περιγραφή Δράσης
Όλοι οι εκπαιδευτικοί επεξεργάστηκαν στις τάξεις τους τις υποθεματικές ενότητες ανά μήνα
που είχαν αναλάβει. Μέσα από ποικίλες βιωματικές και διαθεματικές δραστηριότητες εισήγαγαν
τους μαθητές στον κόσμο του φυσικού περιβάλλοντος της Κρήτης.
Α’ τάξη

Οι μαθητές της Α’ τάξης, τον μήνα Οκτώβριο, εισήχθησαν στο θέμα της Ευέλικτης Ζώνης,
«Χλωρίδα και πανίδα της Κρήτης». Συγκεκριμένα, γνώρισαν τα σπονδυλωτά ζώα που συναντάμε
στην Κρήτη και τις κατηγορίες αυτών μέσα από την παρατήρηση βιβλίων και εικόνων. Στη
συνέχεια, ως μικροί δημιουργοί, έφτιαξαν ένα κολάζ κολλώντας τις εικόνες των ζώων που είχαν
μοιραστεί σε κάθε ομάδα στη σωστή κατηγορία. Παράλληλα, γνώρισαν τα ενδημικά ζώα της
Κρήτης, μέσα από παρακολούθηση βίντεο και δημιούργησαν κολάζ με αυτά. Εργαζόμενοι
ομαδικά δημιούργησαν τις ταυτότητες των δύο πιο γνωστών ενδημικών ζώων, του Κρι-κρι και
του Γυπαετού.
Συνεχίζοντας την εξερεύνηση στον κόσμο της χλωρίδας και της πανίδας, οι μικροί μαθητές
γνώρισαν τη χλωρίδα της Κρήτης και τις κατηγορίες αυτής και αναζήτησαν φυτά που απαντώνται
αποκλειστικά στην Κρήτη. Ξεκίνησαν, ακόμα, τα δικά τους φυτολόγια, τα οποία εμπλουτίστηκαν
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Αφού ανακάλυψαν τη χλωρίδα και την πανίδα, καθώς και την ενδημική χλωρίδα και πανίδα
του νησιού μας, τον μήνα Δεκέμβριο μελέτησαν τα αρωματικά φυτά και τα βότανα που
υπάρχουν στο νησί μας και κατανόησαν τη θεραπευτική αξία τους, αλλά και τη χρήση τους στη
μαγειρική. Παράλληλα, εργαζόμενοι σε ομάδες και μέσα από εικαστικές και βιωματικές
δραστηριότητες, ασχολήθηκαν με τα απειλούμενα είδη ζώων του νησιού μας και
ευαισθητοποιήθηκαν ως προς αυτά.
Ολοκληρώνοντας το ταξίδι τους στον κόσμο αυτών των ζώων, οι μικροί μαθητές
κατασκεύασαν κολάζ με μηνύματα για την ανάγκη προστασίας τους. Τέλος, μέσα από
βιωματικές, διαδραστικές και διαθεματικές δραστηριότητες, γνώρισαν επαγγέλματα,
μαντινάδες, μύθους, αινίγματα, ήθη και έθιμα που σχετίζονται με τη χλωρίδα και την πανίδα της
Κρήτης.
Β’ τάξη

Στο πλαίσιο του διαθεματικού σχεδιασμού της σχολικής εφημερίδας ΖΙΖΑΝΝΕΙΟ, οι μαθητές
της Β΄ τάξης ασχολήθηκαν με τη γεωμορφολογία της Κρήτης. Κύριος σκοπός ήταν να
καλλιεργηθεί η παρατηρητικότητα, η κριτική σκέψη και η ευαισθησία απέναντι σε
περιβαλλοντικά ζητήματα που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με τον τόπο μας και τα καθημερινά
μας βιώματα. Ειδικότερα, οι επιμέρους στόχοι που ορίσθηκαν ήταν οι μαθητές να κατανοήσουν
τη σχέση - αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, να εξοικειωθούν με
διαδικασίες που απαιτούν ερευνητική διάθεση και να αποκτήσουν τις κατάλληλες γνώσεις,
δεξιότητες και στάσεις για μια ενεργό συμμετοχή σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον και
στην αναβάθμιση του βιοτικού μας επιπέδου. Αναφορικά με τις δραστηριότητες του Οκτωβρίου,
οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το βιβλίο «Τα ψηλά βουνά» του Ζαχαρία Παπαντωνίου σε μία
προσπάθεια σύνδεσης του θέματος με το μάθημα της Φιλαναγνωσίας, συμμετείχαν σε κυνήγι
κρυμμένου θησαυρού και, γενικότερα, ενεπλάκησαν σε δημιουργικές δραστηριότητες και
ομαδικές κατασκευές σχετικές με το θέμα που επεξεργάστηκαν.
Έχοντας πραγματοποιήσει «τα πρώτα μας βήματα» πάνω στα βουνά και τα φαράγγια της
Κρήτης, συνεχίσαμε την περιπλάνησή μας στο πολυποίκιλο τοπίο του νησιού μας,
προσπαθώντας να συλλέξουμε πληροφορίες, να ανακαλύψουμε τοποθεσίες, να μάθουμε τα
«μυστικά» που κρύβουν τα βουνά μας και να αποδώσουμε εικαστικά όλες τις γνώσεις που
αποκομίσαμε μέσα από αυτήν τη συναρπαστική διαδρομή στο φυσικό περιβάλλον του νησιού
μας. Στόχος ήταν η εμβάθυνση στη γνώση των διαφορετικών στοιχείων που αποτελούν τον τόπο
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μας, γεγονός που επιτεύχθηκε μέσα από διαθεματικές δραστηριότητες που προήγαγαν τη
μάθηση και τη δημιουργία.
Τον επόμενο μήνα (Δεκέμβριο), οι μαθητές προσέγγισαν τις πεδιάδες και τα οροπέδια της
Κρήτης και ενεπλάκησαν σε βιωματικές και δημιουργικές δραστηριότητες που στόχο είχαν την
εξοικείωση με την ορολογία και την ανάγνωση του γεωφυσικού χάρτη, την παρατήρηση και την
περιγραφή γεωμορφολογικών στοιχείων του τόπου μας και την καλλιέργεια ενός διερευνητικού
πνεύματος. Παράλληλα, αναζήτησαν τα ίδια τις πληροφορίες που χρειάστηκαν για τη διεξαγωγή
των δραστηριοτήτων, συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης
και στην ανάδειξη της ανακαλυπτικής μάθησης.
Διανύοντας τον τελευταίο μήνα υλοποίησης του προγράμματος, οι μαθητές προχώρησαν σε
μια κριτική ανασκόπηση των δράσεων που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασαν τις
απόψεις και τις προτιμήσεις τους και συζήτησαν για τις γνώσεις και τις εμπειρίες που
αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στις διαθεματικές και βιωματικές δραστηριότητες. Επίσης,
έφτιαξαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που περιελάμβανε ερωτήσεις που σχετίζονταν με τη
γεωμορφολογία της Κρήτης και δημιούργησαν σταλακτίτες με απλά υλικά. Αναφορικά με το
τελευταίο, εξοικειώθηκαν με την πειραματική διαδικασία και καλλιέργησαν ένα διερευνητικό
πνεύμα. Ενεπλάκησαν μάλιστα σε διαδικασίες που απαιτούσαν παρατήρηση και περιγραφή
γεωμορφολογικών στοιχείων και κατ’ επέκταση αναπαράσταση αυτών με τη χρήση διαφόρων
τεχνικών. Τα παιδιά διηύρυναν με τον τρόπο αυτόν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και
ενισχύθηκε τόσο το ενδιαφέρον τους για τον τόπο στον οποίο ζουν όσο και η διάθεση για
ανακάλυψη και πειραματισμό.
Γ’ τάξη

Οι μαθητές της Γ’ τάξης ήρθαν σε επαφή με το υγρό στοιχείο του τόπου μας. Συγκεκριμένα,
επιδιώχθηκε να ερευνήσουν και να επεξεργαστούν το υγρό στοιχείο σε όλες τις μορφές του
ξεκινώντας με τη θεματική ενότητα «Ο κύκλος του νερού». Στόχος του προγράμματος ήταν η
οικοδόμηση της ευαισθητοποίησης των μαθητών σχετικά με τη σημασία του νερού για τον
πλανήτη, η κατανόηση του τρόπου που συνδέεται το νερό με ορισμένα χαρακτηριστικά του
ανθρώπινου πολιτισμού και η ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης.
Για τον μήνα Οκτώβριο, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες διαφορετικές για κάθε ομάδα
εργασίας, με απώτερο σκοπό την εισαγωγή των μαθητών στο θέμα και την ευαισθητοποίησή
τους σε περιβαλλοντικά θέματα. Τον μήνα Νοέμβριο οι μαθητές μπήκαν στη θέση του ερευνητή,
δημιούργησαν ερωτηματολόγια και παρατήρησαν το υγρό στοιχείο στον χώρο του σχολείου
αλλά και σε άλλα περιβάλλοντα. Οι μαθητές με την έρευνα που πραγματοποίησαν στο φράγμα
Αποσελέμη, επιδίωξαν να εντοπίσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και διάφορες
μορφές νερού γύρω από τη συγκεκριμένη πηγή.
Τον μήνα Δεκέμβριο εξέτασαν τις πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής τους και προσπάθησαν να αποφασίσουν κατά πόσον έχουν απαντηθεί όλα τα
ερωτήματά τους. Ήταν σε θέση να εξάγουν ορισμένα συμπεράσματα σχετικά με το τι έμαθαν και
τελικά δημιούργησαν έναν εννοιολογικό χάρτη ο οποίος απεικόνιζε τα συμπεράσματά τους.
Ξέρουμε πως το νερό κάνει ένα ασταμάτητο ταξίδι στη φύση… Όμως γιατί είναι σημαντικό;
Μήπως και στο σώμα μας το νερό κινείται συνεχώς; Τον επόμενο μήνα υλοποίησης του
προγράμματος, απάντησαν σε τέτοια ερωτήματα συνεχίζοντας την ενασχόλησή τους με το υγρό
στοιχείο στη φύση και συγκεκριμένα με τη σημασία που αυτό διαδραματίζει στον ανθρώπινο
οργανισμό. Με κεντρικό θέμα το νερό προσπάθησαν να αναπαραστήσουν πίνακες γνωστών
ζωγράφων, αναζήτησαν παροιμίες και συμπλήρωσαν φύλλα εργασίας με στόχο την
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε σχέση με το πολύτιμο αγαθό.
Δ’ τάξη

Τον μήνα Οκτώβριο οι μαθητές της Δ’ τάξης πραγματοποίησαν την επίσημη εισαγωγή τους
στο θέμα της Ευέλικτης Ζώνης. Συγκεκριμένα, ασχολήθηκαν με τις φυσικές καταστροφές
(σεισμός, πυρκαγιά) και τα μυστήρια του περιβάλλοντος. Μέσα από ομαδοσυνεργατικές
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δραστηριότητες και βιωματική προσέγγιση κατανόησαν την ανάγκη προστασίας από τις φυσικές
καταστροφές και ανακάλυψαν την αιτιολογία πολλών μυστηρίων του περιβάλλοντος. Τι είναι το
Βόρειο Σέλας; Είναι δυνατό να βρέχει αστέρια; Αυτά ήταν μόνο κάποια από τα ερωτήματα που
προσπάθησαν να απαντήσουν… Οι δραστηριότητες συνδυάστηκαν με εκπαιδευτικές επισκέψεις
και δράσεις εντός του σχολείου.
Τον μήνα Νοέμβριο, συνέχισαν την περιπλάνησή τους στις Φυσικές Καταστροφές.
Συγκεκριμένα, έμαθαν πολλές πληροφορίες και ιστορικά στοιχεία για τα τσουνάμι, την πτώση
μετεωρίτη και τη χιονοθύελλα. Με βιωματικές δραστηριότητες, πλούσιο εποπτικό υλικό και
οπτικοακουστικά μέσα αντιλήφθηκαν τις ζημιές που μπορεί να προκαλέσει μία τέτοια φυσική
καταστροφή και έμαθαν τρόπους για πρόληψη και προστασία. Η ενημέρωση αλλά και η δράση
προς την πρόληψη και την αντιμετώπιση συνέχισαν να είναι κύριοι άξονές μας.
Για τον μήνα Δεκέμβριο, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Δ’ τάξης συνέχισαν την
περιπλάνησή τους στα μυστήρια του περιβάλλοντος και τις φυσικές καταστροφές. Συγκεκριμένα,
ερεύνησαν το Βόρειο Σέλας και τα εκπληκτικά χρώματά του, το τοπίο της ερήμου και πώς
δημιουργήθηκε αλλά και την ανεμοθύελλα που μπορεί να παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά
της. Μέσα, λοιπόν, από κατασκευές και ευφάνταστες δραστηριότητες ήρθαν ένα βήμα πιο κοντά
στο περιβάλλον.
Τον τελευταίο μήνα, οι μαθητές ολοκλήρωσαν το ταξίδι τους στις Φυσικές Καταστροφές και
στα Μυστήρια του Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, έκαναν απολογισμό και αξιολόγηση των όσων
έμαθαν και εξέφρασαν τη γνώμη τους.
Ε΄ τάξη

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του προγράμματος, οι μαθητές ασχολήθηκαν καθ΄ όλη τη
διάρκεια του α΄ τριμήνου με το θέμα των ανανεώσιμων πηγών και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του
ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον και αντίστροφα, να αντιληφθούν τη συμβολή της φύσης
στην παραγωγή ενέργειας και να κατανοήσουν την εξοικονόμηση ενέργειας ως επιτακτική
ανάγκη, προκειμένου να ενεργοποιηθούν μέσα από την κατάλληλη υποστήριξη του θέματος.
Κατά αυτόν τον τρόπο, επιδιώχθηκε να συμβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισης
των προβλημάτων που προκαλούνται από την απερίσκεπτη χρήση των μη ανανεώσιμων πηγών.
Οι αρχικοί στόχοι για τον μήνα Οκτώβριο ήταν η γνωριμία με τις μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.
Τον μήνα Νοέμβριο, τα μαθήματα αφιερώθηκαν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Εφόσον είχαμε κατανοήσει τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο πλανήτης μας εξαιτίας των μη
ανανεώσιμων πηγών και είχαμε διαπιστώσει την ανάγκη για την αξιοποίηση εναλλακτικών
πηγών ενέργειας, ανακαλύψαμε νέες πηγές μη επιβλαβείς για τον πλανήτη που μας φιλοξενεί.
Ταξιδέψαμε, λοιπόν, σε όλες τις πηγές και κάναμε μια στάση σε κάθε μια από αυτές ξεχωριστά
για να δούμε τα αξιοθέατα τους. Πιο συγκεκριμένα, οι στάσεις μας ήταν οι εξής: Κολοσσαίο της
Ηλιακής ενέργειας, Ακρόπολη της Αιολικής ενέργειας, Πύργος της βιομάζας, Το τείχος της
γεωθερμικής ενέργειας, Πυραμίδες της υδροηλεκτρικής ενέργειας, Όπερα ενέργειας των
θαλασσών και των ωκεανών.
Τον μήνα Δεκέμβριο, οι μαθητές έκαναν σχέδια για το νέο τους ταξίδι στο κέντρο της
εξοικονόμησης ενέργειας. Αποφάσισαν να μην πάνε μακριά, αλλά να μείνουν στην ήπειρο του
σχολειού. Αφού ταξίδεψαν στον κόσμο της εξοικονόμησης και έμαθαν για την κουλτούρα της,
έφτιαξαν ημερολόγια που θα τους υπενθυμίζουν όλο τον χρόνο την αξία της. Τέλος, χάρισαν
στους συμμαθητές τους κουπόνια ενημέρωσης που τους έδωσαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν
και εκείνοι στο κέντρο της εξοικονόμησης.
Το ταξίδι των μαθητών της Ε’ τάξης έφτασε στο τέλος του, αλλά πριν, έκαναν μια στάση στο
«τεχνοχώρι της εξοικονόμησης». Εκεί ενεργοποιήθηκαν μέσα από δραστηριότητες
εξοικονόμησης και έγιναν μάστορες - τεχνικοί. Πιο συγκεκριμένα, έμαθαν να κατασκευάζουν
αντικείμενα που λειτουργούν με τη βοήθεια του ήλιου, όπως είναι ο ηλιακός φούρνος και τα
ηλιακά φανάρια. Μετά το πέρας αυτού του ταξιδιού, τα παιδιά ήταν γεμάτα εμπειρίες, γνώσεις
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και τεχνικές που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν για την υπόλοιπη ζωής τους. Μέσα από την
προσπάθεια ανάπτυξης της οικολογικής τους συνείδησης, θα είναι σε θέση να βοηθήσουν όσο
μπορούν τον παραμελημένο μας πλανήτη Γη.

Συμπεράσματα
Αισίως ολοκληρώθηκε η απόπειρα του Εκπαιδευτηρίου μας να φέρει τους μαθητές πιο
κοντά στη φύση και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με την προστασία της. Η προσπάθεια
αυτή κορυφώθηκε, ως συνισταμένη, με την έκδοση του “Ζιζαννείου”. Η σχολική εφημερίδα δεν
είναι βέβαια αυτοσκοπός, είναι το πρώτο δημόσιο βήμα που μπορεί να μεταφέρει την έκφραση
των παιδιών μετά από μία πεντάμηνη συστηματική περιπλάνηση στη μαγεία της φύσης.
Με άλλα λόγια, μέσα απ’ αυτό το πρόγραμμα μπόρεσαν οι μαθητές να αναπτύξουν κριτική
και δημιουργική σκέψη για την προσέγγιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προβλημάτων, να
εξοικειωθούν με την παρατήρηση, την περιγραφή, την ερμηνεία και την κατανόησή τους και να
καλλιεργήσουν την απαραίτητη ευαισθησία απέναντι στο περιβάλλον. Τέλος, τους δόθηκε η
δυνατότητα να αναζητήσουν και να προτείνουν ιδέες και λύσεις για περιβαλλοντικά ζητήματα
και να συμμετάσχουν σε ποικίλες συλλογικές δράσεις υιοθετώντας αποδεκτούς κανόνες
συμπεριφοράς.
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Παίζω και μαθαίνω με την ελιά
Από την ελιά στο λάδι… Αγαπώ την ελιά, δυναμώνω την καρδιά
Χρυσούλα Αράπογλου1, Ελισάβετ Γεωργιάδη2
Νηπιαγωγείο Γέργερης
Περίληψη
Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε με την εκδήλωση ευαισθητοποίησης νεολαίας για την ελιά και
το ελαιόλαδο που διοργανώθηκε από τον Σύνδεσμο Ελαιοκομικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ) και
τον Δήμο Γόρτυνας, την οποία παρουσιάσαμε στον χώρο του σχολείου μας στις 12/12/2015. Η
εκδήλωσή μας χωρίστηκε σε δύο μέρη: α. Η ελιά στην αρχαιότητα με την φιλονικία Αθηνάς και
Ποσειδώνα (θεατρικό δρώμενο) και τους Ολυμπιακούς αγώνες στην αρχαιότητα (ψυχοκίνηση)
και β. Η ελιά σήμερα: Το μάζεμα της ελιάς (ψυχοκίνηση), ποίηση Οδ. Ελύτη, Κ. Παλαμά και
παιδικά ποιήματα, παροιμίες, αινίγματα και τραγούδια από τα παιδιά. Επίσης είχαμε έκθεση
ζωγραφικής, φωτογραφίας και εικαστικών έργων των παιδιών καθώς και έκθεση γευσιγνωσίας
με παραδοσιακά εδέσματα ελαιόλαδου. Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το παλαιό ελαιοτριβείο
της Γέργερης όπου είδαμε τα στάδια παραγωγής ελαιόλαδου τον προηγούμενο αιώνα αλλά και
στα αρχαία χρόνια με το μνημείο του ελαιοτριβείου του Ήρωνα. Επισκεφθήκαμε το Κέντρο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών και παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα για την ελιά με
θέμα "Είμαι του ήλιου η θυγατέρα, η πιο από όλες ξακουστή". Στην τάξη μας επεξεργαστήκαμε
διεξοδικά το θέμα μας και τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα πειράματα που κάναμε με το
ελαιόλαδο. Επισκεφθήκαμε τον Σύλλογο γυναικών Γέργερης, φτιάξαμε και γευτήκαμε
παραδοσιακά εδέσματα ελαιόλαδου και τέλος παρακολουθήσαμε στο εργαστήριό του έναν
αυτοδίδακτο καλλιτέχνη που δημιουργεί κατασκευές από ξύλο ελιάς.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_13.html

Λέξεις κλειδιά
Η ελιά στην αρχαιότητα, στάδια παραγωγής λαδιού, λάδι και υγεία, ελιά και εικαστικές
προσεγγίσεις, ελιά και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Το νηπιαγωγείο Γέργερης βρίσκεται σε ένα ορεινό χωριό με πλούσιο φυσικό περιβάλλον
στους πρόποδες του Ψηλορείτη, χτισμένο αμφιθεατρικά πάνω σε ύψωμα και με μοναδική θέα
τα ψηλά βουνά. Οι γονείς των περισσότερων μαθητών μας ασχολούνται με τη γεωργία και
καλλιεργούν ελιές. Σκεφτήκαμε λοιπόν πως η ελιά θα ήταν πολύ προσφιλές και ενδιαφέρον θέμα
για τα παιδιά, καθώς όλα έχουν πολλή εμπειρία και γνώσεις γύρω από την ελιά και τα στάδια
παραγωγής ελαιόλαδου. Έτσι, αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε κατά το σχολικό έτος 2015-2016
το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα την ελιά. Σταθήκαμε επίσης τυχεροί στο ότι την περίοδο
εκείνη που ξεκινούσαμε να δουλεύουμε το θέμα της ελιάς, μας έγινε πρόταση από τον Δήμο
Γόρτυνας και τον Σύλλογο Ελαιοπαραγωγικών Δήμων Κρήτης (Σ.Ε.ΔΗ.Κ) να διοργανώσουμε μια
εκδήλωση στο σχολείο μας για την ευαισθητοποίηση της νεολαίας στην υγιεινή διατροφή και

1
2

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - chrysoula.81@gmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ-

324

στο ελαιόλαδο. Όπως ήταν φυσικό, δεχτήκαμε με μεγάλη χαρά και η εκδήλωση που
διοργανώσαμε είχε μεγάλη επιτυχία.

Σκοπός και στόχοι
Οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματός μας ανταποκρίνονται στους σκοπούς και στους
στόχους του αναλυτικού προγράμματος στο οποίο εμπλέκονται όλοι οι μαθησιακοί τομείς. Πιο
συγκεκριμένα, σκοπός μας ήταν μέσα από τις προγραμματισμένες αλλά και από αυθόρμητες
δραστηριότητές μας, να έρθουν τα παιδιά σε επαφή με τη φύση και το δέντρο της ελιάς. Στη
συνέχεια, με πυρήνα την ελιά, να εμπλακούν σε ποικίλες δραστηριότητες γνώσεων, εμπειριών,
γλώσσας, μαθηματικών, φυσικών επιστημών, εικαστικών, κοινωνικής και προσωπικής
ανάπτυξης.
Οι στόχοι μας ήταν πάρα πολλοί και όλοι τους πήγαζαν μέσα από το αναλυτικό πρόγραμμα
του νηπιαγωγείου. Πιο συγκεκριμένα:
● Να εμπλουτίσουμε τις γνώσεις και τα βιώματα των παιδιών σχετικά με την ελιά, τα
προϊόντα της και τα στάδια παραγωγής ελαιόλαδου.
● Να μάθουμε και να βιώσουμε ψυχοκινητικά τις αναφορές της ελιάς στη μυθολογία και
τη σπουδαιότητά της στην αρχαία Ελλάδα.
● Να προβάλλουμε εικαστικά έργα καλλιτεχνών με θέμα την ελιά και να δημιουργήσουμε
τα δικά μας με πρότυπα τα παραπάνω.
● Να προβάλλουμε την υγιεινή διατροφή με κύριο συστατικό το ελαιόλαδο και να
παρακινήσουμε τα παιδιά να αποκτήσουν καλές διατροφικές συνήθειες.
● Να μάθουμε τα στάδια παραγωγής ελαιόλαδου σήμερα αλλά και παλαιότερα και να
βιώσουμε το λιομάζωμα μέσα στο φυσικό περιβάλλον ενός ελαιώνα.
● Να διευρύνουν τις γνώσεις τους στις φυσικές επιστήμες και ειδικότερα στις διάφορες
ιδιότητες των υγρών.
● Να κάνουν πειράματα με το ελαιόλαδο, να παρατηρήσουν τις ιδιότητές του και να
εξάγουν συμπεράσματα.
● Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους και να παράγουν προφορικό και γραπτό λόγο μέσα
από σύνθετες λέξεις, φράσεις, αινίγματα και παροιμίες.
● Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας μέσα από τις διάφορες εικαστικές δραστηριότητες.

Περιγραφή δράσης
α. Αρχικές δραστηριότητες

Το πρόγραμμά μας ξεκίνησε με τη διατύπωση των πρώτων δυο βασικών ερωτήσεων “Τι
ξέρουμε για την ελιά “ και “Τι θέλουμε να μάθουμε”. Με επίκεντρο τις απαντήσεις των παιδιών
στις ερωτήσεις αυτές ξεκινήσαμε δημιουργώντας τη γωνιά της ελιάς στην τάξη μας. Τις επόμενες
ημέρες τα παιδιά μάς έφερναν οτιδήποτε σχετίζεται με την ελιά και τα προϊόντα της: κλαδιά
ελιάς, διάφορα είδη ελιάς, μπουκάλια με ελαιόλαδο, μπουκάλια με αρωματικό ελαιόλαδο,
παξιμάδια και κουλουράκια ζυμωμένα με ελαιόλαδο, ελιόψωμα, σαπουνάκια ελαιόλαδου,
κρέμες και καλλυντικά με ελαιόλαδο.
Παρατηρήσαμε και σηματοδοτήσαμε στον παγκόσμιο χάρτη, στον χάρτη της Ευρώπης και
στον χάρτη της Ελλάδας σε ποιες χώρες και περιοχές καλλιεργείται η ελιά. Είδαμε εικόνες με τις
διαφορετικές ποικιλίες της ελιάς αλλά και για τον εχθρό της που είναι ο δάκος.
Στον τομέα της γλώσσας εκτός από την διδασκαλία του γράμματος Εε, παίξαμε με σύνθετες
λέξεις που είχαν ως πρώτο συνθετικό τη λέξη ελιά και λάδι (ελαιόδεντρο, ελαιοτριβείο ή
λαδοκούλουρο, λαδόπανο και πολλά άλλα). Μάθαμε αινίγματα με την ελιά και το ελαιόλαδο,
μάθαμε παροιμίες και καθημερινές φράσεις που σχετίζονται με την ελιά και το λάδι (π.χ μου
έβγαλε το λάδι, έκανες τη λαδιά σου, βγαίνει πάντα λάδι κ.α). Στη συνέχεια προβάλλαμε στα
παιδιά πολλά εικαστικά έργα διάσημων καλλιτεχνών με πιο χαρακτηριστικούς τα έργα των Βαν
Γκονγκ και του Θεόφιλου που σχετίζονται με την ελιά και το λιομάζωμα. Αφού παρατηρήσαμε
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τον τρόπο της ζωγραφικής τους, τα παιδιά έφτιαξαν τα δικά τους εικαστικά έργα. Ξεκινώντας με
τον αγαπημένο πίνακα του Θεόφιλου “Το μάζεμα των ελιών στη Μυτιλήνη” τα παιδιά
ζωγράφισαν ξανά το έργο αυτό σε ασπρόμαυρη φωτοτυπία πάνω σε χαρτί μέτρου. Στη συνέχεια
έφτιαξαν διάφορες κατασκευές ελιάς με ρολό από χαρτί υγείας με αληθινά φύλλα ελιάς και χαρτί
γκοφρέ, με το αποτύπωμα της παλάμης τους και αληθινά φύλλα ελιάς έφτιαξαν ελιές, έκαναν
αποτυπώματα μικρών κλαδιών ελιάς πάνω σε πηλό και ζωγράφισαν ελεύθερα τους δικούς τους
ελαιώνες με ανθρώπους να μαζεύουν ελιές.
β. Εκδήλωση ευαισθητοποίησης της νεολαίας για το ελαιόλαδο σε συνεργασία με τον ΣΕ.ΔΗ.Κ και
τον Δήμο Γόρτυνας

Στην πετυχημένη εκδήλωση που διοργανώσαμε, τα παιδιά στην αρχή παρουσίασαν
διάφορα θεατρικά δρώμενα. Πρώτα παρουσίασαν ένα μικρό θεατρικό έργο με τον μύθο της
φιλονικίας Αθηνάς και Ποσειδώνα για την ονομασία της πόλης της Αθήνας. Στη συνέχεια τα
παιδιά παρουσίασαν ψυχοκινητικά την προετοιμασία των αθλητών στους αρχαίους
Ολυμπιακούς αγώνες, το άλειμμα του κορμιού τους με ελαιόλαδο και το τελικό έπαθλο των
νικητών που ήταν το κλαδί αγριελιάς. Τέλος, παρουσιάστηκαν διάφορα παιχνίδια
(τσουβαλοδρομίες, το μάντεμα “ελιά-ελιά πόσα φύλλα στα κλαδιά”). Έπειτα με ψυχοκίνηση και
με μουσική υπόκρουση το τραγούδι του Μουντάκη “έφτασε ο καιρός καλέ μου πέφτουν οι ελιές”
οι μικροί μαθητές με καλάθια, δίχτυα και βέργες μάζεψαν τις ελιές μέσα σε ένα φανταστικό
ελαιώνα που είχαμε δημιουργήσει ως σκηνικό. Τα παιδιά έκλεισαν την εκδήλωση με παροιμίες,
αινίγματα, φράσεις και ποιήματα που αφορούν την ελιά. Με το τέλος της εκδήλωσης ο Σ.Ε.ΔΗ.Κ
και ο Σύλλογος γυναικών “Ιδαία Γη” της Γέργερης πρόσφεραν σε όλα τα παιδιά ένα πλούσιο
γεύμα με εκλεκτά εδέσματα ελαιόλαδου.
γ. Πειράματα φυσικών επιστημών μέσα στην τάξη

Μέσα στην τάξη παρουσιάσαμε κάποιες στοχευμένες δραστηριότητες με απλά, μικρά
πειράματα που κάναμε με το ελαιόλαδο. Πρέπει να πούμε όμως πως με την περιέργεια και τον
αυθορμητισμό των παιδιών, μας δόθηκε η ευκαιρία και για άλλες αυθόρμητες δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα τα περάματα που κάναμε με το ελαιόλαδο ήταν τα παρακάτω:
1. Διαλυτότητα υγρών: Παίρνουμε ένα διαφανές μπουκάλι με νερό και όταν προσθέτουμε
μέσα ποσότητα λαδιού διαπιστώνουμε πως το λάδι δεν αναμειγνύεται με το νερό και
πως έχουμε διαχωρισμό λαδιού και νερού. Αν το ανακινήσουμε θα φανεί πως αν και
στην αρχή φαίνεται ως ένα ενιαίο μείγμα, στο τέλος πάλι θα διαχωριστούν τα δύο υγρά
(αυτό το πείραμα έγινε με αφόρμηση από το καντηλάκι που έχουν και ανάβουν τα
περισσότερα παιδιά στο σπίτι τους).
2. Κάποια υγρά εξατμίζονται και κάποια όχι: Επιλέγουμε τα υγρά νερό, οινόπνευμα και λάδι
και εμποτίζουμε με το καθένα μια χάρτινη πετσέτα. Τοποθετούμε στη συνέχεια τις
πετσέτες σε ένα ζεστό σημείο της τάξης (π.χ καλοριφέρ) και παρατηρούμε ποιο υγρό
εξατμίζεται και ποιο όχι, ποιο υγρό εξατμίζεται γρηγορότερα, ποιο αργότερα και ποιο
υγρό παραμένει αναλλοίωτο πάνω στην πετσέτα.
3. Ανάμειξη υγρών: Έχουμε διάφορα διάφανα ποτήρια με νερό και στο καθένα
προσθέτουμε διάφορες ποσότητες στερεών ή υγρών υλικών (καφέ, ζάχαρη και αλάτι στο
νερό και χυμό λεμονιού στο λάδι). Παρατηρούμε σε τι χρώμα μετατρέπεται το νερό, αν
μένει αναλλοίωτο ή τι γεύση παίρνει μετά την ανάμειξη.
4. Κάποια στερεά σώματα βυθίζονται και κάποια όχι: Τα παιδιά έφτιαξαν μπουκαλάκια με
αρωματικό λάδι προσθέτοντας μέσα σε αυτά βότανα (ρίγανη, θυμάρι και δεντρολίβανο)
και μπαχαρικά (κόκκους πιπεριού, γλυκάνισο και γαρύφαλλο). Τα παιδιά παρατήρησαν
πως κάποια από τα υλικά που βάλανε μέσα στο λάδι επιπλέουν και κάποια παραμένουν
στον πυθμένα του μπουκαλιού (Αυθόρμητη δραστηριότητα που προέκυψε όταν
φτιάχναμε αρωματικό λάδι).
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5. Το σαπούνι ελαιόλαδου όταν βρέχεται, λιώνει: Πλένουμε τα χέρια μας με πράσινο
σαπούνι ελαιόλαδου και παρατηρούμε πώς αλλάζει το σχήμα του και πως όσο
περισσότερο βρέχεται στο νερό, τόσο περισσότερο λιώνει.
6. Φέρνουμε στην τάξη μια μικρή ελιά και παρατηρούμε την ανάπτυξή της: Σε πήλινη
γλάστρα φέρνουμε στα παιδιά μια μικρή ελιά. Καταγράφουμε το ύψος και το πλάτος του
φυλλώματος της, την περίμετρο του κορμού της με μεταλλικό μέτρο και κορδέλα. Την
παρατηρούμε ανά εποχή και καταγράφουμε τις αλλαγές της (ανθοφορία, καρποφορία,
χρώμα καρπού και φυλλώματος).
δ. Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Γέργερη

Κατά τη διάρκεια που δουλεύαμε το πρόγραμμα με την ελιά πραγματοποιήσαμε δύο
εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Γέργερη.
1. Επίσκεψη στο παλαιό ελαιοτριβείο της Γέργερης: Επισκεφτήκαμε το παλαιό ελαιοτριβείο
της Γέργερης που λειτουργεί ως μουσειακός χώρος. Εκεί τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν
πώς λειτουργούσαν παλιά τα ελαιουργεία όταν δεν υπήρχε ακόμη ηλεκτρισμός, με τη βοήθεια
του αέρα και με ανεμόμυλους. Στο μουσείο υπάρχει η αναπαράσταση του πιεστηρίου του
Ήρωνα, του Αλεξανδρινού Έλληνα εφευρέτη καθώς το παλαιό ελαιοτριβείο είναι
κατασκευασμένο με τη μέθοδο πίεσης του Ήρωνα (τα σακιά με τις ελιές πιέζονται και
συνθλίβονται από ένα χειροκίνητο πιεστήριο). Εικόνες σχετικές με τον τρόπο λειτουργίας του
πιεστηρίου αλλά και αναπαράσταση του αυθεντικού πιεστηρίου είδαμε στον περίβολο του
κτηρίου. Επίσης, είχαμε την ευκαιρία να δούμε από κοντά τη φωτογραφία της μνημειακής ελιάς
Πανασού, μιας ελιάς που βρίσκεται σε γειτονικό χωριό, έχει περίμετρο κορμού πάνω από δέκα
μέτρα και χρονολογείται πως είναι 3.000 ετών (δεν μπορέσαμε να την επισκεφτούμε από κοντά
γιατί στο χωράφι δεν υπήρχε δρόμος για να πάμε με λεωφορείο και ο δρόμος ήταν μακρύς και
δύσβατος). Τέλος, εκεί είδαμε από κοντά και αγγίξαμε ένα κομμάτι πέτρας από τη Σαντορίνη
ηλικίας 50.000 ετών, πάνω στο οποίο υπάρχουν απολιθωμένα φύλλα ελιάς.
2. Επίσκεψη στον καλλιτέχνη κ. Καψάλη και στον Σύλλογο γυναικών Γέργερης “Ιδαία Γη”:
Στη δεύτερη εκδρομή μας στη Γέργερη επισκεφτήκαμε το εργαστήριο του αυτοδίδακτου
καλλιτέχνη κ. Καψάλη και μας έδειξε πώς δημιουργεί γλυπτά και κατασκευές από το ξύλο της
ελιάς. Τα παιδιά τού έκαναν ερωτήσεις για το πώς έμαθε να δουλεύει το ξύλο της ελιάς και
εκείνος μας έδειξε τα εργαλεία του και τον παρατηρήσαμε να σμιλεύει ένα κομμάτι από ξύλο
ελιάς. Μας έδειξε τις δημιουργίες του που ήταν διάφορα ξύλινα γλυπτά, κηροπήγια ή ακόμα και
προτομές διάσημων προσώπων. Στη συνέχεια πήγαμε στην “Ιδαία Γη” όπου μας υποδέχτηκαν με
μεγάλη θέρμη οι γυναίκες του Συλλόγου. Τα παιδιά, αφού πρώτα έπλυναν τα χεράκια τους,
πήραν ζύμη και γύρω από ένα μεγάλο τραπέζι έπλασαν κουλουράκια ελαιόλαδου. Μας τα
έψησαν και την άλλη μέρα μας τα έστειλαν για να τα φάμε στο Νηπιαγωγείο μας.
ε. Επίσκεψη στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών

Στο Κ.Π.Ε Αρχανών τα παιδιά πήραν μέρος στο πρόγραμμα “Είμαι του ήλιου η θυγατέρα, η
πιο από όλες ξακουστή…”. Αρχικά, οι εκπαιδευτικοί μας παρουσίασαν ένα κουκλοθέατρο που
είχε ως θέμα του την καλλιέργεια και τη συγκομιδή της ελιάς. Στη συνέχεια, αφού κάναμε ένα
διάλειμμα και τα παιδιά έφαγαν ένα υγιεινό πρόγευμα με ελιόψωμο και τυράκι, χωρίστηκαν σε
ομάδες και βγήκαν για παιχνίδι στον ελαιώνα! Εκεί, κάτω από κάθε ελιά υπήρχε μια πινακίδα με
μια θεματική ενότητα που καλούνταν να μάθουν και να παίξουν τα παιδιά. Με τον τρόπο αυτό,
τα παιδιά κάθε ομάδας έμαθαν για τα διάφορα όργανα που χρησιμοποιούν οι γεωπόνοι στην
καλλιέργεια της ελιάς. Τα όργανα αυτά τα είδαν και τα άγγιξαν τα παιδιά και ήταν θερμόμετρα
εδάφους και ατμόσφαιρας καθώς και όργανα μέτρησης υγρασίας. Είδαν από κοντά το φυτό
βάτος που φύεται κοντά στις ελιές. Τα παιδιά είδαν εικόνες και έμαθαν πώς και που αποθήκευαν
παλαιότερα αλλά και στις μέρες μας το λάδι (παλαιότερα σε πήλινα πιθάρια και στις μέρες μας
μέσα σε μεταλλικές ντενέκες). Κάτω από τις ελιές έπαιξαν το θεατρικό δρώμενο του μύθου της
Αθηνάς και του Ποσειδώνα για την ονομασία της Αθήνας. Τα παιδιά μεταμφιέστηκαν με τα
ρούχα και τα αξεσουάρ που βρήκαν κρεμασμένα πάνω στα κλαδιά μιας ελιάς! Τέλος τα παιδιά
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έκαναν αναπαράσταση του μαζέματος των ελιών: έστρωσαν τα δίχτυα κάτω από τις ελιές, πήραν
τα ραβδιά στα χέρια και ράβδισαν τις ελιές! Μετά τις μάζεψαν προσεκτικά, τις έβαλαν μέσα στα
τσουβάλια, πήραν στους ώμους τα τσουβάλια και τα τοποθέτησαν στα φορτηγά για να τα πάνε
στο ελαιουργείο. Μετά από όλες αυτές τις δραστηριότητες, τα παιδιά μπήκαν στο εργαστήριο
του κέντρου και παρατήρησαν μέσα από στερεοσκόπια φύλλα ελιάς, είδαν τις μικρές
λεπτομέρειες πάνω τους που δεν μπορούμε να τις δούμε με γυμνό μάτι και σύγκριναν φύλλα
ελιάς και βάτου. Έπαιξαν διάφορα παιχνίδια όπως να φτιάξουν τα κομμάτια του παζλ που
αναπαριστούν την ελιά, παρακολούθησαν ένα μικρό ντοκιμαντέρ για τη μακραίωνη σχέση των
Αρχανών με τους ελαιώνες και την παραγωγή ελαιόλαδου από τα μινωικά χρόνια έως σήμερα.
Τέλος, έφτιαξαν το αποτύπωμα μικρών κλαδιών ελιάς πάνω σε πηλό. Τελευταία δραστηριότητα
ήταν να παίξουν χωρισμένα σε δύο ομάδες στην αυλή ελαιοδρομίες! Όπως ήταν αναμενόμενο
τα παιδιά έφυγαν από το Κ.Π.Ε Αρχανών ενθουσιασμένα!

Ευχαριστίες
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πολύ τα παιδιά και τους γονείς τους για το ενδιαφέρον και τη
βοήθειά τους σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης στο Κ.Π.Ε Αρχανών και στις αξιόλογες εκπαιδευτικούς που
δουλεύουν εκεί, καθώς μας δέχτηκαν, παρουσίασαν και υλοποίησαν με τους μαθητές μας τις
πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δράσεις τους.
Ευχαριστούμε πολύ τον Δήμο Γόρτυνας και το Σ.Ε.ΔΗ.Κ που μας πρότειναν την εκδήλωση
που παρουσιάσαμε στο σχολείο μας και έγιναν οι συνδιοργανωτές αυτής της πολύ επιτυχημένης
δράσης.
Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε την τοπική ενότητα Ρούβα που μας άνοιξε το παλαιό
ελαιοτριβείο και μας έδωσε τη δυνατότητα να δούμε και να μάθουμε όλα αυτά τα ενδιαφέροντα
για τον τρόπο παραγωγής ελαιόλαδου τα περασμένα χρόνια, το πιεστήριο του Ήρωνα, την
μνημειακή ελιά Πανασού και τα απολιθωμένα φύλλα ελιάς.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον αυτοδίδακτο καλλιτέχνη κ. Καψάλη που μας υποδέχτηκε στο
εργαστήριό του και μας έδειξε τη δουλειά του και στις γυναίκες του συλλόγου “Ιδαία Γη” που
μας δέχτηκαν στο εργαστήριο τους και μας άφησαν να γίνουμε μικροί ζαχαροπλάστες.
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● www.taniamanesi-kourou.blogspot.com
● www.kinderella.gr
● www.andriashome.com
● www.kindergartenideas-sofia.blogspot.com
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Η ιστορία της γραφής από τον δίσκο της Φαιστού ως το ebook
Πώς δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε η γραφή μέσα στον χρόνο
Φωτεινή Μαγριπλή1, Μαρία Κουτουλάκη2, Ελένη Τελετίνη3
Νηπιαγωγείο Ελιάς
Περίληψη
Το σχέδιο εργασίας /Project με τίτλο «Η ιστορία της γραφής από τον δίσκο της Φαιστού στο
e-book» έλαβε χώρα στο νηπιαγωγείο μας το σχολικό έτος 2015-2016. Τα παιδιά είχαν την
ευκαιρία να συνεργαστούν με μαθητές δημοτικών σχολείων που ήταν συνεργάτες μας στο etwinning. Η ανταλλαγή ιδεών και δραστηριοτήτων δε σταμάτησε στο e-twinning αλλά έγινε και
με επισκέψεις των μαθητών από τα αντίστοιχα σχολεία. Το σχέδιο αυτό υλοποιήθηκε από τον
Ιανουάριο του 2016 έως και τον Μάιο του 2016. Καθ΄ όλη τη διάρκεια του project οργανώθηκαν
βιωματικές δραστηριότητες μέσα στην τάξη αλλά και εκπαιδευτικές εκδρομές για την καλύτερη
κατανόηση του θέματος.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/e-book.html

Λέξεις κλειδιά
Τοιχογραφίες, δίσκος της Φαιστού, αλφάβητος, e-book

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου Ελιάς θεωρώντας τα παιδιά του νηπιαγωγείου
ευφάνταστα και δημιουργικά, ζήτησαν να συνεργαστούν στο e-twinning για την ολοκλήρωση του
προγράμματος «Η ιστορία της γραφής, από τον δίσκο της Φαιστού στο e-book. Αρχικά η ιδέα
τους μας τρόμαξε καθώς θα μας έβαζε σε άγνωστα μονοπάτια για μας. Όμως αποφασίσαμε να
τολμήσουμε και δεν το μετανιώσαμε ούτε μια στιγμή. Το ταξίδι πίσω στον χρόνο μάς χάρισε
μαγικές στιγμές και μας δόθηκε η ευκαιρία να ανακαλύψουμε την πορεία της γραφής μέσα στον
χρόνο.

Σκοπός και στόχοι
Γλώσσα

●
●
●
●
●

Βελτίωση και εμπλουτισμός προφορικού λόγου.
Να κατανοήσουν τα παιδιά τη σημασία της γραφής ως μέσου επικοινωνίας, ανάπτυξης
ιδεών και πηγή μάθησης.
Να αναπτύξουν τη γλώσσα και την επικοινωνία αξιοποιώντας την τεχνολογία.
Να γνωρίσουν και να συγκρίνουν μεταξύ τους τα διάφορα συστήματα γραφής.
Να ενθαρρύνονται να γράφουν όπως και όπου μπορούν.

1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - fmagripli@yahoo.gr
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - mariakoutoulaki@gmail.com
3
ΠΕ 60.50 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - elenitele@yahoo.gr
2
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Μαθηματικά

●
●
●

Έννοια αριθμού και διαδικασία αρίθμησης.
Χωρικές και χρονικές έννοιες.
Να αριθμούν.

Περιβάλλον

●

Να γνωρίσουν τον κόσμο στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.

Φυσική

●

Να φτιάξουν ανακυκλώσιμο χαρτί.

Θεατρικό Παιχνίδι

●
●
●
●

Να μάθουν να συνεργάζονται.
Να αναλαμβάνουν ευθύνες και ρόλους.
Να μάθουν να τηρούν και να σέβονται κανόνες.
Να «ταξιδέψουν» και να γνωρίσουν πώς ζούσαν οι άνθρωποι τα παλαιά χρόνια.

Εικαστικά

●
●

Να ανακαλύψουν ότι η τέχνη είναι μέσω έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ των
ανθρώπων.
Να γνωρίσουν και να χρησιμοποιήσουν νέα υλικά όπως είναι το κάρβουνο, η κιμωλία, ο
πηλός, το ανακυκλωμένο χαρτί.

Ιστορία

●
●

Να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν τη μυθολογία, τις παραδόσεις, τον τρόπο ζωής
των προγόνων τους, τη λαϊκή τέχνη.
Να γνωρίσουν την ιστορία της γραφής και τον τρόπο επικοινωνίας των ανθρώπων μέσα
στους αιώνες.

ΤΠΕ

●
●
●
●
●
●

Να αντιληφθούν τα παιδιά ποιες ανάγκες των ανθρώπων εξυπηρετούν οι Η/Υ και σε τι
χρησιμεύουν στη ζωή μας.
Να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησης των Η/Υ ως εργαλεία για τη διερεύνηση και
αναζήτησή τους.
Ανάπτυξη λεπτής κινητικότητας.
Ενίσχυση παρατηρητικότητας.
Κατανόηση αίτιου-αποτελέσματος.
Να ασκηθούν στη σωστή χρήση της τεχνολογίας.

Περιγραφή Δράσης
1ος Σταθμός: «Βραχογραφίες»

Το ταξίδι μας ξεκινά με πρώτο σταθμό τις σπηλιές και τους βράχους. Οι πρωτόγονοι
άνθρωποι δεν έγραφαν αλλά άρχισαν να επικοινωνούν ζωγραφίζοντας σε σπηλιές. Με τη τεχνική
του θεατρικού παιχνιδιού ταξιδέψαμε πίσω στον χρόνο και γνωρίσαμε τους ανθρώπους των
σπηλαίων. Κυνηγήσαμε, ανάψαμε φωτιές για να ψήσουμε τα θηράματά μας, ψαρέψαμε στο
ποτάμι και βρήκαμε παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά τότε. Βρήκαμε μια σπηλιά για να
κοιμηθούμε, η οποία έγινε το σπίτι μας. Σκεφτήκαμε να τη διακοσμήσουμε και έτσι φτιάξαμε
χρώματα από τη φύση και ξεκινήσαμε να τη ζωγραφίζουμε. Κάπως έτσι τα παιδιά γνώρισαν τις
σπηλαιογραφίες….
Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο μικρός ζωγράφος των βράχων». Γίναμε μικροί ζωγράφοι και
ζωγραφίσαμε τις δικές μας «βραχογραφίες» με κάρβουνο πάνω σε καφέ χαρτόνι του μέτρου,
αφού προηγουμένως το τσαλακώσαμε με τα χέρια μας.
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Δημιουργήσαμε τα «χειραποτυπώματά» μας. Κάθε παιδί έβαζε την ανοιχτή παλάμη του, η
οποία ήταν βρεγμένη με νερόκολλα, πάνω σε χαρτί και πασπαλίσαμε με κανέλα σε σκόνη.
Σκορπίσαμε τα γράμματα της λέξης «βραχογραφία» και προσπαθήσαμε να τη συνθέσουμε
από την αρχή.
2ος Σταθμός: Σουμέριοι και Σφηνοειδής Γραφή

Στη συνέχεια μάθαμε για τους λαούς που πρώτοι ασχολήθηκαν με τη γραφή. Οι Σουμέριοι
ήταν ένας από αυτούς, οι οποίοι επινόησαν τη σφηνοειδή γραφή, που περιελάμβανε σύμβολα
που έμοιαζαν με σφήνες, τα εικονογράμματα.
Χαράξαμε πάνω στον πηλό τα δικά μας σύμβολα αλλά και εικόνες χρησιμοποιώντας ξυλάκια
(σφήνες) που φτιάξαμε γι’ αυτήν τη δουλειά.
Παρατηρήσαμε τα σύμβολα και τους αριθμούς της σφηνοειδούς γραφής, προσπαθήσαμε να
τα αντιστοιχίσουμε με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου, γράψαμε την ηλικία μας στη
σφηνοειδή γραφή και προσπαθήσαμε να αποκρυπτογραφήσουμε τη λέξη “χαρά”.
3ος Σταθμός: Αρχαίοι Αιγύπτιοι και Ιερογλυφική Γραφή

Γνωρίσαμε τον Αιγυπτιακό πολιτισμό και την ιερογλυφική γραφή, το αλφάβητο των αρχαίων
Αιγυπτίων. Μάθαμε για το πώς γίνεται ο πάπυρος, πάνω στον οποίο αποτυπωνόταν η
ιερογλυφική γραφή, παρακολουθώντας βίντεο στον υπολογιστή.
Ιδιαίτερη εντύπωση μάς έκανε ο τρόπος με τον οποίο έγραφαν οι Αιγύπτιοι πάνω στον
πάπυρο. Έτσι, λοιπόν αποφασίσαμε να γράψουμε και εμείς στα ιερογλυφικά, πάνω σε πάπυρο
που φτιάξαμε με την τεχνική του καφέ, με φτερό το οποίο βουτούσαμε στο μελάνι.
4ος Σταθμός: Φοίνικες και Φοινικικό Αλφάβητο

Γνωρίσαμε τους Φοίνικες και το φοινικικό αλφάβητο, το οποίο παρατηρήσαμε και το
συγκρίναμε με το ελληνικό.
Γίναμε έμποροι, όπως οι Φοίνικες και πουλήσαμε τα προϊόντα μας (λάδι, κρασί, μέλι, κ.α.).
Στη συνέχεια, φτιάξαμε έναν κατάλογο με τα προϊόντα που πουλήσαμε, τα οποία τα γράψαμε
αρχικά στην ελληνική γραφή και έπειτα στα φοινικικά.
5ος Σταθμός: Αρχαίοι Έλληνες και ο Δίσκος της Φαιστού

Για να μεταφερθούμε στο κλίμα της εποχής και να γνωρίσουμε πώς λεγόταν η γραφή, πώς
έγραφαν και τα υλικά που χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Έλληνες μας βοήθησε η μουσειοσκευή
της γραφής, την οποία δανειστήκαμε. Παρατηρήσαμε και επεξεργαστήκαμε το περιεχόμενό της,
το οποίο αποτελούνταν από έντυπο εικονογραφημένο υλικό καθώς και εκθεσιακό υλικό σχετικό
με τα υλικά και όργανα γραφής σε διάφορες εποχές (λυχνάρι με μορφή ψαριού και το
χριστόγραμμα, πήλινη πινακίδα Γραμμικής Β, όστρακο αγγείου με εγχάρακτη επιγραφή,
πλακίδια με σημεία της Γραμμικής Β).
Γνωρίσαμε τον Μινωικό πολιτισμό (τοιχογραφίες, ταυροκαθάψια, ενδυμασία) και
επισκεφτήκαμε το ΚΠΕ Αρχανών, όπου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Ταξιδεύοντας με τους
Μινωίτες». Τα παιδιά γνώρισαν αρκετές από τις συνήθειες των Μινωιτών και ήρθαν σε επαφή
με διάφορα αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν. Κατασκευάσαμε τις δικές μας σφραγίδες από
πηλό και επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο Αρχανών.
Γνωρίσαμε τον δίσκο της Φαιστού και μάθαμε αρκετές πληροφορίες γι’ αυτόν (τι είναι, τι
γράφει, από τι είναι φτιαγμένος, πού και ποιος τον ανακάλυψε). Παρατηρήσαμε τη γραφή που
είναι χαραγμένη πάνω του και αποφασίσαμε να φτιάξουμε τον δικό μας δίσκο με πηλό και
χαράξαμε με ξυλάκια τα δικά μας σύμβολα. Φτιάξαμε μια μικρή ιστορία με εικόνες σύμβολα που
σήμαιναν κάτι για μας.
Παρατηρήσαμε τις ελληνικές γραφές Γραμμική Α και τη Γραμμική Β και τις συγκρίναμε με τις
υπόλοιπες.
Αναγνωρίσαμε την πρώτη φωνούλα της λέξης «δίσκος» και αναζητήσαμε και άλλες λέξεις
που αρχίζουν από το ίδιο γράμμα, τις οποίες και καταγράψαμε.
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6ος Σταθμός: Περγαμηνή

Ταξιδέψαμε και γνωρίσαμε την περγαμηνή. Μάθαμε τι είναι και τη διαδικασία παραγωγής
της, παρακολουθώντας βίντεο στον υπολογιστή.
7ος Σταθμός: Κινέζοι και Ανακάλυψη του Χαρτιού

Μάθαμε ότι οι Κινέζοι ήταν οι πρώτοι οι οποίοι ανακάλυψαν το χαρτί, το οποίο έφτιαχναν
μουσκεύοντας κουρέλια και άλλα υλικά. Στο διαδίκτυο βρήκαμε και παρατηρήσαμε εικόνες και
παρακολουθήσαμε βίντεο με τη διαδικασία παραγωγής του χαρτιού τότε και σήμερα.
Βάλαμε στη σωστή σειρά τις εικόνες, οι οποίες παρουσίαζαν τη διαδικασία παραγωγής του
χαρτιού.
Φτιάξαμε το δικό μας χαρτί από χαρτοπολτό μέσα στην τάξη μας, ακολουθώντας όλα τα
στάδια παραγωγής του.
8ος Σταθμός: Τυπογραφείο

Η γνωριμία μας με τον Γουτεμβέργιο έγινε κυρίως από πληροφορίες μέσω ίντερνετ. Μάθαμε
για τα πειράματα που είχε κάνει ο Γουτεμβέργιος μέχρι να φτιάξει το πρώτο τυπογραφείο. Γίναμε
κι εμείς μικροί τυπογράφοι και τυπώσαμε διάφορα «έντυπα». Τυπώσαμε σε χαρτί τα ονόματά
μας με γράμματα που φτιάξαμε από πλαστελίνη και τα οποία βουτούσαμε σε δακτυλομπογιά.
Φτιάξαμε το δικό μας παραμύθι ακολουθώντας τη διαδικασία παραγωγής ενός βιβλίου. Με
αφορμή πέντε εικόνες που δώσαμε στα παιδιά, γράψαμε την ιστορία, εικονογραφήσαμε τις
σελίδες του, το δέσαμε, τυπώσαμε τον τίτλο που δώσαμε με σφραγίδες στο εξώφυλλο και το
εικονογραφήσαμε.
Θέλοντας να δούμε όλη τη διαδικασία του τυπώματος από κοντά, επισκεφτήκαμε το
τυπογραφείο ενός εκδοτικού οίκου. Εκεί είδαμε από κοντά τα στάδια παραγωγής ενός βιβλίου.
9ος Σταθμός: Η/Υ

Γνωρίσαμε βασικές λειτουργίες του πληκτρολογίου και γράψαμε τα ονόματά μας στο word.
Αφού εξασκηθήκαμε στείλαμε ένα e-mail στους συνεργάτες του προγράμματός μας.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς κάθε φορά που συναντούσαμε ένα καινούριο γράμμα μάς
δινόταν η ευκαιρία να παίξουμε με αυτό. Βρίσκαμε λέξεις με το ίδιο αρχικό γράμμα και με αυτές
πλάθαμε μια ιστορία. Στη συνέχεια την εικονογραφούσαμε και σήμερα έχουμε συγκεντρώσει 22
μικρά εικονογραφημένα παραμύθια. Σκεφτήκαμε λοιπόν να «εκμεταλλευτούμε» την τεχνολογία
και να φτιάξουμε ένα e-book.
Προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα τη χρονολογική σειρά των γεγονότων φτιάξαμε τη
δική μας Ιστοριογραμμή. Βάλαμε σε χρονολογική σειρά την πορεία της γραφής με εικόνες που
βρήκαμε στο διαδίκτυο, ξεκινώντας από τους ανθρώπους των σπηλαίων και φτάνοντας στο ebook.
Ως απόρροια των παραπάνω, αποφασίσαμε και καταλήξαμε η καλοκαιρινή γιορτή λήξης
του Σχολικού Έτους 2015-2016 να έχει θέμα «Την Εξέλιξη της Γραφής» και να περιλαμβάνει
στοιχεία που επεξεργαστήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και προσέλκυσαν
περισσότερο το ενδιαφέρον των παιδιών.

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους συνεργάτες μας στο e-twinning για τις όμορφες ιδέες
που μοιράστηκαν μαζί μας. Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του
Δημοτικού σχολείου Ελιάς που μας παρακίνησαν να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο θέμα.
Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Σύλλογο Νεανικής Δημοσιογραφίας που ανάμεσα σε τόσα
έντυπα ξεχώρισε το δικό μας e-book «Τα παιχνιδιάρικα γράμματα» και το βράβευσε.

Αναφορές
●

Πετκανοπούλου Μαρία (2010). «Ο μικρός ζωγράφος των βράχων». Εκδ. Καλειδοσκόπιο.
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●
●

●
●
●
●

Δαφέρμου Χαρά, Κουλούρη Πηνελόπη, Μπασαγιάννη (20) «Οδηγός νηπιαγωγού».
Μαρία Λαγογιάννη, Δρ. Αρχαιολόγος Σουζάνα Χούλια-Καπελώνη (2015) «Στα ίχνη της
γραφής». Εκδ. Γενική διεύθυνση μουσείων, τμήμα αρχαιολογικών μουσείων και
συλλογών του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Τι είναι η περγαμηνή
Κάιρο - Δημιουργία Πάπυρου
Η ιστορία της Γραφής (Learning app 1)
Η ιστορία της Γραφής (Learning app 2)
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Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι ή στον Άρη;
Ένα πρόγραμμα γνωριμίας των παιδιών με το Διάστημα
Σοφία Νικολιδάκη1, Ευστρατία Καραγρηγορίου2, Κάλλια Μαρακομιχελάκη3
Νηπιαγωγείο Ευρωπαϊκής Παιδείας
Περίληψη
Το πρόγραμμα με τίτλο «Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι ή στον Άρη» αποτελεί μια προσπάθεια
διερεύνησης μαζί με τα παιδιά του θαυμαστού κόσμου του διαστήματος με όχημα όλες τις
μορφές της τέχνης, το παιχνίδι, τον διάλογο, την κριτική σκέψη και την ομαδική εργασία.
Περιγράφονται αναλυτικά οι στόχοι, η μεθοδολογία, η πορεία του προγράμματος, καθώς και οι
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν. Ενδεικτικά ζητήματα που απασχόλησαν τα παιδιά είναι τα
ακόλουθα: α) η γνωριμία με τους σημαντικότερους αστερισμούς και πλανήτες και σύνδεσή τους
με τις εικαστικές τέχνες, τη λογοτεχνία και τη μυθολογία, β) η διερεύνηση της ύπαρξης
εξωγήινων και η δημιουργία μιας δημοκρατίας του διαστήματος, γ) η νοερή περιπλάνηση των
παιδιών στο διάστημα με χρήση πυραύλων, διαστημοπλοίων, UFO και παιχνιδιών του
διαστήματος που κατασκευάσαμε, και δ) η εξερεύνηση άγνωστων πλανητών παρέα με τον
«Μικρό Πρίγκιπα».
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/blog-post_28.html

Λέξεις κλειδιά
Διάστημα, Εξωγήινοι, Πλανήτες, Αστερισμοί, Αστροναύτες

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Τα παιδιά νηπιακής ηλικίας μαθαίνουν μέσα από την ενασχόλησή τους με τα γνωστικά
αντικείμενα και τα επιμέρους θέματα διαμορφώνοντας σταδιακά μια ολοκληρωμένη άποψη για
αυτά. Η επίσκεψη του πλανητάριου στον χώρο του σχολείου μας αποτέλεσε το έναυσμα για την
ενασχόληση με το διάστημα. Το ενδιαφέρον των παιδιών για το διάστημα, τους πλανήτες και τα
αστέρια ήταν έκδηλο και οι ερωτήσεις τους πολλές.
Στο πλαίσιο αυτό, συνεργαστήκαμε το ελληνόφωνο και το αγγλόφωνο τμήμα του
Νηπιαγωγείου Ευρωπαϊκής Παιδείας, συνολικά 30 παιδιά. Το παρόν πρόγραμμα εμπίπτει σε
όλες τις θεματικές ενότητες σύμφωνα με το Α.Π. των Ευρωπαϊκών σχολείων: α) «Εγώ και το
Περιβάλλον», όπου το παιδί γνωρίζει καλύτερα το περιβάλλον του, άψυχο και έμψυχο, και
υιοθετεί καλές πρακτικές και τρόπους συμπεριφοράς, β) «Εγώ και οι άλλοι», όπου το παιδί
λειτουργεί ως φορέας ευαισθητοποίησης και αφύπνισης των άλλων ως προς την προστασία του
περιβάλλοντος, γ) «Εγώ ως άτομο», όπου το παιδί μαθαίνει περισσότερα πράγματα για τον
εαυτό του και δ) «Εγώ και το σώμα μου», όπου το παιδί αναπτύσσει δεξιότητες, όπως είναι η
ανάπτυξη της λεπτής και της αδρής κινητικότητας, η χρήση εργαλείων κ.λπ. Τα παιδιά μαθαίνουν
τον εαυτό τους και πώς να ζουν καλύτερα (learning to be), μαθαίνουν να συνυπάρχουν με τους
άλλους (learning to live with the others) και να κάνουν πράγματα (learning to do and to know).

1

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - sofia.nikolidaki@hotmail.com
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - ekaragrigoriou@yahoo.gr
3
ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ - kallym25@hotmail.com
2
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Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του εν λόγω προγράμματος ήταν:
1. Η γνωριμία με τους σημαντικότερους αστερισμούς και πλανήτες.
2. Η γνωριμία με το διάστημα ως φυσικό περιβάλλον καθώς και τα φυσικά φαινόμενα.
3. Το πλανητικό σύστημα μέσα από την τέχνη (π.χ. Λογοτεχνία – Μυθολογία).
4. Επαγγέλματα που σχετίζονται με το διάστημα (π.χ. αστροναύτες).
5. Μεταφορικά μέσα και διάστημα (διαστημόπλοια, πύραυλοι).
6. Εξωγήινοι. Υπάρχει ζωή έξω από τη γη;
7. Ο πόλεμος των άστρων ή η ειρήνη των λαών;
Οι θεματικές που αναπτύχθηκαν στην πορεία του προγράμματος αφορούσαν τις
ανανεώσιμες και εναλλακτικές πηγές ενέργειας, την κλιματική αλλαγή, τη ρύπανση της
ατμόσφαιρας και τη μόλυνση του περιβάλλοντος, τον σεισμό και άλλες φυσικές καταστροφές
και γενικότερα το σύμπαν ως ευρύτερο περιβάλλον.
Ειδικότερα, επιδιώχθηκε τα παιδιά:
1. Να εκφραστούν μέσα από τον διάλογο και να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική
τους σκέψη.
2. Να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση, ευθύνη και ένα αίσθημα του ανήκειν.
3. Να εκφραστούν μέσα από ποικίλες μορφές τέχνης.
4. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες.
5. Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και δεξιότητες για ατομική και ομαδική εργασία.
6. Να έρθουν σε επαφή με λογοτεχνικά κείμενα που αφορούν το σύμπαν.

Περιγραφή δράσεων
Δημιουργήσαμε ένα ιστόγραμμα σχετικά με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των παιδιών για το
διάστημα, αλλά και τις περαιτέρω γνώσεις που ήθελαν τα ίδια να αποκτήσουν. Το διάγραμμα
αυτό αποτέλεσε πυξίδα, ώστε να κινηθούμε εντός των ενδιαφερόντων των παιδιών, τόσο σε
επίπεδο πληροφοριών που ήθελαν να μάθουν όσο και δραστηριοτήτων-παιχνιδιών.
Γνωστική επεξεργασία του θέματος – Επισκέψεις

Αντλήσαμε πολλές πληροφορίες για το διάστημα από τα βιβλία, το διαδίκτυο, διάφορες
αφίσες κ.λπ. Για να πάρουν τα παιδιά ακόμα περισσότερα ερεθίσματα διοργανώσαμε: α)
επίσκεψη στη Βικελαία Βιβλιοθήκη με αναζήτηση βιβλίων για το διάστημα, ατομική και ομαδική
μελέτη τους στον χώρο της βιβλιοθήκης (αλλά και στην τάξη αργότερα) και δανεισμό κάποιων
χρήσιμων σχετικών βιβλίων για το σχολείο μας, β) επίσκεψη του πλανητάριου στο σχολείο μας
όπου τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα μιας «φανταστικής» ξενάγησης στο σύμπαν και τους
αστερισμούς μέσα σε μια υποβλητική ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα έμαθαν πολλά μυθολογικά
στοιχεία για τους αστερισμούς (π.χ. η ιστορία του Ωρίωνα και του Σκορπιού) και απέκτησαν
πρακτικές γνώσεις (π.χ. πώς να ξεχωρίζουν τον πολικό αστέρα και πώς να προσανατολίζονται).
Θέλαμε πολύ να επισκεφτούμε το αστεροσκοπείο του Σκήνακα, ωστόσο λόγω της δύσβατης
πρόσβασής του από τα παιδιά αποφασίσαμε να μείνουμε σε εικονικές συμπαντικές
περιπλανήσεις, μέσω διαδικτύου (χρήση ιστοσελίδων με εικόνες και video σχετικά με τα
νεφελώματα ή πεθαμένα αστέρια όπως μας τα αποκάλεσαν και έκαναν μεγάλη εντύπωση στα
παιδιά), τους γαλαξίες κ.λπ.
Μέσα από έντυπο και ψηφιακό υλικό τα παιδιά έμαθαν για το ευρύτερο φυσικό περιβάλλον
του διαστήματος, τους αστερισμούς, τους πλανήτες, την κλιματική αλλαγή και τη ρύπανση της
ατμόσφαιρας. Παράλληλα, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες ανέπτυξαν τις δεξιότητες και τον
τρόπο σκέψης τους για το σύμπαν και τους αστερισμούς.
Παράλληλα, μιλήσαμε για τη διαφορά της περιστροφής της γης γύρω από τον ήλιο και την
περιστροφή γύρω από τον εαυτό της. Συζητήσαμε για το τι προκαλεί το κάθε ένα και τι
αποτελέσματα και διαφορές υπάρχουν, όπως είναι η δημιουργία των 24 ωρών της ημέρας και οι
365 ημέρες τον χρόνο. Συνδυαστικά μιλήσαμε για την ημέρα και τη νύχτα καθώς και για τις 4
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εποχές. Με τη βοήθεια ενός φακού και με τα φώτα κλειστά αντιληφθήκαμε τη δημιουργία της
ημέρας και της νύχτας. Στη συνέχεια, τα παιδιά έγιναν τα ίδια ο ήλιος και οι πλανήτες και
δραματοποιήσαμε την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο.
Τα ερεθίσματα που πήραν τα παιδιά τα επεξεργαστήκαμε περαιτέρω είτε γνωστικά, είτε
μέσω ψυχοκινητικών παιχνιδιών, είτε μέσω όλων των μορφών τέχνης. Τα παιδιά έμαθαν
πράγματα σχετικά με την περιστροφή της σελήνης γύρω από τη γη και τις φάσεις από τις οποίες
διέρχεται, τα φαινόμενα των εκλείψεων, τα νεφελώματα, τους γαλαξίες, την ονομασία, τη σειρά
και τη μορφολογία - φύση των πλανητών στο ηλιακό σύστημα. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε στα
παιδιά ο Άρης, ο κόκκινος πλανήτης με τον πάγο στον έναν πόλο του, καθώς και το ότι οι
πλανήτες έχουν τα ονόματα θεών της αρχαίας Ελληνικής μυθολογίας.
Φιλοσοφικά ερωτήματα

Τα παιδιά έθεσαν πολλά φιλοσοφικά ερωτήματα σχετικά με: α) το πώς προέκυψε το σύμπαν
(κάποιοι είπαν ότι το έφτιαξε ο Θεός, κάποιοι ότι προέκυψε από το Bing Bang, β) πώς φτιάχτηκε
ο χρόνος και γ) αν υπάρχει ζωή σε άλλους πλανήτες και πώς μπορεί να είναι αυτή. Μέσα από
ανοιχτές συζητήσεις φιλοσοφικού τύπου, μέσα από τις εικαστικές τέχνες και το θεατρικό παιχνίδι
τα παιδιά προσπάθησαν να φτιάξουν την ταυτότητα των Αριανών, να σκεφτούν αν υπάρχουν
εξωγήινοι, πώς είναι εξωτερικά, τι χαρακτήρα έχουν και αν είναι φιλικοί προς τους ανθρώπους.
Σχετικά με την αντίληψη των παιδιών για την πιθανότητα ύπαρξης ζωής στον πλανήτη Άρη
και τις ενδεχόμενες ομοιότητες ή και διαφορές με εμάς τους ανθρώπους, χαρακτηριστικό και
πολύ φιλοσοφικό είναι το σχόλιο ενός παιδιού, το οποίο παραθέτουμε:
Αν είναι αυτός τέτοιος Αρειανός, όπως είναι στο βιβλίο, δε σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι
Αρειανοί είναι έτσι όπως αυτός. Όλοι οι Αρειανοί δεν είναι ίδιοι. Άρα δε χρειάζεται να κάνουμε
την ταυτότητα του Αρειανού όπως είναι στο βιβλίο (Νίκος, 9.3.2016).
Η συζήτηση για το διάστημα έφερε στο φως πιθανότητες αποικισμού των πλανητών με
ρομπότ. Με αφορμή ένα βίντεο με τίτλο το ρομπότ και η πεταλούδα, τα παιδιά
προβληματίστηκαν πάνω στους διαφορετικούς τρόπους ζωής, τεχνητούς ή φυσικούς, σχετικά με
το αν τα ρομπότ έχουν συναισθήματα και εικονογράφησαν τις δικές τους προοπτικές συμβίωσης.
Από ένα πρόγραμμα για το διάστημα δε θα μπορούσε να λείπει ο «Μικρός Πρίγκιπας» και η
επίσκεψή τους σε διάφορους φανταστικούς πλανήτες με ό,τι «φιλοσοφικά ερωτήματα» εγείρει
μια τέτοια αναζήτηση. Τα παιδιά ακολούθησαν τον Μικρό Πρίγκιπα στο ταξίδι του,
εικονογράφησαν τους πλανήτες που συνάντησε και συζήτησαν για διάφορα φιλοσοφικά
ερωτήματα, όπως αν υπάρχει βασιλιάς στον οποίο να ανήκουν τα αστέρια (τι μας ανήκει και τι
όχι), αν μπορεί κάποιος να είναι βασιλιάς σε έναν πλανήτη χωρίς υπηκόους, αν μπορεί η μέρα
να έχει διαφορετική διάρκεια σε κάθε πλανήτη κ.λπ.
Λογοτεχνία

Πέρα από τον Μικρό Πρίγκιπα (De Saint-Exuperi, 1968) αναζητήσαμε θέματα για το
διάστημα στη λογοτεχνία γενικότερα. Διαβάσαμε σχετικές ιστορίες για το διάστημα και τους
πλανήτες, όπως για παράδειγμα Τα Πέντε Δάχτυλα και το Φεγγάρι (Κουρτ και Μπλάου, 1999),
Μπαμπά, σε παρακαλώ, φέρε μου το φεγγάρι (Carle, 2014), Ο Φεγγαροσκεπαστής (Puybaret,
2003), Οι Τρεις Αστροναύτες (Έκο και Κάρμι, 1989), Το Ταξίδι του ΜΑ-ΒΗ στο γαλαξία (Γιάρνελλ
& Σγουρός, 2002) και Discovering Mars - The Amazing Story of the Red Planet (Berger, 2015).
Μέσα από αυτές τις ιστορίες, τα παιδιά ταξίδεψαν με τη φαντασία τους στο σύμπαν,
δραματοποίησαν τις σκηνές που τους άρεσαν, ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους, δημιούργησαν
διάφορες κατασκευές και δημιούργησαν τη δική τους ιστορία, καθώς έβλεπαν μόνο τις εικόνες
του βιβλίου.
Εικαστικές δραστηριότητες

Πολλές εικαστικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα, όπως η αναπαράσταση του έναστρου
ουρανού, η κατασκευή των πλανητών και ήλιου με διάφορα υλικά και διαφορετικές
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τεχνοτροπίες. Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν τέμπερες, αλεύρι, κιμωλία, κλωστές,
χάρτινα πιάτα, αφρώδες υλικό και σύρμα πίπας.
Τα παιδιά ζωγράφισαν το ηλιακό σύστημα με τους πλανήτες και τους δορυφόρους τους σε
χαρτί τύπου Α3 με τα χρώματα του κάθε πλανήτη. Στολίσαμε την τάξη μας με μόμπιλε
διαστημόπλοιων και φεγγαριών και αστεριών από χαρτόνι, κλωστές και ρολά κουζίνας. Μετά την
ανάγνωση ιστοριών σχετικά με το διάστημα, τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τους εξωγήινους και
έφτιαξαν μάσκες εξωγήινων από χάρτινα πιάτα και ιπτάμενους δίσκους, από διάφανα πλαστικά
καπάκια, από ποτήρια του καφέ και χάρτινα πιάτα. Παράλληλα, τα παιδιά αντιλήφθηκαν ότι τα
αντικείμενα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για άλλες χρήσεις.
Σε μια άλλη δραστηριότητα, δημιουργήσαμε τον φλοιό της γης και τα εσωτερικά της
στρώματα (μανδύα και πυρήνα), χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα πλαστελίνης. Κατόπιν,
κόψαμε τη γη με ένα μαχαίρι για να φανεί το εσωτερικό της. Τα παιδιά βρήκαν το σημείο αυτό
μαγικό.
Παράλληλα αναπαραστήσαμε την κίνηση της σελήνης γύρω από τη γη. Οι κινήσεις αυτές
αποτυπώθηκαν σε ανάλογη κατασκευή από χαρτόνι και διπλόκαρφα. Παρακολουθήσαμε βίντεο
σχετικό με τις έννοιες μέρα και νύχτα και αποτυπώσαμε τις οχτώ φάσεις της σελήνης με
κατασκευή από μπισκότα oreos. Συγκεκριμένα, αφαιρέσαμε το επάνω μέρος από οχτώ μπισκότα
για να φαίνεται η κρέμα (φεγγάρι στη φάση) επάνω στο μαύρο μπισκότο (σκοτάδι). Στη συνέχεια,
κόψαμε την κρέμα ανάλογα με τις φάσεις του φεγγαριού. Συνδυαστικά, μιλήσαμε για την
ανατολή και τη δύση του ήλιου και τις αποτυπώσαμε σε χαρτί τύπου Α4, διπλωμένο στη μέση,
διαχωρίζοντας με αυτόν τον τρόπο τις δύο έννοιες.
Θεατρικό παιχνίδι

Υπήρξαν πολλές ευκαιρίες για βιωματική προσέγγιση του διαστήματος μέσω του θεατρικού
παιχνιδιού. Αναπαραστήσαμε μύθους σχετικά με τους αστερισμούς (Μικρή και Μεγάλη Άρκτος,
Αστερισμός του Ωρίωνα και του Σκορπιού). Αναπαραστήσαμε τις εναλλαγές της μέρας και της
νύχτας, καθώς και ιστορίες από την ανάγνωση του Μικρού Πρίγκιπα. Φτιάξαμε με κάλτσες
εξωγήινους και εξωγήινα ζώα και παίξαμε κουκλοθέατρο.
Ψυχοκινητικά παιχνίδια

Πολλά ψυχοκινητικά παιχνίδια έλαβαν χώρα. Τα παιδιά έφτιαξαν διαστημόπλοια και έγιναν
τα ίδια αστροναύτες που προχώρησαν σε συνθήκες έλλειψης βαρύτητας, έπαιξαν τα
πεφταστέρια και κάθε φορά που χανόταν ένα αστέρι τα υπόλοιπα παιδιά έκαναν από μια ευχή.
Τα παιδιά έφτιαξαν μπουκάλες οξυγόνου αστροναυτών από άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού
και φορώντας τα εξερευνούσαν το διάστημα. Δημιούργησαν αυτοσχέδια παιχνίδια, όπως το
πεθαμένο αστέρι (άλλος ορισμός για το νεφέλωμα) το οποίο έπαιζαν ως παραλλαγή του
ομαδικού παιχνιδιού «Άρρωστος».
Με αφορμή την ιστορία Οι Τρεις Αστροναύτες (Έκο & Κάρμι, 1989), μιλήσαμε με τα παιδιά
για τη Δημοκρατία του Διαστήματος και για την πιθανότητα συνύπαρξης διαφορετικών φυλών
(Κινέζος, Ρώσος και Αμερικανός αστροναύτης) και εξωγήινων. Μιλήσαμε για τα πράγματα που
μας συνδέουν και μας ενώνουν και θυμηθήκαμε τις αρχές τις δημοκρατίας. Στη συνέχεια,
σκέφτηκαν τι αρχές θα μπορούσαν να τη διέπουν για να λειτουργεί αρμονικά για όλους τους
πιθανούς κατοίκους των πλανητών. Από τη θεωρία περάσαμε στην πράξη με την κατασκευή ενός
επιδαπέδιου παιχνιδιού που το ονομάσαμε Δημοκρατία του Διαστήματος - Space Democracy.
Συζητήσαμε για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουμε, τον τρόπο που θα το φτιάξουμε και τα
θέματα που θα αποτυπώσουμε σε χαρτί, όπως φεγγάρι, ήλιος, πλανήτες, εξωγήινοι,
αστροναύτες, διαστημόπλοια και αστέρια. Με βάση τα θέματα αυτά, χωριστήκαμε σε ομάδες με
κλήρωση. Τα παιδιά ψήφισαν τους αρχηγούς της κάθε ομάδας, αποφάσισαν δημοκρατικά σε
κάθε διαφωνία που είχαν και τα ίδια όρισαν και τους κανόνες.
Στη συνέχεια, ξεκίνησαν τις κατασκευές τους, δημιουργώντας σταδιακά τα ορθογώνια
παραλληλόγραμμα, το φόντο, ζωγράφισαν τις θεματικές και αρίθμησαν τα κουτάκια. Τα παιδιά
ξεκίνησαν να το παίζουν σε ομάδες με ενθουσιασμό.
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Σύνδεση με την καθημερινότητα των παιδιών

Η καθημερινότητα των παιδιών επηρεάστηκε πολλές φορές από τη διερεύνηση του θέματός
μας για το διάστημα με αποτέλεσμα να προκύψουν πολλές αυθόρμητες δραστηριότητες από τα
παιδιά καθιστώντας τα έτσι αυτόνομα και συν-δημιουργούς της πορείας που τραβούσε το
πρόγραμμα. Υπό αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά: α) έφτιαξαν πολλές φορές πυραύλους στη γωνιά
του οικοδομικού υλικού ή στη γωνιά των καλλιτεχνικών, χρησιμοποιώντας άχρηστα υλικά (π.χ.
ρολά τουαλέτας ή κουζίνας, κουτιά για να φτιάξουν διαστημόπλοια), β) διαμόρφωσαν τον χώρο
με τις καρέκλες και τα παγκάκια ώστε να μεταμορφώνονται σε διαστημικά λεωφορεία, γ)
έφτιαξαν πολλούς πλανήτες από πλαστελίνη αλλά και χαπάκια για τους αστροναύτες, ώστε να
μην τους πιάνει ναυτία, δ) έφτιαξαν τη δική τους συμπαντική μουσική και ευφάνταστους
συμπαντικούς ρυθμούς χρησιμοποιώντας πλαστικά μπουκάλια που τα χτυπούσαν ρυθμικά με
διάφορους τρόπους. Η τελευταία δραστηριότητα μάς ώθησε στο να ζητήσουμε από τα παιδιά να
σκεφτούν τραγούδια για το διάστημα, να τα συζητήσουν με τους γονείς τους και να τα φέρουν
στο σχολείο, ώστε να μάθουμε να τα τραγουδάμε. Έτσι προέκυψε μια πανσπερμία τραγουδιών
παραδοσιακών κρητικών (π.χ. άστρα μη με μαλώνετε), λαϊκών (το φεγγάρι πάνω Θεέ μου),
παιδικών (φεγγαράκι μου λαμπρό), έντεχνων (χάρτινο το φεγγαράκι), είτε στα ελληνικά είτε στα
αγγλικά (twinkle twinkle little star/ fly me to the moon) που μας ώθησε στο να μιλήσουμε για
διάφορα είδη μουσικής, ρυθμούς και φυσικά να τονώσουμε τα αγγλικά μας!
Τέλος, η εκάστοτε επικαιρότητα επηρεάστηκε συχνά από το πρόγραμμα για το διάστημα.
Έτσι, για παράδειγμα, οι αποκριάτικες στολές που φτιάξαμε είχαν θέμα τους αστροναύτες και
τον έναστρο ουρανό, ενώ το πάρτι που ακολούθησε ήταν πραγματικά… out of this world! Επίσης,
η προγραμματισμένη επίσκεψή μας στη Dinosauria και η ξενάγηση των παιδιών στον μαγικό
κόσμο των δεινοσαύρων έδωσε λαβή για συζητήσεις σχετικά με το πώς εξαφανίστηκαν τα ζώα
αυτά και την καταλυτική επίδραση που είχε το σύμπαν (πτώση μετεωριτών, αλλαγές του
κλίματος κ.λπ.).

Αξιολόγηση του προγράμματος
Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησής του. Συχνά
γίνονταν τροποποιήσεις, ανάλογα με το ενδιαφέρον και τις ανάγκες των παιδιών. Οι νηπιαγωγοί
κατέγραφαν τη συμμετοχή των παιδιών στις δραστηριότητες και την επίτευξη των
επιδιωκόμενων στόχων και προσάρμοζαν το πρόγραμμα στα ενδιαφέροντα των παιδιών.
Κατά τη δημιουργία του ιστογράμματος για την καταγραφή των γνώσεων και των εμπειριών
των παιδιών σχετικά με το διάστημα καταγράψαμε και τις ερωτήσεις των παιδιών για το τι
θέλανε να μάθουν. Πολλές από τις ερωτήσεις τους απαντήθηκαν μέσα από μια πληθώρα
δράσεων, κατασκευών, ιστοριών, παιχνιδιών και δραματοποιήσεων. Κατανοήσαμε ότι ο
πλανήτης γη και εμείς οι άνθρωποι που την κατοικούμε είμαστε ένα μικρό, αλλά αναπόσπαστο
κομμάτι του ευρύτερου περιβάλλοντος που λέγεται σύμπαν.
Μέσα από τη συνεργασία του ελληνόφωνου και του αγγλόφωνου τμήματος του
νηπιαγωγείου, το ομαδικό πνεύμα κυριάρχησε κατά τη λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων των
παιδιών και χαρακτήρισε τις διαπροσωπικές σχέσεις τους μέσα από την επικοινωνία, την
επίλυση προβλημάτων και τα ομαδικά παιχνίδια. Τα παιδιά απέκτησαν νέες γνώσεις, ανέπτυξαν
τις δεξιότητές τους, επινόησαν νέες τεχνικές και τεχνοτροπίες, διερεύνησαν τις εμπειρίες τους
και συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση και υλοποίηση του προγράμματος. Υπό το πρίσμα αυτό,
τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος κρίνονται θετικά.
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Water Ecoculture
Η αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο
Μαρία Αρβανίτη1, Αρχοντία Μανδαλενάκη2
Νηπιαγωγείο Ζάννειο
Περίληψη
Το Νηπιαγωγείο του Ζαννείου Εκπαιδευτηρίου υλοποίησε το πρόγραμμα Water Ecoculture
σε συνεργασία με την Γ' Δημοτικού. Έχοντας ως βάση τη δομή του προγράμματος αλλά και
λαμβάνοντας υπόψη τη διαφορά της ηλικίας των μαθητών, η προσπάθεια που έγινε ήταν τέτοια
ώστε να μπορέσουν να αλληλεπιδράσουν και να σχεδιάσουν τα βήματα μιας ολοκληρωμένης
έρευνας. Οι μαθητές μπόρεσαν να μπουν σε θέση ερευνητή, πράγμα το οποίο αποτέλεσε
σημαντικό ρόλο στη διεξαγωγή του προγράμματος καθώς ήταν εκείνοι που όριζαν τον τρόπο με
τον οποίο θα προσέγγιζαν το θέμα. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία, αναπτύχθηκε η κριτική τους
σκέψη και κατάφεραν να αποκομίσουν ουσιαστικές γνώσεις. Σημαντικό κομμάτι του
προγράμματος αποτέλεσε η συλλογή στοιχείων από τον χώρο αφού οι μαθητές μπορούσαν τόσο
να σκεφτούν και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία όσο και να επεξεργαστούν και να
μελετήσουν εκτενέστερα τα ευρήματά τους. Η παρουσίαση του προγράμματος στο κοινό μέσα
από μια πολυτροπική έκθεση, ήταν ένα κίνητρο για να γνωρίζουν τα παιδιά ότι η προσπάθειά
τους ολοκληρώθηκε επιτυχώς και τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά σε οικείους τους.
http://giorti16.blogspot.com/2016/05/water-ecoculture.html

Λέξεις κλειδιά
Νερό, Υδάτινοι πόροι, Αειφόρος ανάπτυξη, Φράγμα Αποσελέμη

Κατηγορία προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Εισαγωγή
Το πρόγραμμα Water Ecoculture είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Σχεδιάστηκε για να προσφέρει την ευκαιρία να αναπτύξουν τα νήπια δεξιότητες και
γνώσεις για την επιστημονική παρατήρηση. Παράλληλα δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να
αποκτήσουν επίγνωση της σημασίας του νερού για τον πλανήτη μας, του τρόπου με τον οποίο η
παρουσία του νερού συνδέεται με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου πολιτισμού
και της σχέσης αλληλεξάρτησης που αναπτύσσεται μεταξύ του περιβάλλοντος, των οικονομικών
και των κοινωνικο-πολιτισμικών διαστάσεων της ανάγκης και της χρήσης του νερού. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί να καλλιεργήσει τις μαθησιακές περιοχές των Φυσικών
Επιστημών και της Αειφόρου Ανάπτυξης, ενώ ταυτόχρονα εμπλέκει και τα λοιπά μαθησιακά
πεδία.

Συνεργαζόμενοι φορείς
Το πρόγραμμα οργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Προσχολικής Αγωγής (ΟΜΕΡ) σε
συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης και
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργαστήκαμε
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με τον Οργανισμό Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.Κ.), δίνοντάς μας τη δυνατότητα να επισκεφθούμε τον
υδάτινο χώρο που επέλεξαν τα παιδιά.
Τέλος, συνεργαστήκαμε με το Ζάννειο Δημοτικό Σχολείο και συγκεκριμένα με το τμήμα της
Γ΄τάξης, με σκοπό να καλλιεργήσουμε τις κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες των παιδιών,
καθώς η συγκεκριμένη πρακτική τους επιτρέπει να λειτουργούν και να επιτυγχάνουν πράγματα
στη Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης.

Μέθοδοι διδασκαλίας
Οι μέθοδοι διδασκαλίας στις οποίες στηριχθήκαμε για την υλοποίηση του προγράμματος
ήταν η διερευνητική μάθηση, καθώς και η ομαδοσυνεργατική.
Η ιδέα της διδασκαλίας των θετικών επιστημών μέσω μιας διερευνητικής διαδικασίας
(inquiry) έχει μακρά ιστορία στην εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. Ειδικότερα, κατά τον Linn,
Davis&Bell (2004) η διερεύνηση ορίζεται ως: «η συνειδητή διαδικασία διάγνωσης προβλημάτων,
κριτικής θεώρησης πειραμάτων, και διάκρισης εναλλακτικών λύσεων, σχεδιασμού ερευνών,
διερεύνησης εικασιών, αναζήτησης πληροφοριών, κατασκευής μοντέλων, συζήτησης με
«ομοίους» (peers),και διατύπωσης συνεκτικών επιχειρημάτων».
Η ομαδοσυνεργατική μάθηση κατά τον Slavin(1980) ορίζει ότι: «τα μέλη μιας ομάδας
εργάζονται και μαθαίνουν από κοινού, ώστε να επιτύχουν ένα κοινό στόχο».
Παράλληλα κατά τους Johnson & Johnson (1975) η ομαδοσυνεργατική μάθηση είναι η
διαδικασία κατά την οποία: «τα μέλη μιας ομάδας αισθάνονται θετική αλληλεξάρτηση, ο ένας
δεν μπορεί να επιτύχει τον επιδιωκόμενο σκοπό χωρίς τους άλλους και χωρίς να εντάξει την
προσπάθειά του στις προσπάθειες της ομάδας».

Σκοπός και στόχοι
Η στοχοθεσία του προγράμματος σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου
(2011) στις μαθησιακές περιοχές, είναι η ακόλουθη:
Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη

1. Να γνωρίσουν τις επιπτώσεις στη ζωή του ανθρώπου από τη δημιουργία του φράγματος.
2. Να αναπτύξουν το αίσθημα του «ανήκειν».
Φυσικές Επιστήμες

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Να κατακτήσουν γνώσεις μέσα από την επιστημονική παρατήρηση.
Να εντοπίσουν φυσικούς πόρους που εκμεταλλεύεται ο άνθρωπος.
Να αναγνωρίσουν την επίδραση του ανθρώπου στη φύση.
Να αναγνωρίσουν τα καιρικά φαινόμενα.
Να γνωρίσουν τις ιδιότητες του νερού παρατηρώντας αντίστοιχα πειράματα.
Nα πειραματιστούν και να γνωρίσουν τις τρεις φυσικές καταστάσεις του νερού.
Να κατανοήσουν τον κύκλο του νερού μέσα από τις διαδικασίες της εξάτμισης, της
συμπύκνωσης και της υγροποίησης.

Τεχνολογίες Πληροφοριών & Επικοινωνιών

1. Να αναζητήσουν πληροφορίες σε διάφορες μορφές.
2. Να κατανοήσουν πως οι Τ.Π.Ε. συνεργάζονται μεταξύ τους.
3. Να αυτονομηθούν σταδιακά στη χρήση των Τ.Π.Ε.
Περιβάλλον και εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη

1. Να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές που ενισχύουν την εξοικονόμηση του νερού
στην τάξη και στο σπίτι.
2. Να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες που έχουν να συμβάλλουν θετικά στο ζήτημα
ορθολογικής διαχείρισης του νερού.
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3. Να υιοθετήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές.
Μαθηματικά

1. Να πραγματοποιήσουν καταμετρήσεις ποσοτήτων με διάφορες μορφές.
2. Να ανακαλύψουν τρόπους κι εργαλεία για να κάνουν μετρήσεις.
3. Να χρησιμοποιήσουν μη τυπικές μονάδες μέτρησης ώστε να συνειδητοποιήσουν τη
σημασία των τυπικών.
4. Να προσεγγίσουν τη χρήση τυπικών εργαλείων μέτρησης.
Γλώσσα

1.
2.
3.
4.

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.
Να διατυπώσουν ερωτήματα κατά τη διαδικασία της παρατήρησης.
Να διατυπώσουν πιθανά ερωτήματα για τη διαμόρφωση μιας συνέντευξης.
Να αντιληφθούν διαισθητικά πως ο λόγος προσαρμόζεται ανάλογα τη σχέση με το
συνομιλητή.
5. Να γνωρίσουν τον χάρτη ως πληροφοριακό κειμενικό είδος.
Τέχνες

1. Να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με εικαστική απεικόνιση με αφορμή την επίσκεψή
μας στο φράγμα.
2. Να αναγνωρίσουν τα χρώματα στο φυσικό περιβάλλον και στα έργα τέχνης.
3. Να παρατηρήσουν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον και να αντλήσουν θέματα απ’
αυτό.
4. Να εκφραστούν με οπτικοακουστική έκφραση.
5. Να εκφραστούν με εικόνες, ήχο και κίνηση.

Περιγραφή δράσης
Το πρόγραμμα εξελίχτηκε μέσα από τρεις διαδοχικές φάσεις, την προπαρασκευαστική φάση
(εμπλοκή, προετοιμασία και καλλιέργεια δεξιοτήτων), τη φάση της επιτόπιας έρευνας και τη
φάση της επεξεργασίας και παρουσίασης των πληροφοριών (ολοκλήρωση και αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων).
Προπαρασκευαστική Φάση

Σκοπός της συγκεκριμένης φάσης ήταν τα παιδιά να μάθουν να παρατηρούν συστηματικά,
να βρουν ένα τρόπο για να κάνουν μετρήσεις και υπολογισμούς χρησιμοποιώντας τυποποιημένα
και μη εργαλεία και αυθαίρετες ή συμβατικές μονάδες μέτρησης, να διατυπώνουν κατάλληλες
ερωτήσεις και να αναπτύσσουν προσοχή, ενεργό συμμετοχή και σκόπιμη συζήτηση. Επιπλέον να
εντοπίσουν τις πλησιέστερες πηγές νερού και να οργανώσουν μια επίσκεψη ώστε να τις
μελετήσουν.
Η προπαρασκευαστική φάση υλοποιήθηκε μέσα από τέσσερις κοινές συναντήσεις των
τμημάτων του Νηπιαγωγείου και της Γ’ Δημοτικού. Στην πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε η
γνωριμία των μαθητών και δημιουργήθηκαν οι ομάδες εργασίας. Κατά τη δεύτερη συνάντηση οι
μαθητές του Δημοτικού παρουσίασαν στα νήπια τους υδάτινους πόρους της Κρήτης με σκοπό να
αποφασίσουν από κοινού ποιον χώρο θα επισκεφθούν. Ο χώρος που επέλεξαν ήταν το Φράγμα
Αποσελέμη, εφόσον ήταν ο κοντινότερος σε απόσταση. Οι ομάδες κατά την τρίτη συνάντηση
παρουσίασαν ποικίλο εποπτικό υλικό που είχαν προσκομίσει από το σπίτι τους και αφού το
επεξεργάστηκαν σε ομάδες και άντλησαν τις απαραίτητες σχετικές πληροφορίες το
παρουσίασαν στους συμμαθητές τους μέσα από την τεχνική του κολάζ. Στην τέταρτη και
τελευταία συνάντηση της προπαρασκευαστικής φάσης οι μαθητές αναζήτησαν χρήσιμα υλικά
και εργαλεία για την επίσκεψή μας στο Φράγμα Αποσελέμη. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων, οι συζητήσεις μεταξύ των ομάδων ηχογραφήθηκαν, ως εργαλείο
ανατροφοδότησης.
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Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου παράλληλα υλοποίησαν πειράματα αποσκοπώντας στην
ανακάλυψη των ιδιοτήτων του νερού. Συγκεκριμένα ασχολήθηκαν με τη διαπερατότητα, την
πλεύση και τη βύθιση. Προβληματίστηκαν σχετικά με την κατανάλωση του νερού και
προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο για να τη μετρήσουν. Εφόσον υπήρχαν διαφορετικά είδη
μέτρησης (κανάτα) στο σπίτι και στο σχολείο, καταλήξαμε σε ένα συγκεκριμένο δοχείο που
χρησιμοποιούσαμε στο σχολείο ως αυθαίρετη μονάδα μέτρησης. Με την κανάτα αυτή
προχωρήσαμε σε καθημερινή καταγραφή της κατανάλωσης νερού στην τάξη για έναν μήνα. Με
την ολοκλήρωση της καταγραφής τα παιδιά πραγματοποίησαν συγκρίσεις και προέβησαν σε
ανάλογα συμπεράσματα.
Επιπλέον αναλύσαμε το κειμενικό είδος του λογαριασμού και τα παιδιά συνειδητοποίησαν
ότι πληρώνουμε το κόστος του νερού που καταναλώνουμε. Για να πάρουμε μια ιδέα σχετικά με
το κόστος του νερού, υπολογίσαμε πόσο κοστίζει η εβδομαδιαία κατανάλωση σε κάθε τάξη, αν
η τιμή του ενός λίτρου αντιστοιχεί σε ένα ευρώ.
Φάση της επιτόπιας έρευνας

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης τα παιδιά ενεπλάκησαν άμεσα με το σχέδιο εργασίας
(την επίσκεψή τους), οικοδόμησαν τη σκέψη τους και προσπάθησαν να κατανοήσουν το θέμα
τους χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που συνέλεξαν στον τόπο της επίσκεψης. Τα παιδιά
αποφάσισαν αρχικά να ασχοληθούν με τις μορφές ζωής μέσα και γύρω από το νερό. Η πρώτη
στάση κατά την επίσκεψή μας ήταν το τοιχίο του φράγματος, όπου μας ξενάγησε η υπεύθυνη
του Οργανισμού Ανατολικής Κρήτης (Ο.Α.Κ.). Τα παιδιά εντυπωσιάστηκαν με το μέγεθος του
φράγματος καθώς και με τα πτηνά που διέκριναν στο περιβάλλον γύρω τους. Στη συνέχεια
μεταβήκαμε σε μια από τις όχθες του φράγματος με σκοπό τα παιδιά να εξερευνήσουν ελεύθερα
τον χώρο. Κάποιες ομάδες είχαν αναλάβει να τραβήξουν φωτογραφίες, άλλες να αποτυπώσουν
εικαστικά το περιβάλλον, να κάνουν μετρήσεις και να συλλέξουν δείγματα. Τις εντυπώσεις τους
κέρδισε μια τοματιά, η οποία τους προκάλεσε να αναρωτηθούν πως ήταν δυνατό να φυτρώσει
στο συγκεκριμένο σημείο όπου δεν υπήρχε κανείς για να τη φροντίσει. Παράλληλα εντόπισαν
ένα βυθισμένο σπίτι και το συσχέτισαν με την ύπαρξη ανθρώπινης δραστηριότητας. Στο σημείο
αυτό τα παιδιά άρχισαν να εκδηλώνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον σχετικά με την ανθρώπινη
δραστηριότητα γύρω από την πηγή νερού. Για τον λόγο αυτόν επισκεφθήκαμε μαζί με τους
υπεύθυνους του φράγματος το «βυθισμένο» χωριό Σφεντύλι.
Τα παιδιά όσο πλησιάζαμε στον συγκεκριμένο χώρο ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα για τη ζωή των
κατοίκων. Τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση που τα σπίτια τους είχαν καλυφθεί, στο μεγαλύτερο
μέρος τους, από το νερό. Οι απορίες τους εστιάζονταν στην επιβίωση των ανθρώπων.
Ολοκληρώνοντας την επίσκεψής τους, τα παιδιά αποφάσισαν να αφήσουν το αποτύπωμά
τους με φυσικό υλικό μέσα από την τεχνική του LandArt.
Φάση της επεξεργασίας, επεξήγησης και αξιολόγησης

Μετά την επιστροφή τους από την επίσκεψη, τα παιδιά για αρκετές ημέρες εξέφραζαν
επίμονα τις ανησυχίες τους σχετικά με την επιβίωση των κατοίκων του χωριού Σφεντύλι. Για τον
λόγο αυτόν καλέσαμε ένα πρώην κάτοικο του χωριού για συνέντευξη στο σχολείο μας. Στη
συνέντευξη τα νήπια ρωτούσαν έντονα και προσπαθούσαν με αγωνία να καταλάβουν πως οι
άνθρωποι του χωριού κατάφεραν να πάρουν εγκαίρως τα πράγματά τους, τα ζώα τους και αν
κατάφεραν να φύγουν πριν ανέβει η στάθμη του νερού. Ιδιαίτερα προβληματισμένα ένιωσαν με
το γεγονός ότι κάποιοι ηλικιωμένοι κάτοικοι δεν ήθελαν να φύγουν μέχρι και την τελευταία
στιγμή, ζώντας στο χωριό χωρίς να έχουν οποιαδήποτε ηλεκτρική ή τηλεφωνική παροχή.
Τα παιδιά, με όσες πληροφορίες είχαν συλλέξει, δυσανασχετούσαν για την κατασκευή του
φράγματος. Από τη μια πλευρά είχαν αντιληφθεί τη σπουδαιότητά του για το μεγαλύτερο μέρος
του πληθυσμού, αλλά από την άλλη συμμερίστηκαν τα λυπηρά συναισθήματα των κατοίκων που
έχασαν το χωριό τους.
Καταλήγοντας, ήταν η πρώτη φορά που τα παιδιά συνειδητοποίησαν ότι η σχέση του
ανθρώπου με το υδάτινο στοιχείο είναι πολύπλοκη. ιδιαίτερα αινιγματικό ήταν για τα παιδιά το
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γεγονός ότι ένα έργο τόσο σημαντικό για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού ήταν ταυτόχρονα
και πηγή απογοήτευσης, πίκρας, πόνου και συνάμα κινδύνου για μία αρκετά μεγάλη ομάδα
ανθρώπων.
Το τελευταίο κομμάτι της τρίτης φάσης ήταν η παρουσίαση του προγράμματος στο κοινό
(γονείς και συγγενείς), η οποία έγινε μέσα από μια πολυτροπική έκθεση - installation. Με τη
βοήθεια των παιδιών φωτογραφίες και καταγραφές απλώθηκαν στον χώρο της αίθουσας
εκδηλώσεων του σχολείου, τα έργα landart κατέλαβαν κεντρική θέση και η έκθεση
ολοκληρώθηκε με μία τρισδιάστατη κατασκευή του φράγματος Αποσελέμη με κούτες. Τα παιδιά
επίσης, διάλεξαν μουσική για να παίζει κατά τη διάρκεια της παρουσίασης και φώτα για να
φωτίσουν τα έργα τους. Ταυτόχρονα δύο προβολές PowerPoint έδιναν στους επισκέπτες
πληροφορίες για το πρόγραμμα.
Το πρόγραμμα επιπλέον παρουσιάστηκε στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικών Επιστημών
στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Ευχαριστίες
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επίκουρους καθηγητές του Πανεπιστημίου Κρήτης,
Μιχαήλ Καλογιαννάκη και Μαρία Αμπαρτζάκη, για την καθοδήγηση και τη στήριξη καθ’ όλη τη
διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Επίσης, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη συνάδελφο
εκπαιδευτικό της Γ΄ τάξης του Ζάννειου Δημοτικού Σχολείου, Ειρήνη Ιατράκη, για την άψογη
συνεργασία. Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για τη
σημαντική τους συνεισφορά.
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Η φωνή των παιδιών τον κόσμο αλλάζει
Τα δικαιώματα του παιδιού
Ευγενία Μπούρα1, Νικολέτα Ντάγκινη2, Ειρήνη Μαδαριωτάκη3
Νηπιαγωγείο Ροδομηλιά
Περίληψη
Η παρούσα εισήγηση αναφέρεται στο σχέδιο εργασίας με τίτλο "Η φωνή των παιδιών τον
κόσμο αλλάζει" που πραγματοποιήθηκε στο Νηπιαγωγείο Ροδομηλιά στο Ηράκλειο Κρήτης κατά
τη σχολική χρονιά 2015-2016. Μέσα από το πρόγραμμα «Αγωγής Υγείας» των σχολικών
δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναπτύχθηκαν δράσεις από τον Ιανουάριο
έως τον Μάιο 2016. Συμμετείχαν 23 μαθητές από το ίδιο τμήμα με νηπιαγωγό την Ευγενία
Μπούρα, θεατρολόγο την Ειρήνη Μαδαριωτάκη και μουσικό την Ελίνα Καρνιαουτάκη. Το
πρόγραμμα αφορά στην αναγνώριση και διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας. Σκοπός μας είναι η
διαμόρφωση της ζωής στο νηπιαγωγείο με κυρίαρχο στοιχείο τη μετάδοση γνώσεων, αξιών,
στάσεων, τρόπων συμπεριφοράς και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης για τους άλλους.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_72.html

Λέξεις κλειδιά
Δικαιώματα, παιδί, διαφορετικότητα, σεβασμός, αξίες

Κατηγορία προγράμματος
Αγωγής Υγείας

Εισαγωγή
Η κατοχύρωση και η εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απασχολούν τον παγκόσμιο
πληθυσμό ανά τους αιώνες, απαριθμώντας χιλιάδες αγώνες μέχρι την κατάκτησή τους. Η
κοινωνία, επιθυμώντας να διατηρήσει και να μεταδώσει στα νεότερα μέλη της τις αξίες, τα
ιδανικά και τις στάσεις που τη διέπουν, χρησιμοποιεί ως αρωγό την εκπαίδευση. Το παιδί ως
φορέας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων οφείλει σταδιακά να μάθει να διεκδικεί, να εφαρμόζει
και να τα σέβεται. Σε μια εποχή όπου τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται γνωστά μόνο από τις
θεωρίες, καθώς αυτά τείνουν να εξαφανιστούν, το νηπιαγωγείο καλείται να τα κάνει πράξη μέσα
από συνεχείς δράσεις. Θα καταφέρουν τα παιδιά να κατανοήσουν έννοιες τις οποίες οι ενήλικες
δυσκολεύονται να ερμηνεύσουν, πόσο μάλλον να εφαρμόσουν; Γιατί πολλοί άνθρωποι και
πολλά παιδιά στερούνται τα δικαιώματά τους; Τα δικαιώματα του παιδιού προσεγγίστηκαν
διαθεματικά, μέσα από οργανωμένες και ελεύθερες δραστηριότητες, καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Η ελπίδα μας είναι, η φωνή των παιδιών να αλλάξει τον κόσμο…

Σκοπός και στόχοι
●
●
●

Σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω της συνειδητοποίησης αρχών και αξιών
της ελευθερίας, δικαιοσύνης, ισότητας, ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Ατομική-προσωπική αξία, ανάπτυξη αυτοεκτίμησης.
Σεβασμός και αποδοχή της διαφορετικότητας.
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Η ανάπτυξη συναισθημάτων

●
●

Αγάπη και αδελφοσύνη για όλα τα πλάσματα της γης.
Αίσθημα αγανάκτησης και αδικίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η διαμόρφωση τρόπων συμπεριφοράς

●
●
●
●
●

Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.
Ανάληψη ευθύνης και ιεράρχηση προσωπικών αναγκών.
Συνεργασία, αλληλοαποδοχή και κατανόηση προσωπικών ιδεών.
Να κατανοήσουν ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Να ενισχυθεί ο ενεργός τους ρόλος στην κοινωνία.

Η κατάκτηση γνώσεων

●
●
●

Σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Διαδικασίες τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.
Δράσεις οργανώσεων όπως η Unicef, action aid.

Περιγραφή δράσης
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού διαβάσαμε το παραμύθι
«Το μονοπάτι του σοφού», από τις εκδόσεις Μεταίχμιο. Συζητήσαμε με τα παιδιά για τις ανάγκες
μας κι αφού τις διαχωρίσαμε από τις επιθυμίες μας, αποφασίσαμε να κατασκευάσουμε το
αερόστατο των αναγκών μας.
Δημιουργήσαμε λοιπόν στην τάξη μας τη γωνιά των δικαιωμάτων, εμπλουτισμένη με
βιβλία, πίνακες ζωγραφικής, παζλ, παιχνίδια ομοιοτήτων - διαφορών ανάμεσα σε εικόνες. Στη
συνέχεια μιλήσαμε για τα δικαιώματα των παιδιών ως μαθητές μέσα στην τάξη, για τη
λειτουργία των κανόνων της τάξης, αλλά και τις ευθύνες-υποχρεώσεις που έχουν ως μέλη της
ομάδας, να σέβονται τα δικαιώματα των φίλων τους.
Τα παιδιά προβληματίστηκαν, εξέφρασαν τα βιώματά τους, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον
κατά την προσέγγιση του θέματος κι έτσι αποφασίσαμε να εμβαθύνουμε και να μελετήσουμε τις
ανάγκες-δικαιώματα των παιδιών ξεχωριστά.
Δικαίωμα σε ένα καθαρό περιβάλλον - Δικαίωμα στη ζωή

Αρχικά, κάναμε μια εισαγωγή για την κλιματική αλλαγή μέσα από τη στατιστική ανάλυση
καιρού για τον μήνα Οκτώβρη. Με τη βοήθεια μιας επιστήμονα (εμψυχώτρια θεατρικού
παιχνιδιού), διαπιστώσαμε ότι οι καιρικές συνθήκες δεν ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά
της εποχής και συγκεκριμένα του μήνα Οκτώβρη. Έπειτα παρακολουθήσαμε εκπαιδευτικά βίντεο
με θέμα την κλιματική αλλαγή, μελετήσαμε διάφορα καιρικά φαινόμενα, κάναμε πειράματα με
παγάκια προκειμένου να κατανοήσουμε τι θα συμβεί στη γη αν λιώσουν οι πάγοι. Στη συνέχεια,
γίναμε μικροί επιστήμονες, μελετήσαμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τη διάβρωση του
εδάφους και βγήκαμε στον κήπο για να παρατηρήσουμε την ξηρασία των φυτών και του
εδάφους. Τα παιδιά, ιδιαίτερα προβληματισμένα, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος
ευθύνεται για αυτήν την κατάσταση και αποφάσισαν να δράσουν άμεσα. Με συνθήματα
«Αφήστε τα αυτοκίνητα και πάρτε τα ποδήλατα», «Η γη, η γη, θέλει να σωθεί» οργανώσαμε με
τη βοήθεια των γονέων μια ποδηλατοδρομία στο κέντρο του Ηρακλείου, όπου τα παιδιά
μοίρασαν φυλλάδια τα οποία είχαν δημιουργήσει, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών γύρω
από την κλιματική αλλαγή. Το τραγούδι στο φυλλάδιο δημιουργήθηκε για την εκδήλωση και έχει
τίτλο «Το ποδήλατό μου» σε στίχους Άννας Καρνιαουτάκη και μουσική Ελίνας Καρνιαουτάκη:
Το ποδήλατό μου
τρέχει στ’ όνειρό μου
χέρια στο τιμόνι
ορθοπεταλιά.
Ψάχνω έναν πλανήτη
όλο οξυγόνο.
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Δώστε μου του χρόνου
τις εποχές ξανά.
Σ’ έναν τέτοιο κόσμο
θέλω εγώ να ζήσω
την αγνή ζωή μου
να την ξαναβρώ.
Για να καταφέρω
να ισορροπήσω
φρένο ας πατήσουμε όλοι.
Σας παρακαλώ.
Ακόμη, επισκεφτήκαμε την τοπική κοινότητα των Κορφών, όπου πραγματοποιήσαμε
δεντροφύτευση και τα παιδιά βίωσαν μέσα από το Θεατρικό παιχνίδι, την παρατήρηση και τα
πειράματα για την απορρόφηση του νερού από το έδαφος, τη σπουδαιότητα της
δεντροφύτευσης.
Με τη μουσικό μας, μίλησαν για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και έπαιξαν ένα μουσικό
παιχνίδι με το μεταλλόφωνο. Τα παιδιά κρατούσαν από ένα κίτρινο μαντήλι που συμβόλιζε το
οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και περπατούσαν ελεύθερα στον χώρο. Κοντά τους υπήρχε ένα
καλάθι με κόκκινα μαντήλια που συμβολίζουν το διοξείδιο του άνθρακα.
Ακούγοντας την ανιούσα κλίμακα Ντο στο μεταλλόφωνο, κάθε φορά που ερχόταν και μία
ψηλότερη νότα, το παιδί που περπατούσε κοντά στο καλάθι αντάλλαζε το κίτρινο μαντήλι του
με ένα κόκκινο και συνέχιζε το βήμα του. Τότε όλοι μαζί έλεγαν μία αιτία που οδηγεί στην αύξηση
του διοξειδίου του άνθρακα. Αυτό συνεχιζόταν, μέχρι που τα ποσοστά των κόκκινων μαντηλιών
είχαν αυξηθεί κατά πολύ. Τότε ξεκινούσε η κατιούσα κλίμακα του Ντο και με κάθε νότα που
κατέβαινε, το παιδί άφηνε το κόκκινο μαντήλι και έπαιρνε το κίτρινο, ενώ παράλληλα έβρισκαν
τρόπους για να ελαττωθεί το διοξείδιο του άνθρακα και να έχουμε πάλι περισσότερο οξυγόνο.
Δικαίωμα στο φαγητό - νερό

Στα πλαίσια του θέματος διατροφή διαβάσαμε το βιβλίο «Μια ζωή σαν τη δική μου» και
συζητήσαμε για τις χώρες όπου οι άνθρωποι μαστίζονται από την πείνα. Τα παιδιά διαπίστωσαν
ότι πολλοί άνθρωποι και παιδιά γύρω μας στερούνται αυτό το δικαίωμα και εξέφρασαν τις
προσωπικές τους εμπειρίες όπου για παράδειγμα συνάντησαν ανθρώπους να τρώνε απ’ τα
σκουπίδια κ.ά. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια της μαγείρισσάς μας, κυρίας Ελένης, ερευνήσαμε και
καταγράψαμε τον τόπο προέλευσης των τροφίμων που έχουμε στην κουζίνα μας. Αφού
εντοπίσαμε στον παγκόσμιο χάρτη τις διάφορες χώρες προέλευσης των τροφίμων,
δημιουργήσαμε τον δικό μας ιστό τροφίμων. Τα παιδιά προβληματίστηκαν σχετικά με τον λόγο
που ταξιδεύουν οι τροφές και σύντομα κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι άνθρωποι πρέπει να
μοιράζονται. Τέλος, συνθέσαμε κολάζ με τα διαπολιτισμικά τρόφιμα.
Δικαίωμα στην εκπαίδευση - μάθηση

Το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση και τις πηγές μάθησης προσεγγίστηκε μέσα από
τη θεματική ενότητα σώμα-εαυτός. Κάναμε εισαγωγή στο θέμα, υπενθυμίζοντας στα παιδιά ότι
έχουν το δικαίωμα να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται όσο το δυνατόν, περισσότερο. Ζητήσαμε
να ονομάσουν ορισμένες δεξιότητες που ξέρουν να κάνουν τώρα, αλλά δεν ήξεραν όταν ήταν
μικρότεροι (π.χ. διάβασμα, γράψιμο, μέτρημα χρημάτων, να λένε την ώρα). Χωριστήκαμε σε
τέσσερις ομάδες και δώσαμε σε κάθε ομάδα ένα κομμάτι χαρτί αρκετά μεγάλο, ώστε να
σχεδιάσουν πάνω του το περίγραμμα ενός παιδιού, καθώς και υλικά για τη δημιουργία ενός
κολάζ. Κάθε ομάδα σχεδίασε το περίγραμμα ενός παιδιού. Παροτρύναμε τα παιδιά να σκεφτούν,
τι γνωρίζουν και τι μπορούν να κάνουν πιο καλά όπως και ποιο μέρος του σώματος χρειάζεται
για κάθε δεξιότητα. Συγκεκριμένα, σχεδιάσαμε, ζωγραφίσαμε, γράψαμε ή κολλήσαμε
αναπαραστάσεις από αυτές στο μέρος του σώματος που χρησιμοποιούμε σε κάθε περίπτωση.
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Για παράδειγμα, αν είμαστε καλοί στο ποδόσφαιρο μπορούμε να σχεδιάσουμε μια μπάλα
ποδοσφαίρου πάνω στο πόδι της φιγούρας. Έπειτα, οι ομάδες έδωσαν ένα όνομα στη φιγούρα
τους και τις παρουσίασαν στις υπόλοιπες ομάδες. Ακόμη, σε πρώτη φάση δώσαμε στα παιδιά
από ένα κουβάρι κι εκείνο έπρεπε να αναφέρει μια πηγή μάθησης και να δώσει το κουβάρι σ’
ένα άλλο παιδί δημιουργώντας έτσι τον ιστό της μάθησης. Σε δεύτερη φάση, δώσαμε στα παιδιά
από ένα ψαλίδι και ζητήσαμε να μας πουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα παιδιά στερούνται
αυτό το δικαίωμα κόβοντας κάθε φορά ένα κομμάτι από τον ιστό. Μέσα από αυτήν τη
δραστηριότητα τα παιδιά κατανόησαν τη σπουδαιότητα του δικαιώματος στην εκπαίδευση και
των πηγών της μάθησης.
Ακόμη, με αφορμή τα γεγονότα του 1821, συζητήσαμε για τον Ρήγα Φεραίο και τα
ανθρώπινα δικαιώματα που ο ίδιος εισήγαγε στην Ελλάδα εκείνη την εποχή. Συζητήσαμε ακόμη
για το κρυφό σχολειό - δικαίωμα στην εκπαίδευση κατά την περίοδο του πολέμου.
Ο Απρίλιος, με την παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου έφερε στο προσκήνιο τα δικαιώματα
του μικρού αναγνώστη, ενώ ως μικροί αναγνώστες δημιουργήσαμε και ζωγραφίσαμε τα δικά
μας δικαιώματα.
Δικαίωμα στην οικογένεια

Με την εισαγωγή στη σεξουαλική αγωγή, περιγράψαμε την οικογένειά μας, συζητήσαμε για
το πώς νιώθουμε και τι θέλουμε από εκείνη. Επίσης παρατηρήσαμε, σχολιάσαμε και
αναπαραστήσαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα την οικογένεια. Στη συνέχεια, με αφορμή το
βιβλίο «Μια ζωή σαν τη δική μου», συζητάμε για τα διαφορετικά είδη οικογενειών,
δημιουργήσαμε έναν πίνακα διπλής εισόδου σημειώνοντας τις μορφές και τα είδη των
οικογενειών μας. Επί προσθέτως, συζητήσαμε για την ανάγκη των παιδιών να βρίσκονται σε μια
οικογένεια, για τα δικαιώματά τους αλλά και τις υποχρεώσεις τους μέσα σε αυτή. Με αφορμή
την παγκόσμια ημέρα για την οικογένεια παρατηρήσαμε και εντοπίσαμε διαφορές ανάμεσα σε
δύο πίνακες, του Μποτερό και του Πικάσο. Τέλος, δημιουργήσαμε το γενεαλογικό μας δέντρο.
Δικαίωμα στον ιδιωτικό-προσωπικό χώρο

Συζητήσαμε τι μας αρέσει να κάνουμε στον προσωπικό μας χώρο, πώς περνάμε τον χρόνο
μας όταν είμαστε μόνοι, τι μας αρέσει να κάνουμε στο δωμάτιό μας και γιατί είναι σημαντικό να
έχουμε τον δικό μας χώρο. Αποφασίσαμε να δημιουργήσαμε έναν χώρο ηρεμίας και
απομόνωσης στην τάξη μας. Ζωγραφίσαμε τους κανόνες που ακολουθούμε όταν βρισκόμαστε
εκεί. Ο χώρος ονομάστηκε «Το σπιτάκι της ηρεμίας» και ήταν εμπλουτισμένος με αναπαυτικές
μαξιλάρες, με παιδαγωγικό υλικό που επέλεξαν τα ίδια τα παιδιά, με μουσικά όργανα που
θυμίζουν τη θάλασσα ή τη βροχή, με παζλ που απεικόνιζαν συναισθήματα και παραμύθια.
Δικαίωμα στο παιχνίδι και τη διασκέδαση

Αρχικά διαβάσαμε το βιβλίο «Τι θα πει παιδί», εκδόσεις Κόκκινο και παρατηρήσαμε και
σχολιάσαμε εικόνες, οι οποίες απεικόνιζαν παιδιά να παίζουν και να διασκεδάζουν, αλλά και
παιδιά να εργάζονται. Χωρίσαμε τις εικόνες σε δύο ομάδες, χρησιμοποιήσαμε τις εικόνες των
παιδιών που εργάζονται και παίξαμε ένα παιχνίδι ρόλων με τίτλο «η φανταστική ταυτότητα»,
που είχε ως στόχο την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, τα
παιδιά επέλεγαν τυχαία μια εικόνα και περιέγραφαν το παιδί σαν να ήταν εκείνα στη
φωτογραφία. Έλεγαν το όνομά τους, περιέγραφαν την οικογενειακή τους κατάσταση, πώς
περνούσαν τον ελεύθερό τους χρόνο, αν πήγαιναν σχολείο κ.λ.π. Έπειτα καθίσαμε σε κύκλο και
περιγράψαμε διάφορες καταστάσεις που μπορούν να συμβούν σε ένα παιδί π.χ. «Η οικογένειά
σου είναι φτωχή και δεν μπορείς να πας σχολείο» κι αν η συγκεκριμένη κατάσταση
ανταποκρινόταν στον ρόλο των παιδιών, έπρεπε να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Στο τέλος,
σχολιάσαμε την αλλαγή στις θέσεις μας, αλλά και πώς νιώσαμε που είχαμε τους συγκεκριμένους
ρόλους.
Επιπλέον ασχοληθήκαμε με τα παιδικά χωριά sos και συζητήσαμε για τα παιδιά που ζουν
εκεί και πώς περνούν τον χρόνο τους. Ανακαλύψαμε ένα βιβλίο, γραμμένο από τις μητέρες που
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ζουν στα παιδικά χωριά sos ανά τον κόσμο, το οποίο περιλαμβάνει παιχνίδια εμπνευσμένα από
τα παιδιά που ζουν εκεί. Φτιάξαμε τη δική μας μπάλα από εφημερίδες και παίξαμε ορισμένα
από τα παιχνίδια αυτά.
Δικαίωμα στην ενημέρωση

Με αφορμή το δικαίωμα στην ενημέρωση, αναφερθήκαμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ξεφυλλίσαμε και διαβάσαμε εφημερίδες, εντοπίσαμε τις διαφορές ανάμεσα στην εφημερίδα και
το περιοδικό, ενώ ακούσαμε ενημερωτική εκπομπή από το ραδιόφωνο. Ακόμη, αναζητήσαμε
εικόνες από εφημερίδες και δημιουργήσαμε ένα κολάζ με τα νέα από όλο τον κόσμο και ένα
κολάζ με τον κόσμο που ονειρευόμαστε. Τέλος, παίξαμε ένα παιχνίδι ισορροπίας με εφημερίδα
και δημιουργήσαμε ήχους με εφημερίδες.
Ακόμη, κατά τη διάρκεια της μουσικής παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε τον πίνακα
ζωγραφικής του Γαΐτη, με τίτλο «Τα ανθρωπάκια». Κατόπιν, έγιναν και τα παιδιά «ανθρωπάκια»
δεν μπορούσαν να μιλήσουν, ενώ για να κινήσουν κάποιο μέλος του σώματός τους έπρεπε
πρώτα να ακούσουν ένα συγκεκριμένο μουσικό όργανο Orff. π.χ. το τύμπανο για να
περπατήσουν, το ντέφι για να κουνήσουν το κεφάλι κ.ο.κ.
Δικαίωμα στην ισότητα (μοναδικότητα - διαφορετικότητα, ρατσισμός - ξενοφοβία)

Η παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αποτέλεσε ερέθισμα προκειμένου να
γνωρίσουμε τους ανθρώπους που έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Βιώσαμε το πώς νιώθουν οι
άνθρωποι μέσω της ενσυναίσθησης, και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι παρά τις διαφορές
μας, έχουμε τις ίδιες ανάγκες, τα ίδια δικαιώματα, απλά δεν τους δίνεται η δυνατότητα να
επιδείξουν τις ικανότητές τους. Αρχικά, συζητήσαμε για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες
στην όραση, στην ακοή αλλά και για τους ανθρώπους που δεν έχουν ή έχουν χάσει κάποιο μέλος
του σώματός τους (πόδια - χέρια). Τονίσαμε λοιπόν, ότι έχουμε τις ίδιες δυνατότητες, απλά
χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τρόπους για να τις υλοποιήσουμε. Διαβάσαμε με κλειστά μάτια
κουτιά από συσκευασίες φαρμάκων, παίξαμε παιχνίδια αφής, δημιουργήσαμε διαδρομές με
εμπόδια τα οποία έπρεπε να προσπεράσουμε για να περπατήσουμε, μάθαμε να λέμε καλημέρα
στη νοηματική γλώσσα, ζωγραφίσαμε με το στόμα και τα πόδια, παίξαμε ψυχοκινητικά παιχνίδια
«καθοδήγησέ με φίλε» και «η τυφλή κάμπια». Επίσης διαβάσαμε τα βιβλία «Ένας για όλους και
όλοι για έναν» και «Το αυγό» από τις εκδόσεις Πατάκη, συζητώντας για τα παιδιά με ειδικές
ανάγκες και τα δικαιώματά τους.
Στα πλαίσια της ενότητας «ο εαυτός μου», διαβάσαμε το βιβλίο «Οι νεράιδες μας μιλούν για
την αυτοεκτίμηση» και συζητήσαμε για αυτήν την έννοια. Επίσης, τα παιδιά παρατήρησαν,
σχολίασαν τον εαυτό τους στον καθρέπτη και τον ζωγράφισαν. Στη συνέχεια, ήρθε «ένα πουγκί
γεμάτο εκπλήξεις», μέσα στο οποίο υπήρχαν φωτογραφίες των παιδιών. Κάθε παιδί, επέλεγε
τυχαία μια φωτογραφία μέσα από το πουγκί, παρουσίαζε τον φίλο του και έλεγε τι αγαπά σε
αυτόν. Με αυτόν τον τρόπο, προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση των νηπίων.
Ακόμη, δημιουργήσαμε τις δικές μας ταυτότητες. Κατά την επεξεργασία του θέματος «Το σώμα
μου», ζωγραφίσαμε πάνω στο σώμα μας τις φλέβες μας, διαπιστώνοντας τη διαφορετικότητά
μας.
Η εαρινή ισημερία και το ταξίδι των χελιδονιών από χώρα σε χώρα, έφερε στο προσκήνιο
την έννοια του ρατσισμού. Τα παιδιά προβληματίστηκαν γύρω από τους λόγους για τους οποίους
κάποιοι άνθρωποι δεν αποδέχονται τη διαφορετικότητα και επιζητούν την ομοιομορφία.
Μέσω της μουσικής, μιλήσαμε για τη διαφορετικότητα, για τους ανθρώπους με προβλήματα
όρασης και παραλληλίσαμε τα διαφορετικά ηχοχρώματα των μουσικών οργάνων με τα
διαφορετικά χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας από εμάς. Παίξαμε ένα παιχνίδι ακοής και
αφής, όπου ένα παιδί έχει δεμένα τα μάτια του, ενώ ένα άλλο έρχεται κοντά του και παίζει ένα
όργανο ORFF. Το παιδί που δε βλέπει καλείται να αναγνωρίσει το μουσικό όργανο από τον ήχο
του και έπειτα, αφού αγγίξει τον οργανοπαίκτη, να αναγνωρίσει ποιος είναι και αυτός.
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Δικαίωμα στην αγάπη και τη φιλία (ανάπτυξη συναισθημάτων)

Η εισαγωγή στη συναισθηματική αγωγή, έγινε με την ανάγνωση του βιβλίου «Η παλέτα των
συναισθημάτων». Έπειτα από τη συζήτησή μας, βγήκαμε στον κήπο, αναζητήσαμε εικόνες της
φύσης που μας παραπέμπουν σε συναισθήματα και τις φωτογραφίσαμε. Μέσα από το θεατρικό
παιχνίδι, τα παιδιά ανακάλυψαν την αγάπη με τη βοήθεια κάποιων εικόνων και της μουσικής.
Στη συνέχεια, διαβάσαμε το βιβλίο «Το δέντρο που έδινε», ενώ συζητήσαμε για την αξία της
προσφοράς στη ζωή μας για ανθρώπους που χρειάζονται πραγματικά τη βοήθειά μας και για
ανθρώπους που αγαπάμε. Μέσα από τη μουσική, βιώσαμε και εκφράσαμε διάφορα
συναισθήματα χρησιμοποιώντας την αίσθηση της αφής και το σώμα μας. Διαβάσαμε το ποίημα
της Δαμηλάκη με τίτλο «Χαρά και λύπη», συζητώντας για τα συναισθήματα αυτά, πότε και για
ποιους λόγους προκαλείται το καθένα κ.λ.π. Ο πίνακας ζωγραφικής του Ντελονέ « Η Χαρά της
ζωής», ενέπνευσε τα παιδιά ώστε να δημιουργήσουν τον δικό τους πίνακα με υφάσματα, αλλά
και να δώσουν ζωή σε αυτόν με τις κινήσεις τους. Επίσης, παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε τον
πίνακα ζωγραφικής του P. Klee «Senecio», ενώ τα παιδιά δημιούργησαν συναισθήματα στον
πίνακα, μέσα από ατομική εργασία.
Κατά τη διάρκεια των αποκριών, δημιουργήσαμε τις στολές μας, μεταμφιεστήκαμε σε
παλιάτσους. Σχολιάσαμε, μάθαμε το τραγούδι «Ο παλιάτσος», το οποίο μιλά για τα δίκια της
ζωής. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα παιδιά βίωσαν την ιστορία ενός λυπημένου παλιάτσου,
ο οποίος έκανε τους άλλους να γελούν, μα τώρα τον ξεχνούν.
Δεν μπορούσαμε να λησμονήσουμε το δικαίωμα στη φιλία, διότι όπως έμαθαν τα παιδιά
«Ζωή χωρίς φιλία είναι ουρανός δίχως ήλιο». Μιλήσαμε για τη συμβολή και τη θέση των φίλων
στη ζωή μας, γράψαμε τη συνταγή της φιλίας, ενώ δημιουργήσαμε «ένα δώρο για τους φίλους
μου», κάνοντας ομαδικά μια ζωγραφιά.
Μέσα από τη μουσική αγωγή, παίξαμε το παιχνίδι «το καράβι και τα βράχια» για την
ενίσχυση της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας των νηπίων. Συγκεκριμένα, ένα παιδί με δεμένα
μάτια είναι “το καράβι” και στόχο έχει να μπει στο λιμάνι. Εκεί βρίσκεται ένα άλλο παιδί, “ο
φάρος”, που τον καθοδηγεί με ήχο από ένα μουσικό όργανο Orff. Στην πορεία του, συναντά τα
υπόλοιπα παιδιά που είναι τα “βράχια”, κρατούν κι αυτά από ένα μουσικό όργανο στο χέρι
(διαφορετικό από το όργανο που κρατά ο φάρος) και όταν το “καράβι” τους πλησιάζει, το
προειδοποιούν ηχητικά, ώστε να μην πέσει πάνω τους. Στη συνέχεια, παίξαμε ένα ρυθμικό
παιχνίδι, ακούγοντας το τραγούδι “Εγώ κι εσύ μαζί”. Υπήρχαν στο πάτωμα διάφορα μουσικά
όργανά Orff, δύο από κάθε είδος. Με την έναρξη της μουσικής, τα παιδιά περπατούσαν ανάμεσα
στα όργανα και μόλις άκουγαν τα πρώτα λόγια, διάλεγαν από ένα όργανο το καθένα και
συνέχιζαν το περπάτημα. Μόλις ακούστηκε πάλι η μουσική, κάθε παιδί έψαχνε να βρει ποιος
κρατά το ίδιο μουσικό όργανο. Μόλις έβρισκαν το ταίρι τους, αγκαλιάστηκαν, έγιναν φίλοι και
συνόδευαν ρυθμικά το τραγούδι χωρίς να σταματήσουν το περπάτημα.
Δικαίωμα στην ειρήνη (εθνικότητα & προσφυγικό ζήτημα)

Η ύπαρξη του πολέμου, καταλύει αυτόματα κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Κάθε φορά που
αναφερόμασταν στις προσπάθειες των προγόνων μας για την κατάκτηση της ελευθερίας, της
ειρήνης, της δημοκρατίας, (επέτειοι 28ης Οκτωβρίου, εξέγερση των φοιτητών του Πολυτεχνείου,
επανάσταση του 1821), τα παιδιά τόνιζαν ότι τα υπόλοιπα δικαιώματά τους προστατεύονται
μόνο από την ειρήνη. Διαβάσαμε λοιπόν το ποίημα «Οι γειτονιές του κόσμου» του Γ. Ρίτσου,
παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε φωτογραφίες με θέμα τον πόλεμο. Στη συνέχεια, τα παιδιά
έκαναν μια ατομική εργασία, δημιούργησαν ένα μικτό κολάζ στο οποίο ανέτρεψαν την εικόνα
του πολέμου. Η ενσυναίσθηση επήλθε μέσα από το θεατρικό παιχνίδι «Κάτι από την πατρίδα»,
όπου τα παιδιά βίωσαν την κατάσταση του πολέμου που βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι που
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και να πάρουν μαζί τους μόνο τα απαραίτητα.
Τότε, ανακαλύψαμε τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αλλάζουν χώρα, ενώ
διαφοροποιήσαμε και κατανοήσαμε τις έννοιες μετανάστευση και προσφυγιά.
Η αρχή της επικαιρότητας, δυστυχώς, στάθηκε ως αφορμή προκειμένου να ασχοληθούμε με
το θέμα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Αρχικά, παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε
350

φωτογραφίες από το διαδίκτυο με θέμα τους πρόσφυγες από τη Συρία, ενώ ζωγραφίσαμε με
ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Την επόμενη ημέρα, επισκέφτηκε την τάξη
μας ένα προσφυγάκι (εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού) και αφηγήθηκε στα παιδιά την ιστορία
του, εξιστορώντας τις περιπέτειές του με τη βοήθεια των παιδιών, τα οποία διαμόρφωσαν την
πλοκή της ιστορίας με τις παρεμβάσεις τους. Επίσης, διαβάσαμε το παραμύθι «Το άγαλμα που
κρύωνε» εκδόσεις Πατάκη, ενώ παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε εικόνες από το άγαλμα «το
προσφυγάκι», το οποίο βρίσκεται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας. Η μουσικός της
τάξης, μας χάρισε άλλο ένα τραγούδι το οποίο μάθαμε και τραγουδούσαμε με τίτλο «Στο
προσφυγάκι», που έφτιαξαν πάνω στη μελωδία του σμυρναίικου τραγουδιού “Τι σε μέλλει
εσένανε”:
Απ’ της Σμύρνης το γιαλό
κοχύλι σου κρατώ.
Κι απ’ τις βρύσες της νερό
στα χείλη σου ακουμπώ.
Θα σου πλέξω με όλα αυτά
ρούχα να σε ντύσω.
Να μη νιώθεις μοναξιά
μέχρι να ‘ρθεις πίσω.
Απ’ την Πέργαμο λουλούδια,
χρώματα ευωδιές
καρπουζάκι απ’ τα μποστάνια
κι άλλες λιχουδιές.
Θα σου πλέξω με όλα αυτά
ρούχα να σε ντύσω.
Να μη νιώθεις μοναξιά
μέχρι να ‘ρθεις πίσω.
Δημιούργησαν το μουσικό παραμύθι “Όταν οι νότες ξενιτεύονται”, μέσα από το οποίο
μίλησαν για τους πρόσφυγες, ενώ παράλληλα γνώρισαν και έπαιξαν με το κλειδί του ΣΟΛ, το
πεντάγραμμο και τις νότες πάνω σε αυτό. Ακόμη, με ένα παιχνίδι ήχων βρήκαμε τα κρυμμένα
αντικείμενα από την πατρίδα του αγάλματος (κοχύλι, νερό, παπαρούνα, καρπούζι), γίναμε
τέσσερις ομάδες, μία για κάθε αντικείμενο και τραγουδήσαμε το τραγούδι “Στο προσφυγάκι’’.
Ακόμη, μιλήσαμε για τον πόλεμο που στερεί από τα παιδιά τα δικαιώματά τους και
τραγουδήσαμε το τραγούδι “Λουλουδόκοσμος” που μιλάει για την ειρήνη και τον σεβασμό στη
διαφορετικότητα.
Δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε τους πρόσφυγες από την πατρίδα μας, γι’ αυτό
αναζητήσαμε τα ονόματα των προγόνων μας σε ένα βιβλίο καταγραφής των προσφύγων από τη
Μικρά Ασία.
Γνωριμία με φορείς που προασπίζονται τα δικαιώματα του παιδιού

Το χαμόγελο του παιδιού, η Unicef, η Action aid, ο συνήγορος του παιδιού, οι γιατροί του
κόσμου, είναι οι οργανώσεις που αναφέραμε και μάθαμε για τη δράση τους. Διαβάσαμε την
ιστορία της Unicef με λόγια και εικόνες, καθώς επίσης και μαρτυρίες παιδιών που δέχτηκαν τη
βοήθεια της Unicef. Έπειτα, γίναμε μέλη της οργάνωσης και συμμετείχαμε στο πανελλήνιο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παιδιά πρόσφυγες, παιδιά μετανάστες, μα πάνω απ’ όλα
παιδιά» και υπότιτλο «Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους, το 2016». Τα
νήπια δημιούργησαν μια αφίσα, η οποία απεικονίζει τον κόσμο που ονειρεύονται…
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Παρεμβάσεις μέσω του θεατρικού παιχνιδιού
Θέμα : Διαφορετικότητα (παγκόσμια ημέρα των ζώων)

«Η κοτούλα η Μαριγώ έκανε ένα μπλε αυγό»
Η κοτούλα (εμψυχώτρια) συναντάει τα παιδιά καθώς αναζητάει μια φωλιά να μείνει αυτή
και το μπλε αυγό της αφού δεν είναι πλέον αποδεχτή στο κοτέτσι που ζούσε μέχρι τώρα. Τα
παιδιά παρηγορούν τη Μαριγώ και σκέφτονται λύσεις για να τη βοηθήσουν να γίνει αποδεχτή.
Είπαν τα παιδιά: να βάψουν το αυγό της άσπρο. Να βάψουν χρωματιστά τα άλλα αυγά κρυφά
για να αισθανθούν και οι άλλες κότες όπως νιώθει η κοτούλα. Και πολλές άλλες ιδέες. Έκαναν
και την ίδια να αισθανθεί ξεχωριστή που είναι χρωματιστή κότα και όπως και τα ίδια τα παιδιά
είναι διαφορετικά και μοναδικά. Η κοτούλα τους έδωσε χρωματιστά πούπουλα και έπαιξαν με
αυτά διάφορα παιχνίδια.
Θέμα: Το περιβάλλον μας

«Η γεωλόγος είναι πολύ προβληματισμένη για το περιβάλλον»
Το Νηπιαγωγείο δέχεται μια επίσκεψη από την επιστήμονα γεωλόγο Δρ. Ειρήνη
(εμψυχώτρια) η οποία είναι πολύ ανήσυχη με όσα παρατηρεί στο περιβάλλον. Τα παιδιά
ενημερώνονται και προβληματίζονται. Αποφασίζουν να γίνουν τα παιδιά επιστήμονες και να
αναλάβουν την ευθύνη να βοηθήσουν τον πλανήτη μαζί με τη γεωλόγο. Βγαίνουμε στον κήπο
και ψάχνουμε στοιχεία και τα συλλέγουμε, κρατάμε και τα απαραίτητα εργαλεία (μεγεθυντικούς
φακούς, τσιμπίδες, φτυαράκια και άλλα) . Παρατηρούμε ότι το χώμα είναι πολύ στεγνό, τα φυτά
μαραμένα, το φθινόπωρο δε φαίνεται πουθενά και τελειώνει ο Οκτώβριος. Στη συνέχεια μέσα
στο εργαστήριό μας κάνουμε πειράματα και μελέτες.
Αφού έγιναν όλα αυτά αποφασίζουν τα παιδιά να δράσουν. Οργανώνουν λοιπόν μια
ποδηλατοδρομία στο κέντρο της πόλης μας όπου μοιράζουμε τα δικά μας φυλλάδια και
φωνάζουμε τα δικά μας συνθήματα για να μάθουν οι συμπολίτες μας τους κινδύνους που
διατρέχει το περιβάλλον και να το προστατέψουν.
Θέμα: Το μαύρο θέατρο (Χριστουγεννιάτικη παράσταση)

«Η χιονονιφάδα και το δέντρο το μοναχό»
Τα παιδιά και οι εκπαιδευτικοί εμπνέονται από το παραμύθι της Άννας Δενδρινού και
δημιουργούν τη χριστουγεννιάτικη παράσταση του μαύρου θεάτρου η οποία αναφέρεται στο
περιβάλλον, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην αξία της συνεργασίας και της ανθρώπινης
επικοινωνίας.
Τα παιδιά παρουσιάζουν την παράσταση και στη Στέγη Ανηλίκων Ηρακλείου.
Θέμα: Συνύπαρξη και σεβασμός

«Υπάρχει μια γλάστρα με έναν σωρό σποράκια... Εκεί μέσα κατοικούν, ονειρεύονται,
ανθίζουν και μαθαίνουν να αγαπούν»
Η εμψυχώτρια φέρνει μια γλάστρα όπου έχει φυτέψει δύο σποράκια (βελανίδια
στερεωμένα σε ξυλάκια σουβλακιού για να μπορεί να τα κουνάει όταν μιλάνε). Τα δυο σποράκια
όλη μέρα τσακώνονται μέσα στην ίδια γλάστρα γιατί θέλουν όλη τη γλάστρα για τον εαυτό τους,
γιατί οι ρίζες του ενός απλώνονται στη μεριά του άλλου, γιατί δε θέλουν να μοιράζονται το νερό
και γιατί το ένα θα γίνει πιο όμορφο λουλούδι από το άλλο. Ώσπου χωρίστηκαν σε διαφορετικές
γλάστρες και ησύχασαν. Όμως κανένα δεν άνθιζε… Τα παιδιά είπαν ότι η μοναξιά που νιώθουν
τα σποράκια τα κάνει να μην ανθίζουν και έδωσαν τη λύση πώς να συνυπάρχουν στην ίδια
γλάστρα και να περνάνε όμορφα μαζί. Στη συνέχεια τα παιδιά δραματοποιούν αυτήν την ιστορία.
Θέμα: Παιδί πρόσφυγας

«Ένα προσφυγάκι, η Αμπντούλ, είναι ένα παιδί όπως εμείς»
Τα παιδιά εντόπισαν στον κήπο του Νηπιαγωγείου ένα παιδί να τριγυρνάει τρομαγμένο.
Χάθηκε όταν ταξίδευε στη θάλασσα για να γλιτώσει από τον πόλεμο που γίνεται στη χώρα του
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και ψάχνει τους γονείς του και την κόκκινη βαλίτσα του. Τα παιδιά ψάχνουν στον κήπο και
βρίσκουν τη βαλίτσα. Τα παιδιά είπαν στο προσφυγάκι: “Εδώ είσαι ασφαλής, μην ανησυχείς θα
σε προσέχουμε εμείς, έλα στο σχολείο μας μέχρι να τους βρούμε, μη φοβάσαι”.
«Το άγαλμα που κρύωνε» του Χρ. Μπουλώτη
Δραματοποίηση του παραμυθιού με θέμα το προσφυγάκι (άγαλμα) που φιλοξενείται στο
Αρχαιολογικό Μουσείο της Αθήνας.
Θέμα: Ο κόσμος που ονειρευόμαστε

«Όταν τα όνειρά μας γίνονται ποιήματα και εμείς ποιητές των ονείρων μας»
Τα παιδιά σε ομάδες δημιουργούν τα δικά τους ποιήματα εκφράζοντας τα όνειρά τους και
τα θέλω τους.
Ομάδα 1:
Θέλω να ανέβω στο πιο ψηλό βουνό και από εκεί να κάνω βουτιά σ' ένα σύννεφο
χρωματιστό.
Θέλω να είμαι νεράιδα μαγική και να πετάω νεραΪδόσκονη πολύ για να πραγματοποιηθεί
κάθε κρυφή ευχή.
Θέλω αόρατος να γίνω κάθε στιγμή ένα πρόβλημα να λύνω.
Θέλω σε αστέρι να μεταμορφωθώ πάνω σ' ένα ουράνιο τόξο να πετώ και να βάζω πολλά
γκολ.
Ομάδα 2:
Θέλω να γίνω δυνατός βασιλιάς και στον ουρανό μαζί μου να πετάς.
Θέλω παιχνίδια κι αγκαλιές και ό,τι άλλο εσύ θες.
Θέλω να έχω ένα σύννεφο για να κοιμηθώ και να παίζω ποδόσφαιρο στον ουρανό.
Θέμα: Η αγάπη

Βλέπουμε με τον προτζέκτορα εικόνες αγάπης. Εκφράζουμε δυνατά και με το σώμα ό,τι
αγαπάμε πολύ. Τραγουδάμε και χορεύουμε το «Ν’ αγαπάς» του Θαλασσινού. Προσφέρουμε
αγάπη με όποιον τρόπο θέλουμε σε κάποιο φίλο. Βλέπουμε το βίντεο «Να μην ξεχνάς να
αγαπάς» όπου νιώθουμε την αγάπη του δασκάλου προς τον μαθητή. Ο μαθητής είναι
διαφορετικός όμως η αγάπη έχει το ίδιο πρόσωπο.
Θέμα: Δικαίωμα στην ειρήνη και στην έκφραση του φόβου

Προβάλουμε τον πίνακα «Γκουέρνικα» του Πικάσο και δραματοποιούμε τον πόλεμο. Στη
συνέχεια προβάλουμε την «Κραυγή» του Μούνγκ όπου τα παιδιά τοποθετούν το πρόσωπό τους
πάνω στο πρόσωπο που ουρλιάζει και φωνάζουν δυνατά τον φόβο τους.
Έπειτα προβάλουμε «Το παιδί και το περιστέρι» του Πικάσο και κάθε παιδί κρατάει στην
αγκαλιά του ό,τι νομίζει ότι μπορεί να φέρει την ειρήνη στον κόσμο.
Θέμα: Δικαίωμα στην εκπαίδευση - Παιδική εργασία

«Τα παιδιά που πάνε σχολείο είναι ευτυχισμένα»
Μέσα από εικόνες που προβάλλονται δημιουργούμε δικούς μας αυτοσχεδιασμούς. Παιδιά
που πάνε σχολείο. Μέσα από πίνακα ζωγραφικής δραματοποιούμε μια μέρα μέσα στην τάξη
ενός σχολείου και στη συνέχεια τα παιδιά φεύγοντας από το σχολείο συναντούν ένα κορίτσι να
κάθεται στα σκαλιά κουρασμένο από τη δουλειά («Προσφυγοπούλα» του Ιακωβίδη). Το κάθε
παιδί του προσφέρει ό,τι νομίζει ότι χρειάζεται και επίσης θέλουν να το βοηθήσουν και να το
πάρουν μαζί τους σπίτι τους για να σταματήσει αυτή η αδικία.
Θέμα: Δικαίωμα στο παιχνίδι

«Είμαι παιδί και είμαι ελεύθερο να παίζω. Υπάρχουν παιδιά που παίζουν μόνο στα όνειρά
τους»
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Αυτοσχεδιασμοί μέσα από φωτογραφίες παιδιών που δουλεύουν σκληρά και παιδιών που
παίζουν ευτυχισμένα. Τα παιδιά υποδύονται ρόλους άλλων παιδιών με φανταστικές ταυτότητες
καλλιεργώντας την ενσυναίσθηση.
Θέμα: Αυτοεκτίμηση

«Είμαστε όλοι πουλιά με χρωματιστά φτερά... όμως όλοι έχουμε χαρίσματα
διαφορετικά»
Βάλαμε όλοι τα ίδια ακριβώς χρωματιστά πουκάμισα και γίναμε πουλιά που ζουν στο δάσος.
Αυτά τα πουλιά συνήθιζαν να κάνουν ένα συμβούλιο όπου κάθε πουλί έλεγε το ταλέντο του και
τον λόγο που είναι σημαντικό στην ομάδα των πουλιών. Όλοι είναι απαραίτητοι και ο καθένας
είναι αναντικατάστατος.

Δράσεις - Συμμετοχή σε προγράμματα
● Δεντροφύτευση
● Ποδηλατοδρομία
● Παιχνιδομαζώματα
● Παράσταση στη στέγη ανηλίκων
Επισκεφθήκαμε τη στέγη ανηλίκων του Ηρακλείου λίγο πριν τα Χριστούγεννα, όπου τα
παιδιά του νηπιαγωγείου μας παρουσίασαν την παράσταση με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.
Το σενάριο βασίστηκε στο παραμύθι της Άννας Δενδρινού «Η Χιονονιφάδα και το δέντρο
μοναχό».
● Συγκέντρωση ρουχισμού και ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες
(Πραγματοποιήθηκαν τρεις αποστολές)
● Συλλογή καπακιών για την αγορά ενός αναπηρικού αμαξιδίου
● Πραγματοποιήσαμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Έχω δικαίωμα»
Αποκτήσαμε και αξιοποιήσαμε το υλικό της μουσειοσκευής (κινητό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα) από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, η οποία περιλαμβάνει πίνακες
ζωγραφικής, έργα μαθητών, εγχειρίδιο με δραστηριότητες.
● Εκδρομή στην Αθήνα
Τον Απρίλιο, πραγματοποιήσαμε εκπαιδευτική εκδρομή στην Αθήνα. Ο πρώτος μας σταθμός
ήταν το Μουσείο Ελληνικής παιδικής Τέχνης, όπου παρακολουθήσαμε το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα με τίτλο «Το δικαίωμα να είσαι παιδί». Στη συνέχεια, πήγαμε στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο όπου τα παιδιά παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα μουσειακής αγωγής
που ετοιμάσαμε στη Ροδομηλιά, βασισμένο στο παραμύθι του Χ. Μπουλώτη «Το άγαλμα που
κρύωνε» και αναφέρεται στο άγαλμα μικρού παιδιού που ονομάζεται «το προσφυγάκι».
● Πασχαλινό παζάρι αγάπης
Τα παιδιά, εικονογράφησαν τις αφίσες για το παζάρι μας, διέθεσαν παιχνίδια, βιβλία,
παραμύθια, ενώ δημιούργησαν πασχαλινές κατασκευές, κάρτες, πίνακες ζωγραφικής.
Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή των γονέων, οι οποίοι δημιούργησαν λαμπάδες, προσέφεραν
γλυκίσματα κι ενίσχυσαν την προσπάθειά μας. Το πασχαλινό παζάρι αγάπης, πραγματοποιήθηκε
σε συνεργασία με τις Mommies, στη Λότζια, ενώ το ποσό που συγκεντρώσαμε δόθηκε στο κέντρο
ειδικών παιδιών της Ζωοδόχου Πηγής.
● Ο τοίχος της καλοσύνης
Οι μαθητές μας, μαζί με τους γονείς, δημιούργησαν έναν πολύχρωμο και πελώριο τοίχο της
καλοσύνης στον οποίο κρεμάσαμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης.
● Πανελλήνιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για τα δικαιώματα των παιδιών, Unicef
«Παιδιά πρόσφυγες, παιδιά μετανάστες, μα πάνω απ’ όλα παιδιά» Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα που προωθεί τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Οι μαθητές με ευχάριστο
και δημιουργικό τρόπο έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν δημιουργικά, να αναπτύξουν τη
φαντασία τους, τις απόψεις τους και τα συναισθήματά τους σχετικά με τα δικαιώματά τους.
● Εκπαιδευτική εκδρομή στα Ανώγεια
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Παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Φυσικό & ανθρωπογενές περιβάλλον: αξίες &
ανθρώπινα δικαιώματα στο πλαίσιο της αειφορίας» στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Αξιολόγηση
Συζητήσαμε σχετικά με το νόημα των λέξεων: επιβίωση, ανάπτυξη, προστασία, συμμετοχή,
ενώ αναζητήσαμε τη σημασία τους στο λεξικό. Έπειτα, παρατηρήσαμε και σχολιάσαμε πίνακες
ζωγραφικής, εντοπίζοντας τα συναισθήματα και κατ’ επέκταση τα δικαιώματα που
αντικατοπτρίζουν. Ο απώτερος στόχος μας ήταν η κατηγοριοποίηση των πινάκων ζωγραφικής
στις ομάδες της επιβίωσης, συμμετοχής, ανάπτυξης, προστασίας. Στη συνέχεια, τα νήπια σε
ομάδες, αναπαράστησαν με το σώμα τους πίνακες ζωγραφικής. Τέλος, παίξαμε ένα γλωσσικό
παιχνίδι με καρτέλες στις οποίες αναγράφονταν τα δικαιώματα, τα οποία έπρεπε να
αντιστοιχίσουμε με τον κατάλληλο πίνακα ζωγραφικής.
Επιπλέον, διαβάσαμε το βιβλίο «Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι», του Ευγένιου Τριβιζά από
τις εκδόσεις Παπαδοπούλου. Μετρήσαμε και καταγράψαμε τα δικαιώματα του παιδιού,
δημιουργήσαμε τη χάρτα των δικαιωμάτων μας, επιλέξαμε ένα δικαίωμα και το
αναπαραστήσαμε με το σώμα μας. Αναζητήσαμε αντικείμενα από φυσικά ή ανακυκλώσιμα υλικά
που υπάρχουν στο ατελιέ μας, τα οποία μας θύμιζαν ένα δικαίωμα και δημιουργήσαμε τη δική
μας πρωτότυπη σύνθεση.
Έπειτα από συζήτηση, προσπαθήσαμε να ψηφίσουμε, να καταγράψουμε και να
ζωγραφίσουμε το αγαπημένο μας δικαίωμα. Η πλειοψηφία των νηπίων αποφάσισε ότι το
δικαίωμα στο φαγητό και το νερό είναι το πιο αναγκαίο, ενώ ακολουθούν η οικογένεια και τα
υπόλοιπα.

Ευχαριστίες
●

●
●
●

Την οικογένεια Μιχάλη Τσικνάκη για τις 3 αποστολές, για την παραχώρηση του τοίχου,
για τον ρουχισμό & τις μπάλες για τα 25 προσφυγόπουλα που φιλοξενούνται στο Κέντρο
Ανηλίκων στα Ανώγεια.
Το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης για τον δανεισμό της μουσειοβαλίτσας.
Την κα 'Αννα Καρνιαουτάκη για τους στίχους των 2 τραγουδιών : Το ποδήλατό μου και
στο προσφυγάκι.
Τους γονείς των μαθητών του Νηπιαγωγείου μας.

Αναφορές
●
●
●
●
●

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. (2003). Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το
Νηπιαγωγείο.
Οικονομίδης, Β. Δ. & Ελευθεράκης, Θ. (2009). Εκπαίδευση, Δημοκρατία και Ανθρώπινα
Δικαιώματα. Ατραπός, Αθήνα.
Ruth, Rocha. & Otavio, Roth. (2005). Η παγκόσμια διακήρυξη των δικαιωμάτων του
ανθρώπου προσαρμοσμένη για τα παιδιά. Μεταίχμιο, Αθήνα.
Ίδρυμα για το παιδί και την οικογένεια. (1997). Οι 10 βασικές αρχές της διακήρυξης των
Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού.
Τριβιζάς, Ε. (2008). Όλοι γεννιόμαστε ελεύθεροι. Παπαδόπουλος, Αθήνα.
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ΚΡΗΤΗ: Ένας τόπος, μια ιστορία - Ένας ορίζοντας δημιουργίας
Πρόγραμμα σφαιρικής γνωριμίας με το νησί, την Κρήτη (μινωικός
πολιτισμός,νομοί,προσωπικότητες, σημαντικά μνημεία, κάστρα, τείχη,
κρητικοί χοροί και μουσικά όργανα, ενδυμασία στο πέρασμα του χρόνου)
Ελπίδα Τσαμπανάκη1
Νηπιαγωγείο Τα μελισσάκια
Περίληψη
Μέσα από τη συγκεκριμένη εισήγηση θα ταξιδέψουμε νοητά και μέσα από πραγματικές
φωτογραφίες στους 4 νομούς της Κρήτης, ξεκινώντας από τα χρόνια του Μίνωα. Γνωρίζοντας τις
μεγαλύτερες πόλεις του νησιού μας, σημαντικά μνημεία αλλά και τα ήθη και τα έθιμα κάθε
τόπου. Σημαντικές γνωριμίες με μεγάλες προσωπικότητες της Κρήτης, Νίκος Καζαντζάκης Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Υπενθύμηση ξεχασμένων παραδοσιακών χορών γνωρίζοντας όλα τα
παραδοσιακά μουσικά όργανα αλλά και τη χαρακτηριστική ενδυμασία κάθε νομού.
http://giorti16.blogspot.com/2016/04/blog-post_50.html

Λέξεις κλειδιά
Μινωικός πολιτισμός, κρητικοί χοροί, παραδοσιακή ενδυμασία, κρητικά μουσικά όργανα, Ν.
Καζαντζάκης, Δ. Θεοτοκόπουλος, ιστορικά σημεία της Κρήτης

Κατηγορία προγράμματος
Πολιτιστικών θεμάτων

Εισαγωγή
Είμαστε τυχεροί που ζούμε σ’ αυτό το όμορφο νησί, την Κρήτη. Ένας τόπος γεμάτος ιστορία,
ομορφιές, γνώσεις… Ένας τόπος ευλογημένος, εύφορος, δημιουργικός… Λασίθι, Ηράκλειο,
Ρέθυμνο, Χανιά… Πόσα ξέρουμε και πόσα δεν ξέρουμε γι’ αυτόν τον τόπο… Χρέος μας λοιπόν
είναι να τον αναδείξουμε, να τον προστατέψουμε και να τον γνωρίσουμε στη νέα γενιά που
μεγαλώνει, καλλιεργώντας της το αίσθημα της ευθύνης για την υπεράσπισή του.
Κοινό στοιχείο παιδιών - παιδαγωγού της τάξης είναι ο τόπος καταγωγής και κατοικίας μας
αλλά και τα μέρη που περάσαμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές... Συνδετικός κρίκος για την
αφόρμηση ενός καινοτόμου προγράμματος με τίτλο “Κρήτη: Ένας τόπος, μια ιστορία, ένας
ορίζοντας δημιουργίας”. Τίτλος που προέκυψε μετά από τη συζήτηση και καταιγισμό ιδεών για
το τι γνωρίζουμε και τι θα θέλαμε να μάθουμε ακόμα για τον όμορφο τόπο μας... την Κρήτη!

Σκοπός και στόχοι
Σκοπός του προγράμματος είναι η σφαιρική γνωριμία των παιδιών του τόπου στον οποίο
μεγαλώνουν μέσα από διερευνητική διαδικασία και συνεργατική μάθηση.
Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο

●
●
●
●

1

Γνωριμία με την ιστορία του τόπου μας.
Προώθηση πολιτισμού.
Καλλιέργεια πολιτιστικής συνείδησης.
Γνωριμία σημαντικών προσώπων στην ιστορία και στον πολιτισμό.

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ -
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Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Να αναπτύξουν το αίσθημα του “ανήκειν”, να ανταλλάσσουν πληροφορίες για τον τόπο
καταγωγής τους.
Να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες.
Να έρθουν σε επαφή με τον μινωικό πολιτισμό.
Να γνωρίσουν αρχαιολογικούς χώρους του νησιού.
Να γνωρίσουν τόπους που μεγάλωσαν σημαντικά πρόσωπα.
Να κατανοήσουν την έννοια “νησί”.
Να γνωρίσουν πόλεις και χωριά του νησιού με ιστορική σημασία.
Να γνωρίσουν τα μουσικά όργανα της Κρήτης.
Να γνωρίσουν χορούς ξεχασμένους της Κρήτης.
Να εστιάσουν σε διαφορές στην ενδυμασία στο πέρασμα των χρόνων.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
Καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος, η εκπαιδευτικός τηρεί τον ρόλο του καθοδηγητή,
συντονιστή, διαμεσολαβητή, εμψυχωτή, σύμβουλου. Τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση,
ενίσχυση, επιβράβευση, συζήτηση, ενεργητική ακρόαση.

Περιγραφή δράσης
Το πρόγραμμα το οποίο υλοποιήθηκε το τρέχον σχολικό έτος με τίτλο “Κρήτη: Ένας
τόπος, μια ιστορία, ένας ορίζοντας δημιουργίας” κατατέθηκε στο Γραφείο Σχολικών
Δραστηριοτήτων τον Οκτώβριο και είχε διάρκεια 5 μήνες.
Οι μέθοδοι οι οποίοι εφαρμόστηκαν ήταν:
● Μέθοδος Project
● Βιωματική προσέγγιση
● Διαθεματική προσέγγιση
● Ερευνητική προσέγγιση
● Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία
● Νέες Τεχνολογίες
● Συνεργασία με την οικογένεια
● Χρήση ΤΠΕ
Στο πρόγραμμα ενεπλάκησαν όλες οι μαθησιακές περιοχές όπως αυτές ορίζονται στο ΔΕΠΠΣ
του Υπουργείου Παιδείας:
● Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη
● Γλώσσα
● Μελέτη Περιβάλλοντος
● Δημιουργία κι Έκφραση
● Μαθηματικά
● ΤΠΕ
● Φυσική Αγωγή
Για να εμβαθύνουμε όμως στο θέμα μας περάσαμε από διάφορα στάδια, δημιουργώντας
πεδία έρευνας. Αρχικά αφού εντοπίσαμε την Κρήτη στην υδρόγειο σφαίρα και στον χάρτη και
επικεντρωθήκαμε στη γεωγραφική της θέση σαν νησί, κάθε παιδί παρουσίασε τον τόπο από τον
οποίο κατάγεται, αφού είχαν συλλεχθεί πληροφορίες με τη σημαντική βοήθεια των γονιών.
Καταγράφτηκαν τα ονόματα στον αντίστοιχο νομό καταγωγής και τέλος καταμετρήθηκαν από
ποιο νομό κατάγονται τα περισσότερα παιδιά.
Στη συνέχεια καταγράψαμε τι γνωρίζουμε για την Κρήτη αλλά και τι θα θέλαμε ακόμα να
μάθουμε. Ομαδοποιήσαμε τις ερωτήσεις κι έτσι δημιουργήθηκε ένα σχέδιο εργασίας
αποτελούμενο από πέντε ομάδες εργασίας. Τα παιδιά αποφάσισαν σε ποια ομάδα θα
δουλέψουν σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις τους, τηρώντας όμως ένα βασικό
357

κριτήριο: Κάθε ομάδα να αποτελείται από 5 παιδιά. Δόθηκε ενημερωτικό σημείωμα στους γονείς
που περιείχε τις ομάδες εργασίας, τον χωρισμό των παιδιών και σημαντικές πληροφορίες για το
πώς θα δουλέψουν ώστε να συλλέξουν τις πληροφορίες που ζητάει η κάθε ομάδα. Η
παρουσίαση των πληροφοριών κάθε ομάδας θα γινόταν σε πόστερ, όμως υπήρχε κι η
δυνατότητα κατασκευής μακέτας ή αντικειμένου σχετικού με την ομάδα.
Παρουσίαση ομάδων εργασίας

1η Ομάδα: Η Κρήτη στα χρόνια του Μίνωα
Στην ομάδα αυτή έγινε μια σύντομη αναδρομή στη Μινωική Κρήτη. Τα παιδιά παρουσίασαν
σε μορφή πόστερ τις πληροφορίες που συνέλεξαν με τη βοήθεια των γονιών τους. Παράλληλα
στην τάξη παρατηρήσαμε τον χάρτη της Μινωικής Κρήτης και τον συγκρίναμε με τον σύγχρονο
γεωγραφικό χάρτη. Επισκεφτήκαμε τον Αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού κι ακολουθώντας το μίτο
της Αριάδνης με τη βοήθεια της κας Κατερίνας Μαρή (μαμά μαθητή), περιπλανηθήκαμε σε κάθε
γωνιά του Ανακτόρου, παρατηρώντας σημαντικά σημεία και γνωστές τοιχογραφίες.
Επιστρέφοντας στην τάξη δημιουργήσαμε τον δικό μας λαβύρινθο με τουβλάκια από το
οικοδομικό υλικό.
2η Ομάδα: Οι Νομοί της Κρήτης
Αναφορά στους τέσσερις νομούς της Κρήτης στις μεγάλες πόλεις και στα ιστορικά σημεία,
μνημεία, κάστρα, φρούρια. Στην ολομέλεια παρουσιάστηκαν οι εργασίες που δημιουργήθηκαν
από τη σύμπραξη γονιών - παιδιών. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν τρεις εκπαιδευτικές
επισκέψεις.
1. Επίσκεψη στο Κρητικό Παραδοσιακό Χωριό “Αρόλιθος”: Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό
πρόγραμμα “Ψωμί κι Ελιά”. Συζητάμε για την ελιά, παρατηρούμε το ελαιόδεντρο και τον
ελαιόκαρπο κι ακολουθούμε τη δράση με βιωματικό τρόπο, μαζεύοντας ελιές από το
ιερό αυτό δέντρο. Γνωρίζουμε τη διαδικασία παραγωγής του ψωμιού, τα συστατικά του
και ζυμώνουμε το δικό μας ψωμί. Παρατηρούμε το παραδοσιακό σπίτι και συγκρίνουμε
τις ανέσεις με το σύγχρονο.
2. Επίσκεψη στο Μουσείο Παραδοσιακής Ζωής Κρήτης “Λυχνοστάτης”: Συμμετοχή στο
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Το άρωμα της παράδοσης”. Ένα πρόγραμμα με λαογραφικό
περιεχόμενο, φυσιογνωστικές και καλλιτεχνικές αναφορές. Επισκεπτόμαστε το
λαογραφικό σπίτι, γνωρίζουμε τα αρωματικά φυτά, παρατηρούμε το ξύλινο γλυπτό
έκθεμα “γυναίκα της Κρήτης” και επισκεπτόμαστε το παλιό σχολείο, παρατηρώντας τα
αντικείμενα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη.
3. Επίσκεψη στο Ενετικό Φρούριο “Κούλες” ή αλλιώς “Castello a mare”: Διαβάζοντας
πληροφορίες από την είσοδο του κάστρου κι εξιστορώντας γεγονότα από εκείνη την
εποχή, γινόμαστε φρουροί της πόλης και παρατηρούμε τα νεώρια γύρω από το λιμάνι.
Επιστρέφουμε στην τάξη και δημιουργούμε τον “Κούλε” μέσα από τα μάτια και τα χέρια
των παιδιών.
Οι εργασίες για τη 2η ομάδα ολοκληρώνονται με την Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων
ζωγραφίζοντας τα Μουσεία του νομού, τα οποία έχουμε επισκεφτεί.
3η Ομάδα: Προσωπικότητες της Κρήτης στην Ιστορία
Η συγκεκριμένη ομάδα ασχολήθηκε με σημαντικά πρόσωπα του Νησιού μας που έμειναν
στην Ιστορία για τη συμβολή τους στις Τέχνες και στα Γράμματα. Οι προσωπικότητες που
παρουσιάσθηκαν κατά πλειοψηφία ήταν ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος κι ο Νίκος Καζαντζάκης,
αναφορά όμως έγινε και σε Οδυσσέα Ελύτη, Βιντσέντζο Κορνάρο, Νίκο Ξυλούρη, Κώστα
Μουντάκη, Ελευθέριο Βενιζέλο, Δασκαλογιάννη, Ιωάννη Κονδυλάκη και Μάνο Κατράκη.
Κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκαν παράλληλες δράσεις εντός κι
εκτός της τάξης. Αρχικά επισκεφτήκαμε το Μουσείο του Νίκου Καζαντζάκη στη Μυρτιά,
συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Οδυσσέας: ένα παραμύθι με κύματα”. Με τη
βοήθεια της μουσειοπαιδαγωγού και συνεπιβάτη μας τον Οδυσσέα, περνάμε ήρεμες θάλασσες
κι αποκαλύπτουμε μυστικά της οικογένειάς του, μυθιστορήματα και τα μακρινά του ταξίδια.
Ολοκληρώνοντας το ταξίδι μας για τη γνωριμία με τον σπουδαίο συγγραφέα επισκεπτόμαστε τον
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προμαχώνα Μαρτινέγκο, το ψηλότερο σημείο του Ηρακλείου, τον χώρο που κείτεται ο Νίκος
Καζαντζάκης. Διαβάζουμε την επιγραφή που ο ίδιος είχε ζητήσει να γραφτεί πάνω “Δεν ελπίζω
τίποτα, δε φοβούμαι τίποτα, είμαι λέφτερος”, κάνουμε ένα μικρό περίπατο στα τείχη της πόλης
και ζωγραφίζουμε τον δικό μας παράδεισο εμπνευσμένοι από το απόφθεγμα “έχεις τα πινέλα,
έχεις τα χρώματα, φτιάξε τον παράδεισο και μπες μέσα”.
Επόμενη γνωριμία μας ήταν με τον γνωστό παγκοσμίως ζωγράφο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο,
όπου γεννήθηκε στο Φόδελε και ταξίδεψε σε Ιταλία και Ισπανία. Με τη βοήθεια της ψηφιακής
μορφής του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ιστορικού Μουσείου Ηρακλείου, περπατήσαμε
στα χνάρια του μεγάλου ζωγράφου και παίξαμε με τους πίνακές του ολοκληρώνοντας παζλ σε
ψηφιακά παιχνίδια. Ώσπου τα βήματά μας έφτασαν στο σπίτι του στο Φόδελε, παρατηρώντας
κάθε γωνιά του, τους πίνακες και τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε, γινόμαστε μικροί
ζωγράφοι και ζωγραφίζουμε το πορτρέτο του.
Η γνωριμία με τις σημαντικές προσωπικότητες του νησιού συνεχίζονται επισκεπτόμενοι το
Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου και συγκεκριμένα την αίθουσα Ανδρέα Καλοκαιρινού και
συμμετέχοντας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Φωτόδεντρο: ή αλλιώς poet-tree”. Μέσα από τις
βιωματικές δραστηριότητες του προγράμματος, γνωρίζουμε μελοποιημένα ποιήματα του
κρητικού ποιητή.
Τελευταία επίσκεψη για τη συγκεκριμένη ομάδα είναι η Δημοτική Δανειστική Βιβλιοθήκη
του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου αναζητούμε βιβλία συγγραφέων με κρητική καταγωγή.
4η Ομάδα: Μουσικά όργανα και χοροί της Κρήτης
Στόχος της συγκεκριμένης ομάδας ήταν να παρουσιαστούν μουσικά όργανα και
παραδοσιακοί χοροί από το πέρασμα των χρόνων μέχρι και σήμερα. Ακούσαμε cd τα οποία
έγραψαν οι γονείς. Γνωρίσαμε το λαούτο, το μαντολίνο, την ασκομαντούρα, το θιαμπόλι, τη
μαντούρα, το βιολί, τη βιολόλυρα, το νταουλάκι, την κιθάρα, το μπουλγάρι. Επισκεφτήκαμε το
Μουσείο Μουσικών Οργάνων “Θύραθεν” στον Κρουσώνα όπου παρατηρήσαμε τα μουσικά
όργανα κι ακούσαμε τους διαφορετικούς ήχους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς συμμετείχαμε σε μάθημα κρητικών
παραδοσιακών χορών και λαογραφίας από τον Λαογραφικό Όμιλο Λάζαρου και Μανόλη Χνάρη
με τη σημαντική συμβολή των δασκάλων κρητικών χορών κο Μανόλη Χνάρη, κα Μαρία
Κουκλάκη, κα Στέλλα Κουκλάκη.
5η Ομάδα: Ενδυμασία περασμένων χρόνων στους 4 νομούς της Κρήτης
Στην ομάδα αυτή γονείς - παιδιά ασχολήθηκαν με τις ιδιαίτερες φορεσιές στους άντρες και
στις γυναίκες στους τέσσερις νομούς της Κρήτης στο πέρασμα των χρόνων. Παρατηρήσαμε τα
μέρη από τα οποία αποτελείται μια αντρική φορεσιά, τη βράκα, την κιλότα, τα στιβάνια, το
σαρίκι. Αλλά και τα μέρη της γυναικείας φορεσιάς, τη σάρτζα, το κεφαλομάντηλο, την
παντελόνα, τη μακρά πουκαμίσα, το ζιπόνι, την ποδιά και τα κοσμήματα.
Συμμετέχουμε στην παρέλαση που διοργανώνεται στον Δήμο Μαλεβιζίου την 28η
Οκτωβρίου και την 25η Μαρτίου φορώντας κρητικές παραδοσιακές φορεσιές.

Παράλληλες δράσεις ολοκλήρωσης θέματος
Σημαντική θεωρείται η συνεργασία του σχολείου μας με το νηπιαγωγείο “Jaques Prevert”
στο Messei της Γαλλίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, επικοινωνούσαμε με
αλληλογραφία, γνωρίζοντας τους μαθητές του σχολείου κι ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τον
τόπο καταγωγής μας. Αξιοσημείωτη είναι η όρεξη και η περιέργεια που είχαν οι μικροί μας
“συμμαθητές” στη Γαλλία για τον τόπο μας, την Κρήτη, κι αυτό φάνηκε από τις ερωτήσεις για τον
τόπο μας στην αλληλογραφία που είχαμε.
Θέλοντας λοιπόν να τους ευχαριστήσουμε για την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον τους,
μετά από πρόσκληση από το τοπικό μας κανάλι παραμονή των Φώτων, λέγοντας τα κάλαντα
στείλαμε ευχές να φτάσουν πέρα ως πέρα και να μπουν στις καρδιές και τις σκέψεις των μικρών
μας φίλων.
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Κι ενώ τα σχολεία κλείνουν για διακοπές του Πάσχα, τα μικρά μελισσάκια δε σταματούν
ποτέ να εργάζονται. Ετοιμάζουμε και πραγματοποιούμε εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο.
Στόχος μας να δούμε από κοντά τα ιστορικά κάστρα “Παλαμήδι” και “Μπούρτζι”. Καταγράφουμε
πληροφορίες για το “Παλαμήδι”, επισκεπτόμαστε το εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα και την
φυλακή που έζησε ο Κολοκοτρώνης. Επιβιβαζόμαστε στο καραβάκι και φτάνουμε μέχρι το
“Μπούρτζι”, “το Κάστρο του θρόνου” ( Castello dello Soglio) θαυμάζοντας την αρχιτεκτονική του
αλλά και το σημείο που είναι κατασκευασμένο.
Τα Μελισσάκια πέταξαν μέχρι το Ναύπλιο
κάστρα να γνωρίσουν
και το μέλι της κυψέλη τους
σε όλους να σκορπίσουν…
Και σιγά σιγά η σχολική χρονιά φτάνει στο τέλος κι εμείς δεν μπορούσαμε να κλείσουμε
αλλιώς το πρόγραμμά μας από το να δημιουργήσουμε μια εντυπωσιακή γιορτή με θέμα την
Κρήτη μας. Συμμετέχουμε λοιπόν για 4η συνεχόμενη χρονιά στο Φεστιβάλ Θεατρικής Έκφρασης
που διοργανώνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπαίδευσης “Νίκος
Καζαντζάκης” στον Θεατρικό Σταθμό Ηρακλείου. Τίτλος του θεατρικού μας δρώμενου ήταν
“Σεργιανίζοντας στα μονοπάτια της Κρήτης”. Σε τέσσερις νομούς χωρισμένη η Κρήτη, σε τέσσερις
ομάδες χωρισμένοι κι εμείς, παρουσιάζοντας αστεία δρώμενα και πραγματικές ιστορίες από
κάθε νομό.
Χανιά: Σ’ ένα καφενείο συναντιούνται τρεις φίλοι που τη φιλία τους τη δένει μόνο το κρασί.
Πάνω που αποφασίζουν να το κόψουν και να μην ξαναπούν καν αυτήν τη λέξη, έρχεται ο
τέταρτος της παρέας κι αλλάζει τα δεδομένα δημιουργώντας κλίμα γέλιου και αθέτησης όρκου...
Απ’ τα Χανιά πηγαίνοντας
στων Κεραμιών τα μέρη
περνάς κι από το χωριό
του Μέγα του Λευτέρη.
Ρέθυμνο: Στο κουρείο του κυρ Μανώλη, συναντούν τον υποψήφιο βουλευτή που άλλη
δουλειά δεν έχει παρά να αλλάζει κόμματα σε κάθε εκλογές. Χρόνο δε χάνουν να τον κάνουν
ρεζίλι και σ’ αυτό συμβάλει και ο πρόλογος και χωρατατζής συγχωριανός, ο Παπαδογιάννης…
Ρέθυμνο με τ’ Αρκάδι σου
και με τον Ψηλορείτη
όμορφο και περήφανα
στολίζετε την Κρήτη.
Ηράκλειο: Σαν μεγαλύτερη πόλη της Κρήτης, το Ηράκλειο, ήταν το πρώτο που είχε
τηλέφωνο… Πρόβλημα μεγάλο όμως ήταν η άγνοια του τρόπου χρησιμοποίησής του. Σε μια
τέτοια παγίδα έπεσε κι η γιαγιά της ιστορίας μας, νομίζοντας ότι κι από μακρυά μπορεί να
λειτουργήσει εξίσου σωστά. Από τη παρέα όμως δε λείπει κι ο πραματευτής, ο έμπορας που
ένωνε τη χώρα με το χωριό και που ξεσήκωνε τα παιδιά να τους φέρνει μικρά παιχνιδάκια.
Καθοριστικό ρόλο βέβαια, εκείνα τα χρόνια, είχε κι η δασκάλα, η οποία επισκεπτόταν τα σπίτια
του χωριού και συζητούσε για την πρόοδο των μαθητών της. Από τις παρατηρήσεις της δε
γλύτωσε κι ο μικρός Νικολάκης, ο οποίος ήξερε πώς να την αντιμετωπίζει με απλό και
χιουμοριστικό τρόπο.
Κάστρο πατρίς του Μίνωα
του Μινωίτη μάνα
χωρίς εσένα δε χτυπά
τση λευτεριάς καμπάνα.
Λασίθι: Στα γραφικά χωριά του οροπεδίου μια οικογένεια αποτελούμενη από 6 άτομα εκ
των οποίων και μια παρακόρη, είχε ξαφνική επίσκεψη από τον σύντεκνο, ο οποίος ήθελε να
ζητήσει μια χάρη. Παρά το ότι ήταν χορτάτος, φιλοξενήθηκε όπως αρμόζει σε ένα σύντεκνο στην
κρητική οικογένεια… Η χάρη όμως δεν υλοποιήθηκε, καθώς ο πατέρας της οικογένειας είχε
μικρές αντιρρήσεις…
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Στα Λασιθιώτικα βουνά
εκεί σ’ ένα σπηλιάρι
ο Δίας εγεννήθηκε
και το ’χουνε καμάρι.
Ευκαιρία συνάντησης των φίλων μας από τους 4 νομούς ήταν το πανηγύρι του
δεκαπενταύγουστου, όπου με μια φωνή όλοι μαζί είπαν:
Απ’ τη Σητεία ως τα Χανιά
όλη η Κρήτη αξίζει
ποιο κλώνο του βασιλικού
κόβεις και δε μυρίζει;
Κι έτσι το πρόγραμμά μας κλείνει χορεύοντας κρητικούς παραδοσιακούς χορούς και
τραγουδώντας κρητικά παραδοσιακά τραγούδια...

Αξιολόγηση
Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του προγράμματος, οι μέθοδοι αξιολόγησης που
χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συστηματική παρατήρηση, η αυτοαξιολόγηση κι ο διάλογος.
Οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν, καθώς τα παιδιά εργάστηκαν συλλογικά με
κύριο μέσο το παιχνίδι και τη βιωματική μάθηση κι ήρθαν σε επαφή με στοιχεία πολιτισμού,
λαογραφίας κι ιστορικά γεγονότα.
Οι γονείς συνεργάστηκαν στον βέλτιστο βαθμό κι ακολούθησαν πιστά τις οδηγίες οι οποίες
αρχικά τους δόθηκαν.
Σημαντικότερα στοιχεία του προγράμματός μας ήταν:
● η συνεργασία του νηπιαγωγείου μας με νηπιαγωγείο της Γαλλίας
● η εκπαιδευτική εκδρομή στο Ναύπλιο κατά τη διάρκεια των διακοπών του Πάσχα
● η συνεργασία του σχολείου μας με τον Λαογραφικό Όμιλο “Λάζαρος & Μανόλης Χνάρης”

Ευχαριστίες
Για να ολοκληρωθεί με επιτυχία ένα πρόγραμμα είχαμε δίπλα μας ανθρώπους που μας
στήριξαν και βοήθησαν καθοριστικά. Ένα μεγάλο, λοιπόν, ευχαριστώ σε όλους τους αρωγούς:
● Μακριδάκη Μαρία, ιδιοκτήτρια του Νηπιαγωγείου μας, για την εμπιστοσύνη και τη
καθοδήγησή της στις προτάσεις μου.
● Χνάρη Μανόλη, δάσκαλο κρητικών χορών και λαογραφίας, για τη μετάδοση των
γνώσεών του σε στοιχεία λαογραφίας, κρητικών χορών και μουσικής.
● Τα παιδιά του τμήματος για το ενδιαφέρον που έδειξαν κι ακούραστα συμμετείχαν σε
κάθε δράση.
● Τους γονείς των παιδιών για τη συνεργασία και τη συμμετοχή τους στη συλλογή
πληροφοριών και δημιουργίας πόστερ με πληροφορίες και στοιχεία για την Κρήτη.
● Μαρή Κατερίνα, ξεναγό και μαμά του σχολείου μας, για τη συνοδεία και ξενάγηση στον
αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού.
● Κεφάλα Γιάννα, συγγραφέα κι εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού, για τη σημαντική
βοήθειά της στην παρουσίαση του θεατρικού μας δρώμενου στην καλοκαιρινή μας
γιορτή.
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