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Σχολικών Δραστηριοτήτων στη Β/θμια εκπαίδευση Δωδεκανήσου, στον άξονα της
καλλιέργειας της ενεργού πολιτότητας. Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους που
ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Τμήματος Σχολικών Δραστηριοτήτων της Β/θμιας Εκπ/σης
Δωδ/σου και παρουσίασαν τη δουλειά τους, καθιστώντας έτσι δυνατή τη δημιουργία του ανά
χείρας τόμου. Εύχομαι στη συνέχιση των δημιουργικών τους δράσεων και της μεταξύ μας
αρμονικής συνεργασίας.
Τα κείμενα είναι ταξινομημένα ανά θεματική κατηγορία.
Στο πρώτο μέρος στα περιβαλλοντικά προγράμματα οι Συντυχάκης Χαράλαμπος και
Βασιλάκης Κυριάκος από το Γυμνάσιο Ιαλυσού μας παρουσιάζουν πώς ευαισθητοποίησαν
τους μαθητές τους πάνω στην προστασία και την αειφόρο διαχείριση της παράκτιας ζώνης
της Ιαλυσού, ο Κοζάς Κωνσταντίνος από το 7ο Γυμνάσιο Ρόδου αναφέρεται στο πρόγραμμα
ανακύκλωσης που εφάρμοσε με τους μαθητές του, η Μυρωνάκη Άννα περιγράφει τα άγρια
εδώδιμα χόρτα της Κρήτης και την επαφή των μαθητών της με αυτά, η Κυριακάκη Χαρίκλεια
από το Γυμνάσιο Καλυθιών προσεγγίζει τις Πηγές Καλλιθέας ως πηγή ζωής και αειφορικής
ανάπτυξης του τόπου μας, η Ραμουτσάκη Άννα από το ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α ΄βαθμίδας
Ρόδου μαθαίνει τους μαθητές της να ανακυκλώνουν, η Πατάβαλη Μαρίζα δενδροφυτεύει με
τους μαθητές της στο προαύλιο του σχολείου τους στην Αστυπάλαια, οι Διαμαντάρα Ειρήνη
και Μυλωνά Λεβάντα από το Μπελλένειο Γυμνάσιο Λέρου εξετάζουν τη βιοποικιλότητα και
είδη προς εξαφάνιση γύρω από την περιοχή των κάστρων της Λέρου, η Μαρσιτοπούλου
Αικατερίνη στο γυμνάσιο Κρεμαστής μυεί τους μαθητές της στην αξία των βιολογικών
προϊόντων, η Ζαρέντη Μαρία από το Γυμνάσιο Ζηπαρίου, Κω συνθέτει με τους μαθητές της
ένα παραμύθι για το περιβάλλον, η Χάιτα Σοφία ενεργοποιεί τους μαθητές στην κατεύθυνση
της προστασίας του περιβάλλοντος και της τόνωσης του πολιτισμού υπό την ευρεία του
έννοια στο νησί των Λειψών, η Πλάτση Ευδοκία και οι μαθητές της αναδεικνύουν τις
ομορφιές της Καλύμνου και ο Καλογεράκης Βασίλης εξετάζει τις Ιαματικές πηγές Θερμών
Καλύμνου και τις δυνατότητες αξιοποίησής τους.
Στα προγράμματα Αγωγής Υγείας, η Αναγνώστου Ελένη από το 4ο γυμνάσιο Ρόδου οδηγεί
τους μαθητές της με ασφάλεια στο διαδικτυακό σερφάρισμα, οι Φλουρή Ελένη, Τενέντε
Αγγελική και Φιλιππάκη Καλλιόπη από το 4ο ΓΕ.Λ. Ρόδου προωθούν τον εθελοντισμό σε
όλα τα επίπεδα, οι Παπανικολάου Ιωάννης, Πατσακιώτης Δαμιανός, Μιχαηλίδου Καλλιρρόη
και Παπαδημητρίου Χρήστος, από τον Όλυμπο Καρπάθου, ευαισθητοποιούν τους μαθητές
τους για τις εξαρτησιογόνες ουσίες, η Αλεξίου Ευαγγελία από το ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου κάνει
delete στο cyberbullying, οι Μαρκουλάτου Παρασκευή και Μαργέλη Παρθένα από το
Γυμνάσιο Πηγαδίων θίγουν το εξίσου αιχμηρό θέμα του σχολικού εκφοβισμού, οι
Χριστινάκης Βασίλειος και Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα ερευνούν τα λανθάνοντα
έμφυλα στερεότυπα στα βιβλία μαθηματικών στο Γυμνάσιο Κρεμαστής και η Εκουτσίδου
Σταυρούλα στο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Κω ενώνει με τους μαθητές της τη φωνή της για να
γκρεμίσουν τα τείχη του ρατσισμού.
Στο τομέα του πολιτισμού, οι Συργιάννης Χάρης και Σύρμου Ελένη οδηγούν τους μαθητές
τους στα Βήματα του Ίππαρχου και θέτουν μια εικονική επιχείρηση σε δράση, στο γυμνάσιο
Κρεμαστής, οι Αφεντούλη Ειρήνη και Σαλιάρης Δημήτριος εντρυφούν με την ομάδα τους
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του ΓΕ.Λ. Ιαλυσού στην παραδοσιακή διατροφή της Ρόδου, οι Σωτηρίου Κλεοπάτρα,
Τσαμασίρου Σταυρούλα, Τοκούζη Καθολική και Ασκητή Φωτεινή στο 4ο Γυμνάσιο Ρόδου
δημιουργούν ψηφιακά κόμικς με θέμα τον δράκοντα της Ρόδου, οι Σωτηρίου Κλεοπάτρα,
Τσαμασίρου Σταυρούλα και Τσατταλιός Νίκος περιηγούνται στην Καστροπολιτεία της
Ρόδου, η Κρικέλη Ελένη στο 1ο Γυμνάσιο Κω ανεβάζει την παράσταση «Μακρυκωσταίοι και
Κοντογιώργηδες», η Γιαννίκη Αγγελική στο 4ο Γυμνάσιο Ρόδου δημιουργεί το ηλεκτρονικό
περιοδικό τα STARάκια, οι Αλέστας Δημήτριος, Πρασσάς Βασίλειος, Κοιλάκου Αριάδνη και
Κορρέ Αναστασία στον Όλυμπο Καρπάθου προσεγγίζουν την παράδοση ως δημιουργία, οι
Παπαδημητρίου Χρήστος, Τριανταφυλλίδης Γεώργιος, Παπανικολάου Ιωάννης και Αλεστάς
Δημήτριος, από το ίδιο σχολείο, φέρνουν τον «Μικρό Πρίγκιπα» στον Όλυμπο της
Καρπάθου, η Αναστοπούλου Μαρία και οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου μας ξεναγούν
στις ομορφιές του νησιού με το φωτογραφικό φακό τους, οι Χατζηκωνσταντίνου Ελένη και
Βολονάκη Ευαγγελία από το Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου εξερευνούν τα ηχοχρώματα του
εαυτού μας, η Γεωργάκη Μαργαρίτα από το ΓΕ.Λ. Λέρου, μας ταξιδεύει στην Ιθάκη της
πραγματικότητας και της φαντασίας, οι Μητροπούλου Δώρα και Μαρούγκας Γεώργιος μας
κάνουν μια περιήγηση στη γαστρονομία της αρχαίας Ελλάδας, οι Αδαμόπουλος Παναγιώτης
και Μπακύρτση Γεωργία από το 3ο Γυμνάσιο Ρόδου, μας οδηγούν στα θεατρικά τους
μονοπάτια, οι Πρέπη Ανδρομάχη και Αδαμόπουλος Παναγιώτης, επίσης από από το 3ο
Γυμνάσιο, μας παρουσιάζουν τη συνομιλία των μαθητών τους με την τέχνη του
κινηματογράφου, ο Σταματιάδης Ποθητός από το Γυμνάσιο Κρεμαστής, μας παρουσιάζει τη
ζωή του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ενός διαπρεπούς μαθηματικού, υποδείγματος ενεργού
επιστήμονα και πολίτη και τέλος η Πάνου Μαρία μας περιγράφει τις συνεργατικές
διαδικτυακές εφημερίδες που έφτιαξε με τους μαθητές..
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Εισαγωγή
Μουλά Ευαγγελία
Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Β/θμιας Δωδ/σου
Δρ. παιδικής λογοτεχνίας
moulaevang@gmail.com

Ενεργός πολιτότητα – οριοθέτηση
Η εκπαίδευση στην ενεργό πολιτότητα είναι από τις στοιχειώδεις παραμέτρους μιας
εκπαίδευσης που φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αειφορική διατήρηση της δημοκρατίας. Με
άλλα λόγια η εκπαίδευση στην ενεργό πολιτότητα προετοιμάζει πολίτες ικανούς να
εξασφαλίσουν το ζητούμενο της κοινωνικής ευρυθμίας, της πολιτικής ευημερίας και της
πολιτισμικής και περιβαλλοντικής αειφορίας και η οποία, τόσο στο ΔΕΠΠΣ (2003) όσο και
σε μείζονες αποφάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης (2006)1 προτάσσεται με το χαρακτήρα
του επείγοντος.
H αειφορική προοπτική της δημοκρατίας συνίσταται σε μία δέσμη παραμέτρων: στην ενεργό
συμμετοχή, στην ισότητα και αλληλεγγύη των φύλων, στο σεβασμό στη διαφορετικότητα και
στην αποδοχή της πολιτισμικής ποικιλότητας, στην αναγνώριση των ίσων δικαιωμάτων και
ευκαιριών ως προϋπόθεση αρμονικής και υγιούς κοινωνικής συνύπαρξης, στην προστασία
του περιβάλλοντος, φυσικού και δομημένου, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στη
δυναμικά αναπτυσσόμενη οικονομία και τεχνολογία στην υπηρεσία του ανθρώπου και όχι
υπέρ της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας, στην εξάλειψη της ανεργίας, στην παροχή
ποιοτικής εκπαίδευσης και περίθαλψης, στην κοινωνική συνοχή, στην ειρηνική διαβίωση και
ασφάλεια.
Παρά την αδήριτη και αναγνωρισμένη αναγκαιότητά της, η εκπαίδευση στην ενεργό
πολιτότητα παραμένει στο πλαίσιο των αναλυτικών προγραμμάτων σε επίπεδο εργαλειακό
και μονολιθικό, εξαντλούμενη στον παροχή πληροφοριών - κοινοτοπιών σχετικά με τους
θεσμούς και τα πολιτικά συστήματα, αδυνατώντας να παράσχει κινητικότητα και συνεπώς
αλλαγή.
Από το μικροσύστημα της στενής κοινωνίας της γειτονιάς ή του σχολείου, μέχρι το
μεσοσύστημα της πόλης, το μεγασύστημα του κράτους και το μακροσύστημα του πλανήτη, ο
μαθητής πρέπει να είναι σε θέση να συνειδητοποιεί τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που
του αναλογούν σε όλα τα παραπάνω επίπεδα, να αναλαμβάνει τους ενδεδειγμένους τρόπους
δράσης ή ακόμα και να οραματίζεται νέους, στην κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας
ζωής του.
Σε ένα περιβάλλον διεθνών συγκρούσεων, καθημερινής καταπάτησης ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και έξαρσης ανισοτήτων, επιδείνωσης των οικολογικών προβλημάτων,
1

Council of the European Union (2006). Renewed Eu
http://register.consiliu.europa.eu/pdf/en/06/st10/st10117/en06.pdf
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διαπολιτισμικής δυσαρμονίας, μη βιώσιμης ανάπτυξης και πολλών άλλων φλεγόντων
ζητημάτων, απαιτούνται δεξιότητες που να αντιστοιχούν στα μείζονα αυτά οικουμενικά
προβλήματα2. Ως προτεραιότητα τίθεται η ανάδειξη και υιοθέτηση μιας ολιστικής αντίληψης
της ευημερίας, ώστε το σχολείο να μετατραπεί σε πεδίο καλλιέργειας συμμετοχικής πολιτικής
συνείδησης και όχι σε μηχανισμό επικύρωσης και νομιμοποίησης του ηγεμονικού λόγου και
των υπαρχόντων προβλημάτων.
Πολιτική αγωγή – σύντομη ιστορική ανασκόπηση
Ανεξάρτητα από το περιεχόμενο που προσέλαβε η έννοια της πολιτότητας κάθε φορά και των
μέσων που μετερχόταν για την πραγμάτωσή της, το αίτημα για καλλιέργειά της, ως
προϋπόθεση πολιτικής ευημερίας υπήρξε διαχρονικό.
Στην αρχαία Ελλάδα, το περιεχόμενο και οι στόχοι της πολιτικής εκπαίδευσης ποίκιλλαν3.
Ο Σωκράτης θεωρούσε μέγιστη συνεισφορά του στα δημόσια πράγματα όχι τόσο την
εμπλοκή του ιδίου στα κοινά, αλλά την αφοσίωσή του στο σκοπό, να ωθεί τους συμπολίτες
του στην ενεργό και αναστοχαστική εξέταση της ζωής τους: «Ο ανεξέταστος βίος ου βιωτός
ανθρώπω». (Απολογία, 38a).
Για τον Πλάτωνα, από την άλλη, η πολιτική παιδεία έπρεπε να παρέχεται συστηματικά στους
γόνους των αριστοκρατικών οικογενειών. Αυτοί, επειδή ήταν προορισμένοι να
αναλαμβάνουν τη διακυβέρνηση της πολιτείας, μετά την ολοκλήρωση των εγκύκλιων
σπουδών τους, έπρεπε να εξαναγκάζονται από το Κράτος να μελετούν τους Νόμους και να
τους τηρούν ως μοντέλα ζωής (Plato 1956: 326)4, ενώ η αναγκαία πολιτική παιδεία για τους
πολλούς παρεχόταν κυρίως μέσω δημόσιων εκδηλώσεων, απαγγελιών ποιημάτων, ή θέασης
τραγωδιών (Castle 1961: 73–4).
Στους Νόμους ο Πλάτωνας υποστηρίζει επιπλέον, ότι οποιαδήποτε εκπαίδευση θέτει ως
στόχο την απόκτηση πλούτου, ή τη σωματική ρώμη ή οποιαδήποτε άλλη επίτευξη που δεν
συνοδεύεται από έλλογη σκέψη και δικαιοσύνη είναι χυδαία, ανελεύθερη και ανάξια να
καλείται εκπαίδευση (Plato 1934: 644)5. Αντιθέτως, αληθινή εκπαίδευση είναι η άσκηση
στην καλοσύνη και την αρετή, που εμπνέει στον αποδέκτη παθιασμένη και διακαή επιθυμία
να γίνει τέλειος πολίτης, γνωρίζοντας πότε να υπαναχωρεί και να υποτάσσεται στον ορθό
νόμο (Plato 1934: 643). Για τον Πλάτωνα ο σεβασμός στην ευνομία ήταν προτεραιότητα.
Η πολιτική παιδεία που πρόσφεραν οι Σοφιστές έγκειτο στο να μετατρέψει τον μαθητευόμενο
σε άτομο ικανό να διαχειρίζεται τις οικογενειακές του υποθέσεις, αλλά και να υπηρετεί τις
κρατικές, τόσο με το δημόσιο λόγο του, όσο με τη δράση του.
Για τον Αριστοτέλη, η γνώση της πολιτικής επιστήμης εμπεριείχε τόσο τη γνώση της μορφής
διακυβέρνησης και του πολιτεύματος, όσο και ένα πλαίσιο κοινωνικής ηθικής (Aristotle,
1948: lxvi). Η γνώση των πολιτικών δομών και πρακτικών ήταν δευτερεύουσα σε σχέση με
την αποδοχή της ισχύουσας πολιτικής κουλτούρας της κάθε πόλης, προκειμένου ο πολίτης να
2

Small T. (2010). Values in Motion: From confident learners to responsible citizens in Lovat T. Toomey R. &
Clement N. (eds.). International Research Handbook on Values Education and Student Weelbeing. Dordrecht:
Springer (579-604).
3
Heater Derek (2004). A History of Education for Citizenship. London and New York: Routledge Falmer.
4
Plato (trans. W.K.C. Guthrie) (1956) Protagoras and Meno, Harmondsworth: Penguin.
5
Plato (trans. A.E. Taylor) (1934) The Laws of Plato, London: Dent.
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ζει αρμονικά με το σύστημα στο οποίο ανήκει. Μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου
είναι η καλλιέργεια της αρετής, ως προϋπόθεση της ευτυχίας, τόσο της ατομικής όσο και της
κρατικής (Aristotle 1948: 1324a).
Για τον Ισοκράτη, κεντρικός σκοπός της παιδείας ήταν η βελτίωση της πολιτικής συνείδησης,
με ιδεατό στόχο την επίτευξη της πανελλήνιας ενότητας. Γι αυτόν η ρητορική είχε μια βαθιά
ηθική διάσταση και ενίσχυε την άσκηση της αρετής (Gwynne 1964: 47).
Στην Αθήνα, ο θεσμός της εφηβείας, μέρος των μεταρρυθμίσεων του Λυκούργου,
προετοίμαζε νέους 18- 20 ετών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους ως μελλοντικών
πολιτών.
Οι αναφορές θα μπορούσαν να συνεχιστούν επί μακρόν. Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς, από τις
διάσπαρτες παραπάνω θέσεις, ότι στην αρχαία Ελλάδα η πολιτική αγωγή, εκ των ων ουκ άνευ
για την ορθή λειτουργία μιας πολιτείας, απασχολούσε συστηματικά τους διανοητές, αλλά
σαφώς προσαρμοζόταν στο κάθε φορά ιδεατό πολιτικό πρότυπο, με κοινό τόπο τη
συμμόρφωση στο σύστημα και την υπηρέτησή του, ως προϋπόθεση κοινωνικής ευρυθμίας.
Σήμερα, μολονότι η αξία της πολιτικής αγωγής αποτελεί κληροδότημα της Αρχαίας Ελλάδας,
το σημαίνον έχει επανασημασιοδοτηθεί. Υπό το πρίσμα της Κριτικής παιδαγωγικής, το
ζητούμενο της ενεργού πολιτότητας εκπληρώνεται όταν ο μαθητής είναι σε θέση να
τοποθετείται κριτικά έναντι των κοινωνικών πρακτικών και των κοσμοθεωρήσεων που
προβάλλει ο ηγεμονικός λόγος, ο οποίος διατρέχει τις καθημερινές πρακτικές και τα
συστήματα γνώσης, να μπορεί να τα αποδομεί, κατανοώντας τους μηχανισμούς επηρεασμού
και να αντιπροτείνει τις δικές του εναλλακτικές.
H ιστορία του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής στην Ελλάδα
Το μάθημα της Αγωγής του Πολίτη είναι προϊόν της εκσυγχρονιστικής προβληματικής που
αναπτύχθηκε στη σχολική κοινότητα, είτε από τη σκοπιά του συντηρητικού περιεχομένου
της6 είτε από τη σκοπιά του ριζοσπαστικού7, ταλαντευόμενη ανάμεσα στην πρόταξη του
ζητούμενου της καλλιέργειας του υπήκοου πολίτη από τη μία ή του ενεργού πολίτη από την
άλλη. Στην έναρξη της διδασκαλίας της, το 1934, χρησιμοποιείται το πρώτο μεταφρασμένο
βιβλίο αγωγής του πολίτη στην Ελλάδα του Ιουλίου Σίμωνος Ο μικρός πολίτης (1882). Η εκ
νέου συγκρότηση της πολιτικής ως αντικειμένου των κοινωνικών επιστημών γίνεται το 1949,
αμέσως μετά την λήξη του εμφυλίου πολέμου και την ανάληψη του Υπουργείου Παιδείας
από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Η ψήφιση της Οικουμενικής διακήρυξης των δικαιωμάτων
του ανθρώπου (1948), το ψηφισθέν Σύνταγμα του 1952, το οποίο επεκτείνει την ιδιότητα του
πολίτη και στις γυναίκες, το μετεμφυλιακό κράτος και οι καινούριες νοηματοδοτήσεις του
περιεχομένου της πολιτικής, αναδιαρθρώνουν την ύλη και τους στόχους του μαθήματος.
Το περιεχόμενο της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής γίνεται συγχρόνως πιο σχεδιασμένο και
πιο κατευθυνόμενο από το Κράτος και εισάγεται ως διδακτικό αντικείμενο και στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 1957. Τη διδασκαλία του μαθήματος διέκοψε η χούντα των
Συνταγματαρχών (1967-1974), ενώ καινούρια βιβλία Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής
κυκλοφόρησαν μόλις το 1984.
6 Τσιρίμπας Δημήτριος Ανδρ. (1950), Η αυτοδιοίκησις και αι Μαθητικαί Κοινότητες, Αθήνα.
7Παπαμαύρος Μιχάλης (1927), Η σχολική κοινότητα, Εκδοτικός Οίκος, Δ. και Π. Δημητράκου, Αθήνα.
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Σήμερα το μάθημα της πολιτικής αγωγής θεωρείται ότι πρέπει να εκτείνεται πέραν του
σχολικού εγχειριδίου και του πολιτικού γραμματισμού8 και να αγκαλιάζει τον κοινωνικό
κονστρουκτιβισμό, από-σχολειοποιώντας τη σχολική κοινότητα και εντάσσοντάς την σε
κοινωνικά, συμμετοχικά δίκτυα9.
Στόχοι του μαθήματος της πολιτικής αγωγής σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ
Οι στόχοι του μαθήματος αναπτύσσονται ως εξής:
Οι µαθητές: Να συνειδητοποιήσουν την αλληλεπίδραση ατόµου και κοινωνίας και να
αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και ευθύνης. Να διακρίνουν τις κοινωνικές οµάδες και να
προβληµατίζονται για την οργάνωση και τη µεταβολή των οµάδων και της κοινωνίας. Να
αξιολογούν τη χρησιµότητα των θεσµών και της κοινωνικοποίησης, να διακρίνουν τις
αλληλεπιδράσεις και τη µεταβολή τους και να προβληµατίζονται για το περιεχόµενό τους.
Να συνειδητοποιήσουν την αξία του πολίτη και της πολιτικής. Να διακρίνουν και να
αξιολογούν τα διάφορα πολιτεύµατα και να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του
Συντάγµατος. Να εκτιµούν τη λειτουργία βασικών πολιτικών θεσµών και να
συµµετέχουν στο πολιτικό γίγνεσθαι. Να κατανοούν τις λειτουργίες του κράτους και να
διαπιστώνουν την αντιστοιχία δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
Να κατανοήσουν την οργάνωση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την εξέλιξή
της. Να συµµετέχουν ως Ευρωπαίοι πολίτες ενεργά στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, έχοντας
συνείδηση ότι είναι ταυτόχρονα Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες. Να αναπτύσσουν θετική
στάση για τα αισθήµατα αλληλεγγύης και συνεργασίας µεταξύ λαών και κρατών.
Να κατανοούν την αλληλεπίδραση κρατών και λαών, καθώς και την αναγκαιότητα
οργάνωσης της διεθνούς κοινωνίας. Να αναγνωρίζουν την ανάγκη για διεθνή ειρήνη και
ασφάλεια, καθώς και το σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και να δραστηριοποιούνται
για την προστασία τους.
Να αποσαφηνίσουν έννοιες και να αποκτήσουν γνώσεις για την άµεση και ευρύτερη
κοινωνική πραγµατικότητα. Να αναπτύξουν στάσεις και δεξιότητες αποτελεσµατικής
επικοινωνίας και συνεργασίας, για την κατά το δυνατόν αυτόνοµη διερεύνηση
υποθέσεων και καταστάσεων µέσα από την κριτική ανάλυση των δεδοµένων και για την
εξαγωγή συµπερασµάτων που είναι χρήσιµα για την προσωπική και κοινωνική τους
ανέλιξη. Να εσωτερικεύσουν αξίες και να αναπτύξουν στάσεις που σχετίζονται µε το ήθος
και τη συµπεριφορά του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, ο οποίος θα είναι ικανός να
συµµετέχει κριτικά και δυναµικά στη λήψη αποφάσεων και στην υλοποίηση σχετικών
πράξεων σε διαφορετικούς τύπους οργανωµένων κοινωνιών. Να προσεγγίσουν, ειδικότερα,
µε τρόπο ολιστικό και διαθεµατικό και να κατανοήσουν έννοιες, όπως είναι τα δικαιώµατα
8 Μπαλτάς Χαράλαμπος, «Κοινωνικός και πολιτικός εγγραμματισμός: το παράδειγμα των νέων βιβλίων
Κοινωνικής και Πολιτικής αγωγής», περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 163, Οκτώβριος - Δεκέμβριος 2010,
σελ. 54-70.
9 Μπαλτάς Χαράλαμπος (2010), «Η λογική των δικτύων στην εκπαίδευση: Πολιτειότητα, δημόσια σφαίρα,
καθημερινότητα και μετασχηματισμός του καθημερινού», περιοδικό Σύγχρονη Εκπαίδευση, τ. 162, Ιούνιος Σεπτέμβριος, σελ. 21-37
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του ανθρώπου, η δηµοκρατία, η κοινωνική, οικονοµική και τεχνολογική ανάπτυξη, η ειρήνη
και η διεθνής συνεργασία και κατανόηση, ώστε να τις συσχετίσουν µε τις γνώσεις και τις
εµπειρίες τους από το άµεσο τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο περιβάλλον. Να καλλιεργήσουν
το σεβασµό προς την ετερότητα, να αναπτύξουν πρακτικές αποδοχής της διαφορετικότητας,
να κατανοήσουν την έννοια του πολίτη και να συνειδητοποιήσουν το ρόλο του Έλληνα
πολίτη. Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, να καλλιεργήσουν το ενδιαφέρον για ό,τι
συµβαίνει γύρω τους και να συµµετέχουν σε οµαδικές και συλλογικές εργασίες και
δράσεις για την επίτευξη κοινών σκοπών. Να εξετάζουν τα θέµατα της κοινωνικής
πραγµατικότητας λαµβάνοντας υπόψη όλες τους τις διαστάσεις (κοινωνική, οικονοµική,
πολιτική κτλ.). Να αντιµετωπίζουν µε κριτικό τρόπο και να τοποθετούνται ενεργά σε
θέµατα κοινωνικά που εµφανίζονται σε τοπικό, εθνικό και παγκόσµιο επίπεδο. Να
ενθαρρύνονται να επινοούν πρωτότυπες ιδέες για την επίλυση προβληµάτων και να
καταστούν ικανοί να τις υλοποιούν. Να ασκηθούν στη χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου,
προκειµένου να περιγράψουν ένα κοινωνικό ή πολιτικό φαινόµενο, να τοποθετηθούν σε ένα
θέµα και να επικοινωνήσουν µε αποτελεσµατικό τρόπο.
Από τις κεντρικές έννοιες που αναφέρονται, όπως αυτές της διερεύνησης, της κριτικής
διάθεσης, της συμμετοχής, της συνεργασίας, της ευθύνης, της αντιμετώπισης και της
υλοποίησης, αντιλαμβανόμαστε ότι, εμμέσως πλην σαφώς, το γνωστικό αντικείμενο της
Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής υπηρετεί και προσυπογράφει την εκπαίδευση στην ενεργό
πολιτότητα.
Ενεργός πολιτότητα και κριτική παιδαγωγική
Πληρούνται όμως οι παραπάνω εύηχοι και φιλόδοξοι στόχοι μέσα από το γνωστικό
αντικείμενο της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής; Αρκεί η διανοητική προσέγγιση για την
επίτευξή τους; Οι εξαγγελθέντες στόχοι επαρκούν για να πραγματώσουν το περιεχόμενο ενός
μαθήματος ανεξάρτητα από την ίδια τη διδακτική εμπειρία και το ευρύτερο σχολικό πλαίσιο,
ή το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι; Ποιος είναι ο ρόλος της παιδαγωγικής σε αυτό;
H παιδαγωγική, είναι σήμερα κοινώς αποδεκτό, ότι δεν είναι παρά μια ιδεολογικά
προσδιορισμένη «πολιτισμική πρακτική»10 στην οποία εγγράφονται οι πολιτικές επιλογές.
H σχολική κουλτούρα που διαμορφώνεται μέσα από τις παιδαγωγικές πρακτικές μας, δεν
είναι ιδεολογικά ουδέτερη. Αντιθέτως αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα κατασκευής
ταυτοτήτων και καλλιέργειας στάσεων ζωής στους μαθητές- μελλοντικούς πολίτες. Πιο
ουσιαστικές για την καλλιέργεια πολιτικής συνείδησης είναι οι υποκείμενες - υφέρπουσες
δομές, με άλλα λόγια το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα. Καθοριστικής σημασίας είναι αν το
σχολικό περιβάλλον επιτρέπει μέσω της συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, ή μέσω της
διαφοροποίησης των αυστηρά ιεραρχικών σχέσεων δασκάλου- μαθητή, οι μαθητές να
μυούνται σταδιακά στην έννοια της ενεργού πολιτότητας11.
Αντιθέτως, η προσκόλληση στη δασκαλοκεντρική προσέγγιση και η βαθμοθηρία ως μέσο
διάκρισης και επίτευξης ατομικών στόχων, υπαγορεύει μια παθητική αποδοχή της επίσημα
10 Giroux H.A. (1997). Pedagogy and the Politics of Hope. Theory, Culture and Schooling. Oxford: Westview
Press.
11 McCowan Tristan (2009). Rethinking Citizenship Education. A Curriculum for Participatory
Democracy London- New York Continuum International Publishing Group:25
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θεσμοθετημένης γνώσης από τους μαθητές και περαιτέρω μια ατομικιστική και
ανταγωνιστική τοποθέτηση απέναντι στα κοινωνικά δρώμενα και τις συλλογικότητες. Η
διατήρηση των ισχυόντων επιτυγχάνεται μέσα από συναινετικές πρακτικές 12 που εγγράφονται
σε φαινομενικά αδιάφορες και «φυσικές» καθημερινές λειτουργίες και δομές της σχολικής
ζωής, χωρίς να φιλτράρονται από τη συνείδηση, εξ ου και επενεργούν δραστικότερα.
Και σ’ αυτό το κομβικό σημείο αναδεικνύεται η ανάγκη αλλαγής παιδαγωγικής πλεύσης προς
μια επί το κριτικότερο προσέγγιση. Το αίτημα για δημοκρατική εκπαίδευση στην πράξη έχει
εγερθεί ήδη από τον Dewey13.
Ο Freire, από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της κριτικής παιδαγωγικής, υποστηρίζει
ότι ο κριτικός παιδαγωγός δεν θεωρεί τους εκπαιδευόμενους «άδεια δοχεία»14, που πρέπει να
«γεμίσουν» με γνώση. Αντιμετωπίζει τους εκπαιδευόμενους ως φορείς δράσης, που έχουν
συγκεκριμένες απόψεις για τον κόσμο, ζώντας σε συγκεκριμένες συνθήκες. Συστήνει ακόμα
σε εκπαιδευτικούς και εκπαιδευόμενους να ερευνούν την ίδια τους την ύπαρξη, προκειμένου
να αντιληφθούν ποια είναι η θέση τους στον κόσμο, τι την προσδιορίζει, ποιες είναι οι
οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που διαμορφώνουν την ύπαρξή τους και πώς
μπορεί να αλλάξει η ζωή τους διαμορφώνοντας ταυτόχρονα έναν κόσμο καλύτερο15. Ο ίδιος,
έθεσε ζητήματα εξουσίας, κουλτούρας και καταπίεσης στα σχολεία κι έκανε λόγο για
κοινωνική δράση και δημοκρατική συμμετοχή σε αυτά. Από την άποψη αυτή, η σκέψη του
και οι απόψεις του θεωρούνται ριζοσπαστικές και δίνουν έμφαση στην κατάδειξη των
πολιτικών διαμόρφωσης της γνώσης και στις κοινωνικές σχέσεις της εκπαίδευσης16.
Κατά τον Apple – άλλον εκπρόσωπο της κριτικής παιδαγωγικής- τα σχολεία δεν μπορούν να
διαχωριστούν από την πολιτική και οικονομική ζωή, καθώς όλη η διαδικασία της
εκπαίδευσης είναι πολιτική17. Περαιτέρω, ο Giroux18 αναζητεί τους τρόπους δια των οποίων
το σχολείο μπορεί να είναι όχι μόνο δύναμη κυριαρχίας αλλά και χειραφέτησης.
Ακολουθώντας το πνεύμα της δημοκρατικής παιδαγωγικής, προσπαθεί να εντοπίσει στην
εκπαιδευτική διαδικασία αυτές τις στιγμές όπου είναι δυνατή η συνειδητοποίηση και η
υπέρβαση του status quo.
Ο Γάλλος φιλόσοφος Michel Foucault, υποστηρίζει ότι η γνώση που αποκτούν οι μαθητές
στο σχολείο θα πρέπει να συμβάλλει στον μελλοντικό αυτοπροσδιορισμό τους στην κοινωνία

12 Giddens A. (1997). Sociology. England: Polity Press: 583.
13 Dewey, J. (1916). Democracy and Education, 1966 edition, New York: Free Press
14 Freire Paulo (1996). Letters to Christina. Reflections on my Life and Work.N.Y.: Routledge: 111.
15 Για τις παιδαγωγικές απόψεις του Paulo Freire βλ. περισσότερα στο Γ. Γρόλλιος (2005), Ο Paulo Freire και
το αναλυτικό πρόγραμμα, Θεσσαλονίκη: Βανιάς
16 Βλ.Γ. Γρόλλιος, Ρ. Καρανταϊδου, Δ. Κορομπόκης, Χ. Κοτίνης, Τ. Λιάμπας (2003). Γραμματισμός και
Συνειδητοποίηση. Μια παιδαγωγική προσέγγιση με βάση τη θεωρία του Paulo Freire, σ.xii, Αθήνα : Μεταίχμιο.
17 Για τα θέματα αυτά βλ. Michael W. Apple (1982), Education and Power, Boston & London: Routledge &
Kegan Paul. Επίσης στον τόμο των Γούναρη –Γρόλλιου, Κριτική Παιδαγωγική, ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
άρθρα του «Ιδεολογία και Πρακτική στη Σχολική Εκπαίδευση. Μια πολιτική και εννοιολογική Εισαγωγή», σσ.
121-159, «Υποστηρίζοντας τη δημοκρατία στην Εκπαίδευση. Εκπαιδεύοντας τους Παιδαγωγούς», σσ. 221-251,
«Αφαιρώντας τη ‘’Διασκέδαση’’ από την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση», σσ. 477- 512 και «Η Αναδιάρθρωση
της Εκπαίδευσης και του Αναλυτικού Προγράμματος και οι Νεοφιλελεύθερες και Νεοσυντηρητικές
Θεματολογίες: Μια συνέντευξη με τον Michael Apple», σσ. 605-641.
18 Giroux H.A. (1997). Pedagogy and the Politics of Hope. Theory Culture and Schooloing. Oxford: Westview
Press.
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και επίσης να είναι χρήσιμη για την καθημερινή τους ζωή19. Με άλλα λόγια να είναι γνώση
χειραφετική.
Η κριτική παιδαγωγική με άλλα λόγια, ως παιδαγωγική πράξη και πρακτική, κάνει λόγο για
ενεργούς μαθητές με κριτικό πνεύμα και αυτενέργεια. Πρεσβεύει την ανάγκη ανανέωσης του
σχολείου. Διδάσκει και εφαρμόζει τις γνώσεις και ικανότητες της κριτικής ιδιότητας του
πολίτη. Τοποθετεί σε κεντρική θέση την ηθική. Θεωρεί τους εκπαιδευτικούς «αναμορφωτές
διανοούμενους» που επιδιώκουν τον «κριτικό γραμματισμό», ο οποίος αναφέρεται στην
κατανόηση και στον έλεγχο όλων των σφαιρών της κοινωνικής ζωής.
Έτσι, ο κριτικός παιδαγωγός ωθεί τους μαθητές να δημιουργούν κοινότητες μάθησης στις
σχολικές τάξεις, αξιοποιεί τις δημιουργικές δυνάμεις του κάθε μαθητή, εξασκεί τα παιδιά
στον έλεγχο της διαδικασίας της μάθησης, επιστρατεύει στρατηγικές και μεθόδους που θα
αναπτύσσουν την κριτική σκέψη, ευνοεί τον διαπολιτισμικό διάλογο20 και προσπαθεί να άρει
διαφωνίες και συγκρούσεις που προέρχονται από το διαφορετικό πολιτισμικό κεφάλαιο 21.
Συνεπώς, η εκπαίδευση δεν έχει ως σκοπό μόνον την παραγωγή γνώσης, αλλά και την
παραγωγή πολιτικά ενεργών υποκειμένων22. Τα σχολεία πρέπει να αποτελούν χώρους κριτικής
εκπαίδευσης, η οποία θα διαμορφώνει πολίτες ικανούς να ορίζουν τη ζωή τους αλλά και να
οραματίζονται την αλλαγή των κακώς κείμενων. Μέσα από την εκπαίδευση οι μαθητές θα
πρέπει να αποκτούν τις αναγκαίες δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν να αποκτήσουν τη δική
τους φωνή, να παίρνουν πρωτοβουλίες και να εξασκούν τα δικαιώματά τους με πολιτικό
θάρρος.
«Οποιοδήποτε ίδρυμα θεωρείται άξιο να ονομάζεται ‘σχολείο’ πρέπει να εκπαιδεύει τους
μαθητές να γίνουν ενεργοί φορείς του κοινωνικού μετασχηματισμού και της κριτικής
ιδιότητας του πολίτη… Τα σχολεία πρέπει να εφοδιάζουν τους μαθητές με μια γλώσσα
κριτικής και με μια γλώσσα ελπίδας. Αυτές οι γλώσσες πρέπει να χρησιμοποιηθούν με σκοπό
να προετοιμάσουν τους μαθητές να συλλάβουν συστηματικά τη σχέση μεταξύ των ιδιωτικών
τους ονείρων και των συλλογικών ονείρων της ευρύτερης κοινωνικής τάξης πραγμάτων. Οι
νέες γενιές μαθητών πρέπει να είναι ικανές να αναλύουν τις κοινωνικές και υλικές συνθήκες
στις οποίες γεννιούνται και πραγματοποιούνται, υποβαθμίζονται ή καταστρέφονται τα
όνειρα. Το πιο σημαντικό, οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να αναγνωρίζουν ποια όνειρα
και ποιοι ονειροπόλοι είναι επικίνδυνοι για την ευρύτερη κοινωνία και την ευτυχία τους»23.

19 McLaren P., ό.π., σελ. 316-7.
20 Giroux H. A. (1993a), Border Crossings. Cultural Workers and the Politics of Education. New York:
Routledge.
21Giroux H. A. (1993b), Living Dangerously. Multiculturalism and the Politics of Difference, σ. 35-58, New
York: Peter Lang. Ομοίως στο H. Giroux (1994) Disturbing Pleasures. Learning Popular Culture, σ. 3-45, 6792, New York: Routledge.
22 McLaren Ρ., ‘’Κριτική Παιδαγωγική: Μια επισκόπηση’’ στο Κριτική Παιδαγωγική. Συλλογή κειμένων των
Π. Γούναρη και Γ. Γρόλλιου, σ. 282.
23McLaren Peter στο «Επαναστατική παιδαγωγική σε μετα-επαναστατικές εποχές» που βρίσκεται
στο:Παναγιώτα Γούναρη, Γιώργος Γρόλλιος, Κριτική Παιδαγωγική. Μια συλλογή κειμένων, Gutenberg, Αθήνα
2010, σ. 560:
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Έφηβοι και οι δυνατότητες ενεργού πολιτότητας στο σχολείο
Οι έφηβοι έχουν μια διαπιστωμένα προβληματική σχέση με την πολιτότητα24. Ιδιαίτερα στην
εποχή μας, παρατηρείται μια έντονη εξατομίκευση των ελεύθερου χρόνου με μια παράλληλη
αύξηση της επιδίωξης ιδιωτικών τρόπων ψυχαγωγίας και απασχόλησης, σε συνδυασμό με μια
γενικότερη διάδοση ηδονιστικών θεωριών, που αποτρέπουν από την πολιτική ενασχόληση25.
Επιπλέον, οι κυρίαρχες ερμηνείες κατατάσσουν τους έφηβους στην κατηγορία του μηπολίτη, καθώς αντιλαμβάνονται την έννοια του πολίτη ως τετελεσμένο αποτέλεσμα 26 και όχι
ως διαδικασία. Κι εδώ ο ρόλος της εκπαίδευσης αναδεικνύεται κομβικής σημασίας,
προάγοντας ή μη τη δημοκρατία στην πράξη.
Σε πρόσφατη έρευνα που έλαβε χώρα σε εννέα χώρες (IEA Civic Education
Study)27συνάχθηκαν τα παρακάτω συμπεράσματα:
 Οι δημοκρατικοί θεσμοί διαφέρουν σημαντικά από χώρα σε χώρα ανάλογα με τις
ιστορικές και συγκειμενικές συνθήκες.
 Η πολιτική εμπειρία των μαθητών, μέσα και έξω από το σχολείο διαμορφώνει την
αντίληψή τους για την πολιτική ζωή.
 Οι μαθητές δεν φαίνεται να υιοθετούν επιθυμητές συμπεριφορές που υποδεικνύονται
στα σχολικά βιβλία της πολιτικής αγωγής, αλλά η εκπαίδευση μπορεί να καλλιεργεί
τον κριτικό αναστοχασμό και να διανοίγει δυνατότητες διαμόρφωσης νέων
αντιλήψεων και δράσεων, δίνοντας έμφαση όχι τόσο στο γνωστικό περιεχόμενο όσο
στη διαδικασία της ενεργού πολιτότητας (175).
Με άλλο λόγια, τόσο η τυπική όσο και η άτυπη εκπαίδευση επηρεάζουν τις δεξιότητες
ενεργού πολιτότητας και για να είναι αποτελεσματικές πρέπει να προσανατολίζονται κυρίως
στη διαδικαστική και όχι στη δηλωτική μάθηση28.
Όμως, τα πεδία που καταλαμβάνονται από τους έφηβους μαθητές στο σχολείο είναι συνήθως
αυστηρά και στεγανά οριοθετημένα (Holloway and Valentine, 2000b)29 και σε μεγάλο βαθμό
οι διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι δεν έχουν αλλάξει σημαντικά τον τελευταίο αιώνα.
(Osler, A. and Starkey, H. 2005b)30. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η πολιτική κοινωνικοποίηση
δεν επιτυγχάνεται μέσα από αυτά που οι μαθητές διδάσκονται στο σχολείο, αλλά ότι
24 Weller Susie (2007). Teenagers’ citizenship. Experiences and Education. London and New York: Routledge
25 Putnam, R.D., (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American
Community, New York: Simon and Schuster.
26 Biesta, G. and Lawy, R. (2006) From teaching citizenship to learning democracy:
overcoming individualism in research, policy and practice, Cambridge Journal of
Education, Vol. 36(1), pp.63–79: 72.
27 Steiner- Khamsi G., Torney- Purta J., Schwille J. (2002). New paradigms and recurring paradoxes in
Education for Citizenship : An international Comparison. New York: JAI. Elsevier Science
28 EUROPEAN Comission ACT, Active Citizenship Training: Measuring the Impact of Informal Learning on
Active Citizenship. Scientific Report 2005, 15, 22, 31)
29 Holloway, S.L. and Valentine, G. (2000b) Spatiality and the new social studies of childhood, Sociology, Vol.
34(4), pp.763–783.
30 Osler and Starkey, (2005). Changing Citizenship: Democracy and Inclusion in Education, Maidenhead: Open
University Press.
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απαιτείται πρωτίστως ένα δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας της εκπαίδευσης, το οποίο να
παρωθεί στη δράση και στην ανάληψη ευθυνών31 .
Αυτός ο προσανατολισμός βέβαια, εμπεριέχει μια εγγενή αντίφαση, καθώς από τη μία, το
σχολικό πρόγραμμα σπουδών αποσκοπεί στην αποδοχή και συμμόρφωση των μαθητών με
την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων, ενώ η αγωγή στην ενεργό πολιτότητα προϋποθέτει την
αμφισβήτηση έως και την ανατροπή της (Cunningham and Lavalette, 2004)32.
Αναπόφευκτα οι μαθητές βιώνουν τη σύγκρουση ανάμεσα στο αίτημα της πειθαρχίας που
εγείρει το σχολείο και την ανάγκη τους για πρωτοβουλία και συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων για τα θέματα που τους αφορούν33. Γι αυτό, ιδανικό πεδίο μύησης στην ενεργό
πολιτότητα και πρακτικής εφαρμογής της είναι τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων,
που προσφέρουν το αναγκαίο πλαίσιο ελευθερίας και πρωτοβουλίας, σε πνεύμα συνεργασίας
και δημιουργικότητας, χωρίς την πίεση της επίδοσης ή τις αυστηρά υπαγορευμένες,
αποδεκτές σχολικές πρακτικές.
Ασφαλώς ένα βασικό στοιχείο της εκπαίδευσης στην πολιτότητα είναι ο πολιτικός
γραμματισμός (Lister et al., 2001).34
H έννοια της πολιτικής αγωγής- γραμματισμού διαφοροποιείται ανάλογα με τις εποχές και τις
αναζητήσεις τους. Μεταπολεμικά εστίαζε στη γνώση των θεσμών και της λειτουργίας τους,
ενώ την τελευταία δεκαετία, έμφαση δίνεται στα κοινωνικά κινήματα και την ενεργό
συμμετοχή (Faulks, 2006)35.
Έτσι, οι Torney- Purta et al. (2001), προτείνουν τη διάκριση ανάμεσα στην συμβατική και την
κοινωνικά προσανατολισμένη πολιτότητα, εννοώντας με τον πρώτο όρο την τυπική
συμμετοχή στις θεσμικές διαδικασίες της φιλελεύθερης δημοκρατίας και με τον δεύτερο, την
άμεση κινητοποίηση των ατόμων για τη διεκδίκηση ίδιων στόχων36.
Η ενεργός πολιτότητα λοιπόν, στην εξελιγμένη προοπτική της, μπορεί να κυμαίνεται από την
απλή εθελοντική συμμετοχή σε δράσεις της κοινότητας, μέχρι την πιο εμπεριστατωμένη
πολιτική παρέμβαση σε μια ευρύτερη βάση ενδιαφέροντος37.
Όπως και να έχει, η εκπαίδευση στην ενεργό πολιτότητα είναι ο σημαντικότερος πόρος
ενίσχυσης του κοινωνικού κεφαλαίου, δηλαδή του πλέγματος εμπιστοσύνης και
συνεργασίας, που είναι απαραίτητο για την από κοινού επίλυση κοινωνικών προβλημάτων.

31Bestia G. (2007). Education and Democratic Person: Towards a Political Conception of Democratic
Education. Teachers College Record, 109 (3): 740-769.
32 Cunningham, S. and Lavalette, M. (2004) ‘Active citizens’ or ‘irresponsible truants’? School student strikes
against the war, Critical Social Policy, Vol. 24(2), pp.255–269.
33 Gordon, T., Holland, J. and Lehelma, E. (2000) Making Spaces: Citizenship and difference in schools,
Basingstoke: Macmillan:14.
34 Lister, R., Middleton, S. and Smith, N. (2001) Young People’s Voices: Citizenship Education, Leicester:
NYA.
35Faulks, K. (2006) Education for citizenship in England’s secondary schools: a critique of current principle and
practice, Journal of Education Policy, Vol. 21(1), pp.59–74.
36 Torney-Purta, J., Lehmann, R., Oswald, H. and Schulz, W. (2001), Citizenship and Education in Twentyeight Countries: Civic Knowledge and Engagement at Age Fourteen. Amsterdam: IEA.
37 Potter John (2002). Active Citizenship in Schools. A good practice guide to developing a whole school
policy. London: Kogan page.
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Σχολικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στη διαμόρφωση στρατηγικών εταιρικών σχέσεων
μεταξύ εκπαίδευσης και τοπικών κοινωνιών αποτελούν το πρώτο βασικό βήμα38.
Και αν το εγχείρημα ακούγεται δύσκολο ή απαιτητικό, ας θυμηθούμε ότι οι νέοι, λόγω της
ηλικιακής τους προδιάθεσης να ονειρεύονται και να αντιστέκονται στο κατεστημένο και της
συνεπαγόμενης ιδιότητάς τους, να δρουν, χρειάζονται μόλις ένα έναυσμα για να
κινητοποιηθούν, εφόσον βέβαια αναγνωρίσουν το δίκαιο ενός αιτήματος.
Εξάλλου, παραπάνω από τον μέσο άνθρωπο, όπως αναφέρει η Hanna Arendt, και
παραφράζοντας τη ρήση της, ιδιαίτερα οι νέοι ….. καθίστανται ικανοί να συναναστρέφονται
με ομότιμούς τους, να πράττουν από κοινού και να ξανοίγονται σε στόχους και εγχειρήματα
που δεν θα τους περνούσαν ποτέ από το νου κι ακόμη λιγότερο από τους πόθους της ψυχής
τους, αν δεν ήταν προικισμένοι με αυτό το χάρισμα, να ξεκινάνε κάτι καινούριο (Arendt,
2000: 143)39.

38 Osler A., Starkey H. (2003). Changing Citizenship. Democracy and Inclusion in Education. London: Open
University Press: 37.
39 Arendt Hanna (1958/ 1998). The Human Condition. Chicago: The University of Chicago Press.
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Ευαισθητοποίηση και δράσεις μαθητών για την προστασία και
την αειφόρο διαχείριση της παράκτιας ζώνης της Ιαλυσού
Συντυχάκης Χαράλαμπος
Μαθηματικός
Γυμνάσιο Ιαλυσού
harryrho@otenet.gr

Βασιλάκης Κυριάκος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών
Γυμνάσιο Ιαλυσού
vasilk@otenet.gr
Περίληψη
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) οφείλει να καταδεικνύει τις αιτίες και να θέτει
τις βάσεις για την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, καλλιεργώντας την κριτική
θεώρηση, αποτελώντας έτσι αφετηρία προβληματισμού και μέσο προώθησης της κοινωνικής
αλλαγής. Όμως μια κοινωνική αλλαγή απαιτεί ανθρώπους που προβληματίζονται,
δραστηριοποιούνται και οργανώνονται τόσο σε ατομικό όσο και σε συλλογικό επίπεδο, είτε
σε τοπικό είτε σε υπερτοπικό επίπεδο.
Σκοπός του προγράμματος Π.Ε., που αναπτύσσεται στην παρούσα εργασία, είναι η
καλλιέργεια των χαρακτηριστικών του ενεργού πολίτη στους μαθητές, με την ανάπτυξη
δεξιοτήτων που θα ενεργοποιούν την κριτική και δημιουργική σκέψη τους. Το
περιβαλλοντικό project προτείνει στρατηγικές διδασκαλίας και συνεργασίας, με φορείς που
εμπλέκονται στο θέμα της διαχείρισης της παράκτιας ζώνης, έτσι ώστε να οι μαθητές - εν
δυνάμει ενεργοί πολίτες- να περάσουν από τα στάδια της ενημέρωσης – πληροφόρησης, της
ευαισθητοποίησης- υπευθυνότητας και τελικά της ενεργού συμμετοχής-πρόληψης-δράσης.
Η ανάδειξη της σημασίας της παραλιακής ζώνης στην ποιότητα ζωής των κατοίκων,
αλλά και των επισκεπτών ενός νησιού, όπως η Ρόδος, είναι ένας από τους τρόπους
ευαισθητοποίησης των εμπλεκομένων φορέων αλλά και των πολιτών, ώστε να εξασφαλιστεί
η βιωσιμότητα του παράκτιου οικοσυστήματος, καθώς και του τουριστικού προϊόντος.
Λέξεις κλειδιά: παράκτια ζώνη, ενεργός πολίτης, εθελοντισμός, συνεργασία με φορείς
Εισαγωγή
Παράκτια ζώνη, ορίζεται η γεωγραφική περιοχή, στην οποία οι αλληλεπιδράσεις
μεταξύ του θαλάσσιου και χερσαίου τμήματος, συμβαίνουν σε μορφή σύνθετων οικολογικών
συστημάτων, που προκαλούνται από βιοτικά και αβιοτικά συστατικά, συνυπάρχοντας και
αλληλεπιδρώντας με τις ανθρώπινες κοινωνίες και τις σχετικές κοινωνικό-οικονομικές
δραστηριότητες. Η παράκτια ζώνη έχει μεγάλη περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική,
πολιτισμική και ψυχαγωγική σημασία.
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Συνδυάζοντας την ομορφιά του τοπίου, οι παράκτιες ζώνες αποτελούν τους βασικούς
πόλους έλξης τουριστών. Ο οικονομικός ρόλος τους επεκτείνεται και στις εμπορικές
συναλλαγές, λόγω της στρατηγικής τους θέσης, ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, αλλά
και στην αλιεία, στη γεωργία και στις υπηρεσίες. Στις περισσότερες παράκτιες ζώνες
παρατηρείται αύξηση της δημογραφικής πίεσης καιεποχικές μεταβολές στην απασχόληση, οι
οποίες συνδέονται κυρίως με τον τουρισμό (Παναγιωτίδης, 2009).
Λόγω της μεγάλης ανάπτυξης, οι παράκτιες ζώνες υπόκεινται σε συνεχείς πιέσεις, όπως
η υποβάθμιση των παράκτιων φυσικών πόρων, εξάντληση των υδάτινων πόρων,
επιτάχυνσητης διάβρωσης και συσσώρευση της ρύπανσης. Οι πιέσεις αυτές αναλύονται πιο
κάτω:
 Τα σχέδια ανάπτυξης
 Η αλιεία και η υδατοκαλλιέργεια
 Η θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών
 Ο κίνδυνος που διατρέχουν οι παράκτιες ζώνες έχει αυξηθεί εξαιτίας των
κλιματικών αλλαγών
Αρχές ολοκληρωμένης διαχείρισης παράκτιων περιοχών
Η προστασία του περιβάλλοντος έχει καθοριστική σημασία για την ποιότητα ζωής των
σημερινών και των μελλοντικών γενεών. Εντούτοις, σημαντική πρόκληση αποτελεί ο
συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με τη συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη,
κατά μακροπρόθεσμα αειφόρο τρόπο.
Το Πρωτόκολλο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παράκτιων Ζωνών που έχει συντάξει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, περιλαμβάνει τις πιο κάτω αρχές για την προστασία των παράκτιων
ζωνών (Σταματίου, 2012):
 Ο βιολογικός πλούτος, η δυναμική της φύσης, η συμπληρωματική και αλληλένδετη
φύση του θαλάσσιου τμήματος και η οντότητα του χερσαίου τμήματος, πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις ακτές.
 Όλα τα στοιχεία που σχετίζονται με υδρολογικά, γεωμορφολογικά, κλιματικά,
οικολογικά, κοινωνικό-οικονομικά και πολιτιστικά συστήματα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη με ολοκληρωμένο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η φέρουσα ικανότητα της
παράκτιας ζώνης και να αποτρέπονται οι αρνητικές επιδράσεις των φυσικών
καταστροφών και της ανάπτυξης.
 Η πολλαπλότητα και η ποικιλία των δραστηριοτήτων στις παράκτιες ζώνες πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη, και προτεραιότητα πρέπει να δίνεται, όπου απαιτείται, στις
δημόσιες υπηρεσίες και δραστηριότητες που απαιτούν την άμεση πρόσβαση στη
θάλασσα.
 Η χωροθέτηση των χρήσεων στην παράκτια ζώνη πρέπει να είναι ισορροπημένη και η
μη απαιτούμενη συγκέντρωση και η αστική διασπορά πρέπει να αποφεύγεται.
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Ενεργός πολίτης και προστασία του περιβάλλοντος
Ο ενεργός πολίτης καλείται να συμμετέχει ενεργά στη λήψη αποφάσεων που δεν
αφορούν αποκλειστικά το παρόν, αλλά διακυβεύουν τις ελπίδες και τα δικαιώματα των
επόμενων γενεών (Δημητρίου, 2005, Τσολάκος κ.ά., 2011).Συνεπώς, στην ευθεία της
αειφορικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, η Π.Ε. κατέχει στρατηγικό και νευραλγικό ρόλο
στη διαρκή καλλιέργεια και ενθάρρυνση του ενεργού πολίτη.
Στο εννοιολογικό πλαίσιο του όρου «ενεργός πολίτης» εντάσσονται παράμετροι
διευρυμένοι, που αναδεικνύουν αφενός την αυτοκυριαρχία του ατόμου, αφετέρου τη
λειτουργία του στο πλαίσιο της συλλογικής δράσης και της κοινωνίας.
Έτσι, ένας «ενεργός πολίτης» οφείλει:
 Να έχει αυτοκυριαρχία και αυτοσεβασμό.
 Να αποτελεί ζωντανό κύτταρο της κοινωνίας. Αξιοποιεί την κριτική σκέψη, είναι
ενήμερος για τα κοινά έχοντας διαρκή ενημέρωση και λαμβάνει θέση υποστηρίζοντας
την άποψή του.
 Να προστατεύει το περιβάλλον.
 Να ενεργεί, είτε μόνος είτε με συνεργασία με συμπολίτες του, όταν διαπιστώνει
ατασθαλίες στη διοίκηση, διασπάθιση δημόσιου χρήματος και επιβολή πολιτικών
υπέρ ιδιωτών και εις βάρος του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, ενεργός πολίτης θεωρείται το άτομο
εκείνο, που είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις περιβαλλοντικές προκλήσεις, που
ενδιαφέρεται για το περιβάλλον και τα προβλήματα,που κατέχει γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις
και κίνητρακαι τέλος που εργάζεται ατομικά και συλλογικά για την επίλυση των
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Στην πορεία του χρόνου, προστίθενται ορισμένα επιπλέον χαρακτηριστικά, του ενεργού
ατόμου, που σχετίζονται με την ικανότητα του ατόμου να προσεγγίσει ολιστικά το
περιβάλλον, έχοντας εφόδια τη διεπιστημονικότητα στην εξέταση των σχετικών ζητημάτων.
Παράλληλα,χρειάζεται να έχει την ικανότητα να προβλέπει τις μελλοντικές συνέπειες των
πράξεων και επιλογών του, κατανοώντας την αλληλεξάρτηση μεταξύ του φυσικού και του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Η ικανότητα του ατόμου να διερευνά τις αξίες που διέπουν τις επιλογές του και η
ανάγκη για αλληλεγγύη ανάμεσα σε όλη την ανθρωπότητα, αποτέλεσαν επίσης βασικά
χαρακτηριστικά του πολίτη που επιδιώχθηκε να διαμορφωθεί στο πλαίσιο της Π.Ε.
(Δημητρίου Α., 2009).
Όμως για την προώθηση μιας εκπαίδευσης στην προοπτική της αειφορίας, θεωρείται
απαραίτητος ο προσανατολισμός της, σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία. Εκεί
είναι ακριβώς που ο κάθε ενεργός πολίτης μπορεί να δράσει και να παρέμβει ουσιαστικώς
(Φύκαρης, 2004).
Είτε στον εκπαιδευτικό χώρο είτε όχι, οι εθελοντές ενήλικοι και παιδιά, ελεύθερα,
διαπιστώνουν κάποιες ανάγκες (π.χ. ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα της περιοχής όπως μια
ρυπασμένη παραλία, μια καμένη δασική έκταση, ένα παραμελημένο πάρκο, κ.ά.) και
σχεδιάζουν τον τρόπο ή τους τρόπους ικανοποίησής τους. Τόσο οι διαπιστώσεις αυτές, όσο
και ο επακόλουθος σχεδιασμός τους μπορεί να μην είναι επεξεργασμένα σ’ όλες τους τις
λεπτομέρειες, αλλά τούτο ακριβώς δεν μειώνει τη σημασία τους.
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Ο εθελοντισμός που ασκείται από έναν ενεργό πολίτη, τηρεί προϋποθέσεις όπως:
 Δεν επιζητεί την επιβράβευση της προσφοράς του.
 Ενθαρρύνει τη συμμετοχική ηγεσία.
Στόχοι
Κατά τη σχεδίαση του περιβαλλοντικού προγράμματος τέθηκαν οι παρακάτω στόχοι,
με τελικό ορίζοντα τη δημιουργία μαθητών, ικανών να δράσουν ως αυριανοί ενεργοί πολίτες.
Οι στόχοι είναι γνωστικοί (κατευθύνονται στην απόκτηση γνώσεων), συναισθηματικοί
(κατευθύνονται στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών) και ψυχοκινητικοί (κατευθύνονται
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων).
Συγκεκριμένα εκπαιδευτική δραστηριότητα έχει ως στόχο οι μαθητές:
 Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά
με την υποβάθμιση των ακτών.
 Να καταγράψουν τις συγκρούσεις χρήσεων γης.
 Να εμπλακούν σε εθελοντικό καθαρισμό των ακτών.
 Να αναπτύξουν ερευνητική διάθεση, κριτική και δημιουργική σκέψη για την
προσέγγιση και την κατανόηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων στην
παράκτια ζώνη.
 Να συνεργαστούν με κρατικούς φορείς και τοπικούς συλλόγους έτσι ώστε να
ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία.
 Να συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες στην αντιμετώπιση των προβλημάτων.
 Να καλλιεργήσουν τη συνείδηση της ενεργού δράσης απέναντι στα προβλήματα
του περιβάλλοντος.
 Να δραστηριοποιηθούν στην ανάδειξη και διάχυση των περιβαλλοντικών
προβλημάτων που εντόπισαν στο ευρύτερο κοινό.
 Να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος των κινδύνων που απειλούν το παράκτιο
οικοσύστημα ως αποτέλεσμα της ανθρώπινης παρέμβασης και να ενδιαφερθούν
ώστε να αναλάβουν δράση για τη προστασία του.
Δραστηριότητες
Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής διδακτικής δραστηριότητας προτείνεται η εφαρμογή
της μεθόδου project. Μέσα από την διεξαγωγή μιας σειράς ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων, στις οποίες οι μαθητές θα εργαστούν ομαδικά, γίνεται διερεύνηση των
παρακάτω ζητημάτων που έχουν άμεση σχέση με την παράκτια ζώνη:
 Οι συγκρούσεις χρήσεων γης και η οικιστική ανάπτυξη
 Η ανάπτυξη τουρισμού και αναψυχής στην ακτογραμμή
 Η περιβαλλοντική υποβάθμιση της παράκτιας ζώνης (ρύπανση υδάτων, ακτών,
ηχορύπανση, φωτορύπανση) και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας
Για την εξέταση των παραπάνω ζητημάτων που αφορούν την παράκτια ζώνη, θα
χρησιμοποιηθούν ενσωματωμένες στη μέθοδο project και άλλες τεχνικές της
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθεί η ιδεοθύελλά για την
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αρχική ευαισθητοποίηση των μαθητών, η βιβλιογραφική έρευνα, η δομημένη συζήτηση, η
πειραματική μέθοδος, η μελέτη πεδίου, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορίας και
επικοινωνιών και τέλος το περιβαλλοντικό μονοπάτι.
Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και σε όλη της διάρκεια του προγράμματος
κύριο συστατικό θα είναι ο εθελοντισμός. Οι δραστηριότητες που υλοποιηθούν θα είναι σε
τρείς διαφορετικούς χώρους: στο σχολείο (Εργαστήρια, Βιβλιοθήκη, Αίθουσα διδασκαλίας),
στο πεδίο μελέτης (σε επιλεγμένη ακτή της Ρόδου), αλλά και στις εγκαταστάσεις του
εκάστοτε φορέα συνεργασίας (Ενυδρείο, Σύλλογος Αλιέων, Λιμεναρχείο). Κύριο συστατικό
σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του σχεδίου εργασίας θα είναι η συνεργασία μαθητών και
εκπαιδευτικών με τους ειδικούς επιστήμονες των φορέων.
Διαδικασίες Υλοποίησης
Το πρόγραμμα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, για την προστασία και τη
διαχείριση της παράκτιας ζώνης με σκοπό τη δημιουργία ενεργών μαθητών - πολιτών
διαρθρώνεται σε τέσσερα μέρη.
Στο πρώτο, γενικό μέρος, πραγματοποιείται η πρώτη επαφή των μαθητών με την έννοια
της παράκτιας ζώνης και τις απειλές που αυτή αντιμετωπίζει.Στην αρχή η διδακτική
προσέγγιση, γίνεται με συζήτηση αλλά και με προβολή σχετικού βίντεο στην τάξη. Στη
συνέχεια εφαρμόζεται η τεχνική της ιδεοθύλελλας, κατά την οποία όλοι οι μαθητές,
παροτρύνονται να εκφράσουν ελεύθερα όσες περισσότερες λέξεις ή φράσεις τους έρχονται
στο μυαλό, σε σχέση με τις περιβαλλοντικές πιέσεις στην παράκτια ζώνη.Λόγω του
προσανατολισμού και της συνάφειας του υπό μελέτη θέματος με τα γνωστικά αντικείμενα της
Τεχνολογίας και της Χημείας, γίνεται επίσκεψη στα εργαστήρια Τεχνολογίας και Φυσικών
Επιστημών, με στόχο την διενέργεια πειραμάτων και κατασκευών που βοηθούν στην
κατανόηση των φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στην παράκτια ζώνη (όπως η ρύπανση, οι
απειλές από τις εγκαταστάσεις τουρισμού).
Στο δεύτερο μέρος, του περιβαλλοντικού project, αναπτύσσονται ειδικά σχεδιασμένες
δραστηριότητες, με σκοπό οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να μελετήσουν τα ζητήματα
που σχετίζονται με τις πιέσεις του δομημένου περιβάλλοντος στην παράκτια ζώνη.
Χρησιμοποιείται ο χώρος της σχολικής βιβλιοθήκης για την αναζήτηση πληροφοριών,μέσω
βιβλιογραφικής έρευνας, αλλά και για τη μελέτη άρθρων τοπικών εφημερίδων σχετικών με το
θέμα (Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, 2009). Σε όλη τη διάρκεια μελέτης του σχετικού υλικού,
δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να εκφράσουν τα βιώματα και αντιλήψεις τους, σε σχέση
με τις απειλές που δέχεται η παράκτια ζώνη.
Στη συνέχεια οι μαθητές επισκεπτόμενοι το εργαστήριο Πληροφορικής και
χρησιμοποιώντας το λογισμικό GoogleEarth, προσπαθούν να εντοπίσουν τις αλλαγές που
έχουν προκύψει στο δομημένο περιβάλλον και τις χρήσεις γης, τα τελευταία χρόνια, σε
συγκεκριμένη τουριστική περιοχή του νησιού. Με τον τρόπο αυτό γίνεται χρήση των
τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ζητείται από
τους μαθητές να κάνουν συγκρίσεις και να περιγράψουν τις αλλαγές αλλά και τις αιτίες τους.
Στο τρίτο μέρος του προγράμματος, οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες πραγματοποιούν
μελέτη πεδίου με τη χρήση φύλλων εργασίας.Για την ανάπτυξη της ενότητας που αφορά τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες και τις επιπτώσεις τους στο παράκτιο οικοσύστημα,
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χρησιμοποιείται ως μακροδομή, η διδακτική τεχνική της μελέτης περίπτωσης (Βασάλα,
2007). Σύμφωνα με αυτή οι μαθητές μελετούν επιλεγμένα παραδείγματα. Με τη χρήση
μικρών κειμένων, εικόνων και πινάκων παρουσιάζονται στους μαθητές πραγματικά
παραδείγματα, που αντανακλούν μια ευρύτερη κατάσταση με σκοπό να αναλυθούν σε βάθος
τα προβλήματα που ανακύπτουν και να διερευνηθούν πιθανές λύσεις.
Στο τέταρτο μέρος, που περιλαμβάνονται οι δράσεις των ομάδων για τη διάχυση των
αποτελεσμάτων της έρευνας τους. Έτσι προτείνεται η δημιουργία μακέτας, στην οποία να
περιλαμβάνονται οι προτάσεις για αναδιαμόρφωση παράκτιας ζώνης, με γνώμονα την
αειφόρο ανάπτυξη. Δίνεται έμφαση στη χρήση οικολογικών υλικών στις κατασκευές και στη
δημιουργία επαρκών χώρων πρασίνου, αλλά και στον επαρκή αστικό εξοπλισμό (καθιστικά,
κάδοι απορριμμάτων). Ακόμα συντάσσεται επιστολή, προς το δήμαρχο της πόλης, στην
οποία περιγράφονται οι μαθητικές προτάσεις και εισηγήσεις για τη βελτίωση της
συγκεκριμένης περιοχής. Τέλος ετοιμάζεται οδηγός ενημέρωσης προς τους κατοίκους και
τους επισκέπτες, αναφορικά με τις ενέργειες που μπορούν να υιοθετήσουν, για την βελτίωση
της ποιότητας της παράκτιας ζώνης της περιοχής τους, με επακόλουθο τη βελτίωση της
ποιότητας της ζωής τους (Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης, 2009).
Σε όλα τα βήματα της διαδικασίας υλοποίησης ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι
καθοριστικός καθώς σε ένα μεγάλο μέρος των δραστηριοτήτων και κυρίως των
παιδαγωγικών, θα κατευθύνει, θα συντονίσει, θα βοηθήσει και θα συμπαρασταθεί.
Οι μαθητικές ομάδες, προτείνεται να μελετήσουν παράλληλα τέσσερα βασικά
προβλήματα: την εντατική αλιεία, τη ρύπανση (τόσο στην ακτή όσο και στη θάλασσα), τη
θαλάσσια βιοποικιλότητα και τέλος τις επιπτώσεις της οικιστικής - πολεοδομικής ανάπτυξης.
Για κάθε ένα από τα παραπάνω προβλήματα θα πραγματοποιηθεί και ανάλογη επίσκεψη στο
πεδίο ή συνεργασία με τον φορέα.
Οι Lonergan and Andresen (1988) αναφέρουν ότι, η διδασκαλία στο πεδίο προσφέρει
μοναδική ευκαιρία για εμπειρική μάθηση, μαζί µε όλες τις δυνατότητες που παρέχει για
ανακάλυψη και ενεργό εμπλοκή σε μαθησιακές διαδικασίες. Η ενεργός εμπλοκή μπορεί
καταστήσει ικανούς τους μαθητές να αναλάβουν μακροπρόθεσμα και ικανότητα δράσης ως
μελλοντικοί πολίτες.
Οι μαθητές, κατά την επίσκεψη, ασχολούνται με τα ακόλουθα θέματα, τα οποία
καταγράφουν σε φύλλα εργασίας (Καρύδης, 2009):
 Καιρικές συνθήκες και μετεωρολογικά δεδομένα (μέτρηση θερμοκρασίας αέρα,
σχετικής υγρασίας, θερμοκρασίας νερού και εδάφους, εκτίμηση διεύθυνσης και
έντασης ανέμου).
 Μορφολογία της ακτής και του πυθμένα (τύπος ακτής, τύπος πυθμένα, κατάσταση
βυθού, φυτά στην παραλία).
 Ανθρωπογενείς δραστηριότητες στην ακτή και τη θάλασσα, προσφορά τους στον
άνθρωπο και την κοινωνία και εκτίμηση των συνεπειών στο περιβάλλον.
 Ρύπανση από στερεά απορρίμματα στην ακτή (κατηγορίες υλικών, εκτίμηση
ποσότητας και πιθανής προέλευσής τους).
 Συλλογή δειγμάτων ζωικών και φυτικών θαλάσσιων οργανισμών, κατηγοριοποίηση
και προσδιορισμός τους με τη βοήθεια απλοποιημένου οδηγού και μικροσκοπίου.
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Ενεργός δράση των μαθητών στον καθαρισμό τμήματος της ακτής και καταγραφή του
είδους και του βάρους των απορριμμάτων που συλλέγονται.

Απαιτούμενα μέσα – Υλικά
Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης για την παράκτια ζώνη,
χρειάζονται μέσα και υλικά σε τρία διαφορετικά επίπεδα: στο σχολείο, στο χώρο της μελέτης
πεδίου στην παραλία και στις επισκέψεις στους φορείς.
Ειδικότερα, στο σχολείο είναι απαραίτητα:
 Χάρτης της παράκτιας ζώνης που θα μελετηθεί
 Βίντεο και οθόνη για προβολή σχετικής ταινίας
 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για τη χρήση του προγράμματος GoogleEarth και την
αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο
 Πειραματικές διατάξεις, για τη μέτρηση των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών του
νερού
 Υλικά για την κατασκευή μακέτας και αφίσας (χαρτόνια, κόλλα, μαρκαδόροι)
 Βιβλιοθήκη για αναζήτηση πληροφοριών
 Μικροσκόπιο για τη μελέτη των δειγμάτων που συλλέγονται
 Ημερολόγιο δραστηριοτήτων ομάδας καθώς και ατομικός φάκελος υλικού











Στη μελέτη πεδίου είναι απαραίτητα:
Όργανα μέτρησης καιρικών συνθηκών (θερμοκρασία, υγρασία, διεύθυνση και ένταση
ανέμου)
Φωτογραφική μηχανή
Φύλλα εργασίας
Ατομικά μέσα προστασίας για τη συλλογή των δειγμάτων (γάντια, μάσκα)
Μαρκαδόροι και χάρτες για την καταγραφή των συγκρούσεων μεταξύ των χρήσεων
γης
Φυλλάδια ευαισθητοποίησης για διανομή σε κατοίκους και επισκέπτες
Στις επισκέψεις σε φορείς συνεργασίας είναι απαραίτητα:
Βιντεοπροβολέας
Μικρόφωνο για λήψη συνεντεύξεων
Μπλοκ σημειώσεων και στυλό

Εκπαιδευτικές συνεργασίες με φορείς
Το σχολείο ως κοινωνικός οργανισμός δεν πρέπει να περιοριστεί στα στενά πλαίσια του
εσωτερικού του περιβάλλοντος, αλλά να αναπτύξει συνεργασίες με την κοινωνία στην οποία
ανήκει, για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη επίτευξη των επιδιώξεων του.
Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινωνικούς
και περιβαλλοντικούς φορείς, αποτελεί μία από τις βασικές διαστάσεις της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης. Κάτω από αυτή την οπτική, επιδιώκεται η διαμόρφωση ενός ανοικτού
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περιβάλλοντος μάθησης, στο οποίο συμμετέχουν ενεργά και υποστηρικτικά φορείς των
οποίων η δράση συνδέεται με το περιεχόμενο του προγράμματος (Ορφανός κ.ά., 2005).
Η ενεργός συμμετοχή αποτελεί μία εμπειρία για το άτομο, το οποίο στο μέλλον θα
επαναλάβει τις δράσεις του περιβαλλοντικού project, μέσω του ιδιωτικού βίου του, στην
κοινωνία.
Η διαθεματική προσέγγιση του περιβαλλοντικού ζητήματος της διαχείρισης της
παράκτιας ζώνης μπορεί να εμπλέξει διάφορους φορείς της πολιτείας με τους οποίους θα
αναπτυχθεί εκπαιδευτική συνεργασία. Ενδεικτικά αναφέρονται οι φορείς: Υδροβιολογικός
σταθμός Ρόδου (Ενυδρείο), Λιμενικό σώμα, Οργάνωση «Μεσόγειος SOS», Σύλλογος
Αλιέων, Πρόσκοποι, Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Πολεοδομία.
Οι παραπάνω συνεργασίες καθιστούν ενήμερους τους μαθητές για τις κρατικές δομές
που εμπλέκονται στην προστασία και τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης, αλλά και τις
εθελοντικές ομάδες και τις τοπικές οργανώσεις, οι οποίες είναι φορείς ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης της ευρύτερης κοινότητας. Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο, είναι ότι οι
μαθητές παρατηρούν τον τρόπο οργάνωσης και επικοινωνίας των διαφόρων υπηρεσιών, την
ιεραρχία τους, έτσι ώστε σαν αυριανοί ενεργοί πολίτες να γνωρίζουν τον τρόπο κοινωνικής
δράσης και θα διαθέτουν τα χαρακτηριστικά ενός ενεργού πολίτη. Το τελικό αποτέλεσμα της
συνεργασίας με τους φορείς θα είναι να νιώσει ο μαθητής σαν ζωντανό κύτταρο της
κοινωνίας, να παίρνει μέρος στα κοινά και να προχωρά σε δράσεις, είτε μόνος του είτε σε
συνεργασία με άλλους (Ορφανός κ.ά., 2005).
Η συνεργασία ανάμεσα στο σχολείο και τους κοινωνικούς φορείς, για την προώθηση
της αειφόρου ανάπτυξης, αποτελεί ουσιαστικά μια ιδιαίτερη διαδικασία μάθησης. Η
διαδικασία αυτή επιδιώκει την ανάπτυξη ενός δεσμού μεταξύ σχολείου και κοινότητας, στη
βάση του οποίου οι άνθρωποι μπορούν να εμπλακούν ενεργά και αποτελεσματικά
προκειμένου να πετύχουν μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Η συνεργασία αυτή διαμορφώνει
κοινότητες μάθησης και πράξης, μέσω των οποίων οι άνθρωποι ξεπερνούν την αδράνεια
(Uzzell, Rutland &Whistance, 1995).
Η διαδικασία αυτή βασίζεται στον σεβασμό, την υπευθυνότητα, την ισότητα, τη
συμμετοχή, στο δικαίωμα της ζωής και κυρίως στο δικαίωμα να διαμορφώνουν το τοπικό
τους περιβάλλον με έναν δημιουργικό, εποικοδομητικό και ιδιαίτερα αειφόρο τρόπο.
Αυτός ο τύπος συνεργασίας διαμορφώνει και εμπεδώνει ένα νέο μαθησιακό πλαίσιο
μέσω του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα
την προώθηση μιας διαγενεακής επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, ενώ ταυτόχρονα
διαμορφώνει αποτελεσματικά δίκτυα επικοινωνίας μεταξύ των βασικών συμμετεχόντων
(Ballantyne, Fien & Packer, 2001). Επιπλέον, καθιερώνει σύγχρονες παιδαγωγικές
προσεγγίσεις που βασίζονται στην ιδέα, ότι η τοπική δράση αποτελεί την πιο δυναμική
αφετηρία για μια παγκόσμια δράση και για τη διαμόρφωση ενός αειφόρου κόσμου, για τον
οποίο είμαστε όλοι υπεύθυνοι (Deri, 2005).
Το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα, λόγω της φύσης του υπό μελέτη θέματος, μπορεί να
εμπλέξει μια μεγάλη ομάδα φορέων οι οποίοι έχουν σχέση με την παράκτια ζώνη και την
αλληλεπίδραση της με το ανθρωπογενές και το φυσικό περιβάλλον.
Αρχικά η συνεργασία περιλαμβάνει το Ενυδρείο, ως υπηρεσία που ασχολείται με τη
μελέτη και την καταγραφή της υδρόβιας ζωής. Επίσης ο σύλλογος αλιέων έχει σημαντική
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βαρύτητα στην δραστηριότητα, αφού τα μέλη του γνωρίζουν πολύ καλά τόσο την πραγματική
κατάσταση της θάλασσας και των αποθεμάτων ψαριών, τόσο σήμερα όσο και στο παρελθόν.
Συνεχίζοντας τις συνεργασίες με οργανώσεις μπορεί να γίνει επικοινωνία με την
οργάνωση «Μεσόγειος SOS», για την οργάνωση δράσης καθαρισμού της από κοινού με το
σώμα Προσκόπων. Η συνεργασία με την οργάνωση Μεσόγειος SOS μπορεί ακόμα να
προσφέρει τη δυνατότητα να μοιραστούν ενημερωτικά φυλλάδια, σε διάφορες γλώσσες, για
την ευαισθητοποίηση των πολιτών αλλά και των τουριστών της περιοχής.
Η μελέτη των επιπτώσεων του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος αλλά και των έργων
υποδομής στην παράκτια ζώνη είναι μία ερευνητική παράμετρος του προγράμματος
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που μπορεί να μελετηθεί σε συνεργασία με την πολεοδομία,
ως αρμόδια υπηρεσία για τους κανονισμούς δόμησης και τον αιγιαλό.
Οι συνεργασίες και οι κοινές εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να αναπτυχθούν,
περιγράφονται στον επόμενο πίνακα μαζί με τις παιδαγωγικές μεθόδους της Π. Ε. που θα
χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση.

Φορέας

Κοινές εκπαιδευτικές δράσεις

Μέθοδος υλοποίησης
συνεργασίας στο
πλαίσιο της Π.Ε.

Α. Μελέτη δειγμάτων από την παράκτια ζώνη με
Έρευνα Πεδίου
μικροσκόπιο
Υδροβιολογικός
Πειραματική μέθοδος
Β. Από κοινού μετρήσεις των παραμέτρων της
σταθμός Ρόδου
Συζήτηση,
υδρόβιας ζωής και σύγκριση των αποτελεσμάτων
(Ενυδρείο)
Βιβλιογραφική Έρευνα
Γ. Ενημέρωση για τις επιπτώσεις της θαλάσσιας
ρύπανσης στην παράκτια πανίδα
Α. Συζήτηση για τη μείωση των αποθεμάτων
Συζήτηση, Ηθικό
ιχθύων στις θάλασσες λόγω της ρύπανσης
δίλλημα,
Σύλλογος
Β. Ενημέρωση για τα απειλούμενα είδη και
Περιβαλλοντικό
αλιέων
καταγραφή τους
μονοπάτι
Γ. Πραγματοποίηση περιήγησης με βάρκα με
άξονα δράσης: Τουρισμός και αλιεία
Α. Ενημέρωση για την Ελληνική και Ευρωπαϊκή
Νομοθεσία που διέπει την παράκτια ζώνη
Συζήτηση, Ηθικό
Λιμενικό σώμα
Β. Αρμοδιότητες και δυνατότητες επέμβασης του
δίλλημα
Λιμενικού Σώματος
Α. Εθελοντικός καθαρισμός της παράκτιας
Ερεύνα – Δράση,
Οργάνωση
ζώνης σε συνεργασία με τους Προσκόπους
Μελέτη πεδίου «Μεσόγειος
Β. Διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων για τη
Ενημερωτικές
SOS»
θαλάσσια ρύπανση
επισκέψεις
Α.Καταγραφή και σχολιασμός των συγκρούσεων
Συζήτηση, Χρήση
χρήσεων γης
ΤΠΕ, Μελέτη
Πολεοδομία
Β. Εντοπισμός σημείων με ανεπαρκή έργα
Περίπτωσης, Επίλυση
υποδομής
προβλήματος
Γ. Δημιουργία χαρτών με προβληματικά σημεία
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Πρόσκοποι

πρόσβασης στην ακτή
Δ. Δημιουργία κανονισμού αειφόρου διαχείρισης
του κτιριακού δυναμικού της παράκτιας ζώνης
σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις – κατοίκους
Ε. Σύνταξη επιστολών σε συνεργασία με το
Δήμο
Α. Συνεισφορά με υλικά και ανθρώπινο
δυναμικό στο καθαρισμό της ακτής
Β. Κατασκευές με φυσικά υλικά (ξύλο, καλάμια
βότσαλα) εξοπλισμού για την ακτή (παγκάκια,
διάδρομοι κίνησης, πέργκολες σκίασης) μετά
από υποδείξεις της Πολεοδομίας

Έρευνα – Δράση,
Περιβαλλοντικό
Παιχνίδι

Ανάμεσα στα οφέλη που προκύπτουν από τις συνεργασίες του σχολείου με τους
παραπάνω φορείς είναι:
 Η άρση της σχολικής απομόνωσης.
 Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων με
σκοπό την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 Η ανταλλαγή επισκέψεων (μεταξύ φορέα και σχολείου).
 Το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία με τη συμμετοχή όλων των μετόχων στην
εκπαιδευτική διαδικασία.
 Η προώθηση της συνεργατικής μάθησης.
Συμπεράσματα
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την καλλιέργεια
ενεργών πολιτών. Ο βασικός σκοπός της διδακτικής δραστηριότητας ήταν οι μαθητές να
κατανοήσουν τα αίτια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης της παράκτιας ζώνης της Ρόδου και
να αναπτύξουν κριτική σκέψη καθώς και προτάσεις για την αειφόρο διαχείριση της. Οι
στάσεις και οι αξίες που διαμορφώθηκαν είναι οι κρίσιμοι παράγοντες για την ανάληψη
δράσης στην κοινωνική ζωή των μαθητών, τόσο στην προσωπική καθημερινή ζωή τους, όσο
και στην συμμετοχή τους σε εθελοντικές οργανώσεις και συλλόγους.
Η συλλογικότητα και η αφύπνιση της κοινωνικής συνείδησης είναι ιδιαίτερα
σημαντικές όταν απευθύνονται σε μαθητές και καλλιεργούν με τον τρόπο αυτό συνειδήσεις
για τους αυριανούς ενεργούς πολίτες (Τσαμπούκου – Σκαναβή, 2004).
Η διασύνδεση του εκπαιδευτικού κόσμου με τους πολιτικούς, περιβαλλοντικούς
κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς αλλά και με άλλους παράγοντες που επηρεάζουν
τηνεκπαιδευτική δράση, είναι αναγκαία κυρίως για τη συναίνεση σχετικά με τους σκοπούς
της αγωγής (Ορφανός κ.ά., 2005).
Το σύγχρονο σχολείο είναι δυνατόν να συμβάλει καθοριστικά στην καλλιέργεια
ενεργών πολιτών, που να γνωρίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, να εκφράζουν
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την άποψη τους και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία, με διαδικασίες, οι οποίες, μεταξύ
άλλων, να:
 Ενισχύουν τη μάθηση προσανατολισμένη στη δράση. Η διερεύνηση και η ανάληψη
δράσης ενισχύουν τον αυτοσχεδιασμό, προωθούν την αυτονομία, την ανεξαρτησία και
την αυτοπεποίθηση των παιδιών.
 Παρέχουν ποικίλα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως δράσεις στο πεδίο, δραστηριότητες
εκτός τάξης που δίνουν στα παιδιά τη δυνατότητα να απελευθερωθούν από την
«τάξη» και να λειτουργήσουν στο τοπικό και ευρύτερο περιβάλλον.
 Εφαρμόζουν ποικίλες διδακτικές μεθόδους και στρατηγικές μάθησης που να
ενισχύουν την ατομική έκφραση και δημιουργικότητα.
 Ενισχύουν τη συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες που οργανώνονται σε
μαθησιακό περιβάλλον με όρους συνεργασίας και συλλογικής εργασίας. Η
συνεργατική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης αποτελεί γόνιμο εργαλείο
που μπορεί να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση αυτή.
Παράγοντες που θα συντείνουν στη δημιουργία ενός τέτοιου σχολείου, είναι η συνεχής
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ενθάρρυνση τους να συμμετέχουν σε καινοτόμες
δράσεις ή προγράμματα, η επαρκής ενημέρωση των γονέων και των άλλων εμπλεκόμενων
φορέων και τέλος η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, γίνεται
μία τελική σύνθεση όλων των στοιχείων, καταγράφονται τα τελικά συμπεράσματα και
γίνονται οι τελικές προτάσεις. Το υλικό που έχουν συγκεντρώσει και επεξεργαστεί οι μαθητές
σε συνεργασία με τους φορείς, μπορεί να εκτεθεί σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο
σχολείο (αφίσες), αλλά και στον φορέα συνεργασίας (φυλλάδια), ώστε να αποτελέσει
ερέθισμα για ευαισθητοποίηση και δράση και άλλων μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών,
γονέων και κατοίκων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται διάχυση των αποτελεσμάτων του
προγράμματος πέρα από τα στενά όρια της σχολικής αίθουσας και γίνεται με τον τρόπο αυτό
κοινωνική παρέμβαση και σύνδεση του σχολείου με την κοινωνία.
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Τίποτα δεν πάει χαμένο
Κωνσταντίνος Κοζάς
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής ΠΕ11
7ο Γυμνάσιο Ρόδου
konstantinosrodos@gmail.com
Περίληψη
Το σχολικό έτος 2012-13 υλοποιήθηκε στο 7ο Γυμνάσιο Ρόδου το Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «Τίποτα δεν πάει χαμένο». Σκοπός του
προγράμματος ήταν να ενημερώσει, να ευαισθητοποιήσει και να προετοιμάσει τους
σημερινούς μαθητές/τριες και αυριανούς ενεργούς πολίτες, να εμπλακούν σε δράσεις που θα
αντιμετωπίζουν, τόσο τα γενικότερα περιβαλλοντικά ζητήματα40, όσο και το ειδικότερο
πρόβλημα των απορριμμάτων. Κύριο στοιχείο του προγράμματος ήταν η αξιοποίηση των
ΤΠΕ41 και είχε ως τελικό προϊόν την δημιουργία ταινίας ψηφιακής αφήγησης όπου
παρουσιάστηκε το ιστορικό, η διαδικασία και τα αποτελέσματα του προγράμματος.
Λέξεις κλειδιά: Απορρίμματα, ανακύκλωση, project, ΤΠΕ.
Εισαγωγή
Η παραγωγή και η διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα ζήτημα με ποικίλες
περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, το οποίο ξεπερνά τα σύνορα της
χώρας μας και αφορά ολόκληρο τον πλανήτη. Ο ρόλος των πολιτών στην αντιμετώπιση του
συγκεκριμένου προβλήματος είναι ζωτικός, διότι οι τελικές αποφάσεις δεν επηρεάζονται
σημαντικά από τα διεθνή δεδομένα, αλλά κατά κύριο λόγο από τις επιλογές της τοπικής
κοινωνίας (Γαβριλάκης, 2013). Συνεπώς, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη
δράσης από τους σημερινούς μαθητές/τριες και αυριανούς ενεργούς πολίτες κρίνεται
περισσότερο αναγκαία από ποτέ.
Στόχοι
Γνωστικοί: Να κατανοήσουν το πρόβλημα των απορριμμάτων, τις επιπτώσεις του και τους
τρόπους αντιμετώπισης του. Να γνωρίσουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους ανακύκλωσης
των κυριότερων κατηγοριών απορριμμάτων.
Συναισθηματικοί: Να συνειδητοποιήσουν την ύπαρξη του προβλήματος των απορριμμάτων,
να αναγνωρίσουν την σημαντικότητα του και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για αυτό.

40
41
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Ψυχοκινητικοί: Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, συλλογής, καταγραφής, οργάνωσης,
και αξιολόγησης δεδομένων και πληροφοριών. Να καταστούν ικανοί να εργάζονται ομαδικά
και συνεργατικά και να σέβονται τις απόψεις των άλλων.
Επιπλέον, σε επίπεδο σχολικής μονάδας τέθηκε ως στόχος το άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία και η επίτευξη συνεργασιών με κοινωνικούς φορείς.
Μεθοδολογία
Για την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόστηκε η μέθοδος σχεδίου εργασίας (project), η
οποία αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ευρεία μέθοδο (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη,
2005). Πρόκειται για μια ανοικτή, δυναμική και ευέλικτη διαδικασία στην οποία
συμμετέχουν ισότιμα όλοι και ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και
συμβουλευτικός, ενώ όλα τα βήματα πρέπει να γίνονται, όσο αυτό είναι εφικτό, από τους
μαθητές (Παπαβασιλείου, 2011).
Για τη συγγραφή των εργασιών και την δημιουργία των παρουσιάσεων των ομάδων
χρησιμοποιήθηκε ένα απλό λογισμικό υποστήριξης ομάδων εργασίας (Google Docs) που
εντάσσεται στην κατηγορία των συστημάτων συνεργατικής μάθησης, αξιοποιώντας το
διαδίκτυο με βάση τις αρχές της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης της μάθησης (Κόμης,
2004: 237). Επίσης, οργανώθηκε ιστοεξερεύνηση, η οποία είναι ένα σχέδιο διερευνητικής
μαθησιακής δραστηριότητας που ενσωματώνει ΤΠΕ, με σκοπό την άντληση των
απαραίτητων πληροφοριών από τον παγκόσμιο ιστό (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2009:
312). Το συγκεκριμένο μέσο επιλέχθηκε έτσι ώστε να ξεπεραστούν τα προβλήματα της απλής
αναζήτησης στο διαδίκτυο, που είναι χρονοβόρα, εμπεριέχει τον κίνδυνο της έκθεσης σε
ακατάλληλο υλικό και το κυριότερο, είναι μαθησιακά επισφαλής (Φεσάκης & Βλάχου, 2009:
705). Με την ιστοεξερεύνηση οι μαθητές/τριες δεν μεταφορτώνουν άκριτα πληροφορίες από
ιστοσελίδες με αμφισβητούμενη εγκυρότητα, αλλά τις επεξεργάζονται και τις
μετασχηματίζουν. Έτσι, ενθαρρύνεται η ανεξάρτητη και συνεργατική μαθητοκεντρική
διερεύνηση καθώς και η σκέψη ανώτερου επιπέδου (Φεσάκης & Δημητρακοπούλου, 2009:
319). Τελικό προϊόν ήταν η δημιουργία ψηφιακής ιστορίας (Story Telling), με τη χρήση του
λογισμικού Movie Maker, όπου εξιστορήθηκε η διαδικασία και τα αποτελέσματα του
προγράμματος.
Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
ΜΗΝΑΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Συζήτηση, επιλογή θέματος και χωρισμός σε ομάδες

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Συγκέντρωση υλικού από το διαδίκτυο και άλλες πηγές.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Παιδαγωγική επίσκεψη στο χώρο ανακύκλωσης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Εκπαίδευση στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών με τη
χρήση λογισμικού
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Ολοκλήρωση της συγγραφής των εργασιών και δημιουργία
των παρουσιάσεων από τις ομάδες.

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ηχογράφηση των τραγουδιών σε στούντιο

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Τελική επεξεργασία της ταινίας ψηφιακής ιστορίας (Story
Telling)

ΜΑΪΟΣ

Παρουσίαση στην γιορτή του σχολείου για το κλείσιμο του
διδακτικού έτους

Περιγραφή του προγράμματος
Για την επιλογή του θέματος χρησιμοποιήθηκε η κατευθυνόμενη εξερεύνηση του άμεσου
περιβάλλοντος των μαθητριών (δημιουργία ερεθίσματος). Έτσι, τους ζητήθηκε να τραβήξουν
φωτογραφίες (ενδεικτικά εικόνες 1 και 2) από τη γειτονιά τους, στις οποίες θα αποτυπώνεται
μια προβληματική κατάσταση με απορρίμματα. Στη συνέχεια οι μαθήτριες παρουσίασαν τις
φωτογραφίες στην ολομέλεια. Ακολούθησε συζήτηση στην οποία αναδείχθηκε το πρόβλημα
των απορριμμάτων και αποφασίστηκε να μελετηθεί το συγκεκριμένο ζήτημα.
Οι συμμετέχουσες χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το είδος απορριμμάτων που θα
μελετούσαν. Έτσι σχηματίστηκαν οι ομάδες του «Χαρτιού», του «Γυαλιού», του
«Αλουμινίου» και του «Πλαστικού». Κριτήρια χωρισμού ήταν η εξασφάλιση της
ανομοιογένειας στη σύνθεση της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2007) και το επίπεδο εξοικείωσης
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έτσι, κάθε ομάδα να είναι σε θέση να ανταπεξέλθει στις
τεχνολογικές απαιτήσεις του προγράμματος. Συμμετείχαν οι μαθήτριες της Α΄ Γυμνασίου:
Δήμητρα Αντωναράκη, Μαρία-Ελένη Βασιλάκη, Κυριακή Γιάννακα, Τσαμπίκα Δασκαλάκη,
Κωνσταντίνα Ορφανίδη, Λαμπρινή Πίλου, Κωνσταντίνα Σιώσιου, Χρύσα Σιώσιου,
Φραντζέσκα Τσαουσάϊ και Ηλιάννα Χηράκη. Οι προγραμματισμένες συναντήσεις
πραγματοποιούνταν συνήθως Σάββατο πρωί στο εργαστήριο της πληροφορικής του σχολείου.
Από κάθε ομάδα ζητήθηκε η συγγραφή εργασίας, με θέμα το ανακυκλώσιμο είδος που
μελετούσε, χρησιμοποιώντας τα κοινόχρηστα έγγραφα της Google (Google Docs). Έτσι,
κρίθηκε απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού gmail αφού πρώτα εξασφαλίστηκε έγγραφη
γονική συναίνεση. Επίσης, κάθε ομάδα παρουσίασε περίληψη της εργασίας στην ολομέλεια
με τη μορφή PowerPoint (εικόνες: 9 και 10).
Με τη χρήση των Google Docs έγινε δυνατή η διάδραση μεταξύ των μαθητριών, οι οποίες
διαμόρφωναν από κοινού και σε πραγματικό χρόνο τις εργασίες τους ακόμα και εκτός
σχολικού ωραρίου. Ως αποτέλεσμα, οι τέσσερεις ομάδες μπορούσαν να αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους, ώστε κάθε ομάδα να συμπληρώνει ή και να διορθώνει τις εργασίες των
υπολοίπων.
Το περιεχόμενο των εργασιών κάλυπτε συνοπτικά τη διαδικασία παραγωγής του
συγκεκριμένου ανακυκλώσιμου προϊόντος, τις επιπτώσεις από την δημιουργία και διαχείριση
των απορριμμάτων και τέλος, τους τρόπους αντιμετώπισης, με ιδιαίτερη έμφαση στα
προβλήματα που συναντώνται σε τοπικό επίπεδο.
Όπως προαναφέρθηκε, για τη συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών
χρησιμοποιήθηκε η ιστοεξερεύνηση.
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Στις μαθήτριες προτάθηκε να αναζητήσουν στοιχεία και να παρακολουθήσουν επιλεγμένα
βίντεο σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες.
Μεταξύ άλλων επισκέφθηκαν τους παρακάτω ιστοτόπους:
 http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?CatId=77, όπου ενημερώθηκαν για τα απόβλητα
από κατεδαφίσεις και κατασκευές.
 https://www.youtube.com/watch?v=Mvjb8p_ngwU, όπου παρακολούθησαν το
ντοκιμαντέρ «Πεταμένο Φαγητό» που είχε προβληθεί στο doc on air.
 http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-themes?p_param=A1501,
όπου αναζήτησαν στοιχεία για την παραγωγή απορριμμάτων στην Ελλάδα.
 http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231204223, όπου διάβασαν το
άρθρο με τίτλο Τα ηλεκτρονικά απορρίμματα «πιο πλούσια σε χρυσό από ότι τα
ορυχεία».
 http://www.exandasdocumentaries.com/gr/documentaries/bysubject/environment?start
=5, όπου παρακολούθησαν την ταινία του Γιώργου Αγγελόπουλου και του Εξάντα
«Ψηφιακά Νεκροταφεία».
 http://www.eedsa.gr/Contents.aspx?catid=47&lang=gr, όπου διάβασαν για τα
επικίνδυνα απόβλητα.
 http://www.diaamath.gr/, όπου μελέτησαν τη λειτουργία ενός φορέα διαχείρισης
στερεών αποβλήτων.
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο χώρο της Αστικής Μη
Κερδοσκοπικής Εταιρίας (ΑΜΚΕ) «Εθελοντές για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό της
Ρόδου» (εικόνα 3), όπου συγκεντρώνονται, συμπιέζονται και συσκευάζονται, χαρτί,
αλουμίνιο, πλαστικό και γυαλί, ώστε να μεταφερθούν σε ειδικά κέντρα ανακύκλωσης στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Η περιβαλλοντική ομάδα αφού ενημερώθηκε από τον αρμόδιο υπάλληλο
(εικόνα 4) συμμετείχε στη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών (εικόνα 5), και βοήθησε στην
τοποθέτηση τους (εικόνα 6) στα ειδικά μηχανήματα συμπίεσης (εικόνες 7 και 8).
Εμπνευσμένες, τόσο από τη διαδικτυακή περιήγηση, όσο και από την εκπαιδευτική επίσκεψη,
οι συμμετέχουσες έγραψαν τους στίχους δύο τραγουδιών με θέμα την ανακύκλωση, τα οποία
και ηχογραφήθηκαν42 σε στούντιο που παραχωρήθηκε δωρεάν από την Αδελφότητα
Ολυμπιτών Ρόδου «Η Βρυκούς» (εικόνες 11 και 12). Τα δύο τραγούδια διάνθησαν μουσικά
την ταινία που δημιουργήθηκε με τη χρήση του λογισμικού Movie Maker. Η ταινία
προβλήθηκε στην σχολική γιορτή του 7ου Γυμνασίου, στο κλείσιμο του διδακτικού έτους και
εξιστορούσε το σύντομο ταξίδι της περιβαλλοντικής ομάδας.
Αξιολόγηση προγράμματος
Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος είχε τη μορφή της ομαδικής (ανά ομάδα εργασίας),
αλλά και ατομικής αυτοαξιολόγησης. Μέσα από συζήτηση, στην ολομέλεια, εκτιμήθηκαν ο
βαθμός επίτευξης των στόχων, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η ποιότητα και πληρότητα
των εργασιών που συνέγραψαν οι ομάδες.

Θα ήταν παράληψη να μην αναφέρουμε την εθελοντική προσφορά των Βασίλη Λεντάκη και Μιχάλη
Μπαλασκά των οποίων η συνδρομή ήταν καθοριστική τόσο στην ηχογράφηση όσο και στη μουσική σύνθεση
των τραγουδιών
42
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Μέσα από την παράθεση των εμπειριών και τις παρατηρήσεις των παιδιών αναδείχθηκαν
τόσο τα θετικά στοιχεία, όσο και οι αδυναμίες του προγράμματος, εξασφαλίζοντας την
απαραίτητη ανατροφοδότηση για βελτίωση στο μέλλον. Συγκεκριμένα, με την αναζήτηση,
την κατηγοριοποίηση και τον μετασχηματισμό των πληροφοριών από το διαδίκτυο και από
άλλες πηγές, έγινε εφικτή η πραγματοποίηση των γνωστικών στόχων. Η εκτεταμένη χρήση
ΤΠΕ, τόσο κατά τη συλλογή των πληροφοριών (ιστοεξερεύνηση), όσο και κατά τη συγγραφή
και παρουσίαση των εργασιών (Google Dogs, PowerPoint, Movie Maker), αφενός κάλυψε
τους ψυχοκινητικούς στόχους, αφετέρου προσέδωσε διεπιστημονική διάσταση στο
πρόγραμμα (Φέρμελη κ.α., 2008). Επίσης, οι παραπάνω δραστηριότητες σε συνδυασμό με τη
διδακτική επίσκεψη ευαισθητοποίησαν τις συμμετέχουσες, οι οποίες συνειδητοποίησαν το
πρόβλημα των απορριμμάτων και εκδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτό συγγράφοντας και
ερμηνεύοντας δύο τραγούδια με σχετικό περιεχόμενο. Με την δημιουργία των τραγουδιών
και της ψηφιακής ιστορίας οι μαθήτριες παρουσίασαν το όραμα τους για το αύριο, το οποίο
και μετέδωσαν σε συμμαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και εκπροσώπους κοινωνικών φορέων
που παραβρέθηκαν στη γιορτή του σχολείου τους. Επιπλέον, η συνεργασία με την ΑΜΚΕ
«Εθελοντές για το περιβάλλον και τον Πολιτισμό της Ρόδου» και το πολιτιστικό σωματείο
Αδελφότητα Ολυμπιτών Ρόδου «Η Βρυκούς» συνέβαλε στο άνοιγμα του σχολειού στην
κοινωνία. Τέλος, η παρουσίαση στην καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση πέτυχε και την
απαραίτητη διάχυση των αποτελεσμάτων.
Παράρτημα

Εικόνα 1.
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Tα άγρια εδώδιμα χόρτα της Κρήτης: ιδιότητες και παράδοση
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Περίληψη
Στην παρούσα εργασία καταγράφονται οι ιδιότητες άγριων εδώδιμων χόρτων της Κρήτης
μέσα από τη φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το περιβαλλοντικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα είχε ως σκοπό την ανάδειξη της αξίας των τοπικών άγριων εδώδιμων χόρτων.
Υλοποιήθηκε στο 6ο Γυμνάσιο Ηρακλείου το σχολικό έτος 2014. Η προσέγγιση του
προγράμματος έγινε με τη μέθοδο project. Το project, διάρκειας επτά μηνών, υλοποιήθηκε
εθελοντικά εκτός ωρολογίου προγράμματος σε είκοσι πέντε μαθητές. Οι μαθητές
αναγνωρίζουν και ταξινομούν τα τοπικά εδώδιμα χόρτα και τα συγκρίνουν με άλλες περιοχές.
Μαθαίνουν, με βιωματικές δράσεις, τις ιδιότητες των άγριων χόρτων και τη σημασία τους
στην υγεία, στην επιστήμη, στην διατροφή, στην παράδοση με στόχο την προστασία τους
στις επόμενες γενεές. Στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση της περιβαλλοντικής
πληροφορίας καθώς και η δημιουργία αυριανών περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών.
Λέξεις κλειδιά: άγρια εδώδιμα χόρτα, ιδιότητες εδώδιμων χόρτων Κρήτης
Εισαγωγή
Το πόσο στενές ήταν οι σχέσεις μας με τη φύση και τα χόρτα το μαρτυρούν, η πλούσια
βιβλιογραφία και τα χιλιάδες αποσπάσματα που σώζονται από την αρχαιοελληνική
γραμματεία. Τα ίδια χόρτα που συνέλεγαν οι πρόγονοί μας (βρίσκουμε γι’αυτά μαρτυρίες στο
Θεόφραστο, στον Διοσκουρίδη, στα Συμποσιακά του Πλούταρχου, στα Γεωργικά του
Νικάνδρου) και τα χρησιμοποιούσαν σαν ξεχωριστά πιάτα ή για να συνοδεύουν άλλα, τα ίδια
θα συναντήσουμε και σε σημερινά τραπέζια στην ύπαιθρο κυρίως. Τα σημερινά δημώδη
ονόματά τους συχνά διαφέρουν λίγο ή καθόλου από τις αρχαίες ονομασίες τους. Η παράδοση
της αναγνώρισης και της συλλογής άγριων χόρτων σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας ξεχάστηκε
(Παπούλιας, 1999). Ωστόσο μέσα από το πρίσμα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι
εφικτή η συνέχιση της παράδοσής τους.
Στην εποχή μας γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική η ανάγκη για επιστροφή στην
παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή. Πρόκειται για διατροφή, η οποία περιλαμβάνει πολλών
ειδών αγριόχορτα τα οποία μπορούν μαγειρεμένα ή ωμά να γίνουν μέρος της καθημερινής
διατροφής, που θα αποτελέσει σύμμαχο μιας καλύτερης υγείας (Ψυλλάκη, 2008). Στην
Ελλάδα, τα άγρια χόρτα αποτελούν μια διατροφική συνήθεια που στις μέρες μας έχει
αποδειχτεί ότι είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για την υγεία (Παπιομύτογλου, 2011). Οι
διατροφικές συνήθειες κάθε λαού δεν είναι τίποτα άλλο παρά το καταστάλαγμα μιας
περιπέτειας που ξεκινά εκατοντάδες χρόνια πριν, και που είχε εναγώνιο στόχο την
ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών σε τροφή. Όταν εξασφαλιζόταν η ποσότητα της
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τροφής τότε άρχιζε και η πολλές φορές ηδονιστική αναζήτηση της ποιότητας, εκφραζόμενη
ως γεύση.
Η κρητική διατροφή είναι οι διατροφικές συνήθειες που απέκτησε ένας λαός λιτοδίαιτος,
κατατρεγμένος, επαναστάτης με πεντακόσια χρόνια σκλαβιάς στη νεότερη ιστορία του. Τα
άγρια χόρτα είναι ένα βασικό συστατικό της κρητικής διατροφής. Οι φυτικές ίνες που
περιέχουν είναι απαραίτητες για την πέψη και την ομαλή λειτουργία των εντέρων. Περιέχουν
μεταλλικά στοιχεία (ασβέστιο, σίδηρο, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο, μαγγάνιο), βιταμίνες του
συμπλέγματος Β, βιταμίνη C, υδατάνθρακες και πρωτεΐνες, προβιταμίνη Α (καροτίνη), ουσίες
απαραίτητες για τον οργανισμό μας. Τα άγρια χόρτα δεν επιβαρύνουν τον οργανισμό μας με
λίπη. Τα περισσότερα από τα άγρια χόρτα έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες και είναι δυνατό να
βελτιώσουν την υγεία μας ή να συμβάλλουν στην αποκατάστασή της (Δημητράκης, 2001).
Εντύπωση προκαλεί η ύπαρξη του μεγάλου αριθμού ειδών φυτών, σε μια σχετικά μικρή
περιοχή, όπως η Κρήτη. Έχει υπολογισθεί ότι στην Κρήτη υπάρχουν περίπου 1.800 γνωστά
είδη και υποείδη φυτών από τα οποία περισσότερα από 190 είναι ενδημικά, γεγονός που
κατατάσσει τη χλωρίδα της στις πλουσιότερες της Μεσογείου (Αλιμπέρτης, 2006). Όλη η
Ελλάδα έχει 6.500 περίπου και ολόκληρη η Ευρώπη 13.000. Αξιοσημείωτος, όμως, είναι ο
αριθμός των ενδημικών φυτών. Ένα μεγάλο κομμάτι της χλωρίδας της Κρήτης καταλαμβάνει
η άγρια εδώδιμη χλωρίδα. Εδώδιμα άγρια χόρτα εννοούμε τα βρώσιμα ή αλλιώς φαγώσιμα
χόρτα. Ο πλούτος της χλωρίδας της Κρήτης οφείλεται στη γεωγραφική της θέση, που της
εξασφαλίζει ήπιο κλίμα, στην ύπαρξη πολλών βουνών, που χωρίζονται μεταξύ τους από
κοιλάδες ή μικρές πεδιάδες και στην ύπαρξη πολλών φαραγγιών, με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ποικίλοι βιότοποι με διαφορετικό μικροκλίμα, που επηρεάζει τη χλωρίδα
κάθε περιοχής (Σφήκας, 1994).
Περισσότερα από 150 είδη και υποείδη άγριων φυτών συμμετέχουν στο διαιτολόγιο των
Κρητικών. Αυτά τα φυτά έχουν εδώδιμη και θεραπευτική χρήση, γι’ αυτό είναι πολύ
σημαντικό να καταγραφούν, ώστε να τα μάθουν οι νεότερες γενιές. Έτσι, θα δώσουμε στις
γενιές που θα επακολουθήσουν, το ερέθισμα να υιοθετήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες
και ίσως τις ευαισθητοποιήσουμε, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, έτσι ώστε να
περιχαρακώσουν και να διατηρήσουν την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά, μιας και η
διατροφή αποτελεί μέρος του πολιτισμού μας. Η πλούσια σε εδώδιμα είδη κρητική χλωρίδα
παρείχε πάντα στο κρητικό νοικοκυριό τη δυνατότητα να συμπεριλαμβάνεται στη διατροφή.
Στις μινωικές τοιχογραφίες φαίνεται έκδηλα η ιδιαίτερη σχέση που είχαν οι παλιοί Κρήτες με
τη φύση και τα γεννήματά της καθώς εικονίζονται πολλά φυτά, τα οποία διαδραμάτιζαν έναν
εντελώς ιδιαίτερο ρόλο στην καθημερινή ζωή και λατρεία (Σταυριδάκης, 2006).
Η ανάδειξη της βιολογικής αξίας της κρητικής διατροφής ξεκίνησε με τη λεγόμενη
«Μελέτη των επτά χωρών» η οποία άρχισε το 1957 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σκοπός της
μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης της διατροφής στην υγεία και μακροζωία σε επτά
διαφορετικές χώρες και περιοχές (Φινλανδία, ΗΠΑ, Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα (Κέρκυρα και
Κρήτη), Γιουγκοσλαβία, και Ιαπωνία). Στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται η Κρήτη να έχει το
μικρότερο αριθμό θανάτων από καρκίνους και καρδιαγγειακά νοσήματα από όλες τις άλλες
περιοχές και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά. Επίσης ο πληθυσμός της Κρήτης ήταν ο
μακροβιότερος. Ο κρητικός μάζευε άγρια χόρτα σε μη ρυπογόνες περιοχές. Ένα πλεονέκτημα
των άγριων χόρτων σε σχέση με τα καλλιεργούμενα είναι το γεγονός, ότι αν συλλέγονται από
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καθαρό τόπο, είναι απαλλαγμένα από χημικούς ρύπους δηλαδή φυτοφάρμακα, λιπάσματα
(Οικονομάκης, 2009).
Περιγραφή project
Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος
ήταν: βίντεο, εφημερίδες, το διαδίκτυο, ο καταιγισμός ιδεών, η χαρτογράφηση εννοιών, η
χρήση εργαστηριακού εξοπλισμού, το πείραμα, η συνέντευξη, η παρατήρηση, η μελέτη
πεδίου, τα φύλλα εργασίας και αξιολόγησης, η αντιπαράθεση, η συζήτηση με ειδικούς, το
κολάζ, η εκπαιδευτική επίσκεψη σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ Ανωγείων
και ΚΠΕ Καστοριάς). Τα εκπαιδευτικά εργαλεία του project μπορούν να τροποποιηθούν
χρονικά, τοπικά και ανάλογα την υποδομή της σχολικής μονάδας (Frey, 2002).
Οι παιδαγωγικοί - διδακτικοί - στόχοι για τον κόσμο (κριτικός γραμματισμός), του
project ήταν:
 η ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης ώστε ο μαθητής να
διατυπώνει απόψεις, να επιχειρηματολογεί, να εκφράζεται, να
επικοινωνεί, να δρα συλλογικά, συνεργατικά και δημοκρατικά, να
κατανοήσει την αδιάσπαστη σχέση ανθρώπου - φύσης,
 η έμφαση σε ό,τι ενδιαφέρει τους μαθητές και σχετίζεται με τα βιώματά
του,
 η ανάδειξη ποικίλων εκδοχών της πραγματικότητας.
Οι γνωστικοί στόχοι ήταν:


η αναγνώριση, ταξινόμηση και σύγκριση των τοπικών εδώδιμων
χόρτων.
 η κατανόηση των ιδιοτήτων των άγριων χόρτων και η σημασία τους
στην υγεία, στην επιστήμη, στην διατροφή και στην παράδοση,
 η απόκτηση εμπειρίας και γνώσης της σύγχρονης τεχνολογίας,
 η εξάσκηση στον επιστημονικό τρόπο σκέψης.
Το πρόγραμμα συνδέεται με τα προγράμματα σπουδών της Βιολογίας και έχει στα
επιμέρους θέματα διαθεματικότητα (Αρχαία, Οικιακή Οικονομία, Πληροφορική, Χημεία).
Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές προβληματισμένοι στο ότι η κρητική διατροφή έχει δεχτεί
τις επιδράσεις της δυτικής διατροφικής ταχυφαγικής μόδας σε σημαντικό βαθμό και κυρίως
στην αύξηση της κατανάλωσης κρέατος, θέλησαν μέσω ενός περιβαλλοντικού προγράμματος
να αναδείξουν την αξία των άγριων χόρτων του τόπου τους. Ακολούθησαν συζητήσεις,
καταιγισμός ιδεών, ανταλλαγή απόψεων.
Οι μαθητές εργάστηκαν σε έξι ομάδες (ζοχοί, σκορδουλάκοι, σταμναγκάθια, ασκολύμπροι,
χοιρομουρίδες, γαλατσίδες) συγκεντρώνοντας αρκετές πληροφορίες για κάθε επιμέρους θέμα.
Έγινε ενημέρωση για τη διετή συνεργασία του σχολείου στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συντονίζει το ΚΠΕ Καστοριάς (εγκεκριμένο από το
Υπουργείο Παιδείας) με θέμα: «Βιοποικιλότητα - Το εργαστήρι της ζωής».
Το χρονοδιάγραμμα του project φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα 1:
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ΝΟΕ
ΜΒΡΙ
ΟΣ

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

ΜΑΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ ΦΕΦΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΣ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΟΡΤΟΛΟΓΙΟΥ
ΚΟΛΑΖ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΑΠΟ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΑΠΟΥΔΕΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΠΕ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ - ΒΙΝΤΕΟ
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ
ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

Πίνακας 1: η εξέλιξη του προγράμματος
Στο δεύτερο στάδιο οι μαθητές κατέγραψαν τα ευρήματά τους σε power point και κάθε
ομάδα παρουσίασε τα αποτελέσματα στην ολομέλεια. Σε αυτή τη δραστηριότητα κάθε ομάδα
παρουσίαζε τέσσερα τοπικά άγρια εδώδιμα χόρτα (επιστημονική ονομασία, χαρακτηριστικά,
ιδιότητες, συνταγές).
Ενδεικτικά οι μαθητές αναφέρουν: «τα χόρτα που μαζεύουμε δε τα ξεριζώνουμε για να
μπορεί να διατηρείται το γενετικό υλικό του (DNA). Θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τα διάφορα
ξένα σώματα και χορταράκια που δεν τρώγονται, αφαιρούμε τα κιτρινισμένα ή άρρωστα φύλλα
και βλαστάρια τους. Το ιδανικό είναι να φάμε τα χόρτα την ίδια ημέρα που θα τα μαζέψουμε.
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Αν δεν βραστούν την ίδια ημέρα, είναι απαραίτητο να φυλαχθούν στο κάτω μέρος του ψυγείου,
κλεισμένα σε αεροστεγείς πλαστικές σακούλες, κατάλληλες για τρόφιμα, από τις οποίες θα
αφαιρεθεί ο περισσότερος αέρας, συμπιέζοντας τις. Επίσης, είναι απαραίτητο να γίνεται
καθαρισμός, γιατί η υγρασία ευνοεί τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών που υπάρχουν
σ’ αυτό, με αποτέλεσμα να χαλάσουν. Το πλύσιμο των χόρτων γίνεται σε κρύο νερό. Δεν πρέπει
να αφήουμε τα χόρτα να μουσκεύουν για πολύ ώα, γιατί πολλά συστατικά τους διαλύονται στο
νερό και έτσι μειώνεται η θρεπτική αξία τους. Αν τα χόρτα που θα φάμε υποψιαζόμαστε ότι
προέρχονται από βοσκοτόπους, και τα έχουν επισκεφτεί σκυλιά, είναι πιθανόν να έχουν
κολλήσει πάνω τους αυγά παρασίτων (τσιμπούρια, εχινόκοκκος), καλό είναι να τα μουσκεύουμε
πρώτα σε ξιδόνερο. Είναι γεγονός, ότι τα χόρτα είναι θρεπτικότερα όταν τρώγονται ωμά. Τα
πικρά χόρτα (ραδίκια, βρούβες, βλήτα, στίφνος) πρέπει να βράζονται σε πολύ νερό, για να
ξεπικρίσουν. Τα υπόλοιπα χόρτα, βράζονται σε λίγο νερό και με σκεπασμένη κατσαρόλα, για να
μην χάνουν όλα τα θρεπτικά τους συστατικά. Οι βολβοί είναι συνήθως πικροί. Για να
ξεπικρίσουν, πρέπει να βράσουν και να αλλαχτεί το νερό μερικές φορές. Τα βρασμένα χόρτα
σερβίρονται με λάδι, λεμόνι, ξύδι».
Ενδεικτικά οι ιδιότητες κάποιων άγριων εδώδιμων τοπικών χόρτων καταγράφονται, από
τους μαθητές, ως εξής:

Cichorium spinosum L. (Σταμναγκάθι)
Το χόρτο με τους περισσότερους λάτρεις και κυρίως αυτό που φυτρώνει στα παράλια που
είναι (λόγω αλατιού) και νοστιμότερο. Θα το βρούμε και στην ορεινή ζώνη ανάμεσα σε
βράχους, με τη χαρακτηριστική αγκαθωτή ταξιανθία του. Τους αποξυλωμένους βλαστούς
τους χρησιμοποιούσαν παλιότερα για να προστατεύουν το νερό, στις στάμνες, από τα έντομα
(από κει προήλθε και η ονομασία σταμναγκάθι). Έχει διουρητικές ιδιότητες καθώς και
φαρμακευτικές διότι εμπλουτίζεται από το ιώδιο της θάλασσας. Είναι διουρητικό,
αντιδιαβητικό, χρησιμοποιείται για παθήσεις του ήπατος, της χολής, του σπλήνα. Τρώγεται
ωμό ή βραστό ή αυγολέμονο με αρνάκι.

Scolymus hispanicus L. (Ασκόλυμπρος)
Πολυετές φυτό που συναντούμε σε άγονα και χέρσα εδάφη χαμηλού υψομέτρου.
Αναφέρεται από τον Θεόφραστο ως λειμώνιος σκόλυμος. Ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος
αναφέρουν ότι η ρίζα του μεταξύ των άλλων είχε και αποσμητικές ιδιότητες. Προσφέρει
φυτικές ίνες για την καλή λειτουργία του εντέρου. Ωφελεί σε δερματικές παθήσεις, πέτρες
νεφρών και αρθρίτιδες. Οι ρίζες ή γούλες μαγειρεύονται με κατσικάκι αυγολέμονο. Ο
βρασμένος ζωμός του πίνεται ως διουρητικό.
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Sonchus oleraceus L., Sonchus asper (Τσόχος ή Ζοχός)
Κοινό ετήσιο φυτό με γαλακτώδη χυμό σε καλλιεργημένα και ακαλλιέργητα χωράφια
που διατηρούν υγρασία. Βραστό ή τσιγαριστό αλλά και ωμό σε σαλάτες. Είναι αντίδοτο
δηλητηρίων, τονωτικό, γαλακταγωγό. Οι Κρητικοί όταν μαγειρεύουν χοχλιούς (σαλιγκάρια)
ρίχνουν στην κατσαρόλα και λίγο τσόχο ως αντίδοτο σε περίπτωση ύπαρξης δηλητηριώδους
χοχλιού. Έχει μικρά και κίτρινα άνθη. Έχει οδοντωτά φύλλα. Είναι τα πρώτα χόρτα που
εμφανίζονται μετά τις πρώτες βροχές του φθινοπώρου. Ο ζωμός του με λεμόνι θεωρείται
καθαρτικός και τονωτικός (περιέχει κάλιο, σίδηρο, κ.α). Με ζοχούς γίνονται νόστιμα και
θρεπτικά χορτοπιτάκια.

Muscari comosum Mill. (Ασκορδούλακας, Βολβός)
Το όμορφο κρινάκι με το γευστικό βολβό σε καλλιεργημένες ή ακαλλιέργητες εκτάσεις
σε υψόμετρο μέχρι και 900 μέτρα. Ο Ιπποκράτης το συνιστούσε ως γαλακταγωγό και ως
βοηθητικό της σύλληψης. Ο Διοσκουρίδης τον θεωρούσε ευστόμαχο και κατά των
αιμορροΐδων, των πανάδων δέρματος και της πιτυρίδας. Οι αρχαίοι Έλληνες και οι
Βυζαντινοί το θεωρούσαν αφροδισιακό, ενώ ο ποιητής Θεόκριτος το εκθειάζει ως τροφή των
χωρικών.
Οι μαθητές δημιούργησαν ερωτηματολόγιο για τα άγρια χόρτα και πήραν συνεντεύξεις
από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους. Καταγράφηκαν τα ευρήματα και παρουσιάστηκαν
στην ολομέλεια σε επόμενη συνάντηση. Πραγματοποιήθηκε ομιλία και βιωματική δράση σε
τοπικό χωράφι από ειδικούς επιστήμονες (πανεπιστημιακό καθηγητή φυτολογίας και
γεωπόνο του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης). Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές
αναγνώριζαν με ειδικές κλείδες φυτών και με τη βοήθεια των ειδικών συνεργατών τα άγρια
εδώδιμα χόρτα της περιοχής. Κατανόησαν ότι τα άγρια χόρτα αποτελούν στοιχείο της
παράδοσης και του πολιτισμού του τόπου τους.
Ακολούθησε δημιουργία χορτολογίου με τοπικά βρώσιμα άγρια χόρτα. Δημιουργήθηκαν
κολάζ από κάθε ομάδα με ζωγραφιές τοπικών άγριων χόρτων.
Πραγματοποιήθηκαν δύο προγραμματισμένες εκπαιδευτικές επισκέψεις σε Κέντρα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ): ένα εντός εμβέλειας (ΚΠΕ Ανωγείων Ρεθύμνου) και
ένα εκτός (ΚΠΕ Καστοριάς). Στο ΚΠΕ Ανωγείων οι μαθητές πήραν συνέντευξη για τα άγρια
χόρτα της περιοχής από ηλικιωμένους. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το
ίδιο με αυτό που πήραν συνέντευξη από τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους που ζούσαν
στο νομό Ηρακλείου. Έγινε συγκριτική μελέτη μεταξύ των άγριων βρώσιμων χόρτων
Ηρακλείου και Ρεθύμνου. Έγινε και καταγραφή μαντινάδων, από τους παππούδες τους, με
τοπικά άγρια χόρτα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: «Άγρια χόρτα βγάνει η γης κι είναι
υγειάς πεσκέσι το σταμναγκάθι είν εκειά, βαστά την πρώτη θέση - Με λένε τσόχο και θα πω ότι
καλά κατέχω κι ασβέστιο και σίδηρο και βιταμίνες έχω - Το σταμναγκάθι άμα βρει και λάδι και
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λεμόνι γυρεύει ρακομπούκαλο κι εκειά κοντοσιμώνει - Εγώ’μαι χόρτο του θεού, με λένε
Γοργογιάννη, κι όποιος με βράσει και με πιεί, όπου πονεί θα γιάνει».
Το Μάιο, πριν τις εξετάσεις, έγινε τελική εκδήλωση των προγραμμάτων όπου η ομάδα
συμμετείχε με αφίσα η οποία απεικόνιζε οκτώ τοπικά εδώδιμα άγρια χόρτα με τις ιδιότητές
του (σχήμα 1), κολάζ, καθώς και με όλα τα επιτεύγματα των μαθητών.

Σχήμα 1: αφίσα προγράμματος
Στο τρίτο στάδιο, οι μαθητές έστειλαν προσκλήσεις στους γονείς, στους συναδέλφους,
στους εξωτερικούς συνεργάτες και στην τοπική κοινότητα με σκοπό να παρακαλουθήσουν
την τελική εκδήλωση του προγράμματος. Αυτό το στάδιο αποτέλεσε στάδιο στοχασμού,
κριτικής και αξιολόγησης του μαθητή και του εκπαιδευτικού, ενίσχυση αυτοεκτίμησης,
αναβάθμιση της σχολικής ζωής.
Συλλέχθηκαν οι φωτογραφίες και τα βίντεο της κάθε ομάδας και δημιουργήθηκε ένα
τελικό movie maker. Ακολούθησε σχολιασμός και επισκόπηση του προγράμματος.
Δημιουργήθηκε ένα έντυπο με όλες τις δραστηριότητες και οι μαθητές έφτιαξαν ένα power
point και το movie maker για την τελική παρουσίαση στο σχολείο.
Τέλος, οι μαθητές είχαν δημιουργήσει μικρές καρτούλες από το χορτολόγιό τους
(επιστημονική ονομασία τοπικού άγριου εδώδιμου χόρτου με τις ιδιότητες του) και το
μοίρασαν στους παραβρισκόμενους της τελικής παρουσίασης με σκοπό τη διάχυση της
πληροφορίας.
Η αξιολόγηση έγινε από τα ομαδικά και τα ατομικά επιτεύγματα των μαθητών, από τις
δεξιότητες που δεν αφορούν ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο αλλά επηρεάζουν τη σχολική
απόδοση σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και από το σχεδιασμό της τελικής παρουσίασης
των αποτελεσμάτων (Ζυγούρη, 2005). Από την αξιολόγηση διαπιστώνεται ότι οι μαθητές που
συμμετείχαν, κατανόησαν σε ικανοποιητικό βαθμό νέα γνωστικά αντικείμενα, ενώ οι στόχοι
που είχαν τεθεί επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους. Επίσης προκύπτει ότι η πλειοψηφία των
μαθητών εκδηλώνει θετική στάση και πρόθεση για ανάληψη δράσης υπέρ του περιβάλλοντος,
αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προστασίας και διατήρησης των άγριων εδώδιμων
χόρτων.
Οι γονείς έπαιξαν σημαντικό και ενθαρρυντικό ρόλο σε όλη τη διάρκεια του
προγράμματος. Στο τέλος, δόθηκε σε κάθε μαθητή ξεχωριστά το τελικό movie maker και ένα
αναμνηστικό δίπλωμα. Η εκδήλωση η οποία λειτούργησε και ως τελική αξιολόγηση έλαβε
θετικά σχόλια.
Συμπεράσματα
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Οι κάτοικοι της Κρήτης από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα καταναλώνουν την
πλούσια εδώδιμη χλωρίδα της, μία συνήθεια διατροφική η οποία πρέπει να υιοθετηθεί και
από τις νέες γενιές. Η παρούσα εργασία θα βοηθήσει όλους εκείνους (μαθητές, γονείς,
εκπαιδευτικούς) που θέλουν να γνωρίσουν τις πολυάριθμες ευκαιρίες που μας παρέχει η
φύση, θα μας ωφελήσει σημαντικά διότι θα μπορέσουμε ν’ αναγνωρίζουμε και να μαζεύουμε
ευκολότερα τα εδώδιμα άγρια χόρτα. Με την υλοποίηση του προγράμματος και την
αξιοποίηση της τοπικής γνώσης, οι μαθητές ενημερώθηκαν σφαιρικά και πολύπλευρα για τα
τοπικά εδώδιμα άγρια χόρτα ώστε ως αυριανοί περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες να
ενεργοποιηθούν και να δράσουν ατομικά και συλλογικά για τη διατήρηση τους. Παράλληλα,
ευαισθητοποιήθηκαν οι μαθητές, οι γονείς, οι πολίτες του νησιού για την προστασία της
ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς του τόπου τους.
Εν κατακλείδι, τα περιβαλλοντικά προγράμματα είναι αναγκαία για τη διάχυση της
περιβαλλοντικής πληροφορίας, για τη διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων γενεών.
Εξάλλου οι παραδόσεις κάθε τόπου και η προστασία του φυσικού του πλούτου αποτελεί
ηθικό χρέος απέναντι στις νέες γενιές.
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Πηγές Καλλιθέας: πηγή ζωής και αειφορικής ανάπτυξης
του τόπου μας
Κυριακάκη Χαρίκλεια
Φιλόλογος ΠΕ 02
Γυμνάσιο Καλυθιών
hara.kyriakaki@gmail.com

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Πηγές Καλλιθέας: πηγή ζωής και
αειφορικής ανάπτυξης του τόπου μας», εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο Καλυθιών κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2014-15. Συμμετείχαν 20 μαθητές από τη Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου με την επίβλεψη
δύο εκπαιδευτικών. Οι μαθητές/-τριες μέσα από μια ολιστική, συνεργατική και βιωματική
μαθησιακή διαδικασία, ακολουθώντας μεθοδολογία έρευνας, ασχολήθηκαν με τις ποικίλες
διαστάσεις του θέματος, το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του σχολείου με την
τοπική κοινωνία. Κύριος σκοπός ήταν η συνειδητοποίηση της διαχρονικής σημασίας του τοπικού
περιβάλλοντος των Πηγών της Καλλιθέας, στη ζωή των κατοίκων και των τρόπων
αλληλεπίδρασης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην έννοια
της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης.
Λέξεις κλειδιά: αειφορία, αειφόρος ανάπτυξη, ιαματικές πηγές Καλλιθέας, μέθοδος project
Εισαγωγή
Βασικός σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), όπως διατρέχει τα ελληνικά
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, μέσω της διεπιστημονικής, διαθεματικής ανάπτυξης, αποτελεί
η διαμόρφωση αυτόνομων και ενεργών πολιτών, οι οποίοι είναι περιβαλλοντικά
ευαισθητοποιημένοι, κατέχουν τη σχετική γνώση και διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες και
τη θέληση, προκειμένου να καταστούν παράγοντες αλλαγών προς την κατεύθυνση επίλυσης
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Έχουν οράματα και αξίες που τους βοηθούν να
διαπραγματεύονται και να σχεδιάζουν ατομικά και συλλογικά τους κοινωνικούς όρους της
αειφορίας, προσδιορίζοντας αυτόνομα το παρόν τους και επαγρυπνώντας για το μέλλον των
γενεών που θα έρθουν. Διερευνούν και σκέπτονται κριτικά, συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων, παρεμβαίνουν δυναμικά και δημοκρατικά στα κοινωνικά δρώμενα, με σκοπό τις
αλλαγές που απαιτούνται για τη διαμόρφωση των συνθηκών της αειφόρου ανάπτυξης (Φλογαΐτη,
2005).
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα προγράμματα Π.Ε. προσφέρουν τη δυνατότητα για
δημιουργικές δραστηριότητες στο σχολείο και κινητοποιούν βιωματικές και ερευνητικές
εκπαιδευτικές διαδικασίες, οι οποίες συχνά απουσιάζουν από την καθημερινή σχολική
πραγματικότητα.Προς αυτήν την κατεύθυνση υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Καλυθιών κατά το
τρέχον διδακτικό έτος 2014-15 το πρόγραμμα Π.Ε. με τίτλο «Πηγές Καλλιθέας: πηγή ζωής και
αειφορικής ανάπτυξης του τόπου μας». Θεωρώντας ως δεδομένο ότι τα παιδιά μαθαίνουν
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καλύτερα, όταν το ενδιαφέρον τους είναι πλήρως ενεργοποιημένο και επικεντρωμένο, το θέμα του
προγράμματος προκάλεσε το ενδιαφέρον στους εκπαιδευόμενους, έτσι ώστε να επεξεργαστούν
όλες τις πτυχές του, ακριβώς λόγω της άμεσης συσχέτισης με τον τόπο διαμονής τους. Οι
εκπαιδευόμενοι είναι χωρισμένοι σε ομάδες, έτσι ώστε να συμμετέχουν όλοι στη διαδικασία του
προγράμματος. Ακολουθούνται συγκεκριμένα στάδια, που μπορούν να προσαρμοστούν στα
δεδομένα του τόπου και του χρόνου (Γεωργόπουλος &Τσαλίκη, 1993).
Κριτήρια επιλογής θέματος
Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στα παρακάτω κριτήρια:


Την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα παιδιά, όπως προκύπτει από την άμεση σχέση τους
με τον προς μελέτη χώρο.



Τη σύνδεση του σχολείου με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.



Την ανάγκη για ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των παιδιών στη μελέτη θεμάτων που
σχετίζονται με τη ζωή και το περιβάλλον της περιοχής τους.



Τον πλούτο του φυσικού τοπίου της Καλλιθέας και της ευρύτερης περιοχής.



Τη δυνατότητα πραγματοποίησης συχνών επισκέψεων στις Πηγές Καλλιθέας λόγω
εγγύτητας.

Στοχοθεσία
Οι ποικίλες διαστάσεις του θέματος καθόρισαν τους εκπαιδευτικούς στόχους του προγράμματος.
Αφετηρία υπήρξε η τυπική κατάταξη σε γνωστικούς και συναισθηματικούς στόχους, εστιάζοντας
όμως στη συνέχεια στις γνώσεις για τον κόσμο και την ανάπτυξη ποικίλων γραμματισμών.
Αναλυτικότερα ως στόχοι του προγράμματος τέθηκαν οι εξής:
Γνωστικοί στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες:



Να γνωρίσουν την ιστορία και τη μορφολογία της περιοχής και τη θέση του μνημείου των
Πηγών της Καλλιθέας μέσα σε αυτήν.
Να αποσαφηνίσουν την έννοια της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης, προσεγγίζοντας
τους τρεις πυλώνες της αειφορίας: κοινωνία - περιβάλλον – οικονομία (Φλογαΐτη, 2005).

Συναισθηματικοί στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες:





Να διαμορφώσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές ως προς το τοπικό περιβάλλον.
Να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη σημασία του άμεσου πολιτισμικού περιβάλλοντος.
Να δείξουν προθυμία για τη σωστή διαχείριση των Πηγών της Καλλιθέας με βάση τις
αρχές της αειφορίας.
Να βιώσουν την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.
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Γνώσεις για τον κόσμο: Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες:








Να κατανοήσουν ότι το βιώσιμο μέλλον υπηρετείται από υγιείς ανθρώπους που ζουν σε
υγιείς κοινότητες μέσα σε ευκαιρίες και δυνατότητες που παρέχει ένα υγιές φυσικό
περιβάλλον.
Να κατανοήσουν τη διαχρονική σημασία του τοπικού περιβάλλοντος στη ζωή των
κατοίκων και των τρόπων αλληλεπίδρασης ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Να αντιληφθούν τη σημασία ανάληψης προσωπικών και συλλογικών δράσεων για την
αειφορική διαχείριση του μνημείου.
Να συνειδητοποιήσουν ότι άνθρωποι, κοινότητες και φυσικό περιβάλλον είναι άρρηκτα
δεμένοι σε τοπικό επίπεδο, άρα και τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
ζητήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Να αποτιμήσουν κριτικά τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που
σχετίζονται με τη σωστή διαχείριση του μνημείου, όπως αυτές διαμορφώνονται στο άμεσο
τοπικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Γραμματισμοί: Επιδιώκεται οι μαθητές/-τριες:











Να εμπλέκονται σε διαδικασίες αναζήτησης πληροφοριών, σύγκρισης και κριτικής
επεξεργασίας τους.
Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις σημαντικές ιδέες ενός κειμένου (π.χ. ενός
άρθρου εφημερίδας).
Να αξιοποιούν στοιχεία από διαφορετικά κείμενα για να συνθέσουν το δικό τους
κείμενο.
Να θέτουν ερωτήματα και προβληματισμούς με βάση το θέμα.
Να μπορούν να δημιουργήσουν μια παρουσίαση της εργασίας τους ενώπιον των
συμμαθητών τους.
Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας, λειτουργώντας στο πλαίσιο μιας ομάδας και
συνεισφέροντας σε ένα κοινό αποτέλεσμα.
Να μάθουν να οργανώνουν το χρόνο τους και να συντονίζουν τις ενέργειές τους.
Να μάθουν να συνεργάζονται ισότιμα και δημοκρατικά με βάση τους κανόνες και
τους ρόλους που αναθέτει η ομάδα.
Να αναλαμβάνουν την ευθύνη της παρουσίασης της εργασίας τους σε κοινό.
Να εμπλακούν στη δημιουργική διαδικασία της ομαδικής εργασίας και να νιώθουν
ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.

Μέθοδοι Υλοποίησης του Προγράμματος
Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με βάση μαθητοκεντρικές προσεγγίσεις, κατά τις οποίες οι
μαθητές/-τριες κινητοποιήθηκαν να αναρωτηθούν, να ευαισθητοποιηθούν, να διερευνήσουν, να
καταγράψουν, να συγκρίνουν. Εφαρμόστηκε η συνεργατική μάθηση, καθώς οι δραστηριότητες
απαιτούσαν την ομαδική εργασία. Χρησιμοποιήθηκε επίσης η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας),
η οποία αποτελεί μία από τις ενδεδειγμένες μεθόδους για τη διερεύνηση περιβαλλοντικών
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θεμάτων και την υλοποίηση ενός προγράμματος Π.Ε. στην τυπική εκπαίδευση, αλλά και η μελέτη
πεδίου, η επίσκεψη δηλαδή και η έρευνα στον υπο μελέτη χώρο.
Όπως φαίνεται από την ετυμολογία των λέξεων, ο όρος “project” προέρχεται από το
λατινικό “projicere” και αναφέρεται στο σχεδιασμό μιας δραστηριότητας και η «μέθοδος»
παραπέμπει στον τρόπο έρευνας και εκτέλεσης της δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, ως σχέδιο
εργασίας ορίζεται «κάθε οργανωμένη μαθησιακή δραστηριότητα, συλλογικής συνήθως μορφής,
που αναπτύσσεται σε πλαίσιο ελεύθερης επιλογής, με βάση προκαθορισμένο σχέδιο και αποβλέπει
στη διερεύνηση, οργάνωση και διαχείριση γνώσεων, υλικών, αξιών και δράσεων, οι οποίες
αφορούν ολιστικές καταστάσεις της πραγματικότητας και ενδιαφέρουν άμεσα τους εμπλεκόμενους
μαθητές, ως άτομα ή ως μέλη κοινωνικών ομάδων» (Ματσαγγούρας, 2006).
Υπό αυτό το πρίσμα, η μέθοδος project έχει τη δυνατότητα να δώσει το ερέθισμα στο
σύνολο των μαθητών, ακόμα και σε αυτούς, οι οποίοι για διάφορους λόγους έχουν χαρακτηριστεί
ως αδρανείς και αμέτοχοι στη μαθησιακή διαδικασία. Γίνεται αφορμή για δράση και γνώση, μέσα
από ομαδικές δραστηριότητες. Ο εκπαιδευτικός μετατρέπεται σε σύμβουλο, που συντονίζει και
καθοδηγεί τη συλλογική προσπάθεια των μαθητών του, για να ολοκληρώσουν ένα σχέδιο
εργασίας, το οποίο μπορεί να αποφέρει πολλαπλά οφέλη, παιδαγωγικά, γνωστικά και κοινωνικά. Ο
ρόλος του μαθητή αναβαθμίζεται ουσιαστικά, καθώς παύει να είναι ένας απλός εκτελεστής του
προγράμματος διδασκαλίας, αλλά ενεργητικός διαμορφωτής της εξέλιξης της μαθησιακής πορείας
(Frey, 1998). Με το σχέδιο εργασίας συντελείται υπέρβαση του παραδοσιακού μοντέλου
διδασκαλίας και οι μαθητές προσεγγίζουν τη μάθηση μέσα από την έρευνα και την επίλυση
προβλημάτων. Σε μια γενική θεώρηση της μεθόδου project μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερα
βασικά στάδια: (α) Προβληματισμός - επιλογή θέματος. (β) Σχεδιασμός - προγραμματισμός των
διδακτικών δραστηριοτήτων. (γ) Διεξαγωγή - υλοποίηση των δραστηριοτήτων. (δ) Διάχυση
γνώσεων και εμπειριών – αξιολόγηση - αναστοχασμός (Χρυσαφίδης, 2000).
Υλοποίηση του προγράμματος
Ακολουθώντας τα παραπάνω στάδια, ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος
προέβλεπε την πεντάμηνη χρονική διάρκεια, από το Νοέμβριο 2014 έως το Μάρτιο 2015, με
προγραμματισμένες συναντήσεις των μελών της περιβαλλοντικής ομάδας για ένα δίωρο κάθε
εβδομάδα. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 20 μαθητές Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, 11 αγόριακαι 9
κορίτσια. Δημιουργήθηκαν ομάδες των τεσσάρων ατόμων ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τους
(ιστορικοί, φωτογράφοι, δημοσιογράφοι, περιβαλλοντολόγοι, αρχιτέκτονες).
Αρχικά λειτούργησε ως αφόρμηση για διαλογική συζήτηση το υλικό που υπάρχει στη
βιβλιοθήκη του σχολείου μας (λευκώματα των Πηγών Καλλιθέας). Οριοθετήθηκαν οι διαστάσεις
του θέματος και καθορίστηκαν οι βιβλιογραφικές πηγές για την ερευνητική τεκμηρίωση.
Ακολουθήθηκε η διεπιστημονική προσέγγιση σε όλη την πορεία του προγράμματος μέσα από όλες
τις παρεχόμενες πηγές πληροφόρησης, με αφετηρία τις προϋπάρχουσες εμπειρίες και γνώσεις των
παιδιών. Έγινε συλλογή και καταγραφή πληροφοριών από όλες τις ομάδες, δίνοντας έμφαση η
κάθε ομάδα στο δικό της τομέα.
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Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
1. Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δημόσια Βιβλιοθήκη της Ρόδου, όπου οι
μαθητές/-τριες ήρθαν σε επαφή με πλήθος ιστορικών βιβλίων και με πρωτογενείς ιστορικές
πηγές, όπως αρχεία τοπικών εφημερίδων. Είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν μόνοι τους
βιβλιογραφία, αφού είδαν τον τρόπο ταξινόμησης και αρχειοθέτησης των βιβλίων.
Δανείστηκαν βιβλία για τη συγγραφή των εργασιών τους και γνώρισαν την ηλεκτρονική
σελίδα της βιβλιοθήκης και τον τρόπο περιήγησης σε αυτήν.
2. Η ομάδα των δημοσιογράφων πραγματοποίησε την πρώτη της συνέντευξημε τον πρώην
δήμαρχο Ρόδου κ. Στάθη Κουσουρνά, ο οποίος με προθυμία δέχτηκε τα παιδιά στο γραφείο
του και απάντησε στις ερωτήσεις τους, δίνοντας τους πληροφορίες τόσο για την ιστορία όσο
και για την προσφορά των Πηγών στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής αλλά και
ολόκληρης της Ρόδου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο της περαιτέρω προβολής και
αξιοποίησης των Πηγών.
3. Οργανώθηκε συζήτηση με τα μέλη της περιβαλλοντικής ομάδας και τον Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, κ. Παπαδομαρκάκη Ιωάννη, ο οποίος
επισκέφθηκε το Γυμνάσιο Καλυθιών και παρουσίασε στα παιδιά υλικό για τις Ιαματικές Πηγές
της Καλλιθέας.
4. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην Καλλιθέα, κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά
παρατήρησαν το χώρο των Πηγών και κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους. Αντλήθηκε επίσης
πλούσιο φωτογραφικό υλικό, τόσο του φυσικού περιβάλλοντος, όσο και των εγκαταστάσεων
των πηγών και των εργασιών αποκατάστασής τους.
5. Κατά την επίσκεψή τους στις Πηγές τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν ανθρώπους
που εργάζονται στο χώρο αυτό, οι οποίοι κατέθεσαν τις δικές τους μαρτυρίες για την ανάγκη
συνεχούς ανάπτυξης του τόπου, γεγονός που θα τους εξασφαλίσει επαγγελματικές ευκαιρίες
στον τομέα του τουρισμού.
6. Δόθηκε ακόμη μια συνέντευξη στους δημοσιογράφους μας από την κ. Μίκα Ιατρού,
προϊσταμένη του οργανισμού των Πηγών Καλλιθέας, η οποία έδωσε χρήσιμες πληροφορίες
στα παιδιά για αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες του χώρου, για την επισκεψιμότητα του μνημείου
αλλά και το σύγχρονο τρόπο αξιοποίησής του.
7. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και τη λήξη των μαθημάτων προγραμματίστηκε
ανοιχτή εκδήλωση για την παρουσίαση του προγράμματος στο χώρο του σχολείου.
Οργανώθηκε η παρουσίαση της τελικής μορφής των εργασιών του προγράμματος,
προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στους μαθητές, μέσα από τη συμμετοχή τους σε μια τέτοια
εκδήλωση, να ανταλλάσσουν απόψεις, να αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας και κριτικής
σκέψης, αλλά πάνω από όλα να αποκτήσουν βιωματικές εμπειρίες.
Μέθοδοι Αξιολόγησης
Έγινε αξιολόγηση στην αρχή του προγράμματος με τη συμπλήρωση από τα μέλη της
περιβαλλοντικής ομάδας ενός ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Σκοπός ήταν να καταγραφούν οι
προσδοκίες τους από το πρόγραμμα και να ελεγχθεί το επίπεδο των γνώσεων και των εμπειριών
που σχετίζονται με τον υπό μελέτη χώρο των Πηγών. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν

52

συζητήσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και τη δυνατότητα επίτευξης των
στόχων.
Η τελική αξιολόγηση έγινε με ανοικτή συζήτηση των μελών της ομάδας και αφορούσε στο βαθμό
ικανοποίησης των αρχικών προσδοκιών και στην υιοθέτηση φιλοπεριβαλλοντικής στάσης και
συμπεριφοράς σε μελλοντικές επισκέψεις στο χώρο της Καλλιθέας, η οποία κρίθηκε απολύτως
απαραίτητη για το βιώσιμο μέλλον του μνημείου.
Συμπεράσματα
Με την εφαρμογή του προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Πηγές Καλλιθέας: πηγή
ζωής και αειφορικής ανάπτυξης του τόπου μας» οι μαθητές και μαθήτριες της Β΄ και Γ΄ είχαν τη
δυνατότητα:













Να ενισχύσουν τις γνώσεις τους πάνω σε περιβαλλοντικές έννοιες και σε θέματα σχετικά
με την αειφόρο ανάπτυξη.
Να αναπτύξουν τις δεξιότητες της επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους και την ευρύτερη
κοινότητα.
Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα.
Να εξασκηθούν στη λήψη αποφάσεων συζητώντας για τις δραστηριότητες των ομάδων
τους.
Να καλλιεργήσουν απαραίτητες δεξιότητες για υπεύθυνη δράση, ώστε να αντιμετωπίζουν
την πολυπλοκότητα των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών με συστημικό και
διεπιστημονικό τρόπο.
Να συνδέσουν το θέμα με τη ζωή τους, διακρίνοντας την ποικιλομορφία των εμπειριών
τους κατά την επαφή τους με το χώρο της Καλλιθέας μέσα στην πάροδο των ετών.
Να μετασχηματίσουν στάσεις, απόψεις και αντιλήψεις προς μια περιβαλλοντικά φιλική
συμπεριφορά.
Ναενισχύσουν την προσωπική τους αυτοπεποίθηση αναζητώντας νέους τρόπους
συμμετοχής στα κοινά.
Να συνεργαστούν ισότιμα και δημοκρατικά για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των
επικοινωνιακών καταστάσεων.
Να θεωρούν τους εαυτούς τους ενεργούς πολίτες που έχουν τη διάθεση και τις ικανότητες
να επηρεάσουν τη μαθητική ζωή.
Να αποκτήσουν εμπειρίες σε συμμετοχικές δημοκρατικές διαδικασίες μέσα από ανάπτυξη
πρωτοβουλιών και ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Διαφαίνεται επομένως ότι τα συμπεράσματα που προέκυψαν με την ολοκλήρωση του
προγράμματος ανταποκρίνονται στο βασικό σκοπό της Π.Ε., η οποία, σύμφωνα πάντα με τη
θεωρητική της πλαισίωση, στηρίζεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν
αρμονικά με τη φύση, να ενεργούν βασιζόμενοι στις αρχές της δικαιοσύνης και να λαμβάνουν
αποφάσεις με ενδιαφέρον και φροντίδα για τις μελλοντικές γενιές, στοχεύοντας σε μια
δημοκρατική κοινωνία, όπου ενεργοί, περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες συμμετέχουν με
ουσιαστικό και αποτελεσματικό τρόπο, με δημιουργικότητα και ευθύνη (Τσαμπούκου - Σκαναβή,
2004).
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1

Φωτογραφικό υλικό από τις δράσεις του προγράμματος

1.Εικόνες από την επίσκεψη της περιβαλλοντικής ομάδας στις Πηγές της Καλλιθέας.
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2. Συνέντευξη με τον πρώην δήμαρχο Ρόδου κ.Κουσουρνά

3. Παρουσίαση από τον κ. Παπαδομαρκάκη στο Γυμνάσιο Καλυθιών.
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Υποσημείωση
Για την υλοποίηση του προγράμματος συνεργάστηκαν οι φιλόλογοι Κυριακάκη Χαρά και
Μπουμπάκη Μαρίνα και οι μαθητές / μαθήτριες: Γιατρού Στ., Ζευκίδης Γ., Αργυρού Θ.,
Χατζηγεωργίου Γ., Τσέλιου Σ., Χατζημήτρος Π., Πάττας Ιάκ., Σαρίκας Ι., Γκέλιας Β., Κατσιούδης
Γ.,Σαράντης Θ., Τσιάτη Ε., Χατζηγεωεργίου Τ., Γιαννακλή Νατ., Δημητραδιού Σ., Αγγελινιού
Αγ., Γαλατά Ελ., Σαββιού Μιχ., Σωτηρίου Χρ., Παπαελευθερίου Ε. Αρωγός σε όλη τη διάρκεια
υλοποίησης του προγράμματος υπήρξε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνασίου
Καλυθιών.
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Μαθαίνω να ανακυκλώνω, μαθαίνω να ζω
Ραμουτσάκη Άννα
Μαθηματικός ΠΕ03
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Ρόδου
aramoutsaki@gmail.com

Περίληψη
Το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Ρόδου,
στη διάρκεια ενός σχολικού έτους (Οκτώβριος 2014– Μάιος 2015). Σ’ αυτό συμμετείχαν οι
εξής 4 μαθητές της Γ΄ τάξης του σχολείου: Ευαγγέλου Γεώργιος, Ιωαννίδης Αναστάσιος,
Παπανικόλας Ανδρέας, Τσιακήρ – Ογλού Φεράτ.
Προσπάθειά μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα ελκυστικό και πλούσιο σε γνώσεις και
εμπειρία περιβάλλον, ώστε, μέσα από αυτό, οι μαθητές, οι αυριανοί πολίτες, να
ευαισθητοποιηθούν, να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση και να αλλάξουν στάση και
συμπεριφορά ως προς τους τρόπους χρήσης των ανακυκλώσιμων υλικών και κατ’ επέκταση
προστασίας του περιβάλλοντος.
Λέξεις κλειδιά: ανακυκλώσιμα υλικά, βιοδιασπώμενα υλικά, διαχωρισμός υλικών, κάδοι
ανακύκλωσης, οφέλη ανακύκλωσης, ενεργός πολίτης
Εισαγωγή
Ανακύκλωση απορριμμάτων είναι η διαδικασία μερικής ή ολικής επαναχρησιμοποίησης
υλικών, τα οποία, στη μορφή που είναι, δεν αποτελούν πλέον αγαθό για τον άνθρωπο. Τα
ανακυκλώσιμα υλικά μετατρέπονται σε πρώτες ύλες από τις οποίες παράγονται νέα αγαθά.
Έτσι, επιτυγχάνεται η μετατροπή βλαβερών για το περιβάλλον αγαθών σε λιγότερο ή
καθόλου βλαβερά(πηγή internet: http://el.wikipedia.org/wiki/Ανακύκλωση).
Στην Ελλάδα παρατηρείται περιορισμένη ενημέρωση και δραστηριοποίηση των
πολιτών σε σχέση με την ανακύκλωση. Σε αυτό συμβάλλει, επίσης, το ότι δεν υπάρχουν για
τους πολίτες και τις εταιρίες κίνητρα να συμμετέχουν σε προγράμματα ανακύκλωσης.
Ενδεικτικό των παραπάνω είναι ότι το 2010 η χώρα μας βρισκόταν στην τελευταία θέση
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την ανακύκλωση.
Η ανάγκη για ανακύκλωση είναι επιτακτική, καθώς, εξαιτίας του σύγχρονου τρόπου
ζωής, παρατηρείται αύξηση της ποσότητας των αποβλήτων που παράγονται. Τα οφέλη της,
εκτός από την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων,
αφορούν και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας (πηγή internet: http://www.eoan.gr/el/).
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Ιδέες-Επιλογή θέματος
Για την επιλογή του θέματος χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιδεοθύελλας. Οι μαθητές
εκφράστηκαν ελεύθερα για το θέμα που τους ενδιέφερε. Όλα τα θέματα γράφτηκαν στον
πίνακα και με δημοκρατικές διαδικασίες και λαμβάνοντας υπόψη τη σπουδαιότητα του
συγκεκριμένου, καταλήξαμε στο θέμα με τίτλο «Μαθαίνω να ανακυκλώνω, μαθαίνω να ζω».
Τα βασικά κριτήρια της επιλογής ήταν:
 Η σπουδαιότητα του θέματος, καθώς η ανακύκλωση αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση
για τη σωτηρία του πλανήτη
 Η αναγκαιότητα να αποκτήσουν οι μαθητές κατάλληλες και επαρκείς γνώσεις για την
ανακύκλωση, τους τρόπους με τους οποίους πραγματοποιείται και να κατανοήσουν το
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στη ζωή μας
 Το γεγονός ότι στη χώρα μας παρατηρείται περιορισμένη ενημέρωση και
δραστηριοποίηση των πολιτών σε σχέση με την ανακύκλωση
 Η επίγνωση ότι μέσα από την εκπαίδευση μπορούν να προωθηθούν και να
διαμορφωθούν φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις και αξίες
Σκοπός
Σκοπός του προγράμματος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της ανακύκλωσης
και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης από τη μη ορθολογική διαχείριση
απορριμμάτων.
Στόχοι
 Να ευαισθητοποιηθούν και να προβληματιστούν οι μαθητές για την αναγκαιότητα και
τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης
 Να γνωρίσουν τα ανακυκλώσιμα υλικά και να μάθουν να τα διαχωρίζουν
 Να γνωρίσουν τα οφέλη της ανακύκλωσης για το περιβάλλον και τον άνθρωπο
 Να γνωρίσουν τα βιοδιασπώμενα υλικά
 Να κατανοήσουν την αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στο φυσικό περιβάλλον
και στις δραστηριότητες του ανθρώπου
 Να αναπτύξουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στην προστασία και
διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος
 Να καλλιεργηθεί ο σεβασμός για το φυσικό περιβάλλον
 Να δημιουργηθούν ενεργοί πολίτες που θα μπορούν στο μέλλον να δρουν ατομικά ή
συλλογικά για την προστασία του περιβάλλοντος
Διδακτική Μεθοδολογία




Καταιγισμός ιδεών
Συζήτηση
Παιχνίδι ρόλων
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Ερωτηματολόγιο

Υλικά
Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τα
ακόλουθα υλικά:










Χαρτί, εφημερίδες
Πλαστικό
Μπαταρίες
Αλουμίνιο
Γυαλί
Μίξερ, σίτα
Μαρκαδόροι, χαρτόνι
Φύλλο Εργασίας
Ερωτηματολόγιο

Δραστηριότητες
Ο κάθε μαθητής επέλεξε δύο ανακυκλώσιμα υλικά ή έννοιες (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο,
πλαστικό, μπαταρίες, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές, βιοδιασπώμενα υλικά)
και συνέλεξε πληροφορίες μέσω διαδικτύου ή μέσα από βιβλία για την ανακύκλωση σχετικές
με τα δικά του θέματα. Οι γονείς των μαθητών ενημερώθηκαν για το συγκεκριμένο
πρόγραμμα και ζητήθηκε η συνεργασία τους. Έγινε από τους μαθητές ταξινόμηση του
πληροφοριακού υλικού.
Ακολούθησε ενημέρωση και ανατροφοδότηση. Στη φάση αυτή, ο κάθε μαθητής
παρουσίασε τα στοιχεία που συνέλεξε και άκουσε τις παρατηρήσεις και τα σχόλια των
υπόλοιπων μαθητών, με σκοπό όλοι οι μαθητές να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για το
θέμα. Δόθηκε φύλλο εργασίας στους μαθητές. Ακολούθησε συζήτηση, η οποία ως διδακτική
μέθοδος, διευκολύνει την κατανόηση και την ανάλυση ενός θέματος (Παπαβασιλείου, 2011:
143) και λάβαμε αποφάσεις για βελτιώσεις και περαιτέρω δράσεις.
Παράλληλα, ο κάθε μαθητής συνέλεξε ανακυκλώσιμα υλικά, έγινε διαχωρισμός τους και
τα αποθηκεύσαμε σε κάδους ανακύκλωσης στο σχολείο.
Κατασκευάσαμε ανακυκλωμένο χαρτί, στο οποίο γράψαμε τα ονόματα μας και το
χρησιμοποιήσαμε για τη δημιουργία αφίσας.
Δημιουργήσαμε το δικό μας τραγούδι για την ανακύκλωση.
Αξιοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στα προηγούμενα στάδια του
προγράμματος, οι μαθητές συμμετείχαν σε παιχνίδι ρόλων, σε ομάδες, με θέμα την
ανακύκλωση και σενάριο τη συζήτηση ανάμεσα σε δυο αδέρφια που έχουν διαφορετικές
απόψεις και στάσεις σε σχέση με την ανακύκλωση.
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Ρόλοι- σύντομη ανάλυση
 Γιάννης: «…δεν είναι δυνατόν στην εποχή μας να πετάμε όλα τα σκουπίδια σε ένα
κάδο και να μην ανακυκλώνουμε. Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Οι φυσικοί πόροι
εξαντλούνται…»
 Γιώργος: «…όλα αυτά είναι άδικος κόπος. Ακόμα και αν διαχωρίζαμε τα σκουπίδια
του σπιτιού και τα πηγαίναμε για ανακύκλωση, κανείς δε θα τα αξιοποιούσε…»
Δράσεις
 Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Παλιά Πόλη της Ρόδου και στην Τάφρο και καθαρισμός
τους από τα «σκουπίδια» - ανακυκλώσιμα υλικά
 Επίσκεψη στο μηχάνημα ανακύκλωσης, που βρίσκεται στην παραλία της Ρόδου, ώστε
οι μαθητές να ενημερωθούν για τη λειτουργία του από τον υπεύθυνο κ.Χατζηαργυρίου και να
ανακυκλώσουν τα υλικά που συνέλεξαν
 Δωρεά του αντίτιμου της ανακύκλωσης στον Φιλανθρωπικό Οργανισμό «Αποστολή»
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
 Συμμετοχή στο Διαγωνισμό «Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης» που διοργανώνεται από
το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.
 Δημιουργία αφίσας με σύνθημα «Μαθαίνω να ανακυκλώνω, μαθαίνω να ζω» και
παρουσίασή της στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου
 Επικοινωνία με τον υπεύθυνο για τη συγκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών από το
σχολείο μας και παράδοσή τους.
Διάδοση
Η διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος αφορά στη διάχυση των γνώσεων
και των εμπειριών που αποκτήθηκαν σε αυτό. Αυτό επετεύχθη μέσω των υλοποιούμενων
δράσεων του προγράμματος, καθώς και με την παρουσίασή τους στους υπόλοιπους
μαθητές στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Η παρουσίαση είχε σκοπό αφενός τη μετάδοση
της μάθησης και αφετέρου τη δημιουργία ερεθίσματος για περαιτέρω δράση (Katz &
Chard, 2011).
Αξιολόγηση
Στα πλαίσια του προγράμματος, αξιολόγηση σημαίνει εκτίμηση της εμπειρίας που
κατακτήθηκε ατομικά και ομαδικά, εντοπισμός των λαθών και των προβλημάτων που
υπήρξαν, αλλά και υπενθύμιση όλου του πλούσιου γνωστικού και βιωματικού υλικού που
κατακτήθηκε. Μία τέτοιου τύπου αξιολόγηση περιέχει τόσο ετεροαξιολόγηση, όσο και
αυτοαξιολόγηση και στοχεύει στην πρόοδο και βελτίωση της εργασίας (Δημητρίου, 2009:
346). Στην αξιολόγηση του προγράμματος αυτό που κυρίως μας ενδιέφερε ήταν το κατά
πόσο οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν διαμόρφωσαν καινούριες αξίες και
συμπεριφορές που άλλαξαν παλιότερες αρνητικές στάσεις μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου project ακολούθησε τα παρακάτω στάδια:
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Αρχική ή Διαγνωστική αξιολόγηση
Σε αυτό χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της ιδεοθύελλας, προκειμένου να διερευνηθούν
οι προϋπάρχουσες γνώσεις και στάσεις των μαθητών και να καθοριστούν οι συνιστώσες
του θέματος.
 Ενδιάμεση ή Διαμορφωτική αξιολόγηση
Δόθηκε φύλλο εργασίας στους μαθητές και με αφορμή αυτό ακολούθησε συζήτηση, ώστε
να εκφραστούν οι προβληματισμοί και να λυθούν απορίες σχετικά με το θέμα.
Δημιουργήθηκε αφίσα με σύνθημα «Μαθαίνω να ανακυκλώνω, μαθαίνω να ζω».
 Τελική αξιολόγηση
Διανεμήθηκε στους μαθητές ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό να αποτιμηθούν τα
αποτελέσματα του προγράμματος.
Αναστοχασμός
Ο Αναστοχασμός είναι μια διαδικασία που είναι δυνατόν να υπερβαίνει την αξιολόγηση.
Αφορά κυρίως στην ανάλυση και στη σύνθεση των δεδομένων που αναφέρονται στο
πρόγραμμα, αλλά παράλληλα εξετάζει αν επετεύχθη η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ώστε
οι μαθητές να διαμορφώνουν θέσεις και προτάσεις και να μην ενσωματώνουν άκριτα τις
κυρίαρχες εκδοχές που υιοθετεί η κοινωνία (Παπαβασιλείου, 2011: 126).
Στο πρόγραμμα αυτό οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν διαμόρφωσαν στους
μαθητές καινούριες αξίες και συμπεριφορές, ώστε να αποτελέσουν στο μέλλον ενεργούς
πολίτες, ενώ παράλληλα επιχειρήθηκε ευαισθητοποίηση πολιτών.
Εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν : Κούκουλα Γεωργία (ΠΕ02), Κάνουρα Αγαθή (ΠΕ19)
Βιβλιογραφία
Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.
Katz, L. & Chard, S. (2011). Η μέθοδος project: Η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της
δημιουργικότητας των παιδιών της προσχολικής ηλικίας. (Επιμέλεια – εισαγωγή Μ. Κόνσολας,
Μετάφρ. Ρ. Λαμπρέλλη). Αθήνα: Διάδραση.
Παπαβασιλείου, Β. (2011). Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στις Επιστήμες της Αγωγής. Αθήνα:
Πεδίο.
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Παράρτημα
Φωτογραφικό Υλικό

Διαχωρισμός υλικών

Τοποθέτηση υλικών στον κάδο

Κατασκευάζοντας ανακυκλωμένο χαρτί

Συλλογή κουτιών αλουμινίου

Ανακύκλωση μπουκαλιών

Ενημέρωση από τον υπεύθυνο
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Δωρεά-Συμμετοχή στο διαγωνισμό

Η αφίσα μας

Φύλλο Εργασίας
ΕΓΩ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ;






στο σχολείο;
το σπίτι;
στα ψώνια;
στις διακοπές;
στο παιχνίδι;

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
1) Πόσο ενδιαφέρον βρήκατε το θέμα;



Λίγο
Αρκετά




Πολύ
Πάρα πολύ

2) Σας άρεσε ο τρόπος δουλειάς;



Λίγο
Αρκετά




Πολύ
Πάρα πολύ

3) Ποια δραστηριότητα που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος είχε
μεγαλύτερο ενδιαφέρον;



Κατασκευή ανακυκλωμένου χαρτιού
Δημιουργία αφίσας
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Άλλη:……………………………………………………………………….

4) Πώς κρίνετε τις εξορμήσεις από πλευράς εμπειριών και γνώσεων;



Κακές
Μέτριες




Καλές
Πολύ καλές

5) Θεωρείτε ότι η ενασχόλησή σας με το θέμα σας βοήθησε να αποκτήσετε καινούριες
γνώσεις;


Ναι



Όχι

6) Θεωρείτε ότι μετά το τέλος του προγράμματος, θα αλλάξετε συμπεριφορά ως προς τη
χρήση υλικών που ανακυκλώνονται;


Ναι



Όχι

7) Θεωρείτε ότι η ανακύκλωση ωφελεί το περιβάλλον;




Καθόλου
Λίγο
Αρκετά




Πολύ
Πάρα πολύ

8) Πόσο νομίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί σας πέτυχαν στο έργο τους;






Καθόλου
Λίγο
Αρκετά
Πολύ
Πάρα πολύ
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9) Τι άλλο θα θέλατε να είχε γίνει στα πλαίσια του προγράμματος;
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………
ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Πλαστικό, γυαλί, χαρτί
αν φροντίζεις για τη γη
πάψε πια να τα πετάς
είναι χρήσιμα για μας.
Εφημερίδες και κουτιά
μπουκάλια κι αναψυκτικά
με μια κίνηση απλή
αποκτούν ξανά ζωή.
Μπαταρίες, συσκευές,
λάμπες, σκούπες, φορτιστές
όταν διώχνεις απ’ το σπίτι
σκέψου λίγο τον πλανήτη.
Όλα κάπου χρησιμεύουν
φτάνει όλοι να πιστεύουν.
Μάθε να ανακυκλώνεις,
Μάθε να επιβιώνεις.
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Δενδροφύτευση στον προαύλιο χώρο του σχολείου
Μαρίζα Παταβάλη
Εκπ/κός Φυσικής Αγωγής ΠΕ 11
Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αστυπάλαιας
m.patavali@yahoo.com

Περίληψη
Την 17/3/2015, πραγματοποιήθηκε στο προαύλιο χώρο του Γυμνασίου Λ.Τ.
Αστυπάλαιας σε συνεργασία με το δήμο Αστυπάλαιας η δενδροφύτευση 87
δενδρυλλίων, αρωματικών και καλλωπιστικών φυτών .
Συμμετείχαν για το σκοπό αυτό, ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, εθελοντέςγνώστες του αντικειμένου καθώς και τμήμα της μαθητικής κοινότητας του Δημοτικού
σχολείου Αστυπάλαιας τους οποίους και ευχαριστούμε θερμά για την ανταπόκριση
στην πρόσκλησή μας.
Η μαθητική ομάδα της περιβαλλοντικής του Γυμνασίου Λ.Τ. Αστυπάλαιας που
απαρτίζεται από 23 μαθητές (5 της α΄, 5 της β΄, 10 της γ΄ γυμνασίου και 3 της Α΄
λυκείου), δέχτηκε τη συμμετοχή των εθελοντών από όλα τα τμήματα του σχολείου.
Η παιδαγωγική ομάδα των συναδέλφων εκπαιδευτικών αποτελούταν από τους :
Κονταράτος Α., Γιακομοπούλου Αι., Χατζηνικολάου Γ., Μακροπούλου Ι.
Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου που δραστηριοποιήθηκαν στη
δενδροφύτευση
των παραδοσιακών αρωματικών και καλλωπιστικών φυτών,
ενημερώθηκαν για τη χρησιμότητά τους από τους μαθητές της α τάξης γυμνασίου
και συνεργάστηκαν με σκοπό την αναδοχή των δενδρυλλίων για το επόμενο σχολικό
έτος 2015-2016, τα οποία και θα φροντίζονται για το τρέχον έτος από τους ίδιους.
Οι μαθητές μέσα από τη δραστηριότητα διασκέδασαν, ενημερώθηκαν από τους
ειδικούς για τον τρόπο και τη διαδικασία του φυτεύματος, τις ποικιλίες και
ιδιαιτερότητες των όξινων δενδρυλλίων όπως και των δενδρυλλίων που περιέχουν
ρετσίνι (κυπαρίσσι και πεύκου). Διδαχτήκαν για το βιολογικό τρόπο λιπάσματος, τη
λεγόμενη «κομπότ» που επιτυγχάνεται από την αποσύνθεση των κομμένων
αγριόχορτων, τα οποία μετά τον καθαρισμό των παρτεριών συνέλεξαν σε σακούλες
και μετέφεραν προς αποξήρανση.
Λέξεις κλειδιά: Παραδοσιακά αρωματικά φυτά – βότανα της Αστυπάλαιας,
καλλωπιστικά φυτά, όξυνα δενδρύλλια, βιολογικό λίπασμα, καθαρισμός της ευρύτερης
περιοχής με σκοπό την ανακύκλωση.
Στόχος :
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Ο κυριότερος στόχος της περιβαλλοντικής δραστηριότητας ήταν η συνειδητοποίηση
και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά θέματα.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
 Η εκμάθηση της δενδροφύτευσης, η ομαδικοσυνεργατική διαδικασία και
συμμετοχή στον καλλωπισμό του σχολικού περιβάλλοντος.
 Πληροφόρηση των μαθητών για τη νησιωτική χλωρίδα. Προτάσεις για την
αξιοποίηση του φυσικού πλούτου.
 Εκμάθηση και χρησιμότητα των παραδοσιακών αρωματικών φυτών. Πιθανές
καλλιέργειες που θα μπορούσαν να επιτευχθούν σύμφωνα με τις γεωφυσικές
και κλιματολογικές ιδιαιτερότητες του νησιού.
 Καλλιέργεια του εθελοντισμού μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών στον
καθαρισμό της περιοχής (σκουπίδια- ξερά χόρτα κ.π ) τα οποία εμπόδιζαν την
ανάπτυξη των υπαρχόντων δενδρυλλίων. Τη συμμετοχή των εμπλεκομένων
φορέων που βοήθησαν τόσο στη διαδικασία δενδροφύτευσης, (μαθητές της
Α/θμιας εκπαίδευσης , σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, εθελοντές). Τη
συμβολή σε μεγάλο μέρος δωρεάς του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων σε
όξινα δενδρύλλια και καλλωπιστικά φυτά που συμπληρώθηκαν στο σύνολο
των ήδη δωρούμενων από το δήμο Αστυπάλαιας όπου και εμφυτεύθηκαν με
τη βοήθεια των εθελοντών που μας καθοδήγησαν με την κατάρτισή τους στο
θέμα της δενδροφύτευσης .
 Εκμάθηση του βιολογικού τρόπου καλλιέργειας με τη χρησιμοποίηση
λιπάσματος «κομπότ».
 Καλλιέργεια της ανακύκλωσης μέσα από τη διαδικασία του καθαρισμού στο
χώρο και κατανομή των απορριμμάτων σε ανακυκλώσιμα και μη.
 Μέριμνα για τη διατήρηση και συνέχεια του φυσικού πλούτου που
δενδροφυτεύτηκε μέσω της ανάδοχης διαδικασίας μέρος των φυτωρίων στα
παιδιά της ΣΤ ΄ δημοτικού.
Η δενδροφυτευμένη περιοχή θα συντηρηθεί για το τρέχον σχολικό έτος από τους
μαθητές της α΄ γυμνασίου.
Βιβλιογραφία
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Περίληψη

Θεωρείται δεδομένο ότι η εκπαίδευση οφείλει να είναι ο χώρος μέσα από τον
οποίο οι μαθητές/-τριες μαθαίνουν να συνυπάρχουν μέσα σε ένα πνεύμα
αλληλοσεβασμού, συνεργασίας, αποδοχής της διαφορετικότητας και αλληλοβοήθειας
μέσα από το οποίο θα ανακαλύπτουν τις δεξιότητες και τις κλίσεις τους και θα
ενισχύουν τη δημιουργικότητα τους. Με αφορμή την κρίση που βιώνουμε ως
κοινωνία σε όλους τους τομείς, πήραμε ως αφετηρία τον ίδιο τον τόπο μας, το νησί
της Λέρου, ώστε πραγματοποιώντας το πρόγραμμά μας να εκτιμήσουμε την
προσφορά του και να γίνουμε συνεχιστές της κληρονομιάς και των παραδόσεών του.
Αυτό που προτάσσει το σχολείο που είναι ανοιχτό στην κοινωνία είναι, οι
μαθητές/τριες αυτής της κοινωνίας να μπορούν να χαρακτηριστούν ως ενεργοί
πολίτες και να διαθέτουν την επιθυμία και την ικανότητα συμμετοχής σε
δραστηριότητες που δεν είναι εύκολο να καλύψει ούτε ο δημόσιος, ούτε ο ιδιωτικός
τομέας, όπως η προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας, της πολιτιστικής
κληρονομιάς κ.ά. Γνώσεις και ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, κριτικής
σκέψης, αναγνώρισης και επίλυσης προβλήματος θεωρούνται απαραίτητες για μια
αποτελεσματική συμμετοχή και δράση στην Κοινωνία των πολιτών. Η διαμόρφωση
του ενεργού πολίτη με τα παραπάνω χαρακτηριστικά μπορεί και πρέπει να γίνει από
το σχολείο, το οποίο εκτός από κατάλληλη παιδεία θα πρέπει επιτέλους να
προσανατολιστεί στη σύνδεση θεωρίας και πράξης ,εφαρμόζοντας κατάλληλες
διδακτικές μεθόδους.
Η υλοποίηση του συγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος είχε ένα
διπλό σκοπό: από τη μια να βοηθήσει τους μαθητές να ανακαλύψουν ξανά τον τόπο
τους και να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με αυτόν και από την άλλη να
εμφυσήσει στους μαθητές την αναγκαιότητα για δράση, συνεργασία, επικοινωνία
κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες, βοηθώντας τους έτσι να εδραιώσουν νέες
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στάσεις ζωής και να ανακαλύψουν νέους δρόμους αξιοποίησης των ταλέντων και των
δυνατοτήτων τους με γνώμονα την αγάπη και το σεβασμό για το περιβάλλον.
Λέξεις- κλειδιά: Περιβαλλοντικό πρόγραμμα, βιοποικιλότητα, ενεργός πολίτης, δράση,
είδη προς εξαφάνιση, Κάστρα της Λέρου, χλωρίδα και πανίδα.
Μαθητές ενεργοί πολίτες - Ο ρόλος του σχολείου στη διαμόρφωση του ενεργού
πολίτη.
Η περιβαλλοντική εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την
καλλιέργεια ενεργών πολιτών. Ο ενεργός πολίτης καλείται να συμμετέχει ενεργά στη
λήψη αποφάσεων που δεν αφορούν αποκλειστικά το παρόν, αλλά διακυβεύουν τις
ελπίδες και τα δικαιώματα των επόμενων γενεών (Δημητρίου, 2005, Τσολάκος κ.ά.,
2011).
Το σημερινό σχολείο έχει την πρόθεση να μπορεί να δημιουργήσει:
α) πολίτες-εθελοντές και β) πολίτες με ικανότητες να επιλύουν προβλήματα είτε αυτά
είναι περιβαλλοντικά, είτε άλλου είδους βελτίωσης καθημερινών καταστάσεων. Όσον
αφορά την πρόθεση αυτή φαίνεται να υπάρχει τόσο στους στόχους των
προγραμμάτων σπουδών του σημερινού σχολείου, όσο και του μελλοντικού σχολείου
της κοινωνίας της αγοράς. Γνώσεις και ικανότητες χαρακτηριστικές του ενεργού
πολίτη, όπως κριτική ικανότητα, επιστημονικός τρόπος σκέψης, δημιουργική
φαντασία, αυτοεκτίμηση, επικοινωνία, συνεργασία, προστασία του περιβάλλοντος,
κ.ά, αναφέρονται στους σκοπούς της διδασκαλίας σχεδόν όλων των μαθημάτων.
Όμως υπάρχει διάσταση μεταξύ λόγων και έργων. Από τους στόχους των
προγραμμάτων Σπουδών ικανοποιούνται μόνο οι γνωστικοί. Οι στόχοι δεξιοτήτων
και στάσεων για να επιτευχθούν πρέπει να συνοδεύονται από κατάλληλες
δραστηριότητες οι οποίες θα βοηθήσουν στη δημιουργία του ενεργού πολίτη. Το
γραμμικό μοντέλο σύμφωνα με το οποίο οι γνώσεις για το περιβάλλον οδηγούν στην
ανάπτυξη στάσεων υπέρ αυτού και στη δράση για την προστασία του, σήμερα
αμφισβητείται ( Τσαλίκη, 2001).
Εξ άλλου το σχολείο δεν μπορεί να παρέχει όλες τις εξειδικευμένες γνώσεις
που απαιτεί η αντιμετώπιση διαφόρων καταστάσεων. Για το λόγο αυτό είναι
απαραίτητο η τυπική εκπαίδευση να παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές αυριανούς πολίτες να ασκηθούν και να αποκτήσουν την ικανότητα επίλυσης
προβλήματος, να παρέχει την ευκαιρία αντιμετώπισης πραγματικών προβλημάτων
της καθημερινής ζωής. Κατ’ αρχήν οι μαθητές πρέπει να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν
και να καθορίζουν το πρόβλημα, να θέτουν ένα σκοπό και να προσπαθούν να τον
επιτύχουν μετατοπίζοντας συγκεκριμένα εμπόδια. Κατόπιν χρειάζεται η συλλογή
στοιχείων, η συσχέτισή τους, η επιλογή της κατάλληλης λύσης, η δράση. Η
στρατηγική επίλυσης προβλήματος αποτελεί απαραίτητο εργαλείο διδασκαλίας για τη
διαμόρφωση όχι απλά ενεργών πολιτών αλλά και υπεύθυνων και αποτελεσματικών.
Ο επιστημονικός τρόπος σκέψης που θεωρητικά τουλάχιστον χρησιμοποιούν οι
Φυσικές Επιστήμες και η μέθοδος project που εφαρμόζει η Περιβαλλοντική
εκπαίδευση έχουν πολλά κοινά στοιχεία με την παραπάνω στρατηγική.
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Σκοπός του προγράμματος.
Σκοπός του προγράμματος ήταν η διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων
κοινωνικών ομάδων-πολιτών που θα είναι ευαισθητοποιημένοι και θα ενδιαφέρονται
για το περιβάλλον γύρω τους και τα συνδεδεμένα μ` αυτό προβλήματα και θα έχουν
αποκτήσει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες εκείνες που απαιτούνται για
την ενεργό και αποτελεσματική συμμετοχή και δράση για την επίλυση των
προβλημάτων αυτών. Δημιουργία, δηλαδή, ενεργών πολιτών οι οποίοι θα
ενδιαφερθούν σε όλη τη διάρκεια του βίου τους για την διατήρηση του φυσικού
περιβάλλοντός τους και της βιοποικιλότητας που ενυπάρχει σ’ αυτό και την
διαχείριση του σύμφωνα με τις αρχές της Αειφορικής Ανάπτυξης.
Στόχοι του προγράμματος
Πρωταρχικός στόχος να δημιουργηθεί ένα κλίμα προβληματισμού και αναζήτησης,
που θα οδηγήσει ομαλά στην ερευνητική διαδικασία. Η επιλογή του θέματος γίνεται
ύστερα από ουσιαστικό διάλογο, ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας εργασίας.
Συνειδητοποίηση - Ευαισθητοποίηση:
α) Να βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν το περιβάλλον και τα συναφή με αυτό
προβλήματα.
β) Να συνειδητοποιήσουν τη σύνδεση του ανθρώπου και του διαχρονικού
πολιτισμού του με το φυσικό περιβάλλον.
γ) Να τους βοηθήσει να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά τα ζητήματα στο σύνολό
τους. Να ευαισθητοποιηθούν στην προστασία των οικοσυστημάτων και του
περιβάλλοντος γύρω από την περιοχή που μελετούν, δηλαδή τα κάστρα του
τόπου τους (οικολογική συνείδηση).
Γνώσεις:
α) Να τους βοηθήσει να αποκτήσουν ποικίλη πείρα καθώς και τη στοιχειώδη
γνώση του περιβάλλοντος και των συναφών με αυτό προβλημάτων.
β) Να έρθουν πιο κοντά στο φυσικό περιβάλλον του τόπου τους.
γ) Να αποκτήσουν γνώσεις για τα ενδημικά και αποδημητικά πουλιά καθώς και
για τα είδη προς εξαφάνιση. Να ενημερωθούν για τη πανίδα της περιοχής των
κάστρων.
δ) Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χλωρίδα της περιοχής, τα βότανα και τα
αρωματικά φυτά, τη χρήση τους από το παρελθόν έως τις μέρες μας.
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Αξίες - Στάσεις:
α) Να τους βοηθήσει να αποκτήσουν την έννοια των αξιών και το ενδιαφέρον για
το περιβάλλον, καθώς και τα απαραίτητα κίνητρα ώστε να επιθυμούν να
συμμετάσχουν ενεργά στη βελτίωση και στη προστασία του περιβάλλοντος.
β) Να καλλιεργήσουν την ευγενή άμιλλα, να καλλιεργήσουν την υπευθυνότητα με
ενεργό συμμετοχή στα κοινά, να ενισχύσουν την αυτοπεποίθησή τους και να
εξασκήσουν τις μεταγνωστικές ικανότητές τους (Δημητρίου 2009:71).
γ) Να εκτιμήσουν τη σημασία των βοτάνων και των αρωματικών φυτών στην
υγεία και την ποιότητα ζωής.
Ικανότητες:
α) Να βοηθήσει να αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες για την αναγνώριση
και επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
β) Να αναγνωρίζουν και να ταξινομούν τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά
και βότανα του τόπου τους.
γ) Να προσδιορίζουν τη μεγάλη σημασία των φυτών αυτών για την Ελλάδα, στη
μαγειρική, φαρμακευτική, καλλωπισμό (ροφήματα, συστατικά φαρμάκων,
καλλυντικών, αρωμάτων, σαμπουάν κλπ).
δ) Να εξετάσουν τις τεχνικές-μεθόδους καλλιέργειάς τους, τα στάδια συλλογής
τους, τις χρήσεις τους.
ε) Να ανακαλύψουν τη σύνδεσή τους με τη λαϊκή παράδοση, τη λαογραφία και
την Ιστορία.
στ) Να αναπτύξουν ερευνητικό πνεύμα στο πεδίο, να καλλιεργήσουν ικανότητες
επίλυσης προβλήματος, να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες,
Συμμετοχή - Δράση:
α) Να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετάσχουν ενεργά σε όλα τα επίπεδα
στην επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.
β) Να μάθουν να συνεργάζονται και να συνθέτουν τα στοιχεία που
συγκεντρώνουν, με τους άλλους μαθητές για να ολοκληρώσουν μία εργασία (Frey
K., 1999).
γ) Να συμμετέχουν οι ίδιοι οι μαθητές σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος
και αειφορικής ανάπτυξης.
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δ) Να διαμορφώσουν τις προτάσεις τους για αειφορική ανάπτυξη της
βιοποικιλότητας της περιοχής και να έρθουν σε επαφή με τους φορείς της τοπικής
κοινότητας.
ε) Να θέσουν τις δικές τους προτάσεις και να συμβάλλουν στα μέτρα προστασίας
για τα υπό εξαφάνιση είδη της περιοχής.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα μας
Μέσα από τη βιωματική δράση της Β’ Γυμνασίου, του Μπελλενείου
Γυμνασίου Λέρου, η επιλογή των παιδιών της ενότητας «Περίπατος στη Φύση», μας
έδωσε την ευκαιρία να εκτιμήσουμε το περιβάλλον γύρω μας να αναστοχαστούμε, να
παρατηρήσουμε, να συζητήσουμε, να αναλύσουμε και να δημιουργήσουμε.
Ήταν κάτι σαν εναρκτήριο λάκτισμά στην έναρξη ενός αγώνα, ενός αγώνα
όμως όπου νικητής αναδείχτηκε η ευγενής άμιλλα των μαθητών/-τριών μας που μέσα
από την κοινή τους προσπάθεια και τη συνεργασία τους:
(α) μελετήσανε το περιβάλλοντα χώρο γύρω από τα κάστρα,
(β) μαζέψανε φυτά
(γ) επισκεφθήκανε τη βιβλιοθήκη και το ΓΑΚ Λέρου όπου συνέλεξαν στοιχεία με τις
ονομασίες των φυτών, κατέγραψαν τις τοπικές ονομασίες,
(δ) επισκεφθήκανε και πήραν συνέντευξη από τον πρόεδρο του κυνηγετικού
συλλόγου και είχαν την ευκαιρία να πάρουν πληροφορίες για την πανίδα της
περιοχής, να δούνε βαλσαμωμένη την πέρδικα του κάστρου, καθώς και άλλα είδη του
τόπου.
(ε) ανακαλύψανε τα βοτάνια και αρωματικά φυτά του τόπου τους και τη χρήση τους.
Η εμπλοκή τους αυτή, αποτέλεσε μία προσπάθεια των μαθητών και των
μαθητριών της Β΄ τάξης, να αναδείξουν το πώς το φυσικό περιβάλλον, μας δίνει
απλόχερα δώρα, όπως είναι τα αρωματικά φυτά και βότανα. Η χρήση των βοτάνων
χάνεται στα βάθη των αιώνων, αφού οι καταγραφές που υπάρχουν δείχνουν τη χρήση
τους στο τραπέζι μας, στην αισθητική και τον καλλωπισμό, αλλά και στην
εναλλακτική ιατρική.
(στ) δημιουργήσανε φυτολόγιο με τα στοιχεία του κάθε φυτού,
(ζ) μελέτησαν την πανίδα των περιοχών των κάστρων από τα πιο μικρά έντομα μέχρι
και τα πουλιά, καθώς επίσης και την πέρδικα του κάστρου που είναι είδος προς
εξαφάνιση,
(η) φύτεψαν αρωματικά φυτά και βότανα στα παρτέρια του σχολείου,
(θ) είχαν την ιδέα με πρότασή τους προς το Δήμο Λέρου, να γίνει δεντροφύτευση
στην ευρύτερη περιοχή των Κάστρων και να υιοθετήσουν τα δέντρα που φύτεψαν,
ώστε να φροντίσουν για την επιβίωσή τους και το μεγάλωμά τους.
H μετακίνηση στο προς μελέτη πεδίο είχε το χαρακτήρα έρευνας που
κατευθύνθηκε από συγκεκριμένα ερωτήματα προετοιμασμένα από τα παιδιά και με
καθοδήγηση από τις καθηγήτριες. Προωθήθηκαν τομείς, όπου οι μαθητές εμφάνισαν
μεγάλες αδυναμίες, όπως η μειωμένη παρατηρητικότητα, με μαθησιακές εμπειρίες
που απαιτούσαν συστηματική παρατήρηση, όπως η καταγραφή των όσων
παρατηρούσαν ακολουθώντας τα ερωτήματα που τέθηκαν στο φυλλάδιο της μελέτης
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πεδίου, η περιγραφή τους, η καταγραφή ευχάριστων και δυσάρεστων ήχων και τέλος
οι προτάσεις βελτίωσης και ανάπτυξης. Στην ανάπτυξη κλίματος συντροφικότητας
μεταξύ των μελών της ομάδας βοήθησαν πολύ τα παιχνίδια επικοινωνίας και
ομαδικότητας. Για την εξάσκηση των μαθητών στην παρατήρηση και την
μεθοδολογία έρευνας χρησιμοποιήθηκαν στις πρώτες συναντήσεις δραστηριότητες
ταξινόμησης υλικού, περιγραφής αντικειμένου, διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων
κλπ.
Αυτό βέβαια που ενθουσίασε τους μαθητές/-τριες μας ήταν τα φυτά και τα
βότανα της περιοχής και η σημασία τους στις μέρες μας. Πολλές από τις χρήσεις
τους, όπως στη μαγειρική-ζαχαροπλαστική, είναι πολύ γνωστές στις περισσότερες
οικογένειες του νησιού.
Η έρευνα των μαθητών/-τριων επεκτάθηκε και στη λογοτεχνία και λαογραφία,
γιατί τα αρωματικά φυτά ήταν γνωστά στην Ελλάδα από παλιότερες εποχές και οι
χρήσεις τους σχετίζονται με την ελληνική λαϊκή παράδοση. Κατέγραψαν ποιήματα
της λαϊκής μας κληρονομιάς. Μ' αυτό τον τρόπο γίνεται σύνδεση των παραδοσιακών
δραστηριοτήτων με σημερινές πιο σύγχρονες.
Το συγκεκριμένο περιβαλλοντικό πρόγραμμα ενέπλεξε αρκετά από τα
διδασκόμενα μαθήματα, όπως Βιολογία (υγεία και ποιότητα ζωής), Αγγλικά
(επιστημονική ορολογία), Λογοτεχνία (λαογραφία), Πληροφορική (χρήση διαδικτύου
για περισυλλογή στοιχείων, σύνθεση αυτών, power-point) και Φ. Αγωγή (υγιεινός
τρόπος ζωής). Τα μαθησιακά οφέλη πιστεύουμε ότι είναι πιο πολυσύνθετα από αυτά
που διακρίνονται από μία πρώτη ανάγνωση του θέματος.
Εκτός δηλαδή από τις γνώσεις στους συγκεκριμένους τομείς που αναφέραμε,
οι μαθητές απέκτησαν την ευχέρεια στο να οργανώνουν μια μικρή έρευνα μόνοι τους
μέσα από το διαδίκτυο, το ΓΑΚ Λέρου και τη βιβλιοθήκη. Έμαθαν να ελέγχουν με
κριτική ικανότητα τα αποτελέσματα της έρευνας τους, να τα αξιολογούν και να
απορρίπτουν εκείνα που δεν τους χρειάζονταν να διατεθούν σε κάθε δραστηριότητα.
Μεθοδολογία- Διερεύνηση του θέματος - Εύρεση της ιδέας
Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες μεθόδους αποτελεί η τεχνική της ιδεοθύελλας.
Σύμφωνα με την τεχνική αυτή, όλα τα μέλη της ομάδας εξέφρασαν ελεύθερα
οποιαδήποτε λέξη, φράση ή θεματική ενότητα τους ήρθε στο μυαλό τους σχετικά με
το επιλεγέν θέμα. Οι μαθητές /τριες ενθαρρύνθηκαν να εκφραστούν χωρίς το φόβο
της αποτυχίας και της αποδοκιμασίας. Κάποιες φορές χρησιμοποιήθηκε και η
«συγκρουσιακή ιδεοθύελλα » (Ξανθάκου, 1998).
Η ομάδα δημοκρατικά αποφάσισε:






με τι θα ασχοληθεί,
τι θα δημιουργήσει,
ποιες υποχρεώσεις θα αναλάβει,
πώς θα μοιραστούν τις δραστηριότητες,
σε ποιες πηγές θα ανατρέξουν,
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 από ποιον θα ζητήσουν κάποιες πληροφορίες ή βοήθεια,
 ποιες επισκέψεις θα οργανώσουν και ποιους ειδικούς θα καλέσουν στο
σχολείο.
Γνωρίζουμε ότι όσο πιο άμεση και συλλογική είναι η συμβολή των μαθητών
στο σχεδιασμό τόσο πιο δεμένη νιώθει η ομάδα με το εγχείρημα, αλλά και τόσο πιο
υπεύθυνη και γεμάτη αγωνία για το τελικό αποτέλεσμα. Όσο αναλυτικότερος και
καλύτερα οργανωμένος είναι ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, τόσο
ευκολότερα, ταχύτερα και ποιοτικότερα θα διεξαχθεί η έρευνα (Χρυσαφίδης, 2003).
Στο περιβαλλοντικό μας πρόγραμμα εφαρμόστηκε η βιωματική μάθηση, η
οποία προάγει την ενεργητική συμμετοχή μέσα από δραστηριότητες έρευνας,
συνεντεύξεων, περιπατητικών μονοπατιών, μελέτης πεδίου, δημιουργικών συνθέσεων
κλπ. Το βίωμα ορίζεται ως ένας τρόπος ψυχικής τοποθέτησης (ΚλεάνθουςΠαπαδημητρίου, 1952) και ως τέτοιο δεν περιορίζεται μόνο στην προσπάθεια
μετάδοσης γνώσης, αλλά ορίζεται ως μια «πολύπλευρη λειτουργία που είναι
δυναμική στην υφή της και προοδευτική στη μορφή» (Κλεάνθους-Παπαδημητρίου,
1952).
Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε ως αφετηρία η μέθοδος project, καθώς
προάγει την ανακαλυπτική μάθηση, τη δημιουργική σκέψη, καθώς και την εφαρμογή
και την έκφραση έρευνας μικρής κλίμακας.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί λειτούργησαν ως εμψυχωτές,
καθοδηγητές και συντονιστές της μάθησης, προσδιορίζοντας έτσι το μαθησιακό
περιβάλλον, ώστε ο μαθητής /-τρια να μπορεί να ασκεί ανεμπόδιστα τον αυθόρμητο
τρόπο σκέψης του/της (Διαμαντάκη κ.ά., 2001).
Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των δραστηριοτήτων έγινε με
ευθύνη της ομάδας και στόχευε κυρίως στην ολοκλήρωση κάποιου έργου που οδηγεί
στη λύση ενός προβλήματος (Χρυσαφίδης, 1994). Έδωσε την ευκαιρία στον μαθητή/τρια να γίνει ενεργητικός κατασκευαστής της γνώσης του, μεταφέροντας στην
εκπαιδευτική πράξη τις δικές του εμπειρίες, ανάγκες και πρότερες γνώσεις
βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο στην εδραίωση της γνώσης, καθώς ο μαθητής/-τρια
εμπλέκονταν ενεργά στην απόκτηση αυτής.
Εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος
Αξίζει να σημειωθεί ότι κάποιες από τις δράσεις υλοποιήθηκαν κατά τη
διάρκεια των μαθημάτων «Περίπατος στη Φύση» και οι υπόλοιπες δράσεις και
συναντήσεις πραγματοποιούνταν εκτός ωρολογίου προγράμματος, σε εβδομαδιαία
βάση, και με την επίβλεψη των υπεύθυνων καθηγητών.
Οι μαθητές, αφού προσδιόρισαν τους επιμέρους στόχους της ομάδας
χωρίστηκαν σε μικρότερες ομάδες των 2-3 ατόμων, ώστε να αναλύσουν το θέμα
εκτενέστερα. Η ανάληψη των υποθεμάτων από τις μαθητικές ομάδες, έγινε σύμφωνα
με τα ενδιαφέροντά τους. Η ενεργός συμμετοχή, η έρευνα, η αναζήτηση, η
επεξεργασία, η καταγραφή στοιχείων και η σύνθεση των αποτελεσμάτων ήταν κοινός
στόχος όλων των υποομάδων.
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Περιπατητικές διαδρομές-Μελέτη πεδίου
Από τους μαθητές/-τριες δημιουργήθηκαν χάρτες περιπατητικών διαδρομών
γύρω από τις περιοχές των κάστρων της Λέρου, μέσα από το χαρτογραφικό υπόβαθρο
της Google maps στο διαδίκτυο. Η εκπόνηση αυτών των χαρτών υπήρξε ιδιαίτερου
ενδιαφέροντος για τα παιδιά και το έκαναν με μεγάλη ευχαρίστηση, αφού
περιελάμβαναν μελέτη πεδίου μέσα από τα μονοπάτια που οδηγούν στα κάστρα και
επιτόπου καταγραφή των ειδών. Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε βάσει φύλλου
οδηγιών με στόχο να βιώσουν και να παρατηρήσουν καλύτερα τη φύση, ερευνώντας
την αλληλεπίδραση μεταξύ ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος.
Στη μελέτη πεδίου υπήρξαν απαραίτητα:





Φωτογραφική μηχανή
Φύλλα εργασίας
Στυλό
Φυλλάδια ευαισθητοποίησης για διανομή σε κατοίκους και επισκέπτες
Παρατήρησαν, σύγκριναν και φωτογράφισαν το ανθρωπογενές και το φυσικό
τοπίο. Ευαισθητοποιήθηκαν για την ερημοποίηση και την υποβάθμιση του
περιβάλλοντος. Κάνανε τις δικές τους προτάσεις για την αειφορική διαχείρηση στην
περιοχή.
Περιβαλλοντική Κρεμάλα
Οι μαθητές έπαιξαν στον πίνακα της Β΄ Γυμνασίου «Περιβαλλοντική
Κρεμάλα» με ονόματα βοτάνων και ενδημικών φυτών της Λέρου. Οι λέξεις που
έβαλαν στο παιχνίδι ήταν ονόματα φυτών και βοτάνων της Λέρου, (αλισφακιά,
κάπαρη, χαμομήλι, θρούμπι, θυμάρι, μανδραγόρας, φιδόχορτο, ραδίκια,
βοϊδόγλωσσα, κ.ά.).
Μια από τις δράσεις των μαθητών/-τριων δημιουργία της ομάδας αυτής ήταν
ένας μικρός βοτανικό κήπος στην αυλή του σχολείου με σπορά αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών στα διαθέσιμα παρτέρια.
Επισκέψεις-Συνεντεύξεις
Στις επισκέψεις σε φορείς συνεργασίας χρησιμοποιήθηκε:




Η κάμερα του σχολείου
Μικρόφωνο για λήψη συνεντεύξεων
Μπλοκ σημειώσεων και στυλό
Έγινε επίσκεψη στη δημοτική βιβλιοθήκη Λέρου, στις 15/11/2014, όπου οι
μαθητές/τριες βρήκαν υλικό για τα βότανα και αρωματικά φυτά του τόπου και πήραν
πολύτιμες πληροφορίες από τον βιβλιοθηκάριο.
Άλλη μία δράση των παιδιών ήταν αυτή στο ΓΑΚ Λέρου, στις 23/2/2015,
όπου περισυνέλεξαν πολύτιμα στοιχεία από παλιά αρχεία και βιβλία του τόπου.
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Πολύτιμες υπήρξαν επίσης οι προσωπικές συνεντεύξεις των παιδιών στις
γιαγιάδες και στους παππούδες τους για τα βότανα και τα αρωματικά φυτά της Λέρου
και τη χρήση τους στη μαγειρική και στη φαρμακευτική.
Στις 25 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στον κυνηγετικό σύλλογο
Λέρου, όπου είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε πολύτιμες πληροφορίες για τη
χλωρίδα της περιοχής των κάστρων, ξεναγηθήκαμε στους χώρους του και
παρακολουθήσαμε την εκτροφή της πέρδικας του κάστρου την εκκόλαψη των αυγών
της και μάθαμε για την απελευθέρωσή της στη φύση.
Την Κυριακή 22/3/15 μετά από πρόταση των μαθητών/-τριών προς το
δήμαρχο Λέρου για την ανάγκη δεντροφύτευσης στην περιοχή Απιτίκι ( Κάστρο της
Αγ. Μαρίνας), πραγματοποιήθηκε δεντροφύτευση με τη συμμετοχή των μαθητών του
σχολείου, καθώς επίσης και άλλων φορέων του νησιού.
Από όλες τις παραπάνω δράσεις και συνεργασίες του σχολείου με τους
παραπάνω φορείς προκύπτουν τα εξής οφέλη:
 Η άρση της σχολικής απομόνωσης.
 Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και
φορέων με σκοπό την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών.
 Η ανταλλαγή επισκέψεων (μεταξύ φορέα και σχολείου).
 Το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία με τη συμμετοχή όλων όσων
συμμετείχαν στην εκπαιδευτική διαδικασία.
 Η προώθηση της συνεργατικής μάθησης.
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε όλη αυτή τη διαδικασία συνηγορεί στο
γεγονός, ότι προάγει την ψυχική υγεία των μαθητών και επιδρά στις μελλοντικές
στάσεις τους ως ενεργοί πολίτες.
Διεξαγωγή- υλοποίηση δραστηριοτήτων
Στο στάδιο αυτό οι ομάδες εργασίας υλοποίησαν διαθεματικά τις
προγραμματισμένες δραστηριότητες και δράσεις. Οι μαθητές δούλεψαν σε μικρές
ομάδες ή σε ορισμένες περιπτώσεις, όλοι μαζί, ανάλογα με το πώς είχε
προγραμματιστεί. Οι εκπαιδευτικοί ήταν κοντά τους για να λύσουν τυχόν απορίες, να
ενθαρρύνουν, να βοηθήσουν να ξεπεραστούν τα προβλήματα που θα οδηγούσαν σε
χάσιμο του ενδιαφέροντος και απογοήτευση (Rankin, 1995).
Η φάση της υλοποίησης, στηρίχτηκε στις αρχές της συμμετοχής, της
συλλογικής προσπάθειας, της συνεργασίας και της σύμπραξης και υπήρξε ιδιαίτερα
σημαντική. Όσο πιο δημοκρατικές είναι οι διαδικασίες και όσο πιο ενεργός η
συμμετοχή τους στη λήψη των αποφάσεων, τόσο πιο ουσιαστικά είναι και τα
αποτελέσματα (Schnack, 1998).
Κάποιοι γονείς ενεπλάκησαν στο πρόγραμμα με αρκετούς τρόπους και
ενθαρρύνθηκε η συμμετοχή τους, καθώς είναι απαραίτητη η σύνδεση του σχολείου
με την κοινωνία. Η συμβολή τους μας ήταν πολύτιμη και για τις πληροφορίες που
έδωσαν στα παιδιά σχετικά με την αξία των βοτάνων του τόπου, και περπάτησαν μαζί
μας για περισυλλογή αρωματικών φυτών και βοτάνων και για το τσάι(φλισκούνι) που
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πρόσφεραν σε όλους μας. Καλό είναι οι γονείς να νιώθουν ότι συμμετέχουν σε ένα
σημαντικό μέρος της σχολικής ζωής του παιδιού τους ( Katz & Chard, 2004).
Το τελικό προϊόν της ομάδας ήταν η καταγραφή της χλωρίδας και πανίδας
των περιοχών των Κάστρων της Λέρου και μία εκτενής λίστα με όλα τα βότανα του
τόπου σε ένα έντυπο που αντίγραφό του κατατέθηκε και στο ΓΑΚ Λέρου. Επίσης με
την περισυλλογή και αποξήρανσή της χλωρίδας γύρω από την περιοχή των κάστρων,
δημιουργήθηκε φυτολόγιο και παρουσιάστηκε όλο το τελικό προϊόν στους μαθητές
του γυμνασίου, στους γονείς και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Συμπεράσματα
Η κύρια μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος
ήταν η ομαδοσυνεργατική με κυρίαρχη τη βιωματική εμπλοκή των μαθητών σε αυτή.
Μεγάλο μέρος του προγράμματος εκπονήθηκε στις περιοχές των κάστρων, με τους
μαθητές/-τριες να πραγματοποιούν έρευνα πεδίου, η οποία τους βοήθησε να
προσεγγίσουν το θέμα με πιο άμεσο τρόπο.
Ακόμα η διαθεματική προσέγγιση του υπό μελέτη θέματος, το συνέδεσε
περισσότερο με τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών. Τα αποτελέσματα του
ερωτηματολογίου έδειξαν ότι το περιβαλλοντικό πρόγραμμα ευαισθητοποίησε τους
μαθητές και άλλαξε τις στάσεις τους απέναντι στη βιοποικιλότητα, δηλαδή, στα
βότανα και τα αρωματικά φυτά του τόπου τους, καθώς επίσης και την πανίδα της
περιοχής . Τα μέλη της ομάδας εκτός από τα βιώματα που απέκτησαν, την ενεργό
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, κατανόησαν τη σημαντικότητα της βιοποικιλότητας
στην περιοχή των κάστρων, έμαθαν να χρησιμοποιούν τα βότανα στην καθημερινή
τους διατροφή, να τα καλλιεργούν και να τα φροντίζουν (Παναγάκου Μ., 2011). Οι
μαθητές ανέλαβαν δράσεις, όπως ο σχεδιασμός και η περιποίηση ενός μικρού κήπου
με αρωματικά φυτά και βότανα. Χαρακτηριστική είναι η γωνία αυτή του σχολείου
που φυτεύτηκε με φυτά, αντιπροσωπευτικά της μεσογειακής βλάστησης.
Δεντροφύτεψαν σε συνεργασία με το Δήμο Λέρου την περιοχή του Κάστρου στο
Μπρούτζι, καθώς επίσης και στο Απιτίκι και ανέλαβαν την υιοθέτησή των δέντρων
αυτών, μέχρι αυτά να μεγαλώσουν ικανοποιητικά.
Η περιβαλλοντική αυτή ομάδα που δημιουργήθηκε εμπλούτισε τις γνώσεις
στο υπό μελέτη θέμα, ενώ το πρόγραμμα αποτιμήθηκε θετικά από τους μαθητές/τριες. Σημαντική υπήρξε ακόμα η επαφή των μαθητών/-τριών με τη φύση στις
περιοχές των κάστρων στις οποίες περπάτησαν και αναζήτησαν στα μονοπάτια τους
βότανα, αρωματικά φυτά και ζωικούς οργανισμούς για να υλοποιήσουν τις εργασίες
τους.
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές/-τριες να
συμμετάσχουν ενεργά σε μια δραστηριότητα που δεν είχε άμεση σχέση με το
καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα τους, αλλά είχε πρακτική εφαρμογή καθώς τους
βοήθησε να συνδεθούν με τον τόπο τους και την παράδοση τους με έναν καινούριο,
δημιουργικό τρόπο.
Τέλος μέσα από μια τέτοια βιωματική διαδικασία, οι μαθητές
συνειδητοποίησαν πως η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η βελτίωση με την
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αναδάσωση μιας περιοχής και της αισθητικής του σχολείου τους, επιτυγχάνεται μέσα
από μικρές καθημερινές αλλαγές που ο καθένας μας οφείλει να υλοποιεί για τον
εαυτό του αλλά και για τις επόμενες γενιές.
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Βιολογικά Προϊόντα ……φροντίζουμε για την υγεία και το
περιβάλλον
Μαρσιτοπούλου Αικατερίνη
Φυσικός ΠΕ 04.01
Γυμνάσιο Κρεμαστής
k_marsitopoulou@yahoo.gr

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Βιολογικά προϊόντα
…..φροντίζουμε για την υγεία και το περιβάλλον», υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο
Κρεμαστής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-2015. Στο πρόγραμμα
συμμετείχαν 40 μαθητές και από τις τρεις τάξεις του σχολείου με την επίβλεψη μιας
εκπαιδευτικού. Η προσέγγιση του περιβαλλοντικού εκπαιδευτικού προγράμματος
έγινε με τη μέθοδο project διάρκειας επτά μηνών και υλοποιήθηκε εθελοντικά εκτός
ωρολογίου προγράμματος.
Βασικό κριτήριο της επιλογής του θέματος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των καλλιεργητών και
των καταναλωτών.
Στόχοι του προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με τις βιολογικές
καλλιέργειες, με τρόπο βιωματικό αλλά και επιστημονικό- διαθεματικό, η ενημέρωση
για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των φυτοφαρμάκων και των
χημικών λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές καλλιέργειες, στην
υγεία των καλλιεργητών και των καταναλωτών αλλά και στο περιβάλλον.
Μία από τις δραστηριότητες της περιβαλλοντικής ομάδας ήταν και η διερεύνηση
των απόψεων των μαθητών σχετικά με τις βιολογικές καλλιέργειες με
ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν σε μαθητές του σχολείου μας.
Λέξεις κλειδιά: βιολογικές καλλιέργειες, βιολογικά προϊόντα
Εισαγωγή
Οι γεωργικές πρακτικές που ακολουθούσε ο άνθρωπος, από την αρχαιότητα,
για να καλύψει τις διατροφικές του ανάγκες δεν διαφέρουν σε τίποτα από τις
πρακτικές που εφαρμόζονται σήμερα στο βιολογικό τρόπο παραγωγής.
Η αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού και η τεχνολογική πρόοδος του 19ου
και κυρίως του 20ου αιώνα, οδήγησαν στην αλματώδη ανάπτυξη του γεωργικού
τομέα, ο οποίος είχε ως στόχο τη μεγιστοποίηση της παραγωγής και του κέρδους.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαμόρφωση ενός συστήματος γεωργικών πρακτικών
που επικράτησε παγκόσμια και ονομάζεται συμβατική γεωργία. Ο άνθρωπος στο
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πέρασμα των αιώνων προσπάθησε να κάνει τα προϊόντα του πιο ελκυστικά στην
αγορά μέσα από διαδοχικές διασταυρώσεις οργανισμών του ίδιου ή συγγενών ειδών.
Ο ερχομός της «πράσινης επανάστασης» είχε ως σκοπό την εφαρμογή νέων μεθόδων
και τη δημιουργία ποικιλιών φυτικών ειδών με μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση, οι
οποίες ικανοποιούσαν τα χαρακτηριστικά που θα έκαναν επιθυμητά τα προϊόντα.
Ταυτόχρονα όμως προκάλεσε τον παραγκωνισμό και τη μείωση των
χρησιμοποιούμενων ντόπιων ποικιλιών με αποτέλεσμα τη μείωση της ανθεκτικότητάς
τους σε ασθένειες, περιβαλλοντικές πιέσεις κ. λ. π.
Οι συνέπειες της «πράσινης επανάστασης» ήταν η εντατική γεωργία και η αύξηση
της παραγωγής με εκτεταμένη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Καθώς όμως,
οι παθογόνοι οργανισμοί προσαρμόζονται και αναπτύσσουν την ανθεκτικότητά τους,
κρίνεται αναγκαία η χρήση μεγαλύτερης ποσότητας και πιο «αποτελεσματικών»
φυτοφαρμάκων. Τα προβλήματα και τα αδιέξοδα που προέκυψαν ήταν πολλά όπως η μεγάλη
ενεργειακή σπατάλη, η διάβρωση και η ρύπανση εδαφών, η υποβάθμιση χλωρίδας και
πανίδας, η ρύπανση επιφανειακών και υπόγειων νερών, η αποψίλωση και η καύση δασικών
εκτάσεων για εντατική γεωργική χρήση, η παρουσία υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα
προϊόντα, διάφορα διατροφικά σκάνδαλα με τις «τρελές αγελάδες» και τα κτηνοτροφικά
προϊόντα με τα υπολείμματα από διάφορες τοξικές ουσίες (διοξίνες κλπ.), οι εκπομπές
αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, η απώλεια καλλιεργήσιμης γης και
η υποβάθμιση της παραγωγικότητάς της, η μείωση της βιοποικιλότητας με ανεξέλεγκτους
ρυθμούς που προκαλεί μη αντιστρεπτά αποτελέσματα, ενώ γνωστές αλλά και άγνωστες
μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες είναι οι συνέπειες και επιπτώσεις στους οργανισμούς
και στην υγεία, από τη χρήση φυτοφαρμάκων και τη διασπορά τους στο περιβάλλον και την
τροφική αλυσίδα.
Όμως απέναντι στα προβλήματα που δημιουργεί η συμβατική καλλιέργεια, οι
κοινωνίες και οι επιστήμονες έχουν στα χέρια τους ένα μεγάλο όπλο να αντιπαραθέσουν
στην κατεύθυνση αναχαίτισης της καταστροφής του περιβάλλοντος και της υγείας του
ανθρώπου. Ένα περιβαλλοντικά βιώσιμο μοντέλο που ακούει στο όνομα βιολογική ή
οικολογική καλλιέργεια.

Η βιολογική καλλιέργεια είναι μια μέθοδος καλλιέργειας η οποία
ελαχιστοποιεί ή αποφεύγει πλήρως τη χρήση χημικών λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων, ρυθμιστών ανάπτυξης των φυτών, ορμονών καθώς και πρόσθετων
ουσιών στις ζωοτροφές. Η βιολογική ή οικολογική γεωργία βασίζεται σε
αμειψισπορά (εναλλαγή φυτών για συγκομιδή), υπολείμματα συγκομιδών,
αγρανάπαυση, ζωικά λιπάσματα (κοπριά) και μηχανική καλλιέργεια για τη διατήρηση
της παραγωγικότητας του χώματος, τον εμπλουτισμό του με θρεπτικές ουσίες για τα
φυτά καθώς και για τον έλεγχο των ζιζανίων, εντόμων και παράσιτων.
Η βιολογική ή οικολογική γεωργία είναι μια εναλλακτική μέθοδος γεωργικής
πρακτικής που μπορεί να νοηθεί ως μέρος ενός αειφόρου γεωργικού συστήματος.
Με την υλοποίηση του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης δόθηκε η
δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν εναλλακτικούς τρόπους εκμετάλλευσης της
γης και παραγωγής φυσικών προϊόντων που σέβονται τον άνθρωπο και το
περιβάλλον. Ενημερώθηκαν για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των
χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται στις συμβατικές
καλλιέργειες, γνώρισαν τις διαδικασίες παραγωγής των τροφών ώστε να γίνουν
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υπεύθυνοι καταναλωτές και να υιοθετήσουν υγιεινές διατροφικές συνήθειες.
Ενημερώθηκαν, επίσης, για τις καλλιέργειες και τις δυνατότητες οικονομικής
ανάπτυξης του τόπου τους.
Στόχοι του προγράμματος:
Γνωστικοί









Να γνωρίσουν οι μαθητές τις βιολογικές καλλιέργειες και τις διαφορές τους
από τις συμβατικές.
Να ενημερωθούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των
χημικών λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
Να κατανοήσουν γιατί είναι καλύτερα τα βιολογικά προϊόντα για την υγεία
τους και το περιβάλλον.
Να αντιληφθούν γιατί τα βιολογικά προϊόντα είναι πιο ακριβά από τα
συμβατικά.
Να γνωρίσουν πώς ελέγχονται και πώς πιστοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα.
Να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία βιολογικής καλλιέργειας στην αυλή
του σχολείου τους.
Να διδαχθούν την έννοια της συνεργασίας βιωματικά.
Να μάθουν να συλλέγουν πληροφορίες από το διαδίκτυο και από άλλες πηγές.

Συναισθηματικοί – Ψυχοκινητικοί









Να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν το φυσικό περιβάλλον μέσα από τη
βιωματική προσέγγιση.
Να αναπτύξουν οικολογική συνείδηση και να μπορούν να προτείνουν τρόπους
προστασίας του περιβάλλοντος.
Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό τη βελτίωση της
αυτοεκτίμησής τους.
Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για τη μάθηση.
Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, συλλογικότητα και την συνεργασία με τους
άλλους μαθητές, τους δασκάλους, τους κοινωνικούς φορείς, την τοπική
αυτοδιοίκηση και την ευρύτερη κοινωνία.
Να εξοικειωθούν με την καλλιέργεια της γης, να αγαπήσουν τις χειρωνακτικές
εργασίες και αγροτικές ασχολίες.
Να έρθουν σε επαφή με τα βιολογικά προϊόντα και να τα εντάξουν στις
διατροφικές συνήθειες.

Υλοποίηση προγράμματος
Αρχικά έγινε διερεύνηση των γνώσεων, αντιλήψεων, και στάσεων των
μαθητών με ένα ερωτηματολόγιο. Στη συνέχεια ακολούθησαν συζητήσεις,
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καταιγισμός ιδεών και ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με το θέμα του περιβαλλοντικού
προγράμματος. Αφού προσδιορίστηκαν τα επιμέρους θέματα που θα προσεγγίζαμε, οι
μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά τους, και εργάστηκαν
συγκεντρώνοντας πληροφορίες από το διαδίκτυο, τη βιβλιοθήκη του σχολείου μας,
έντυπα φορέων κ.α.
Οι μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος ήταν η μετακίνηση στο πεδίο
δράσης, η βιωματική προσέγγιση, η επίλυση προβλημάτων και μια ποικιλία
δραστηριοτήτων όπως δημιουργία βιολογικού κήπου, δενδροφύτευση εσπεριδοειδών
και καλλωπισμού παρτεριού στο χώρο του σχολείου μας, συνεντεύξεις από ειδικούς,
εκπαιδευτικές επισκέψεις, επισκέψεις σε φορείς, φωτογραφίες, φυλλάδια κ.α. Επίσης,
το πρόγραμμα συνδέθηκε με τα προγράμματα σπουδών της Βιολογίας και είχε, στα
επιμέρους θέματα, διαθεματικότητα με άλλα διδασκόμενα μαθήματα (Χημεία,
Πληροφορική).
Εκπαιδευτικές δράσεις
Στο πλαίσιο του περιβαλλοντικού προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω
εκπαιδευτικές δράσεις:
1) Δημιουργία βιολογικού λαχανόκηπου στην αυλή του σχολείου μας.
Σύμφωνα με το άρθρο των Πέτρου Σ. και Κορφιάτη Κ. ο σχολικός κήπος
αναδεικνύεται ως ένα πολυσχιδές περιβάλλον μάθησης, που ικανοποιεί τις βασικές
αρχές των αλληλεπιδραστικών θεωριών μάθησης, ανταποκρίνεται στις σύγχρονες
τάσεις της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προωθεί βασικές επιδιώξεις της
σύγχρονης εκπαίδευσης ( εννοιολογική κατανόηση, εμπειρίες από το φυσικό κόσμο,
δεξιότητες επιστημονικής μεθόδου, συλλογικές στρατηγικές, κατανόηση φύσης της
επιστήμης, σύνδεση του σχολείου με τη κοινότητα, συλλογική δράση ). Τα
αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι η συμμετοχή στη καλλιέργεια σχολικού
κήπου αυξάνει το ενδιαφέρον του μαθητή για μάθηση (Blair 2009) αφού ο ίδιος
συμμετέχει ουσιαστικά στη διαδικασία της μάθησης μέσω της έρευνας, της
ανακάλυψης και της δημιουργίας (Broda, 2007). Επιπλέον βελτιώνεται η ακαδημαϊκή
επίδοση του μαθητή (Broda, 2007), καλλιεργούνται συνεργατικές και οργανωτικές
δεξιότητες, το αίσθημα ευθύνης, της υπομονής και της επιμονής (Ozer 2006) όπως
επίσης και θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον (Blair 2009).
Στην αυλή του σχολείου μας υπήρχε ένας χώρος όπου θα μπορούσαμε να
φτιάξουμε τον βιολογικό μας κήπο, έπρεπε όμως πρώτα να γίνουν κάποιες εργασίες
ώστε να μπορέσουμε να τον καλλιεργήσουμε. Αρχικά καθαρίσαμε το χώρο και
απομακρύναμε τα σκουπίδια που υπήρχαν μέσα σε αυτό.
Στη συνέχεια ζητήσαμε τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου ώστε να
οργώσουν και να φρεζάρουν το έδαφος επιφανειακά. . Αφού έγινε η επιλογή των
φυτών και των σπόρων που θα φυτεύαμε, ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου
Δαλαμπύρα, καθηγητή -γεωπόνου της ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ Ρόδου, για να
πραγματοποιήσουμε τη φύτευση. Με τις οδηγίες του παραπάνω οριοθετήσαμε την
περιοχή, ισιώσαμε και ελαφρύναμε το χώμα με την τσουγκράνα και φυτεύσαμε τα
φυτά. Φροντίσαμε να αγοράσουμε φυτά και σπόρους που θα ήταν κατάλληλα για την

85

εποχή ώστε να παρατηρήσουν οι μαθητές όλα τα στάδια ανάπτυξής τους. Φυτεύτηκαν
κολοκυθάκια, πιπεριές, , κρεμμύδια, μαρούλια, σπανάκια, παντζάρια, φράουλες και
ρόκα. Φυτεύτηκαν επίσης και αρωματικά φυτά που συμβάλλουν στην προστασία των
φυτών, όπως κατιφέδες και βασιλικοί καθώς επίσης μαϊδανός και άνηθος.
Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειώσουμε ότι έγινε αναφορά και στα έντομα που
βλάπτουν, αλλά και εκείνα που ωφελούν την ανάπτυξη των φυτών.
Στη συνέχεια οι μαθητές εμπλούτισαν το χώμα με βιολογική – οργανική ουσία
(κοπριά) για τη λίπανση των φυτών, την πιο γρήγορη ανάπτυξή τους προσδίδοντας
στους παραγόμενους καρπούς έντονο άρωμα και γεύση. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα οι μαθητές πότιζαν και ξεχορτάριαζαν τον κήπο, παρατηρούσαν την
ανάπτυξη των φυτών φωτογράφιζαν την εξέλιξή του. Η ανάπτυξη των φυτών γινόταν
με ικανοποιητικό ρυθμό, χωρίς να χρησιμοποιήσουμε χημικά λίπασμα ή
φυτοφάρμακα και στο τέλος της χρονιάς οι μαθητές γεύτηκαν τους καρπούς της
προσπάθειάς τους.
2) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε χώρο με βιολογικές καλλιέργειες.
Η περιβαλλοντική ομάδα επισκέφτηκε το χώρο με τις βιολογικές καλλιέργειες
του κυρίου Βασιλείου στο Θεολόγο, ο οποίος με χαρά μας ξενάγησε στα χωράφια
του, μας έδειξε τις καλλιέργειες του, μας έδωσε πληροφορίες για τον τρόπο που
πραγματοποιούνται οι βιολογικές καλλιέργειες και απάντησε πρόθυμα στις ερωτήσεις
που του έθεσαν οι μαθητές. Επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να μαζέψουν
φράουλες από το χωράφι και να τις γευτούν, διαπιστώνοντας έτσι τη διάφορά στη
γεύση και στο άρωμα ενός βιολογικού και ενός συμβατικού προϊόντος.
3) Εκπαιδευτική επίσκεψη σε βιολογικούς αμπελώνες.
Η περιβαλλοντική ομάδα επισκέφτηκε τους βιολογικούς αμπελώνες στο
κτήμα Τριανταφύλλου, όπου ο κύριος Ζαφειρακόπουλος μας ξενάγησε στους
αμπελώνες και μας εξήγησε την διαδικασία παραγωγής του κρασιού και της
σούμας. Επισήμανε στους μαθητές ότι η χρησιμοποίηση βιολογικών
σταφυλιών καλυτερεύει την ποιότητα του κρασιού που παράγεται. Στο χώρο
του κτήματος οι μαθητές είχαν, επίσης, την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα
νερόμυλο και να βιώσουν τον τρόπο λειτουργίας του.
4) Ενημέρωση από τον κύριο Τζαμπερή, συνεργάτη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών για την Περιβαλλοντική εκπαίδευση του Πανεπιστημίου
Αιγαίου, για τις αρνητικές επιπτώσεις της αλόγιστης χρήσης των χημικών
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στην υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.
5) Δενδροφύτευση εσπεριδοειδών και καλλωπισμό παρτεριού στη αυλή του
σχολείου.
Η περιβαλλοντική ομάδα πραγματοποίησε φύτευση εσπεριδοειδών δέντρων και
καλλωπισμό ενός παρτεριού στην αυλή του σχολείου με σκοπό την ευαισθητοποίηση
όλης της σχολικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά θέματα και την αισθητική
αναβάθμιση του σχολικού περιβάλλοντός τους.
6) Δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου.
Οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας ανήρτησαν στην ιστοσελίδα του σχολείου
τη διαδικασία της δημιουργίας του βιολογικού λαχανόκηπου και κατέγραψαν τις
εντυπώσεις και τις εμπειρίες τους απ’ όλη τη διάρκεια του περιβαλλοντικού
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προγράμματος.
Παρουσίαση
Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε στο χώρο του βιολογικού κήπου που
δημιούργησε η περιβαλλοντική ομάδα. Οι μαθητές επίλεξαν τον συγκεκριμένο χώρο
παρουσίασης για να εξηγήσουν στους συμμαθητές τους την διαδικασία που
ακολούθησαν για την δημιουργία του βιολογικού κήπου, να παρουσιάσουν τα είδη
των φυτών που καλλιέργησαν, να απαντήσουν στις ερωτήσεις τους και να
διαπιστώσουν και οι ίδιοι ότι υπάρχει παραγωγή και χωρίς τη χρήση χημικών
λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Στο χώρο του βιολογικού κήπου ενεργοποιήθηκαν
όλες τις αισθήσεις των μαθητών της σχολικής κοινότητας γιατί είχαν την δυνατότητα
να ακουμπήσουν, να μυρίσουν και να γευτούν τα φυτά που καλλιέργησαν οι
συμμαθητές τους. Επίσης οι μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας έδωσαν στους
συμμαθητές τους ένα φυλλάδιο που δημιούργησαν με σκοπό να ενημερώσουν και να
ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα και τη τοπική κοινωνία σχετικά με το
περιβαλλοντικό πρόγραμμα που πραγματοποίησαν.
Αξιολόγηση
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γινόταν συνεχής έλεγχος του
εμπλουτισμού των γνώσεων των μαθητών γύρω από τα επιμέρους θέματα με τα οποία
ασχολήθηκε κάθε ομάδα, της αλλαγής στάσεων και συμπεριφορών μέσα από
συζητήσεις, παιχνίδι ρόλων (συμβατικού καλλιεργητή, βιολογικού καλλιεργητή,
καταναλωτή) και ζωγραφική ( σήματα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων) .
Σ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος διαπιστώθηκε η ενεργή συμμετοχή
των μαθητών στο πρόγραμμα και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και ανάληψης
πρωτοβουλιών.
Στο τέλος των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος δόθηκε στους
μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο, από
το οποίο διαπίστωσαν οι ίδιοι ότι υπήρχε μεταβολή στο γνωστικό επίπεδό τους και
θετική αλλαγή στο τρόπο συμπεριφοράς τους συγκριτικά με την έναρξη του
περιβαλλοντικού προγράμματος.
Τέλος, με συνθετικές εργασίες που πραγματοποιήθηκαν διαπιστώθηκε ότι οι
στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν στο σύνολό τους.
Συμπεράσματα
Η πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος βοήθησε τους μαθητές
να ενημερωθούν για μια εναλλακτική μορφή γεωργικής παραγωγής αλλά και για
καλλιέργειες της περιοχής στην οποία ζουν.
Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία του δικού τους βιολογικού
κήπου, στη δενδροφύτευση εσπεριδοειδών και στο καλλωπισμό παρτεριού στη αυλή
του σχολείο τους, συνέβαλε στο να εξοικειωθούν και να αγαπήσουν το φυσικό
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περιβάλλον, να αγαπήσουν τις χειρωνακτικές εργασίες και τις αγροτικές ασχολίες.
Οι μαθητές συνέδεσαν τις βιολογικές καλλιέργειες με τη προσπάθεια
προστασίας της υγείας των καλλιεργητών και των καταναλωτών αλλά και του
περιβάλλοντος.
Η περιβαλλοντική ομάδα ήρθε σε επαφή με την τοπική κοινωνία αφού
γνώρισε ανθρώπους, συνεργάστηκε με φορείς, επιστήμονες, υπηρεσίες του Δήμου και
ιδιώτες. Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους μαθητές του σχολείου
μας κατέδειξε σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις απόψεις τους και την ενημέρωση που
έχουν γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Οι μαθητές δεν έχουν επαρκή γνώση για τις
βιολογικές καλλιέργειες, τα βιολογικά προϊόντα και την πιστοποίηση τους. Θα έπρεπε να
υπάρχει καλύτερη ενημέρωση από τους αρμόδιους φορείς για τις προοπτικές και τα
προβλήματα που θα έλυνε μια τέτοια εναλλακτική μέθοδο καλλιέργειας. Επίσης προτείνεται
η πραγματοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον.

Φωτογραφικό υλικό
Δημιουργία βιολογικού λαχανόκηπου και καλλωπισμό παρτεριού
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Επίσκεψη σε χώρο βιολογικών καλλιεργειών
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Επίσκεψη σε βιολογικό αμπελώνα
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Παρουσίαση του προγράμματος στους μαθητές του σχολείου

Παρουσίαση της περιβαλλοντικής ομάδας
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Ένα παραμύθι για το περιβάλλον
Ζαρέντη Μαρία
Φιλόλογος ΠΕ02
Γυμνάσιο – Λ.Τ. Ζηπαρίου
nikitino876@gmail.com

Περίληψη
Η διαδικασία της δημιουργίας μιας ιστορίας – αφηγηματικού κειμένου, εκτός
από την ενδιαφέρουσα διαδρομή που προσφέρει και την ενεργοποίηση της φαντασίας
των μαθητών, τους δίνει την ευκαιρία να στείλουν, αλλά και να λάβουν μηνύματα για
θέματα που τους απασχολούν. Στα πλαίσια αυτά υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο – Λ.Τ.
Ζηπαρίου, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014 – 2015, πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με τίτλο «Ένα παραμύθι για το περιβάλλον» από το
τμήμα Β1 της Β΄ τάξης του Γυμνασίου μας.
Το παραμύθι των μαθητών φέρει τον τίτλο «Λάκης ο Σκουπιδάκης: Το ταξίδι
ξεκινάει» και αναφέρεται στην ιστορία ενός αλουμινένιου κουτιού σόδας. Το
παραμύθι αρχίζει με την θορυβώδη εμφάνιση του ήρωα, ο οποίος έχει πεταχτεί σε
έναν κάδο σκουπιδιών. Το ταξίδι του ξεκινάει, όταν καταφέρνει να το σκάσει. Τα
παιδιά με χιούμορ τοποθετούν τον ήρωα άλλοτε στην πόλη, άλλοτε στον υπόνομο,
άλλοτε στη θάλασσα, άλλοτε στον αέρα και άλλοτε στην εξοχή, προσπαθώντας να
δείξουν ότι παντού μπορούν να βρεθούν σκουπίδια, καθώς και ότι πολλά από αυτά
αντέχουν στο χρόνο και επιβαρύνουν σημαντικά το περιβάλλον. Η ιστορία τελειώνει
με ένα ελπιδοφόρο μήνυμα, τονίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της ανακύκλωσης.
Η συγκεκριμένη δράση ενθουσίασε τους μαθητές και ενεργοποίησε το
ενδιαφέρον τους για το περιβάλλον σε σημείο να προτείνουν την υλοποίηση, κατά τη
διάρκεια της επόμενης σχολικής χρονιάς, προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής
που θα έχει σχέση με την ανακύκλωση, αλλά και την ενεργό συμμετοχή σε δράσεις
καθαρισμού τόσο του σχολικού χώρου, όσο και άλλων περιοχών.
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 21 μαθητές: Αθανασίου Ελευθέριος, Ακριβιάδου
Καλλιόπη, Βασίλη Ανδριανή, Βρέττη Άννα, Γαλαζούλας Κωνσταντίνος, Γιαϊτζόγλου
Ραφαηλία-Μαρία, Γιαννίκου Μυρσίνη, Γιμελά Μαργαρίτα, Γιμελά Πολυξένη,
Γκεοργκίεβα Χριστίνα, Δημητριάδης Θωμάς-Μάριος, Ζαράφτη Σταματία, Ζαράφτης
Ιωάννης, Ζίντρο Στέφανος, Θωμαδάκη Καλλιόπη, Ιμπραχίμι Σάρα, Ιορδανίδης
Χρήστος-Σωτήρης, Καλής Γεώργιος, Καραθωμάς Γεώργιος, Καραθωμάς Πέτρος,
Καραθωμάς Σέργιος.
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ζαρέντη Μαρία ΠΕ02
Συμμετέχοντες καθηγητές: Αθανασιάδη Ελένη ΠΕ03, Πηλιγκός Παναγιώτης
ΠΕ11
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Λέξεις κλειδιά: παραμύθι, σκουπίδια, ανακύκλωση, περιβάλλον.
Σκοπός
Να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές στη δημιουργία ενός παραμυθιού που θα
εκφράζει τους προβληματισμούς τους για το περιβάλλον και τις προτάσεις τους για
την εξυγίανσή του.
Στόχοι
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών για το περιβάλλον.
Να κατανοήσουν οι μαθητές το ρόλο του ανθρώπου στη μόλυνση του
περιβάλλοντος.
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος.
Να αναπτύξουν αισθήματα αλληλεγγύης και οικολογική συνείδηση.
Να μάθουν να συνεργάζονται κατά ομάδες για έναν κοινό σκοπό,
καλλιεργώντας ένα κλίμα δημοκρατικών σχέσεων.
Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες.
Να εξοικειωθούν με την έρευνα στο διαδίκτυο, σε εφημερίδες και στη
σχολική βιβλιοθήκη.
Να καλλιεργήσουν την αισθητική τους μέσα από τη δημιουργία.
Να μάθουν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες.
Να εξοικειωθούν με την παραγωγή γραπτού λόγου, διασκεδάζοντας και
καλλιεργώντας τη φαντασία τους.
Να κατανοήσουν ότι μέσω της λογοτεχνικής παραγωγής μπορούν να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην
υποβάθμιση του περιβάλλοντος που ζουν.

Μέθοδος δράσης
Αρχικά έγινε συζήτηση στην τάξη και ζητήθηκε από τους μαθητές να
καταγράψουν τις απόψεις, τα συναισθήματα και τις σκέψεις τους για την υποβάθμιση
του περιβάλλοντος.
Στη συνέχεια συζητήθηκε το ενδεχόμενο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα
«Ένα παραμύθι για το περιβάλλον», για να εκφράσουν με ευχάριστο και δημιουργικό
τρόπο τις απόψεις τους για το περιβάλλον και να στείλουν με αυτό τον τρόπο ένα
μήνυμα για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι μαθητές εξέφρασαν έντονο
ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Κατόπιν, έγινε προβολή ταινίας σχετικής με θέματα μόλυνσης και προστασίας
του περιβάλλοντος και τις εκτιμήσεις έγκριτων επιστημόνων για το μέλλον του
πλανήτη.
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Ακολούθησε συζήτηση στην τάξη για την προετοιμασία και το σχεδιασμό της
πορείας δράσης από τους μαθητές, διαχωρισμός ομάδων δράσης, καταμερισμός
αρμοδιοτήτων και ανάθεση εργασιών στις ομάδες.
Στη συνέχεια, έγινε ενημέρωση του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του
σχολείου, ώστε να βοηθήσει - αν παραστεί ανάγκη – στο έργο των παιδιών.
Μία από τις ομάδες μαθητών ασχολήθηκε με την έρευνα στο διαδίκτυο και στη
σχολική βιβλιοθήκη με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τη ρύπανση του
περιβάλλοντος, τις επιπτώσεις της στην υγεία του ανθρώπου και τη σχέση της με τον
καταναλωτισμό. Μία άλλη ομάδα ασχολήθηκε, επίσης, με την έρευνα στο διαδίκτυο
και στη σχολική βιβλιοθήκη με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών για τη διαχείριση
απορριμμάτων και τα περιβαλλοντικά ζητήματα που απασχόλησαν τη λογοτεχνία και
μία τρίτη ομάδα ασχολήθηκε με την επιλογή και διαμόρφωση ερωτηματολογίων που
απευθύνονταν σε μαθητές (οι υπεύθυνοι του προγράμματος πρότειναν οδηγούς
συνέντευξης για να βοηθήσουν τους μαθητές).
Αμέσως μετά, τα ερωτηματολόγια μοιράστηκαν σε όλους τους μαθητές του
τμήματος, ώστε να καταγραφούν οι ιδέες και οι απόψεις τους σχετικά με τους
πρωταγωνιστές, τα δευτερεύοντα πρόσωπα και τα βασικά επεισόδια του παραμυθιού,
καθώς και τα μηνύματα που θέλουν οι μαθητές να στείλουν μέσω του κειμένου που
θα δημιουργήσουν.
Μετά την επεξεργασία των απαντήσεων των ερωτηματολογίων οι μαθητές
πρότειναν να δοθεί έμφαση στην ανακύκλωση, στα σκουπίδια που είναι πολύ
ανθεκτικά στο χρόνο και τις φθορές και στο πόσο εύκολα τα σκουπίδια μπορούν να
καταλήξουν σε κάθε γωνιά του πλανήτη, επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Πρότειναν,
επίσης, το τελικό κείμενο να μετατραπεί σε ταινία με τη χρήση σκίτσων, εικόνων και
φωτογραφιών.
Υλοποίηση
Αφού οι μαθητές κατέληξαν στην τελική επιλογή του ήρωα του παραμυθιού,
προχώρησαν στη δημιουργία των κύριων σημείων της ιστορίας.
Στη συνέχεια, με τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών του προγράμματος,
ασχολήθηκαν με τη σύνθεση του κειμένου, θέτοντας ως στόχο το τελικό κείμενο να
περιέχει τις ιδέες του συνόλου των μαθητών, όπως αυτές εκφράστηκαν στα
ερωτηματολόγια, ώστε ο κάθε μαθητής να μπορεί να αναγνωρίζει τη δική του
συμβολή στη δημιουργία της ιστορίας.
Μετά τη συγγραφή του παραμυθιού, οι μαθητές αναζήτησαν σχετικές εικόνες
και φωτογραφίες στο διαδίκτυο και ένας μαθητής ανέλαβε να δημιουργήσει σκίτσα
που θα ήταν δύσκολο να βρεθούν στο διαδίκτυο.
Τέλος, με τη βοήθεια των υπεύθυνων καθηγητών του προγράμματος, οι
μαθητές μετέτρεψαν το γραπτό κείμενο σε ταινία, αξιοποιώντας το υλικό που
συγκέντρωσαν από το διαδίκτυο, καθώς και τα σκίτσα του συμμαθητή τους.
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Αξιολόγηση
Σε ένα τελευταίο στάδιο έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος από τους
μαθητές με:
• Αυτοαξιολόγηση ως προς το βαθμό συνεργασίας, συμμετοχής και
ικανοποίησης από την πορεία και το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος.
• Αξιολόγηση των τελικών προϊόντων του προγράμματος.
• Αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν μέσα από τη
συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
Σκίτσα
Τα σκίτσα έγιναν από τον μαθητή Δημητριάδη Θωμά – Μάριο και
αξιοποιήθηκαν για την μετατροπή του γραπτού κειμένου του παραμυθιού σε ταινία.
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Ζούμε στους Λειψούς, Συμβάλλουμε Ενεργά στον
Πολιτισμό, στο Περιβάλλον, στον Αθλητισμό, στον
Εθελοντισμό
Σοφία Χάιτα M.Ed.
Δ/τρια, Εκπ/κός ΠΕ 08
Γυμνάσιο με Λ/Τ Λειψών
Περίληψη
Το πρόγραμμα του σχολείου μας με τίτλο «Ζούμε στους Λειψούς, συμβάλλουμε ενεργά
στον πολιτισμό, στο περιβάλλον, στον αθλητισμό, στον εθελοντισμό» υλοποιήθηκε το
σχολικό έτος 2012 - 2013 στο Γυμνάσιο Λ.Τ. Λειψών. Η δράση πραγματοποιήθηκε στα
πλαίσια του προγράμματος Πρωτοβουλιών Μαθητών (ΠΥΠΜ) της Γενικής Γραμματείας
Νέας Γενιάς με τίτλο: «Εντός εκτός και επί τα αυτά: Μαθητές εν δράσει». Συμμετείχαν
όλοι οι μαθητές και τρεις εκπαιδευτικοί.
Για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε η βιωματική
μάθηση και οι μαθητές βρέθηκαν στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων. Δημιούργησαν έργα
και δράσεις που αφορούσαν στο περιβάλλον και στην αειφορία, στον πολιτισμό και στον
αθλητισμό. Έδωσαν έμφαση στην εμπλοκή όλης της τοπικής κοινωνίας στην αειφόρο
ανάπτυξη και διαχείριση του ανθρώπινου και φυσικού περιβάλλοντος, με την
πραγματοποίηση έκθεσης ζωγραφικής και φωτογραφίας, συναυλίας και ποδοσφαιρικού
αγώνα, κατασκευής κομποστοποιητή για την εκμετάλλευση των βιολογικών
απορριμμάτων και ταινίας που αφορούσε στο σύνολο του προγράμματος που υλοποίησαν.
Λέξεις κλειδιά: μαθητοκεντρική προσέγγιση, διεπιστημονική προσέγγιση, βιωματική
μάθηση, δυσπρόσιτο σχολείο, αειφορία.
Εισαγωγή
Το μυαλό δεν είναι δοχείο για να γεμίσει, αλλά μια φωτιά να ….ανάψει
The mind is not a vessel to be filled but a fire to be kindled.
Plutarch, 45–125 A.D.
Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει κίνητρα στους
μαθητές να σκέφτονται, να ενεργούν και να μαθαίνουν. Εκείνο, επομένως, που
συνιστά στις μέρες µας καινοτομία στο σχολείο σε αντίθεση µε παλαιότερες
πρακτικές είναι ότι η διδασκαλία δίνει έμφαση, πια, στην ολιστική μάθηση
επιδιώκοντας σημαντικές συνδέσεις µε αφορμή καίρια ερωτήματα περιβαλλοντικής,
κοινωνικής ή πολιτικής σημασίας. Όπως λέει ο Edgar Morin «στόχος της
εκπαίδευσης γενικότερα είναι να δημιουργηθεί ένα καλοφτιαγμένο κεφάλι»» Δηλαδή
ένα κεφάλι που δεν είναι παραγεμισμένο με πληροφορίες, οι οποίες άλλωστε, όπως
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τονίζει ο Morin, δε μας κάνουν ούτε καλύτερους, ούτε ευτυχέστερους, αλλά ένα
κεφάλι που μπορεί να μας βοηθάει «να επωμιζόμαστε το πεζό και να ζούμε το
ποιητικό τμήμα της ζωής μας»(Morin,1999). Επιδιώκεται οι μαθητές να αναπτύξουν
εκτός από ικανότητες και δεξιότητες, κριτική σκέψη και κοινωνικό προβληματισμό,
εφόδια απαραίτητα στην εποχή μας.
Στόχοι
Γενικός στόχος του προγράμματος ήταν η σύνδεση του σχολείου με την τοπική
κοινωνία και η ενδυνάμωση και των δύο μέσα από την ευαισθητοποίηση, την
συμμετοχή και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τον
αθλητισμό και τον εθελοντισμό, ως κοινωνικές αξίες. Η καθοριστική σημασία των αξιών
αυτών σε επίπεδο μάθησης αλλά και σε επίπεδο αειφορικής ανάπτυξης του τόπου.
Παιδαγωγικοί στόχοι
Σφαιρική καλλιέργεια των μαθητών .Οι μαθητές δεν είναι απλά νοήμονα όντα τα
οποία περιμένουν παθητικά να εκπαιδευτούν αλλά είναι κοινωνικά συναισθηματικά
ηθικά και ευφυή άτομα τα οποία αναπτύσσονται. Προκειμένου οι δυνατότητες και οι
δεξιότητες τους να αναπτυχτούν σε πλήρη αρμονία έχουν ανάγκη από μαθησιακές
δραστηριότητες οι οποίες θα αποτελέσουν πρόκληση για όλες τις αναδυόμενες
δεξιότητες και ενδιαφέροντα τους.
Ανάπτυξη αυτενέργειας των μαθητών. Οι μαθητές είναι ανήσυχοι και χρειάζονται
να νιώσουν αυτοπεποίθηση όσον αφορά την δική τους δύναμη και τα επιτεύγματα
τους. Επομένως είναι αναγκαίο να τους δίνεται η δυνατότητα να θέτουν ελεύθερα
ερωτήματα, να συζητούν με άλλους μαθητές ανεπίσημα, να συμμετέχουν στον
σχεδιασμό των δικών τους ομαδικών δραστηριοτήτων, να αναλαμβάνουν προσωπική
ευθύνη για ομαδοσυνεργατικές εργασίες και να βοηθήσουν ώστε να κριθούν με κριτική
ματιά τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους.
Τα παραπάνω προϋποθέτουν ότι το κλίμα του προγράμματος είναι φιλικό και
δημοκρατικό ανεπίσημο και ευέλικτο, περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές δεν είναι σε
άνισο ανταγωνισμό με κριτήρια επίδοσης πέρα από τις δυνατότητες τους.
Αξιοποίηση των άμεσων ενδιαφερόντων των μαθητών Είχε ιδιαίτερη σημασία για
το πρόγραμμα οι εκπαιδευτικοί να διερευνήσουν ποια ενδιαφέροντα και ποιοι στόχοι
ήδη διατίθενται από τους μαθητές ώστε αυτοί να αξιοποιηθούν ως εφαλτήρια για να
επεκταθεί η επιθυμητή μάθηση.
Με αυτό τον τρόπο περιορισμένα ενδιαφέροντα μπορούσαν να αναδειχθούν σε ευρύτερα
ενδιαφέροντα ανεπιθύμητοι στόχοι σε αξιέπαινους στόχους ώστε να προάγεται η
εκπαιδευτική ανάπτυξη των μαθητών με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων. Οι περισσότεροι μαθητές βρίσκουν λίγα
εσωτερικά ελκυστικά κίνητρα στο παραδοσιακό σύστημα του σχολείου. Βαθμοί, τιμές
και ποινές. Τα πιο ελκυστικά κίνητρα είναι εκείνα τα οποία προέρχονται από την ίδια
την ζωή :
α. Να ερευνήσουν το καινούριο και το ενδιαφέρον
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β. Να συσχετίζονται ενεργά με άλλους ανθρώπους
γ. Να χειρίζονται υλικά και να δημιουργούν πράγματα
δ να συγκρίνουν διαφορετικές απόψεις για τις καταστάσεις που θεωρούν σημαντικές
ε. να εκφραστούν καλλιτεχνικά
Άμεσες και ζωντανές μαθητικές εμπειρίες Οι γενικεύσεις καταντούν να είναι άδεια
λόγια εκτός εάν στηρίζονται σε προσωπικές εμπειρίες στις οποίες προσάπτεται
νόημα. Για αυτό το λόγο, οι μαθητές έχουν ανάγκη, με κάθε ευκαιρία, από
επισκέψεις στο φυσικό περιβάλλον, εργαστήρια καλλιτεχνών, συναυλίες, αθλητικούς
αγώνες, συνεντεύξεις, εργασιακή εμπειρία. Οι μαθητές μέσω τέτοιων
δραστηριοτήτων δέχονται ενδιαφέρον εμπειρίες οι οποίες αποκτούν νόημα.
Έμφαση στην επίλυση προβλημάτων Η μάθηση λαμβάνει χώρα πραγματικά όταν οι
μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με υπαρκτά προβλήματα, στοχάζονται επάνω σε αυτά
και λαμβάνουν δράση για να τα επιλύσουν. Να αξιοποιείται κάθε ευκαιρία ώστε οι
μαθητές να ανακαλύψουν, να ορίσουν, να λύσουν και να ερμηνεύσουν τόσο
προσωπικά όσο και κοινωνικά προβλήματα μέσα στα όρια/πλαίσια των ικανοτήτων
ενδιαφερόντων και αναγκών τους
Φροντίδα για την επίτευξη της διαρκούς μαθητικής ικανοποίησης Στους μαθητές
στους οποίους δεν αρέσει η εργασία τους παρατηρείται ότι μαθαίνουν λίγο από
αυτήν και δυσκολεύονται να διατηρήσουν αυτές τις γνώσεις για κάποια χρονική
διάρκεια. Επομένως, χρειάζεται να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια ώστε να
διατηρούνται μαθησιακές καταστάσεις στις οποίες οι μαθητές θα επιτυγχάνουν τους
στόχους τους , θα αντλούν προσωπική ικανοποίηση και επομένως θα επιτελείται η
πνευματική συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη τους.
Σύνδεση της μάθησης με την τοπική κοινωνία
Οι μαθησιακές καταστάσεις χρειάζεται να καθρεφτίζουν την ζωή στην κοινωνία στην
οποία ο/η μαθητής/τρια ζει, ώστε να έχουν την μέγιστη αποδοτικότητα.
Ειδικότερα
Σύμφωνα με τους Kretzmann και McKnight τις τελευταίες δεκαετίες, είχε παρατηρηθεί
σε σχολεία απομακρυσμένα από τα αστικά κέντρα μια αποστασιοποίηση μεταξύ των
σχολείων και των τοπικών κοινοτήτων τους. Η αποδυνάμωση των δεσμών του σχολείου
με την τοπική κοινωνία οφείλεται στην συσχέτιση της αυξανόμενης
«επαγγελματοποίησης» και του «συγκεντρωτισμού» του εκπαιδευτικού συστήματος και
κατ επέκταση των σχολείων (όπως Liarakou Γαβριλάκη, Φλογαΐτη, 2014). Ως
αποτέλεσμα, τόσο το σχολείο όσο και η τοπική κοινότητα λειτουργούν ανεξάρτητα
δίχως να αλληλεπιδρούν περιορίζοντας έτσι τους αντίστοιχους ρόλους τους: το σχολείο
ως πόρος ανθρώπινου δυναμικού για την κοινότητα και η κοινότητα, πόρος εσόδων για
το σχολείο. Αυτή η έλλειψη αλληλεπίδρασης έχει ως επακόλουθο την αποδυνάμωση
των βασικών δεσμών μεταξύ εμπειρίας της κοινότητας, εργασίας και εκπαίδευσης
(Λιαράκου Γαβριλάκη, Φλογαΐτη, 2014). Η έλλειψη αμοιβαίας υποστήριξης -μέσω της
οποίας το σχολείο μπορεί να παρέχει ουσιαστική εκπαιδευτική εμπειρία, να εξυπηρετεί
τις τοπικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και την αειφόρο ανάπτυξη της κοινότητας
θέτει τόσο το δυσπρόσιτο σχολείο όσο και το δυσπρόσιτο νησί σε κίνδυνο Έχει
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ιδιαίτερη σημασία το ποσοστό μείωσης των μικρών σχολείων στην Ελλάδα, κατά την
διάρκεια των τελευταίων δεκαπέντε ετών , σχεδόν στο ήμισυ: 56,8%, το 1995 39,7%,
το 2003 και 25,5%, το 2010 (Υπουργείο Παιδείας, σε Liarakou Γαβριλάκη, Φλογαΐτη,
2014).Έχοντας κατά νου τα παραπάνω, μπορεί κανείς να ορίσει το δυσπρόσιτο
ελληνικό σχολείο και την κοινωνία ενός απομακρυσμένου νησιού ως «ομάδες
κινδύνου» ή με τον όρο του Miller ως «μια κοινωνία η οποία καταβάλλεται από
πιέσεις», αφού οικονομικοί , κοινωνικοί και εκπαιδευτικοί παράγοντες δείχνουν
απώλεια της ψυχολογικής αίσθησης της κοινωνίας καθώς η συρρίκνωση των πόρων
της, -τόσο των κοινωνικών, όσο και των υλικών- απενεργοποιούν την δυνατότητα
ανανέωσης και τη βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Miller τονίζει ότι, εάν η ψυχολογική αίσθηση
της κοινότητας ή η κοινωνική διάσταση της κοινότητας αποκλειστούν, είναι απίθανο να
οδηγηθεί η κοινωνία σε επιτυχή ανάπτυξη μέσω της οικονομικής ανάπτυξης μόνο
(Miller, 1991).
Με ποιό τρόπο μπορεί να προβληθεί η ψυχολογική αίσθηση της κοινωνίας; Η
κοινότητα δεν υφίσταται στο κενό, κατοικεί σε συγκεκριμένους τόπους, οι οποίοι
σύμφωνα με Gruenewald (2003), πρέπει να «επανα -κατοικηθούν (re-inhabited)»
μέσω της «κοινωνικής δράσης η οποία βελτιώνει την κοινωνική και οικολογική ζωή
του τόπου, κοντά και μακριά, τώρα και στο μέλλον». Ο Gruenewald προτείνει ότι η
«κριτική παιδαγωγική» και «η τοπικά βασισμένη εκπαίδευση» (place-based
education) είναι συμπληρωματικές εκπαιδευτικές θεωρίες, και υποστηρίζει τη
σύνθεση των δυο, ώστε να συνδυαστούν και να εξισορροπηθούν η ανάγκη να
μετατραπούν οι συνθήκες καταπίεσης από τη μια πλευρά, η ανάγκη της
ενσυναίσθησης, από την άλλη, στα πλαίσια μιας θεωρίας «κριτικής παιδαγωγικής του
τόπου (critical pedagogy of place)» (Gruenewald, 2003).
Αυτό προϋποθέτει τη δημιουργία ευκαιριών μάθησης μέσα και έξω από τους χώρους
του σχολείου. Ενσωματώνοντας την κοινότητα- ως πηγή εκπαίδευσης- η ευθύνη για
τη μάθηση των μαθητών μοιράζεται . Η μάθηση των μαθητών λαμβάνει χώρα με
βάση την κοινωνία. Αποκτά νόημα. Ανταποκρίνεται στις ανάγκες της. Ακόμα, αντλεί
δεξιότητες και γνώσεις από το σύνολό της (Kilpatrick et al στο Liarakou, Gavrilakis,
Flogaitis,2014).Οι τοπικά βασισμένες θεωρίες εκπαίδευσης (place-based education
αναδεικνύουν τους τρόπους με τους οποίους η έμφαση στις συμπράξεις μεταξύ
σχολείων και κοινωνιών και των δραστηριοτήτων τους συμβάλλουν στην αειφορία.
Η τοπικά βασισμένη εκπαίδευση προωθεί την υλοποίηση προγραμμάτων τα οποία
επικεντρώνονται στην τοπική ιστορία, στη γεωγραφία και στον πολιτισμό
προκειμένου να παρέχουν αυθεντικές, σχετικές, βιωματικές και τοπικές εκπαιδευτικές
εμπειρίες οι οποίες έχουν νόημα και ενεργοποιούν τους μαθητές . Αυτές οι εμπειρίες
είναι σκόπιμο να συμβάλουν στη βιωσιμότητα και την άνθηση των κοινωνιών μέσω
της ευρύτερης επικοινωνίας και διασύνδεσης των μελών της κοινωνίας και των
σχολείων τους (Bauch, 2001, Gruenewald, 2003, Theobald, 1997). Το πρόγραμμα
που προκύπτει από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός τόπου, έχει διεπιστημονικό και
βιωματικό χαρακτήρα, συνδέει τον τόπο με τη ατομική και την συλλογική ταυτότητα
και κατευθύνεται από την φιλοσοφία για την αειφόρο κοινωνία (Woodhouse &
Knapp, 2000) .
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«Εγώ μόνο θα τον ρωτώ, δεν θα τον διδάσκω, και αυτός θα διερευνά μαζί με εμένα,
και αν θα παρατηρήσεις ότι του μιλάω ή του εξηγώ οτιδήποτε, γίνεται προκειμένου να
εκφράσει την γνώμη του» (όπως Βrandes & Ginnis,1986 σελ 10).
Στην όλη διαδικασία αξιοποιήθηκε η προοδευτική διδακτική μεθοδολογία που
εστιάζει στον μαθητή. Χαρακτηριστικά της μεθοδολογίας είναι: η διεπιστημονική
προσέγγιση, υλικό, ο υποστηριχτικός ρόλος των εκπαιδευτικών, η συμμετοχή των
μαθητών στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, οι ομαδοσυνεργατικές πρακτικές, η
ισοδύναμη έμφαση στη συναισθηματική και στη γνωστική ανάπτυξη, η έμφαση στην
δημιουργική έκφραση. Γενικότερα η μάθηση που στηρίζεται σε αποκαλυπτικές
τεχνικές και την αξιολόγηση της διαδικασίας.
Σε όλο το νησί γίνεται συλλογή στην πηγή και ανακύκλωση των απορριμμάτων. Οι
μαθητές έφτιαξαν έναν αυτοσχέδιο κομποστοποιητή, προτείνοντας την ανακύκλωση
και των οργανικών απορριμμάτων. Φύτεψαν λαχανόκηπο, συμμετείχαν σε εθελοντική
εκστρατεία καθαρισμού “Lets do it Greece”.
Συμμετείχαν στο διαγωνισμό «Νερό είσαι θησαυρός» με ομαδικά και ατομικά
ζωγραφικά έργα. Δημιούργησαν ταινία μικρού μήκους στο movie maker με το ίδιο
θέμα. Προβλήθηκε η ταινία στην σχολική κοινότητα. με σκοπό την ευαισθητοποίηση
της .
Φωτογράφισαν το νησί. Έγινε καταγραφή θετικών και αρνητικών πρακτικών σχετικά
με την εφαρμογή της διαγενειακής αλληλεγγύης πραγματοποιήθηκε έκθεση
φωτογραφίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων και επισκεπτών στο
νησί.
Οργάνωσαν τουρνουά ποδοσφαίρου και βόλεϊ με τη συμμετοχή τόσο της ομάδας
νεανίδων του σχολείου όσο και της αντίστοιχης των νέων. Σχεδίασαν αφίσα και
μοίρασαν προσκλήσεις
Οργάνωσαν συναυλία –μουσική εκδήλωση από μουσικό σχήμα αποτελούμενο από
καθηγητές και ντόπιους ερασιτέχνες μουσικούς. Σχεδίασαν αφίσα.
Ειδικότερα οι μαθητές ανέπτυξαν ικανότητες:
Να συλλέγουν-αναλύουν-αξιολογούν πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες της
τοπικής κοινωνίας, να σχεδιάζουν και εκτελούν δραστηριότητες σε συνεργασία με
τοπικούς και άλλους φορείς, να συμμετέχουν σε ομάδες πολιτιστικές αθλητικές,
περιβαλλοντικές εθελοντικές, να διατυπώνουν προβλήματα του τόπου τους. Να
προτείνουν λύσεις και να επιλύουν προβλήματα μέσα από τη δική τους δράση και
συμμέτοχη .
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Έργα μαθητών από το διαγωνισμό «Νερό είσαι θησαυρός».

Φροντίζοντας το περιβάλλον
καλλιεργείται πνεύμα
συνεργασίας και ομαδικότητας.

Οι αξίες της κοινωνίας
επηρεάζουν την στάση των
πολιτών όσον αφορά στην
προστασία του περιβάλλοντος.

Κομποστοποιητής: Τα οργανικά
απορρίμματα έχουν τόσο υψηλή
αξία ώστε δεν επιτρέπεται να
πετιούνται αλόγιστα.
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Το αποτέλεσμα δεν είναι
αυτοσκοπός, αλλά η
συμμετοχή.

Ο αθλητισμός φέρνει κοντά
τους νέους από διαφορετικά
μέρη και γίνεται η αφετηρία
νέων γνωριμιών.
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Χαιρετίσματα από την Κάλυμνο
Ευδοκία Πλάτση
Φιλόλογος (ΠΕ02)
Νικηφόρειο 1ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου
eudokia.kalymnos@gmail.com

Περίληψη
Τη σχολική χρονιά 2014-15 η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου μας, υλοποίησε
πρόγραμμα με τίτλο «Χαιρετίσματα από την Κάλυμνο» (“Greetings from
Kalymnos”).
Η αγάπη των μαθητών για τον τόπο που ζουν και το ενδιαφέρον τους να τον
γνωρίσουν και να τον προβάλλουν στους κατοίκους του νησιού αλλά και στους
επισκέπτες του νησιού, ώθησε την ομάδα να ασχοληθεί με το θέμα αυτό.
Λέξεις κλειδιά: Κάλυμνος, φυσικές ομορφιές, παράδοση , αναρρίχηση, σπογγαλιεία
Εισαγωγή
Η Κάλυμνος είναι το τέταρτο μεγαλύτερο νησί της Δωδεκανήσου, στο
νοτιοανατολικό Αιγαίo. Βρίσκεται βορειοδυτικά της νήσου Κω και νοτιοανατολικά
της Λέρου (Κουτελλάς, 2006). Το κλίμα της Καλύμνου θεωρείται ημιάνυδρο με
ήπιους χειμώνες. Η γεωγραφική θέση της Καλύμνου, ανάμεσα σε δυο ηπείρους, το
έντονο ανάγλυφο του νησιού, το ξηρό και πετρώδες έδαφος καθόρισαν σε μεγάλο
βαθμό τις ασχολίες των κατοίκων της από την αρχαιότητα.
H ενασχόληση της πλειοψηφίας των Καλυμνίων με τη ναυτιλία και κυρίως με τη
σπογγαλιεία και το σπογγεμπόριο, επέφερε σταδιακή οικονομική, κοινωνική,
δημογραφική και πνευματική ανάπτυξη ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα (Ταρσούλη,
1948 & Ιστορία και Πολιτισμός της Καλύμνου, 1997& Κουτελλάς, 2006).
Η Κάλυμνος ήταν ευρύτητα γνωστή ως το νησί των σφουγγαράδων, από τις αρχές
του 20ου αιώνα. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο παρέμεινε το μοναδικό
ελληνικό νησί που εξακολούθησε να δραστηριοποιείται στο τομέα της σπογγαλιείας,
με σημαντική παρουσία στην εγχώρια και ξένη αγορά.
Χάρη στη μοναδική γεωμορφολογία της, η Κάλυμνος αποτελεί ένα τουριστικό
προορισμό παγκοσμίως γνωστό για εναλλακτικές διακοπές και δραστηριότητες,
όπως
ορειβασία,
καταδύσεις,
ορειβασία
και
εξερεύνηση
σπηλαίων
(http://www.mountain-med.org ).
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Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Χαιρετίσματα από την Κάλυμνο»
Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι καθηγητές: Ευδοκία Πλάτση, φιλόλογος (ΠΕ02)
Πάου Άννα , φιλόλογος (ΠΕ02) και Ζαφείρη Φωτεινή, Οικονομολόγος (ΠΕ09).
Επίσης συμμετείχαν 41 μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης Λυκείου.

Εικ.1:Από την παρουσίαση μας στο ΚΠΕ Ανωγείων

Σκοπός και στόχοι του προγράμματος
Ο σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με την
ιστορία, τον πολιτισμό και το φυσικό περιβάλλον του τόπου τους, ώστε να
αναδειχθούν οι δυνατότητες του νησιού για τουριστική ανάπτυξη στο πνεύμα της
αειφορίας.
Οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:
Γνωστικοί στόχοι
 Να προσεγγίσουν βασικά χαρακτηριστικά του πολιτισμού και της παράδοσης
του νησιού
 Να διερευνήσουν την ιστορία της Καλύμνου συνδέοντάς την με μνημείατοποθεσίες στο χώρο της αλλά και με πρόσωπα που διαδραμάτισαν σημαντικό
ρόλο στο νησί.
 Να κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής θέσης της Καλύμνου, για τη
διαμόρφωση των τοπικών κλιματικών συνθηκών και της χλωρίδας της.
 Να αντιληφθούν τις διαφορετικές μορφές τουρισμού που μπορεί να
αναπτυχθούν στο νησί π.χ αναρριχητικός, καταδυτικός, θρησκευτικός.
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Συναισθηματικοί – ψυχοκινητικοί στόχοι
 Να νοιώσουν χαρά, συγκίνηση από τη βαθύτερη γνώση που θα αποκτήσουν,
από την επίσκεψη σε γνωστές και άγνωστες γωνιές του νησιού τους, μέσα από
επιλεγμένες διαδρομές στο νησί.
 Να αισθανθούν την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς του τόπου τους.
 Να νοιώσουν ικανοποίηση για την προσπάθεια προβολής του τόπου τους
 Να ασκηθούν στην ομαδική εργασία.
 Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας.
 Να εφαρμόσουν πρακτικά δεξιότητες που κατέχουν, όπως: μετρήσεις μεγεθών
(π.χ μήκος), σχεδίαση, φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση
 Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουν
ιδέες για την ανάδειξη, προστασία μνημείων και φυσικών πόρων.
Μέθοδοι υλοποίησης του προγράμματος
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ακολουθήθηκε η «ομαδοσυνεργατική»
μέθοδος. Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων και μέσων,
όπως τα περιβαλλοντικά μονοπάτια, με διαδρομές στην πόλη και στην ύπαιθρο,
διενέργεια συνεντεύξεων, μελέτη βιβλιογραφίας και έρευνα στο διαδίκτυο.
Αφού έγινε συζήτηση με τους μαθητές, συναποφασίστηκαν τα υποθέματα που θα
διερευνούσε κάθε ομάδα. Συγκεκριμένα οι μαθητές χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, των 56 ατόμων η καθεμιά και το ταξίδι στο νησί μας ξεκίνησε.
Η 1η ομάδα ερεύνησε την ιστορική εξέλιξη της Καλύμνου και την παράδοση της,
η 2η ομάδα ασχολήθηκε με το φυσικό πλούτο του νησιού, η 3η ομάδα εντόπισε
αξιοθέατα του νησιού και ασχολήθηκε με τα επισκέψιμα μουσεία του ,η 4η ομάδα
ενδιαφέρθηκε και μελέτησε τους αρχιτεκτονικούς τύπους σπιτιών και η 5η ομάδα
αναζήτησε τις διαφορετικές μορφές τουρισμού που είχαν αναπτυχθεί και
αναπτύσσονται στο νησί. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάδειξη και προβολή του
νησιού, με προτάσεις προστασίας των πόρων που ελκύουν τους επισκέπτες.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις:
 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου με ξεναγό τον κύριο Κουτελλά
Μιχάλη, αρχαιολόγο της 4ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων
 στο Ναυτικό Μουσείο Καλύμνου με ξεναγό τον κύριο Χειλά Γιάννη,
διευθυντή του μουσείου.
Διαδρομή σε αναρριχητικό πεδίο στην περιοχή Καστέλλι, με σκοπό την γνωριμία
με την πιο γνωστή μορφή σήμερα τουρισμού στην Κάλυμνο, τον αναρριχητικό.
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Ενημέρωση στο σχολείο με διάλεξη για το « Έπος των Σφουγγαράδων της
Καλύμνου», από τον συγγραφέα και πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου κύριο Χειλά
Γιάννη.
Ενημέρωση στο σχολείο με διάλεξη για την « Ιστορία της Καλύμνου», από τον
κύριο Κουτελλά Μιχάλη, αρχαιολόγο της 4ης Εφορίας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.
Προβολή του ντοκιμαντέρ: «Ας μιλήσουμε για τα νησιά», με θέμα την Κάλυμνο
(παραγωγής ΕΤ-1, 1989) και με αφηγητή τον Ν.Μάργαρη.
Προβολή του ντοκιμαντέρ: «Κάλυμνος: το νησί των σφουγγαράδων» (παραγωγή
ΕΤ2-1996) με αφηγητή και σκηνοθέτη τον Λ. Κομνηνό που αναφερόταν στην ιστορία
της Καλύμνου και την ανάπτυξη της Πόθιας.
Προβολή του ντοκιμαντέρ: «Κalymnos, from diving…to climbing», παραγωγής
του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου.
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ανωγείων, όπου η περιβαλλοντική ομάδα είχε την ευκαιρία να
συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: «Ακολουθώντας το μονοπάτι του Αγίου
Υακίνθου», όπου τα παιδιά μας απέκτησαν με τη βοήθεια των συναδέλφων του ΚΠΕ,
μια ολοκληρωμένη γνώση της περιοχής και της πολιτιστικής της κληρονομιάς.
Παράλληλα
παρουσιάστηκε εργασία ppt της περιβαλλοντικής μας ομάδας
«Χαιρετίσματα στην Κάλυμνο»
Αποτελέσματα
Οι ομάδες προσέφεραν πλούσιο έργο ενώ αξιοσημείωτο ήταν το συνεχές
ενδιαφέρον των μαθητών, αν και οι συναντήσεις γίνονταν συνήθως εκτός σχολικού
ωραρίου και συχνά Κυριακές.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές μας δημιούργησαν έντυπο ημερολόγιο, με
περιεχόμενο το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον της Καλύμνου καθώς και
αξιοθέατα του νησιού.
Επίλογος
Με το πρόγραμμα δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά του σχολείου να έρθουν σε επαφή με το
φυσικό περιβάλλον του νησιού, την ιστορία του, την παράδοση, τις μορφές τουρισμού με
τρόπο ευχάριστο και βιωματικό.
Παράλληλα επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό όπως διαφάνηκε, από το έργο τους, η
ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών της ομάδας για την προστασία και την
ανάδειξη των φυσικών πόρων που δημιουργούν την τουριστική έλξη.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε για τη στήριξη που πρόσφεραν στο πρόγραμμα οι εξωτερικοί
συνεργάτες με τη ζωντάνια και την πολύτιμη γνώση τους:
Α) τον αρχαιολόγο, της 4ης Εφορεία; Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κύριο Μιχάλη
Κουτελλά
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Β) τον συγγραφέα και πρόεδρο του Ναυτικού Μουσείου Καλύμνου, κύριο Γιάννη
Χειλά.

Εικ.2: Ομιλία του Μ.Κουτελλά : Η Κάλυμνος της Ιστορίας

Εικ.3: Επίσκεψη στο αναρριχητικό πεδίο(Καστέλλι Καλύμνου
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Εικ.4: Επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλύμνου

Εικ.5: Από διαφάνεια του ppt της εργασίας μας
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Δικτυογραφία
Δήμος Καλυμνίων: http://www.kalymnos.gov.gr/el/
INTERNATIONAL CLIMBING AND MOUNTAINEERING FEDERATION:
http://www.mountain-med.org/
ΕΚΚΕ: http://www.ekke.gr/estia/
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Ιαματικές πηγές Θερμών Καλύμνου:
η θερμή αγκαλιά της θάλασσας.
Βασίλειος Καλογεράκης
Φυσικός (ΠΕ0401)
Νικηφόρειο 1ο Γυμνάσιο Καλύμνου
vasilis.kalogerakis@gmail.com
Περίληψη
Η εργασία ξεκίνησε έπειτα από διάλογο και πλειοψηφική επιλογή μαθητών
καιμαθητριών της Β ΄ και Γ΄ τάξης του σχολείου μας, οι οποίοι ενδιαφέρθηκαν να
γνωρίσουν τον γνωστό αλλά και «άγνωστο» κόσμο των θερμοπηγών του νησιού. Το
ενδιαφέρον μας τονώθηκε, όταν αντιληφθήκαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στο
πρόγραμμα, ότι ο φυσικός πόρος των ιαματικών πηγών στα Θέρμα Καλύμνου που
είχε εκτιμηθεί και αξιοποιηθεί ήδη από τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης αυτών, έχει
παραμεληθεί τις τελευταίες δεκαετίες.
Έγιναν επισκέψεις μελέτης πεδίου στο χώρο των ιαματικών πηγών, σε
διαφορετικές εποχές του χρόνου, που οδήγησαν στην
κατανόηση βασικών
χαρακτηριστικών της λειτουργίας του θερμαλιστικού συστήματος και στην εκτίμηση
των αγαθών που προσφέρει στον άνθρωπο. Επίσης αναγνωρίστηκε η ανάγκη της
αειφορικής διαχείρισης των πηγών ως αξιόλογου γεωλογικού σχηματισμού και ως
φυσικού πόρου με κοινωνική και οικονομική σημασία.
Λέξεις- κλειδιά: Ιαματικές πηγές, Θέρμα Κάλυμνος, Θερμαλισμός.
Εισαγωγή
Η ύπαρξη θερμομεταλλικών και ιαματικών πηγών σε πολλά σημεία της χώρας μας
συνδέεται στενά με την ηφαιστειακή δράση. Περίπου 750 θερμομεταλλικές πηγές
είναι γνωστές στη χώρα μας, και μια εκατοντάδα από αυτές έχουν αναγνωριστεί
επίσημα ως ιαματικές. (Ασλανίδης & Ζαφειρακίδης & Καλαϊτζίδης, 2009).

Σχήμα-1: Το ηφαιστειακό τόξο Αιγαίου
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Η Κάλυμνος βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του ηφαιστειακού τόξου του Αιγαίου,
πολύ κοντά στο ενεργό ηφαίστειο της Νισύρου.
Οι θερμοπηγές Καλύμνου γνωστές από τα τέλη του 19ου αιώνα, λειτούργησαν
στην περίοδο της τουρκοκρατίας, της Ιταλικής κατοχής και από τη δεκαετία του 1950
ως το 1990. Όμως τα τελευταία 25 χρόνια έχουν πάψει να λειτουργούν και πολλοί
μαθητές αλλά και ενήλικες κάτοικοι του νησιού αγνοούν την ύπαρξη τους.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτέλεσε ένα μικρό μάθημα «πατριδογνωσίας» που
άφησε μερικούς σπόρους όχι μόνο γνώσης και πληροφοριών αλλά και αγάπης για
τον τόπο τους.
Ιαματικές πηγές στην Ελλάδα και στην Κάλυμνο
Ιαματικές πηγές: εναύσματα από το μύθο και την ιστορία της αρχαίας Ελλάδας
Ορισμένοι μύθοι σχετικοί με τις ιαματικές πηγές καθώς και ιστορικά δεδομένα
της αρχαίας Ελλάδας, αξιοποιήθηκαν ως έναυσμα για την εισαγωγή στη διερευνητική
εργασία.
Η χρήση του νερού για την σωματική και ψυχική υγεία του ανθρώπου αποτελεί
γεγονός αδιαμφισβήτητο και ιστορικά πανάρχαιο. Σύμφωνα με την Ελληνική
μυθολογία το νερό αποτελεί πρωταρχικό ζωτικό στοιχείο, το οποίο συνδέεται με την
βλάστηση, τη γονιμότητα της, την ανθρώπινη υγεία και ευεξία (Αγγελίδης,2008).
Η Ελλάδα είναι μια χώρα με σημαντικό πλούτο σε θερμομεταλλικές- ιαματικές
πηγές, που ήδη από την αρχαιότητα προσέλκυσαν το ενδιαφέρον και την προσοχή του
ανθρώπου, λόγω των θεραπευτικών ιδιοτήτων τους ( Παπαγεωργίου, 2009).
Δεν είναι λίγοι οι μύθοι που σχετίζονται με τα θερμά ιαματικά ύδατα, για
παράδειγμα αναφέρεται, ότι οι θερμές πηγές των Θερμοπυλών διαμορφώθηκαν από
τον Ήφαιστο με τη δύναμη της φωτιάς που κατείχε, ύστερα από παράκληση της θεάς
Αθηνάς.

Σχήμα-2: Η ομάδα μας στις Θερμοπύλες
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Η θεά Αθηνά προέτρεπε, σύμφωνα με μια εκδοχή, τον μυθικό ήρωα Ηρακλή να
λούζεται στα νερά των Θερμοπυλών ώστε να ανακουφίζεται από τους σωματικούς
πόνους και να ανακτά τις δυνάμεις του, ύστερα από κάθε άθλο του (Αγγελίδης,2008).
Η σημασία του νερού στους ιστορικούς χρόνους είναι ευρύτατα διαδεδομένη. Οι
αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν τα ψυχρά αλλά και τα θερμά λουτρά απαραίτητα για τη
σωστή διάπλαση του σώματος, για τη διατήρηση της υγείας και τη θεραπεία από
ορισμένες ασθένειες. Τα Ασκληπιεία που άρχισαν να ιδρύονται τον 6ο και 5ο π.Χ.
αιώνα λειτουργούσαν ως χώροι λατρείας και θεραπευτικά κέντρα, χτισμένα κοντά σε
ποτάμια, στη θάλασσα, σε ψυχρές πηγές ή και ιαματικές θερμοπηγές.
Ο θεμελιωτής της ιατρικής ο Ιπποκράτης αναφέρει στο σύγγραμμα του « Περί
αέρων, υδάτων, τόπων» ότι δεν μπορεί κανείς να εμβαθύνει στην έρευνα της ιατρικής,
χωρίς να λάβει υπόψη του την επίδραση του νερού στην ανθρώπινη υγεία. Οι
παρατηρήσεις του για τα μεταλλικά νερά («αλμυρόν») συνιστά την πρώτη ίσως
κλινική υδροθεραπεία(Αγγελίδης,2008).
Το Ασκληπιείο του γειτονικού νησιού της Κω, γενέτειρας του Ιπποκράτη, διέθετε
λουτήρες για υδροθεραπεία, πολλές νεροπηγές και ανάμεσα τους η ιαματική πηγή
της Βουρίνας, φημισμένης για τις ιαματικές της ιδιότητες (Αγγελίδης,2008).
Γεωγραφική κατανομή ψυχρών και θερμών ιαματικών πηγών στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα, από το 1920 μέχρι και το 2007, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία
αναγνωρίσθηκαν 106 ιαματικοί φυσικοί πόροι. Πέρα από τις νεροπηγές ή λασποπηγές
που η Ελληνική πολιτεία αναγνώρισε ως ιαματικές, ο αριθμός των μεταλλικών
πηγών, θερμών ή ψυχρών, είναι πολύ μεγαλύτερος(Αγγελίδης 2008 & www.ekke.gr ).
Ο Νικόλαος Λέκκας το 1938 καταγράφει 752 μεταλλικές πηγές ενώ στη διάρκεια
της δεκαετίας του 1980 το Ι.Γ.Μ.Ε καταγράφει 470 θερμοπηγές
(Παπαγεωργίου,2009).
Η πλειονότητα των θερμοπηγών εντοπίζεται κοντά στις ακτές, ένα μικρότερο
μέρος σε πεδινές εκτάσεις και ένα ακόμη πιο μικρό μέρος σε ορεινές περιοχές
(Παπαγεωργίου,2009).
Η γεωγραφική κατανομή των ιαματικών πηγών στον Ελληνικό χώρο συνδέεται με
τη γενικότερη γεωλογική δομή του Ελλαδικού χώρου και κατά συνέπεια στη
δημιουργία θερμών υδάτινων συστημάτων, έπαιξαν ρόλο οι κινήσεις των
λιθοσφαιρικών πλακών. Οι κινήσεις δημιούργησαν μεγάλα τεκτονικά γεγονότα όπως
π.χ. ζώνες ρηγμάτων αλλά και ηφαιστειακά γεγονότα στα όρια σύγκλισης των
λιθοσφαιρικών πλακών με αποτέλεσμα στις περιοχές αυτές να έχουμε πολλές θερμές
πηγές ως μεταηφαιστειακά γεγονότα (Αγγελίδης,2008).

Σχήμα-3: Η πηγή Θερμών σε χάρτη του ΙΓΜΕ
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Η ηφαιστειότητα συμβάλλει στη θέρμανση του νερού, το οποίο, στη συνέχεια,
βρίσκει διέξοδο προς την τοπογραφική επιφάνεια δια μέσου των ρηγμάτων.
Σύντομη ιστορική αναδρομή της αξιοποίησης Θερμοπηγής Θερμών Καλύμνου
Οι θερμοπηγές στα Θέρμα Καλύμνου ανακαλύπτονται επίσημα το 1897, τότε με
σχετική πράξη η Δημογεροντία επιβεβαιώνει στον τούρκο καϊμακάμη την εύρεση
τους (Πράξη 109/ 18-6-1897).
Στα αμέσως επόμενα χρόνια (1901-02) αποφασίζεται από την Δημογεροντία η
αξιοποίηση των θερμοπηγών (Αρχείο Δημογεροντίας).

Σχήμα-4: Η πηγή Θερμών (δεκαετία 1970)
Ακολουθεί η οργάνωση της λειτουργίας τους με εργασίες στην υποδομή των
πηγών και διορισμό επιστάτη (Πράξη 130/ 8-6-1904).
Όσοι επιθυμούσαν να μεταβούν στις κοινοτικές ιαματικές πηγές για θεραπεία,
έπρεπε να εφοδιαστούν με άδεια από τη Δημογεροντία καταβάλλοντας και αντίτιμο
για κάθε λουτρό (Πράξη 131/9-6-1904).
Στη τέλη της δεκαετίας του 1900 πολίτες προκαλούν καταστροφές στην περιοχή
των λουτρών. Τα ιαματικά λουτρά θα επιδιορθωθούν με δάνειο, το 1912-13.
Εκείνη την εποχή δημοσιεύει ο Διονύσιος Ρεΐσης την «Περιγραφή της Νήσου
Καλύμνου» και αναφέρει: «Εις τα Θέρμα, ως και η ονομασία φανερώνει, υπάρχουσι
θερμαί πηγαί υδάτων, αίτινες ανακαλύφθησαν όλως τυχαίως υπό εργατών προ δέκα
σχεδόν ετών. Τα λουτρά της Καλύμνου εκ της χημικής αναλύσεως και εκ των λαμπρών
αποτελεσμάτων ευρίσκονται πολύ καλύτερα της Νισύρου και της Αιδηψού. Εάν δε η
δημαρχία είχε τους πόρους ώστε καταλλήλως να επιδιορθώση ταύτα, ουδεμία
αμφιβολία υπάρχει ότι πλούτος θα εισήγετο εις την νήσον ημών, απέχουσι δε της
πρωτευούσης 20 λεπτά της ώρας».
Με τον ερχομό των Ιταλών στα Δωδεκάνησα το 1912 οι θερμοπηγές συνεχίζουν
να λειτουργούν κανονικά με διορισμού επιτρόπου λουτρών ή επιτροπής λουτρών
(δεκαετία 1910).
Στη δεκαετία του 1920 αποφασίζεται από τη Δημαρχία να εκτεθούν σε
πλειστηριασμό τα θερμά ιαματικά λουτρά της κοινότητας (Πράξη 44/27-4-1923).
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Επίσης έγινε επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας των πηγών και λόγω
των μολυμαστικών ασθενειών που βρίσκονταν σε έξαρση, προβλεπόταν η
παραχώρηση συγκεκριμένων λουτήρων στους ασθενείς εκείνους για τους οποίους
υπήρχαν αμφιβολίες για την κατάσταση της υγείας τους, ώστε να περιορίσουν την
εξάπλωση τυχόν λοιμωδών νόσων (Πράξη 61/9-6-1923).
Μέχρι το 1940 και τον ερχομό του 2ου παγκόσμιου πολέμου οι ιαματικές πηγές
λειτουργούν με επίβλεψη διορισμένου υπαλλήλου και υπό το καθεστώς της
ιταλοκατοχής.
Μετά την ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα, οικοδομούνται νέες
κτιριακές εγκαταστάσεις, οι πηγές τίθενται ξανά σε λειτουργία αναγνωρισμένες πλέον
επίσημα από το ελληνικό κράτος και για μια εικοσαετία ανθούν όπως άλλωστε και
αρκετές άλλες στην νησιωτική Ελλάδα.
Στη διάρκεια της δεκαετίας 1980 η δραστηριότητα των θερμοπηγών περιορίζεται
και το ρεύμα επισκεπτών φθίνει.
Η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου σταμάτησε το 1990 και έκτοτε
εγκαταλείφθηκε. Η σημερινή τουριστική δραστηριότητα στη θέση της
θερμομεταλλικής πηγής περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο το εν ενεργεία
εστιατόριο, την ομάδα καταδύσεων και την αξιοποίηση των παρακειμένων της πηγής,
όμορφων παραλιών.
(Πηγή: http://www.thermalsprings.gr)
Γεωμορφολογία περιοχής Θερμών Καλύμνου
Η θερμοπηγή αποτελεί μια παράκτια φυσική ανάβλυση. Η περιοχή στην θέση
ανάβλυσης παρουσιάζει ορεινό/ ημιορεινό ανάγλυφο με μεγάλες εδαφικές κλίσεις
και απότομα πρανή. Πολύ κοντά βρίσκεται η κορυφογραμμή Χωστός (220m).
Η φυσική θέρμανση του νερού της πηγής
Η πηγή έχει θαλάσσια προέλευση και η θερμοκρασία της οφείλεται σε τοπικό
υδροθερμικό σύστημα χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας. Οι συστατικές μονάδες που
μετέχουν και ελέγχουν το υδάτινο σύστημα της πηγής είναι:
Α) Η θάλασσα Β) Τα ανθρακικά πετρώματα Γ) Το σύστημα ρηγμάτων της περιοχής.
Η πηγή είναι παράκτια και συναντάται στην επαφή κορημάτων με το μέτωπο της
επώθησης των ασβεστόλιθων της ζώνης Γαβρόβου επί των ασβεστόλιθων της Ιόνιας
ζώνης (Πουλτσίδης,2013).

Σχήμα-5:

Ρήγματα στα Θέρμα
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Στην περιοχή ενεργούν κοντά δυο κανονικά ρήγματα μεγάλου μήκους με γενική
διεύθυνση ανάπτυξης Βορρά- Νότου. Στην παρουσία αυτών των ρηγμάτων οφείλεται
το γεωθερμικό πεδίο της περιοχής και η δημιουργία της πηγής.
Το ιαματικό θερμομεταλλικό νερό έχει θαλάσσια προέλευση, κυκλοφορεί μέσα
στα ρήγματα και τις διακλάσεις των ασβεστολιθικών πετρωμάτων και κατεβαίνει σε
βαθύτερα στρώματα, όπου εξαιτίας του γεωθερμικού πεδίου (βαθμίδας) της περιοχής
θερμαίνεται, αποκτά μικρότερη πυκνότητα και ανεβαίνει μέσω των ρηγμάτων στην
επιφάνεια. Κατά τη διάρκεια της ροής των υδάτων στο υπόγειο γεωθερμικό πεδίο της
περιοχής, τα ύδατα θερμαίνονται έρχονται σε επαφή με πετρώματα, εμπλουτίζονται
με ιόντα μετάλλων, ιχνοστοιχεία που καθιστούν τα νερά αυτά, κατάλληλα για
ιαματική χρήση.
Χαρακτηριστικά ταυτότητας της πηγής Θερμών Καλύμνου
Η παροχή της πηγής είναι περίπου 10 m3/h ( οι μετρήσεις έγιναν στο 2ο εξάμηνο
του 2012). Τα χαρακτηριστικά της πηγής είναι (Πουλτσίδης,2013):
1. Μεσόθερμη πηγή, η θερμοκρασία νερού στο σημείο ανάβλυσης είναι 38,1ο C.
2. Χλωρονατριούχος Cl-Na (κύρια ιόντα: Cl-, Na+, K+).
3. Το νερό έχει πε-χα PH=6,5 (σχετικά όξινος χαρακτήρας νερού).
4. Το νερό είναι ακατάλληλο για πόση και ποσιθεραπεία.
5. Το νερό έχει χημική σταθερότητα με κύρια στοιχεία και ιχνοστοιχεία που
έχουν προέλευση το θαλασσινό νερό. Είναι μεταλλικό υπερτονικό.
6. Η μέση αρχική θερμοκρασία του νερού είναι 90ο C ως 160ο C.
7. Το νερό είναι απαλλαγμένο από φυτοφάρμακα.
8. Το μικροβιολογικό φορτίο του νερού είναι μηδενικό.
9. Η φυσική ραδιενέργεια του νερού θεωρείται ασθενής.
Χρήσεις νερού: Το νερό θεωρείται κατάλληλο για αρθροπάθειες, ρευματοπάθειες,
οσφυαλγίες, ισχιαλγίες (Πουλτσίδης,2013 & http://www.thermalsprings.gr ).
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Σχήμα-6: Πηγή Θερμών (μηχανισμός θέρμανσης νερού)

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Ιαματικές πηγές Θερμών Καλύμνου, η θερμή
αγκαλιά της θάλασσας
Ο βασικός σκοπός του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ΠΕ) ήταν η
γνωριμία με τους ιαματικούς φυσικούς πόρους του νησιού μας και γενικότερα της
χώρας μας καθώς και με την ανθρώπινη κοινωνική δράση του ιαματικού τουρισμού.
Ο τίτλος του προγράμματος ήταν μια πρόταση της μαθήτριας Καλλιόπης Σκυλλά.
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος ακολουθήθηκε η «ομαδοσυνεργατική»
μέθοδος, ενώ οι στόχοι συνδιαμορφώθηκαν μαζί με τις μαθήτριες και τους μαθητές
που μετείχαν στο πρόγραμμα. Αφού συγκροτήθηκαν οι ομάδες μαθητών και
μαθητριών, των 4-5 ατόμων η καθεμιά, επέλεξαν μετά από συζήτηση τα υποθέματαεργασίες που θα αναλάμβαναν να διερευνήσουν.
Η περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου συμμετείχε στο εθνικό θεματικό δίκτυο:
«Θερμαλισμός-Αειφορία-Πολιτισμός» που διευθύνει το ΚΠΕ Κορδελιού-Βερτίσκου,
του οποίου το υλικό ήταν πολύτιμο για τα υποθέματα που διερευνήθηκαν.
Τα κυριότερα υποθέματα ήταν:
 Μύθοι και ιστορία για τα ιαματικά νερά.
 Μηχανισμοί σχηματισμού των ιαματικών πηγών.
 Ιστορική αναδρομή στην εξέλιξη των θερμοπηγών Καλύμνου.
 Χρήσεις των ιαματικών φυσικών πόρων.
 Απειλές που υποβαθμίζουν το θερμαλιστικό σύστημα στα Θέρμα
Καλύμνου.
 Σημερινή κατάσταση των θερμοπηγών Καλύμνου.
 Εκτίμηση της σημασίας των ιαματικών πηγών για την αναβάθμιση της
ζωής των κατοίκων της πόλης.
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Σχήμα-7: Θέρμα (Ξενάγηση από τον Γ.Ποντικό)
Στη διάρκεια του προγράμματος έγινε διερεύνηση της βιβλιογραφίας, έρευνα στο
αρχείο της Δημογεροντίας, επισκέψεις στο πεδίο δηλαδή στις πηγές Θερμών
Καλύμνου, συγγραφή κειμένων και δημιουργία παρουσιάσεων ppt και video.
Οι στόχοι της εργασίας:
 Να έρθουν σε επαφή με τη μυθολογία και την ιστορία που σχετίζεται με χρήση
των ιαματικών πηγών.
 Να αποκτήσουν γνώσεις για τους μηχανισμούς με τους οποίους δημιουργεί η
φύση τις ιαματικές πηγές και να κατανοήσουν τη σημασία της γεωγραφικής
θέσης της Καλύμνου στη δημιουργία του των θερμοπηγών.
 Να διερευνήσουν την εξέλιξη των ιαματικών πηγών στα Θέρμα Καλύμνου.
 Να γνωρίσουν τη σημερινή κατάσταση των ιαματικών πηγών.
 Να κατανοήσουν τη σημασία των ιαματικών πηγών -λουτρών για την
αναβάθμιση της ζωής των κατοίκων της πόλης.
 Να εντοπίσουν δραστηριότητες και τυχόν πηγές ρύπανσης που υποβαθμίζουν ή
απειλούν το «οικοσύστημα» των θερμοπηγών.
Συναισθηματικοί – ψυχοκινητικοί στόχοι
 Να νοιώσουν χαρά, συγκίνηση από την επίσκεψη στις θερμοπηγές και να
αισθανθούν την ανάγκη προστασίας της φυσικής κληρονομιάς του τόπου τους.
 Να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά προβλήματα και να προτείνουν
ιδέες για την ανάδειξη, διαχείριση και προστασία των τοπικών ιαματικών
πηγών-λουτρών.
Εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος
Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες
δραστηριότητες:
 Επισκέψεις στο χώρο των ιαματικών πηγών Θερμών Καλύμνου, όπου
έγινε γνωριμία με την τοποθεσία, την τοπική γεωλογική διαμόρφωση και
τον μηχανισμό σχηματισμού της θερμοπηγής. Έγινε εντοπισμός της θέσης
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ανάβλυσης, θερμομέτρηση του νερού της πηγής, έλεγχος της ηλεκτρικής
αγωγιμότητας του.
Ομιλία- παρουσίαση στο χώρο του εργαστηρίου φυσικής του σχολείου
για τα Λουτρά στον αρχαίο Ελληνικό κόσμο και στην Κάλυμνο, από τον
αρχαιολόγο κύριο Μιχαήλ Κουτελλά .
Ξενάγηση στη θερμοπηγή Καλύμνου από τον κύριο Γιώργο Ποντικό
δημοτικό υπάλληλο που είχε εργαστεί στα λουτρά, πριν αυτά πάψουν να
λειτουργούν.
Επίσκεψη στις ιαματικές πηγές Θερμοπυλών, όπου οι μαθητές και
μαθήτριες ήρθαν σε ζωντανή επαφή με το μύθο, την ιστορία και τον
φυσικό ιαματικό πόρο.
Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευθερίου -Κορδελιού -Βερτίσκου και στα ιαματικά
λουτρά Λαγκαδά, όπου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με οργανωμένο
θερμαλιστικό σύστημα και βίωσαν οι ίδιοι την εμπειρία ενός «λουτρού»
με θερμό ιαματικό νερό.

Αποτελέσματα
Μερικές ομάδες προσέφεραν πλούσιο έργο ενώ άλλες λιγότερο, κάτι που είχε
σχέση με το ενδιαφέρον και το ζήλο των μαθητών, τη δυσκολία διερευνήσεις των
υποθεμάτων αλλά και τον προαιρετικό χαρακτήρα του προγράμματος με τις
συναντήσεις να γίνονται εκτός σχολικού ωραρίου.
Στο πλαίσιο του προγράμματος οι μαθητές και μαθήτριες δημιούργησαν:
 Αφίσες και χαρτόνια παρουσίασης του έργου τους.
 Παρουσιάσεις ppt και δημιουργία video των υποθεμάτων που είχαν αναλάβει.
Δράσεις- Παρεμβάσεις
Οι κυριότερες δράσεις δημοσιοποίησης της εργασίας μας ήταν:
Ανοικτή παρουσίαση του προγράμματος μας στο τέλος της σχολικής χρονιάς.
Συνεργασία με το Δήμο Καλυμνίων για την παροχή στοιχείων και δεδομένων για τη
λειτουργία της θερμοπηγής.
Παρουσίαση από το δημοσιογραφικό blog http://kalymnosola.wordpress.com της
της επίσκεψης της περιβαλλοντικής ομάδας στη θερμοπηγή Καλύμνου, με ξεναγό τον
κύριο Γ.Ποντικό, με τίτλο: «Όταν οι θερμοπηγές έσφυζαν από ζωή».
Δυσκολίες
Η απουσία αρχειακών δεδομένων την περίοδο 1950-1990 για τη λειτουργία των
θερμοπηγών. Η «απαγόρευση» επίσκεψης μέσα στο παλιό υδροθεραπευτήριο των
Θερμών Καλύμνου. Η καχυποψία ορισμένων αρμοδίων στην ερευνητική εργασία
μας, αφού οι θερμοπηγές αποτέλεσαν τοπικά, πεδίο πολιτικών αντιπαραθέσεων.
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Επίλογος
Με το πρόγραμμα ΠΕ δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά του σχολείου να γνωρίσουν
μέρος του τοπικού περιβάλλοντος, με τρόπο ευχάριστο και βιωματικό. Παράλληλα
επιτεύχθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό όπως διαφάνηκε, από το έργο τους, η
ευαισθητοποίηση των μαθητών και μαθητριών της ομάδας για την προστασία και την
ανάδειξη των ιαματικών πηγών Θερμών Καλύμνου.
Η πηγή των Θερμών αποτελεί ένα φυσικό ανανεώσιμο πόρο, πολύτιμο για το νησί
της Καλύμνου, αφού θα μπορούσε να προσφέρει υπηρεσίες υγείας και ευεξίας στους
κατοίκους του νησιού και στους επισκέπτες του.
Υποχρέωση της πολιτείας να λάβει την πρωτοβουλία, ώστε να αναδείξει και να
αξιοποιήσει αειφορικά, το πλούτο των ιαματικών πηγών Θερμών Καλύμνου, χωρίς
να τον υπονομεύσει.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε για τη στήριξη που πρόσφεραν στο πρόγραμμα οι εξωτερικοί
συνεργάτες με τη ζωντάνια και την πολύτιμη γνώση τους:
Α) το προσωπικό του ΚΠΕ Ελευθερίου- Κορδελιού-Βερτίσκου για τη βοήθεια
τους στην εκπόνηση της εργασίας και στην οργάνωση της επίσκεψης στα λουτρά
Λαγκαδά.
Β) το προσωπικό του Δήμου Καλυμνίων που μας βοήθησε, τον πρώην δήμαρχο
κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη και ιδιαίτερα το κύριο Γιώργο Ποντικό που μας
ξενάγησε στη πηγή Θερμών.
Γ) τον αρχαιολόγο, της 4ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, κύριο Μιχάλη
Κουτελλά για την παρουσίαση του για τα λουτρά («βαλανεία») στην Κάλυμνο.
Δ) τον κύριο Κυριάκο Χατζηδάκη για την δυνατότητα πρόσβασης στο Αρχείο
Δημογεροντίας και την παροχή αρχειακών δεδομένων.
Η εργασία αφιερώνεται στη μνήμη του Γιώργου Κοπανέζου, ο οποίος στήριξε το
πρόγραμμα από τη θέση του προέδρου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Καλύμνου και εντελώς ξαφνικά «έφυγε» πέρσι το Σεπτέμβρη (2014).
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Προβληματίζομαι, Ερευνώ, Ενημερώνω:
Σερφάροντας με ασφάλεια στα θολά νερά του διαδικτύου
Ελένη Αναγνώστου
Εκπαιδευτικός Φιλολογικών μαθημάτων, ΠΕ02
4ο Γυμνάσιο Ρόδου
elanagno@yahoo.gr

Περίληψη
Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: «Προβληματίζομαι, Ερευνώ, Ενημερώνω:
Σερφάροντας με ασφάλεια στα θολά νερά του διαδικτύου», εκπονήθηκε στο 4ο
Γυμνάσιο Ρόδου από τους μαθητές του Γ4 τμήματος κατά το σχολικό έτος 20142015.
Επιδιώχθηκε ο προβληματισμός και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε
θέματα ασφαλούς πλοήγησης και επικοινωνίας μέσω διαδικτύου εφαρμόζοντας
διερευνητικές και βιωματικές μεθόδους . Τέλος, δόθηκε πρωτοβουλία στους μαθητές
να επιλέξουν τον τρόπο να κοινοποιήσουν τους προβληματισμούς και τα
συμπεράσματά τους στη σχολική κοινότητα.
Λέξεις-κλειδιά: διαδίκτυο, ψηφιακή φήμη, αναζήτηση, sexting, προσωπικά δεδομένα

Εισαγωγή
Ο Παγκόσμιος Ιστός έφερε επανάσταση στον τρόπο αναζήτησης και
πρόσβασης στην πληροφορία. Μέσω του Διαδικτύου η αναζήτηση για οποιοδήποτε
θέμα, η ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις μέχρι και οι απλές οδηγίες χρήσης
μιας συσκευής γίνονται πλέον πολύ εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα. Παράλληλα, τα
τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από το παθητικό Διαδίκτυο, με το
χρήστη ως απλό αναγνώστη, στο συμμετοχικό Διαδίκτυο, όπου ο χρήστης έχει
ενεργό ρόλο στην παραγωγή και διακίνηση της διαδικτυακής πληροφορίας. Το
γεγονός αυτό άλλαξε άρδην το πρόσωπο του Παγκόσμιου Ιστού αλλά και τις
συνήθειες εκατομμυρίων χρηστών του σε όλο τον κόσμο που έσπευσαν να
εκμεταλλευθούν τις νέες δυνατότητες που τους προσφέρονται, αναπτύσσοντας
εργαλεία που σήμερα αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητάς μας, όπως τα blogs,
τα wikis και οι προσωπικές ιστοσελίδες. Ωστόσο, αυτός ο νέος τρόπος δημιουργίας
και ανάκτησης πληροφοριών προϋποθέτει και αλλαγή στον τρόπο αξιολόγησης και
κριτικής επεξεργασίας του πληροφοριακού υλικού που είναι διαθέσιμο. Μέσα από το
συγκεκριμένο πρόγραμμα οι μαθητές συνειδητοποιούν αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων,
ανακαλύπτουν τρόπους αξιολόγησης μιας ιστοσελίδας αλλά και πρακτικές ασφαλούς
αναζήτησης στο διαδίκτυο.
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Η δραστηριοποίηση στο Διαδίκτυο έχει πολλά κοινά με τη ζωή στο φυσικό
κόσμο. Και εδώ τίθεται το ζήτημα τόσο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
όσο και της ορθής και ηθικής επικοινωνίας με τη βοήθεια της τεχνολογίας, καθώς ότι
και αν συμβεί στο Διαδίκτυο αφήνει ίχνη. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης
αποτελούν καθημερινή συνήθεια των νέων. Στις ιστοσελίδες αυτές, παιδιά, νέοι, αλλά
και μεγαλύτεροι χρήστες μέσα από τα εικονικά τους προφίλ λειτουργούν διαδραστικά
με άλλους χρήστες, δημοσιεύουν τις φωτογραφίες και τα βίντεό τους, γίνονται μέλη
σε ομάδες κοινών ενδιαφερόντων, δημοσιεύουν και ανταλλάσουν τις καλλιτεχνικές
τους δημιουργίες (μουσική, εικαστικά έργα κ.λπ.), επισκέπτονται σελίδες άλλων
χρηστών και χρησιμοποιούν πλήθος εφαρμογών (κουίζ, παιχνίδια, κ.λπ.). Όπως
ισχύει σε κάθε μορφή ηλεκτρονικής επικοινωνίας, έτσι και στους ιστοχώρους
κοινωνικής δικτύωσης, η γνώση θεμελιωδών κανόνων ασφάλειας και η ανάπτυξη
κριτικής σκέψης είναι καθοριστικοί παράγοντες για την προστασία των χρηστών από
κακόβουλους ανθρώπους, απατεώνες ή ακόμα και από ασυνείδητους
επιχειρηματίες. Με βάση αυτήν την αναγκαιότητα ορίστηκε ως βασικός σκοπός του
προγράμματος να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με την ασφάλεια των
προσωπικών τους δεδομένων κατά την επικοινωνία τους μέσω των κοινωνικών
δικτύων.
Στόχοι του Προγράμματος










Να ασκηθούν οι μαθητές σε πρακτικές ασφαλούς αναζήτησης στο διαδίκτυο
Να είναι ικανοί να αξιολογούν τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται αλλά και τις
πληροφορίες που τους παρέχουν
Να είναι ικανοί να διαφυλάξουν τα προσωπικά τους δεδομένα όσο το
δυνατόν, όταν επικοινωνούν μέσω των κοινωνικών δικτύων
Να κατανοήσουν τι είναι το sexting και ποια προβλήματα μπορεί να τους
δημιουργήσει
Να συνειδητοποιήσουν ότι η διαδικτυακή φήμη είναι το ίδιο σημαντική όσο
και η φήμη στον πραγματικό κόσμο.
Να αναπτύξουν πρακτικές για να αποκτήσουν τη διαδικτυακή φήμη που
επιθυμούν
Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα netiquette (καλής συμπεριφοράς στο
διαδίκτυο)
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να επιλέξουν τον τρόπο για να
ευαισθητοποιήσουν τη σχολική κοινότητα στα ίδια θέματα
Να είναι ικανοί να εργάζονται σε ομάδες και να συνεισφέρουν σε αυτές.

Προϋποθέσεις υλοποίησης του προγράμματος:


Να είναι οι μαθητές εξοικειωμένοι με περιβάλλοντα δημιουργίας αφίσας,
βίντεο, κειμενογράφου, με προγράμματα πλοήγησης στο διαδίκτυο, με
κοινωνικά δίκτυα και να έχουν προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
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Να είναι το εργαστήριο Πληροφορικής διαθέσιμο
Να είναι οι μαθητές και οι επιβλέποντες καθηγητές εξοικειωμένοι με την
ομαδοσυνεργατική μέθοδο.

Μαθητές που συμμετείχαν:
Κολίλα Κλαυδία, Κοστόφ Κρίστοφερ, Κουτρούμπελας Νικόλαος, Λαμάι Ιωάννα,
Μπακαβέλου Αλεξάνδρα, Μπιζντάνι Δημήτρης, Μυλοχαράκτη Δώρα, Νταϊλάνη
Άρμπρι, Πάλλα Αλεξάνδρα, Παναγιώτου Σμαράγδα, Παντελίδη Κρυστάλλω,
Παντέχης Νίκος, Παπαδοπούλου Κατερίνα, Παπουτσά Σμαράγδα, Πονίρης Μικές,
Σιδηροπούλου Πολυάνθη, Σκορντίλεβα Σπύρος, Στασινού Κυριακή, Τόνεβ Ιορδάνης,
Φάφα Αλέξανδρος, Φούλον Σαμ, Χούλη Ζωή.
Πορεία εκπόνησης του προγράμματος
Α΄ ΦΑΣΗ: Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο
Κατά τις πρώτες συναντήσεις οι μαθητές μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους από
τη χρήση του διαδικτύου και των κοινωνικών δικτύων. Αφηγήθηκαν περιστατικά που
τους προβλημάτισαν ή ενδεχομένως τους φόβισαν ή τους έφεραν σε δύσκολη θέση.
Τα περιστατικά αυτά μπορεί να αποτέλεσαν προσωπικά τους βιώματα ή φίλων τους.
Στη συνέχεια, οι μαθητές μελέτησαν δημοσιεύματα στο διαδίκτυο που
έμοιαζαν αληθοφανή αλλά μετά από έρευνα αποδείχθηκαν ψευδή. Οι μαθητές εύκολα
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να είναι σίγουροι για την εγκυρότητα
όσων διαβάζουν στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτό οι μαθητές ενθαρρύνθηκαν να
διερευνήσουν τα εργαλεία αναζήτησης της μηχανής αναζήτησης Google, καθώς και
να μελετήσουν τα αποτελέσματα μας αναζήτησης ως κειμενικό είδος και μέσω
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών τους να εντοπίζουν πιο εύκολα σε ποια ιστοσελίδα
μπορούν να εντοπίσουν την έγκυρη πληροφορία..
Τέλος, έγινε συζήτηση και αναδείχθηκαν και άλλοι τρόποι εντοπισμού της
έγκυρης πληροφορίας (π.χ. μέσω διασταύρωσης πληροφοριών, ελέγχου του συντάκτη
της πληροφορίας, κλπ)
Β΄ ΦΑΣΗ: Πόσο καλά γνωρίζεις το Facebook;
Αρχικά, οι μαθητές κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτηματολόγιο
σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του Facebook, το οποίο μοιράστηκε όχι μόνο
στους μαθητές του προγράμματος αλλά και σε άλλους μαθητές του σχολείου. Τα
αποτελέσματα του ερωτηματολογίου κατέδειξαν ότι οι χρήστες του εν λόγω
κοινωνικού δικτύου δεν γνωρίζουν πολύ καλά τους όρους απορρήτου και τρόπους
διαφύλαξης των προσωπικών τους δεδομένων.
Στη συνέχεια οι μαθητές του προγράμματος, χωρισμένοι σε ομάδες,
διερεύνησαν τους όρους απορρήτου του Facebook, απαντώντας σε συγκεκριμένα
ερωτήματα που τους είχαν δοθεί σε φύλλο εργασίας.
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Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν μπορούν να απόλυτα σίγουροι για τη
διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων και για αυτό θα πρέπει να είναι
προσεχτικοί στο τι κοινοποιούν.
Γ΄ ΦΑΣΗ: Sexting και Ψηφιακή φήμη
Αρχικά έγινε συζήτηση σχετικά με τους όρους Sexting και Ψηφιακή φήμη. Οι
μαθητές δεν έδειξαν να τους γνωρίζουν. Η επιβλέπουσα δεν τους έδωσε παραπέρα
στοιχεία, αλλά τους ζήτησε να παρακολουθήσουν την ταινία Tagged και να
προβληματιστούν σχετικά με το πόσο σίγουροι μπορούν να είναι ότι κάποιος φίλος
τους δε θα δημοσιοποιήσει προσωπικές τους φωτογραφίες, αν είναι νόμιμο να
δημοσιοποιούνται φωτογραφίες τρίτων και μάλιστα ανηλίκων , τι είναι η ψηφιακή
φήμη, πόσο διαρκεί και πώς μπορούν να την διαφυλάξουν, ποιος είναι ο ρόλος του
παρατηρητή, ποια στάση πρέπει να κρατήσει.
Μετά το πέρας της ταινίας, οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερα προβληματισμένοι
και συζητήθηκε κατά πόσο είναι ασφαλές να κοινοποιούν προσωπικές φωτογραφίες
αλλά και πληροφορίες, αν διαγράφονται αυτά που παλιότερα έχουν κοινοποιηθεί, πώς
μπορεί ένας ενήλικας να βοηθήσει.
Δ΄ ΦΑΣΗ: Netiquette
Αρχικά ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν σε ομάδες δέκα κανόνες
καλής συμπεριφοράς των ανθρώπων όταν επικοινωνούν . Στη συνέχεια, ζητήθηκε
από τους μαθητές σε ομάδες να περιηγηθούν στον κόμβο http://www.saferinternet.gr/
και να εντοπίσουν τους κανόνες netiquette. Τέλος τους ζητήθηκε να τους συγκρίνουν
με τους κανόνες που είχαν ήδη γράψει, να τους σχολιάσουν και να προσθέσουν
νέους.
Ε ΦΑΣΗ : Ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας
Σε αυτή τη φάση οι μαθητές ανέλαβαν πρωτοβουλία να ευαισθητοποιήσουν
όλους τους μαθητές του σχολείου σχετικά με τα ζητήματα που τους προβλημάτισαν
σε όλες τις προηγούμενες φάσεις. Αφού συζήτησαν στην ολομέλεια πρότειναν να
υλοποιήσουν μια δράση την ημέρα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο στην οποία
θα παρουσίαζαν στη σχολική κοινότητα μια ψηφιακή αφίσα, ένα τηλεοπτικό σποτ,
ένα ενημερωτικό έντυπο, ένα δικό τους τραγούδι και μια ταινία μικρού μήκους την
οποία θα δημιουργούσαν οι ίδιοι.
Πράγματι οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με το τελικό προϊόν στο
οποίο
ήθελαν
να
συνεισφέρουν,
επισκέφτηκαν
τον
κόμβο
http://www.saferinternet.gr/ για να πάρουν ιδέες και στη συνέχεια δημιούργησαν το
προϊόν που είχαν επιλέξει.
Πιο συγκεκριμένα η ομάδα που ανέλαβε να δημιουργήσει την αφίσα, αφού
μελέτησε διάφορες αφίσες και ιδιαίτερα αυτές του http://www.saferinternet.gr/
αποφάσισε για τη μορφή και τη δομή της αφίσας, για το γλωσσικό αλλά και το μη
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γλωσσικό μήνυμά της και την υλοποίησε με το πρόγραμμα glogster. Η ομάδα που
ανέλαβε τη δημιουργία του σπότ ακολούθησε περίπου την ίδια διαδικασία: μελέτησε
κάποια σποτ του κόμβου, επέλεξε να εστιάσει στο ζήτημα του ψηφιακού εκφοβισμού,
συνέλεξε κατάλληλες εικόνες και μουσική, αποφάσισε για το γλωσσικό μήνυμα του
σποτ και δημιούργησε το σποτ με το λογισμικό Stupeflix. Η ομάδα που ασχολήθηκε
με το έντυπο αποφάσισε να επικεντρωθεί στο θέμα του ψηφιακού ίχνους και
δημιούργησε σε Word ένα έντυπο, αφού πρώτα αποφάσισε για τη δομή, τη διάταξη
και το περιεχόμενό του. Στη λήψη αυτών των αποφάσεων συνέβαλε η μελέτη των
εντύπων του κόμβου. Η ομάδα που ανέλαβε το τραγούδι, λειτούργησε πιο αυτόνομα:
επέλεξαν το ρυθμό κάποιου γνωστού τραγουδιού κι έγραψαν τους δικούς τους
στίχους.
Τέλος η ομάδα που ανέλαβε την ταινία, αφού παρακολούθησε διάφορα
τηλεοπτικά σποτ που είναι αναρτημένα στον κόμβο αλλά και στο you tube με θέμα
την ασφάλεια στο διαδίκτυο, έγραψε το δικό της πρωτότυπο σενάριο, το σκηνοθέτησε
και με τη βοήθεια της επιβλέπουσας καθηγήτριας αλλά και άλλων καθηγητών προέβη
στη λήψη και το μοντάζ της ταινίας.
Τέλος, όταν οι ομάδες ήταν έτοιμες, μοιράστηκε το έντυπο σε όλους τους
μαθητές του σχολείου, αναρτήθηκαν οι αφίσες στις αίθουσες και σε ειδική εκδήλωση
παρουσιάστηκαν το σποτάκι, η ταινία και το τραγούδι.
Εκπαιδευτικές Συνεργασίες με φορείς
Στη δράση που πρότειναν να υλοποιήσουν οι μαθητές θα μπορούσαν να
συμμετέχουν με ομιλίες και άλλες παρεμβάσεις και αρμόδιοι φορείς όπως
εκπρόσωπος του Σώματος Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, εκπρόσωπος της
Διόδου, εκπρόσωπος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ. Οι μαθητές θα μπορούσαν να αναλάβουν οι
ίδιοι να επιλέξουν ποιοι είναι οι κατάλληλοι φορείς για να συμμετέχουν στη δράση
αυτή, να επικοινωνήσουν μαζί τους και να τους γνωστοποιήσουν το περιεχόμενο της
δράσης τους και το ρόλο που θα έχουν σε αυτή.
Έτσι οι παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος θα εμπλουτίζονταν και οι
μαθητές θα αποκτούσαν επαφή με τον πραγματικό κόσμο, εκτός σχολικού
περιβάλλοντος. Λόγω όμως έλλειψης χρόνου, η φάση αυτή του προγράμματος θα
υλοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.
Φύλλα Εργασίας
Α ΦΑΣΗ
Φύλλο Εργασίας 1
Διάβασα την παρακάτω είδηση. Δεν είναι επίκαιρη αλλά έχει ενδιαφέρον. Διαβάστε
την
κι
εσείς
και
πείτε
μου
πώς
σας
φάνηκε:
http://www.greekalert.com/2008/05/hellenic-quest.html
Με απασχόλησαν όμως τα σχόλια από κάτω και το έψαξα λιγάκι. Για δείτε κι αυτά:
http://magazine.apopsi.com.cy/2009/10/2121
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http://www.kathimerini.gr/708159/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/toe8nikistiko-skonaki-toy-ypoyrgoy-paideias
Τελικά μπορούμε να εμπιστευόμαστε άκριτα ό,τι διαβάζουμε στο διαδίκτυο; Πώς
μπορούμε να είμαστε σίγουροι; Υπάρχουν τρόποι;
Φύλλο Εργασίας 2
Έχετε αναλάβει να συγκεντρώσετε πληροφορίες για την αιολική ενέργεια στα
πλαίσια του μαθήματος της διαχείρισης φυσικών πόρων. Πληκτρολογήσατε σε
μηχανή αναζήτησης τη φράση «αιολική ενέργεια» και προέκυψαν κάποια
αποτελέσματα. Επιλέξτε 3 ιστοσελίδες που θεωρείτε αξιόπιστες για την αναζήτηση
πληροφοριών και 3 ιστοσελίδες αμφιβόλου εγκυρότητας για το θέμα που σας
απασχολεί. Να αιτιολογήσετε τις επιλογές σας.
Β ΦΑΣΗ
Φύλλο εργασίας 1
https://docs.google.com/forms/d/1W3fbRNtIs6dOxn4tdbi9qxGTEHOlPE35YLQYTP
4Gbj4/viewform?usp=send_form
Φύλλο Εργασίας 2
Ώρα να ανακαλύψεις πόσο καλά ξέρεις το facebook. Απάντησε στις παρακάτω
ερωτήσεις:
Πώς ελέγχω σε ποιους κοινοποιείται μια δημοσίευσή μου; Πώς μπορώ να ελέγχω
(απορρίπτω ή εγκρίνω ) ετικέτες που προσθέτουν άλλοι στις δημοσιεύσεις μου; Όταν
προσθέτω ετικέτα ενός φίλου σε μια δική μου δημοσίευση τότε μπορούν να την δουν
και οι φίλοι του φίλου μου. Πώς μπορώ να το αλλάξω αυτό; Πώς μπορώ να διαγράψω
ένα φίλο; Ο φίλος θα ειδοποιηθεί; Πώς μπλοκάρω κάποιον που με ενοχλεί; Τι
συμβαίνει όταν μπλοκάρω κάποιον; Αν μπλοκάρω κάποιον θα ειδοποιηθεί σχετικά;
Μπορώ να ελέγξω ποιοι μου στέλνουν αιτήματα φιλίας; Είναι οι πληροφορίες μου
ορατές σε χρήστες του διαδικτύου που δεν είναι συνδεδεμένοι στο Facebook; Τι
πρέπει να κάνω αν δε θέλω να συνδέονται μηχανές αναζήτησης στο προφίλ μου; Πώς
μπορώ να διαγράψω μια δημοσίευση μου; Νομίζω ότι ο λογαριασμός μου έχει
παραβιαστεί ή χρησιμοποιείται από κάποιον άλλο. Τι μπορώ να κάνω; Ο
λογαριασμός μου στέλνει spam. Τι μπορώ να κάνω;
Γ ΦΑΣΗ
Φύλλο εργασίας
Να παρακολουθήσετε την ταινία μικρού μήκους Tagged (εδώ) και να
προβληματιστείτε σχετικά με τα παρακάτω ερωτήματα:
Πόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε ότι κάποιος φίλος μας δε θα δημοσιοποιήσει
"προσωπικές μας" φωτογραφίες; Είναι νόμιμο να δημοσιοποιούμε προσωπικές
φωτογραφίες φίλων; Τι είναι η ψηφιακή φήμη; Πόσο διαρκεί η "ψηφιακή φήμη";
Πώς μπορώ να διαφυλάξω την "ψηφιακή φήμη" μου; Ποιος είναι ο ρόλος του
παρατηρητή; Ένοχος ή αθώος; Ποια, θεωρείτε, πρέπει να είναι η στάση του
παρατηρητή;
Δ ΦΑΣΗ
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Να καταγράψετε ένα κατάλογο κανόνων καλής συμπεριφοράς που τηρείτε όταν
επικοινωνείτε με τους φίλους σας αλλά και με αγνώστους. Να μεταβείτε στον κόμβο
http://www.saferinternet.gr/ και να εντοπίσετε τους κανόνες netiquette. Τι
παρατηρείτε; Υπάρχουν σημαντικές διαφορές; Θα θέλατε να προσθέσετε επιπλέον
κανόνες netiquette;
Ε ΦΑΣΗ
Ομάδα αφίσας
Αφού περιηγηθείτε στον κόμβο http://www.saferinternet.gr/ και μελετήσετε τις
αφίσες που έχουν αναρτηθεί, να δημιουργήσετε τη δική σας.
Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία της αφίσας θα πρέπει να λάβατε κάποιες σοβαρές
αποφάσεις:
Τι θα περιλαμβάνει η αφίσα σας; Ποια θα είναι η διάταξη της αφίσας (οριζόντια ή
κάθετη); Ποια θα είναι η διάταξη των στοιχείων που θα εντάξετε στην αφίσα; Ποιο
θα είναι το χρώμα του φόντου; Τι χρώμα και γραμματοσειρές θα επιλέξετε; Ποιο θα
είναι το μέγεθος του κειμένου που θα ενσωματώσετε; κ.λ.π.
Να χρησιμοποιήσετε το περιβάλλον http://edu.glogster.com/login .
Ομάδα Σποτ
Αφού περιηγηθείτε στον κόμβο http://www.saferinternet.gr/ και μελετήσετε τα
αντίστοιχα σποτ που έχουν αναρτηθεί εκεί να προβείτε στη δημιουργία του δικού σας
αξιοποιώντας το περιβάλλον https://studio.stupeflix.com/videos/
Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία του σποτ, θα πρέπει να λάβετε κάποιες σημαντικές
αποφάσεις: σε ποιο θέμα θα εστιάσετε, ποιες φωτογραφίες θα αξιοποιήσετε, θα είναι
του ίδιου ύφους (ασπρόμαυρες ή σκιτσογραφίες κλπ), ποια μουσική θα επιλέξετε,
ποιος θα είναι ο ρυθμός εναλλαγής των εικόνων, θα υπάρχει γλωσσικό μήνυμα, ποιο
θα είναι το μέγεθός του, κλπ.
Ομάδα εντύπου
Αφού περιηγηθείτε στον κόμβο http://www.saferinternet.gr/ και μελετήσετε τα
αντίστοιχα έντυπα που έχουν αναρτηθεί εκεί να προβείτε στη δημιουργία του δικού
σας αξιοποιώντας το περιβάλλον Word.
Πριν ξεκινήσετε τη δημιουργία του εντύπου, θα πρέπει να λάβετε κάποιες σημαντικές
αποφάσεις: σε ποιο θέμα θα εστιάσετε, ποιο θα είναι το μέγεθος του κειμένου, ποιο
θα είναι το ύφος του, ποια η δομή του, ποια γραμματοσειρά και μέγεθος θα
χρησιμοποιήσετε, θα αξιοποιήσετε και εικόνες, κλπ.
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Τεκμήρια τελικού προϊόντος:
Έντυπο
Αφίσα

Αφίσα:
http://mathitorrafies.pbworks.com/w/page/92199741/%CE%91%CF%86%CE%AF%
CF%83%CE%B1%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA
%CF%84%CF%85%CE%BF
Σποτ:
http://mathitorrafies.pbworks.com/w/page/92199753/%CE%A3%CF%80%CE%BF%
CF%84%CE%AC%CE%BA%CE%B9%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4
%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
Τραγούδι:
http://mathitorrafies.pbworks.com/w/page/92199750/%CE%A4%CF%81%CE%B1%
CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%20%CE%94%CE%B9%CE%B1
%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
Έντυπο:
http://mathitorrafies.pbworks.com/w/page/92199747/%CE%88%CE%BD%CF%84%
CF%85%CF%80%CE%BF%20%CE%94%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%
CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF
Η ταινία που δημιούργησαν οι μαθητές δεν αναρτήθηκε στον ιστότοπο της τάξης.
Δικτυογραφία
http://www.saferinternet.gr/
http://www.cybersmart.gov.au/tagged.aspx
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Ο εθελοντισμός για ποιότητα ζωής
Φλουρή Ελένη
Φυσικός
4ο ΓΕ.Λ Ρόδου
eleflo2000@gmail.com

Τενέντε Αγγελική- Παναγιώτα
Βιολόγος
4ο ΓΕ.Λ Ρόδου
angelatenente@hotmail.com

Φιλιππάκη Καλλιόπη
Οικονομολόγος
4ο ΓΕ.Λ Ρόδου
lina.filippaki@hotmail.com
Περίληψη
Στο πλαίσιο της αγωγής υγείας υλοποιήθηκε στο σχολείο μας κατά τη σχολική
χρονιά 2014-2015 πρόγραμμα με τίτλο «Ο εθελοντισμός για ποιότητα ζωής.»
Ο εθελοντισμός είναι ο δείκτης τού πολιτισμού μιας κοινωνίας, ένα βασικό
στοιχείο του κοινωνικού μας ιστού και το ‘μέσο’ για βελτίωση της ποιότητας ζωής.
Είναι η πράξη μέσα από την οποία τα άτομα συμβάλλουν, μέσα από την εθελοντική
προσφορά, για την ευημερία του συνανθρώπου, της κοινότητας και της κοινωνίας
γενικότερα. Οι εθελοντές αποκτούν νέες δεξιότητες και ικανότητες. Οι ρίζες του
εθελοντισμού είναι βαθιές μέσα στην ιστορία και τη διαχρονική εξέλιξη της
κοινωνίας και των μελών της, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
ισότητας και της αλληλεγγύης. Ο εθελοντισμός δεν έχει πλαίσια και όρια. Είναι ένα
κοινωνικό φαινόμενο, που μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και διαστάσεις, με βάσει
τις αξίες, αρχές και την κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική πραγματικότητα της
κοινωνίας. Δεν περιορίζεται μόνο στην παροχή ανιδιοτελούς κοινωνικού έργου, αλλά
περισσότερο αφορά μια στάση ζωής, με ιδιαίτερες αξίες, μορφή ενεργού κοινωνικής
συμμετοχής και έκφρασης, για αυτό και θεωρείται μια από τις μεγαλύτερες αξίες της
ανθρωπότητας. Αξία την οποία προσπαθήσαμε να διδάξουμε στους μαθητές μας,
δηλαδή να τους μυήσουμε σε αυτόν ώστε να αγωνίζονται για ένα καλύτερο αύριο.
Λέξεις κλειδιά: εθελοντισμός, ενεργός πολίτης
Εισαγωγή
Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και κινητοποίηση των νέων
σχετικά με τον εθελοντισμό μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στη διαμόρφωση
συνείδησης και στάσης ενεργού πολίτη που αναλαμβάνει δράση, συμμετέχει και
παρεμβαίνει στα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα. Καθώς ο εθελοντισμός είναι ένα
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θέμα που μας αγγίζει όλους, συνιστά μια εξαιρετικά επιμορφωτική διαδικασία που
ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και ενισχύει την ενεργό συμμετοχή των
πολιτών.
Αν ρωτήσει κανείς τους περισσότερους εθελοντές τι είναι για αυτούς ο
εθελοντισμός ή πώς μπορούν να μεταφέρουν τη γνώση τους γύρω από τον
εθελοντισμό, οι περισσότεροι θα απαντήσουν “πρέπει να το ζήσεις για να το
καταλάβεις”. Ο εθελοντισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τις ανάγκες, τα όνειρα,
το ήθος του κάθε ανθρώπου που αγωνίζεται για μια καλύτερη ζωή, ένα καλύτερο
μέλλον και μια καλύτερη κοινωνία μέσα στην οποία ζει και αναπτύσσεται.
Οι γενικοί στόχοι είναι οι εξής:
α) η εξοικείωση των μαθητών με τις έννοιες του εθελοντισμού, του εθελοντή,
των τομέων προσφοράς εθελοντικής εργασίας και των σταδίων της εθελοντικής
διαδικασίας,
β) η παρότρυνση των μαθητών για την ενασχόληση σε εθελοντικές
δραστηριότητες και ο εφοδιασμός τους με τα απαραίτητα εργαλεία για τη
διοργάνωση εθελοντικών δράσεων να ενημερωθούν για τα προβλήματα της
κοινωνίας τους και να αποκτήσουν επίγνωση της ατομικής υπευθυνότητας για την
κοινωνική αλλαγή.
γ) η γνωριμία των μαθητών με εθελοντές από διάφορες εθελοντικές οργανώσεις
και συλλόγους του νησιού και η συμμετοχή τους σε δράσεις που θα οργανώσουν από
κοινού, ώστε να αποκτήσουν προσωπική εμπειρία τόσο από την οργάνωση, όσο και
από την υλοποίηση εθελοντικών δράσεων.
 να αναπτύξουν ικανότητες και να διαμορφώσουν στάσεις, αξίες και
συμπεριφορές που θα τους επιτρέψουν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν την
κοινωνία τους και να συμβάλλουν στην προώθηση του εθελοντισμού ως πρόταση για
την επίλυσή τους.
 να βρουν κίνητρα και να νιώσουν έτοιμοι να δράσουν με υπευθυνότητα για τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ίδιων αλλά και των συνανθρώπων τους
 να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους, ώστε να μπορούν να δίνουν λύσεις, να
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να ασχοληθούν με συλλογικές δραστηριότητες και
συνεργασίες .
Ειδικότερα οι στόχοι που τέθηκαν είναι:
Γνωστικοί
 Γνωριμία με τις εθελοντικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη
Ρόδο, όπως οι Εθελοντές Αιμοδότες, η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α., οι "Μαμάδες στη Ρόδο"
και το "Ρόδος για τη Ζωή"
 Άντληση πληροφοριών σχετικά με τον εθελοντισμό μέσα από
προσωπική επικοινωνία με τους εθελοντές των παραπάνω ομάδων

135

 Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την εθελοντική αιμοδοσία και τις
υποχρεώσεις ενός εθελοντή αιμοδότη
 Απόκτηση γνώσεων σχετικά με την οδική ασφάλεια και τον κώδικα
οδικής κυκλοφορίας
 Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τη διαδικασία οργάνωσης και
υλοποίησης μιας ημερίδας
 Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τον τρόπο που μπορούν να
διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, μέσω της προσομοίωσης του δημοτικού
συμβουλίου για το θέμα της ασφάλειας του δρόμου μπροστά στην είσοδο του
σχολείου.
Συναισθηματικοί
 Έγερση ενδιαφέροντος για τον εθελοντισμό και τη σχέση του με τη
βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητάς μας.
 Βελτίωση της επικοινωνίας στο σχολικό περιβάλλον
 Να δώσουμε ευκαιρίες να εμπλακούν στο πρόγραμμα κι άλλοι
εκπαιδευτικοί και όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές.
 Έγερση ενδιαφέροντος για συμμετοχή των μαθητών στις σχολικές
δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις
εκπαιδευτικούς
 Ενθάρρυνση για συμμετοχή των μαθητών (σήμερα) και ενεργών
πολιτών (αύριο) σε δραστηριότητες που βοηθούν στην ανάπτυξη του τόπου
τους και γενικότερα της πατρίδας μας.
Ψυχοκινητικοί
 Διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών αλληλεγγύης σχετικά με τις
ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των συμπολιτών τους σε
κάθε επίπεδο.
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων για τη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων
καταστάσεων.
 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τα άτομα της τρίτης ηλικίας και τη θέση
τους στην οικογένεια και στην κοινωνία.
 Ευαισθητοποίηση σχετικά με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
 Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας και διαπροσωπικής
επικοινωνίας
 Ψυχαγωγία
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Α΄Φάση
Ενημερώσαμε τους μαθητές του σχολείου μας, ότι την φετινή χρονιά θα
πραγματοποιηθεί πρόγραμμα εθελοντισμού στο σχολείο μας και όσοι μαθητές
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και να προτείνουν δράσεις.
Στην αρχή μαζεύτηκαν γύρω στους 12 μαθητές. Η βασική ομάδα αποτελείται
από τους μαθητές: Μουζακίτη Ραφαηλία, Δασκαλάκη Σωτηρία, Παπαθανάση
Απόστολο, Κωνσταντινίδη Μαρία, Κρυστάλλης Ευριπίδης, Μάτσιου Μαρία,
Παρασκευά Μαρία, Κυπριώτης Μερκούρης, Αμπλιανίτης Κων/νος, Μιαούλη
Σεργία, Βαλασάκης Αρχιμίδης, Πέρσα Μπακάρα.
Αφού έγιναν παιχνίδια γνωριμίας, με τη μέθοδο καταιγισμού ιδεών οι μαθητές
εξέφρασαν διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
συμμετάσχουν. Οι πιο πολλές είχαν να κάνουν με περιβαλλοντικά θέματα
(ανακύκλωση, καθαρισμός παραλιών) και η συλλογή τροφίμων για το κοινωνικό
παντοπωλείο.
Αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε με αυτές τις δραστηριότητες, όμως τους
παροτρύναμε να ψάξουν και για άλλες δραστηριότητες που θα μπορούσαν να
συμβάλουν στη βελτίωση της πόλης και των συμπολιτών μας.
Β΄Φάση
Αρχίζει η δράση.
Α. Διαχείριση ανακυκλώσιμων απορριμμάτων σχολικής μονάδας: Ομάδα
μαθητών έρχεται σε συνεννόηση με τη Διευθύντρια του σχολείου και μετά από
αναζήτηση βρίσκουν εταιρεία, η οποία εξοπλίζει το σχολείο με κάδους ανακύκλωσης
χαρτιού, πλαστικών μπουκαλιών και αλουμινίου. Οι κάδοι τοποθετούνται στην
είσοδο του σχολείου και οι μαθητές ενημερώνουν τους συμμαθητές τους για την
ανακύκλωση που γίνεται στο σχολείο μας. Προσπαθούν να μην υπάρχει μπουκάλι
πλέον στα σκουπίδια και πραγματικά η καθαρίστρια του σχολείου μας δήλωσε ότι ο
όγκος των σκουπιδιών ελαττώθηκε σημαντικά.
Β. Ενημερωθήκαμε ότι γίνεται συλλογή από τα καπάκια των μπουκαλιών και
σαν αντάλλαγμα προσφέρεται ένα αναπηρικό καροτσάκι σε κάποιο ίδρυμα. Άμεσα
άρχισε η συλλογή τους σε ξεχωριστό χειροποίητο δοχείο, που με πολύ μεράκι
ετοίμασαν οι μαθητές. Σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό σωματίο "Μαμάδες
στη Ρόδο" συγκεντρώθηκε και παραδόθηκε μεγάλη ποσότητα καπακιών ώστε να
συμβάλλουν στην αγορά αναπηρικού αμαξιδίου για τον συντοπίτη μας Παναγιώτη. Η
συλλογή συνεχίζεται.
Γ. Στις 6 Οκτωβρίου οργανώθηκαν στο σχολείο δράσεις με θέμα τον αθλητισμό
και τη διαφορετικότητα με τίτλο "όλοι διαφορετικοί, όλοι ίσοι". Οι μαθητές της
ομάδας εθελοντισμού κάλεσαν στο σχολείο τον ροδίτη αθλητή του στίβου Μιχάλη
Σεϊτη, ο οποίος έμεινε ανάπηρος μετά από ένα ατύχημα που είχε και τώρα διεκδικεί
ένα μετάλλιο στους παραολυμπιακούς του Ρίο ντε Τζανέιρο το 2016. Ο Μιχ. Σεΐτης
συζήτησε με τους μαθητές του σχολείου μας και συνειδητοποίησαν ότι σε όλους
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μπορεί να συμβεί κάτι απροσδόκητο και να καταλήξουμε ξαφνικά σε μια δύσκολη
κατάσταση. Το θέμα είναι να έχουμε τα ψυχολογικά αποθέματα να το παλέψουμε και
να προχωρήσουμε. Πιστεύουμε ότι η θέληση του Μιχάλη επηρέασε πολλούς μαθητές
και εκπαιδευτικούς οι οποίοι σιγά - σιγά άρχισαν να εμπλέκονται ενεργά στο
πρόγραμμα να προτείνουν ιδέες και να βοηθούν στην πραγματοποίηση τους. Η ομάδα
των μαθητών του προγράμματος εθελοντισμού βοήθησε αποτελεσματικά στην
προετοιμασία και στην υλοποίηση της χριστουγεννιάτικης γιορτής του συλλόγου
"Μαμάδες στη Ρόδο" που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Ροδινιού στις 21
Δεκεμβρίου 2014. Όλα τα έσοδα της γιορτής προσφέρθηκαν στον Μιχ. Σεΐτη ως
οικονομική ενίσχυση για τη συμμετοχή του στους παραολυμπιακούς.
Δ. Ομάδα μαθητών με τη συνοδεία εκπαιδευτικών του σχολείου μας
συμμετείχαν στον καθαρισμό παραλίας στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Εκστρατείας
Εθελοντικού Καθαρισμού Ακτών 2014 της Helmepa, με την υποστήριξη της
Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου. Η παγκόσμια
αυτή εκστρατεία είναι η μεγαλύτερη εθελοντική δράση του είδους της στον κόσμο
και αποτελεί μία διεθνή πρωτοβουλία του μη-κυβερνητικού, μη-κερδοσκοπικού
οργανισμού Ocean Conservancy (www.oceanconservancy.org) που εδρεύει στη
Washington, DC των ΗΠΑ.
Ε. Με πρωτοβουλία της Διευθύντριας του σχολείου της κας Καραγιαννίδου, σε
συνεννόηση με την ομάδα, οργάνωσαν με μεγάλη προθυμία τη συμμετοχή του
σχολείου μας στον αγώνα-περπάτημα φιλανθρωπικού χαρακτήρα κατά του καρκίνου
«Η Ρόδος για τη ζωή» την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014, που στόχο έχει να δώσει
δύναμη σε όσους μάχονται τον καρκίνο αλλά και να συγκεντρωθούν λεφτά για την
αγορά ενός ρινολαρυγγοσκοπίου για τις ανάγκες του νοσοκομείου Ρόδου. Περίπου
Ογδόντα μαθητές και αρκετοί εκπαιδευτικοί παρευρέθηκαν στον αγώνα-περπάτημα.
ΣΤ. Τα Χριστούγεννα μαθητές έφτιαξαν σπιτικά γλυκά τα οποία πρόσφεραν
στο ορφανοτροφείο της Ρόδου. Εκεί οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν
με παιδιά του ορφανοτροφείου, να γνωριστούν και να συζητήσουν με αυτά.
Ζ. Στις 4 Φεβρουαρίου 2015 διοργανώθηκε, σε συνεργασία με το τμήμα
αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, ημέρα εθελοντικής αιμοδοσίας στο
σχολείο. Αποφασίστηκε να γίνει την ημέρα απονομής των βαθμών του 1ου
τετραμήνου για να μπορέσουν και οι γονείς να δώσουν αίμα. Τα παιδιά ετοίμασαν
αφίσα και ενημερωτικό φυλλάδιο όπου ενημέρωσαν τους γονείς και τους συμμαθητές
τους.
Η. Σε συνεργασία με την ομάδα μαθητών του προγράμματος σταδιοδρομίας του
σχολείου, οι μαθητές του προγράμματος εθελοντισμού βοήθησαν ενεργά στη
διοργάνωση και υλοποίηση ημερίδας επαγγελματικού προσανατολισμού που
πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας στις 14 Μαρτίου 2015 σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, το Κέντρο Συμβουλευτικής
και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.) Ρόδου, το 1ο, 3ο ΓΕΛ Ρόδου και το ΓΕΛ
Αφάντου. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων
μαθητών/τριων των ΓΕ.Λ. Ρόδου και των γονέων – κηδεμόνων τους σε θέματα
επαγγελματικής σταδιοδρομίας και εξέλιξης των επαγγελμάτων, μέσα από τη
γνωριμία τους με εκπροσώπους των διαφόρων τομέων. Ομιλητής ήταν ο κ. Δημήτρης
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Μπουραντάς, Καθηγητής του Management στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
και το θέμα της εισήγησης του ήταν: «Θεμελιώδεις νοημοσύνες για προσωπική και
επαγγελματική αποτελεσματικότητα». Η ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία και
ενθουσίασε τους μαθητές, γονείς- κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς που την
παρακολούθησαν. Οι μαθητές δούλεψαν αποτελεσματικά στην υποδοχή του κόσμου,
στο μπουφέ και στο μάζεμα των καρεκλών που έπρεπε να γίνει την Κυριακή το πρωί
για να μπορέσει να λειτουργήσει το σχολείο την επομένη.
Θ. Τα Χριστούγεννα και το Πάσχα συγκεντρώθηκαν τρόφιμα στο σχολείο για
το Κοινωνικό Παντοπωλείο και για την ενορία των Αγίων Αποστόλων. Στην
προσπάθεια αυτή συνέβαλαν αποτελεσματικά και ο σύλλογος διδασκόντων του
σχολείου μας.
Ι. Στις 30 και 31 Μαρτίου 2015 επισκέφτηκαν το σχολείο μας, μετά από
πρόσκληση των μαθητών της ομάδας εθελοντισμού, εθελοντές της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.
Ρόδου, δηλαδή της Εταιρίας Υποστήριξης Θυμάτων Τροχαίων Ατυχημάτων, η οποία
είναι ένας Μη Κερδοσκοπικός, Μη Κυβερνητικός Οργανισμός, στο χώρο της Οδικής
Ασφάλειας. Η πρόεδρος της Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. κυρία Καρύδη Ελένη και οι εθελοντές κ.
Μάνος Μπακάλης και κα. Ιωάννα Φωτεινοπούλου συζήτησαν με τους μαθητές της Α
και Β τάξης για τα αίτια των τροχαίων ατυχημάτων, τους κανόνες οδικής ασφάλειας,
τη χρήση κράνους από τους μοτοσυκλετιστές και διαμόρφωση στάσεων και
συμπεριφορών που θα οδηγήσουν τους νέους σε αλλαγή της οδικής τους
συμπεριφοράς και σε μείωση των τροχαίων ατυχημάτων. Παράλληλα οι μαθητές
πήραν μέρος σε άσκηση με τα ειδικά γυαλιά προσομοίωσης μέθης και σε βιωματικές
δραστηριότητες σχετικά με τη χρήση κράνους.
ΙΑ. Οι ομάδα μαθητών του προγράμματος εθελοντισμού θα συμμετέχει στις
δράσεις της Τρίτης Παγκόσμιας Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας 4-10 Μαΐου 2015,
που διοργανώνει η Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α. Ρόδου. Η συμμετοχή αυτή έχει θέμα την ασφάλεια
των μαθητών κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από το κτίριο του 4ου ΓΕΛ.
Η διαμόρφωση του δρόμου μπροστά από το σχολείο, παρουσιάζει σημαντικές
ελλείψεις και στερείται υποδομών που εξασφαλίζουν την ασφαλή μετακίνηση των
μαθητών. Οι μαθητές επιχειρηματολογούν υπέρ της ασφάλειάς τους στο χώρο του
σχολείου δημιουργώντας αφίσα και γραπτή πρόταση που θα παραδοθούν στο
Δήμαρχο Ρόδου κατά τη διάρκεια προσομοίωσης συνεδρίασης δημοτικού
συμβουλίου, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας.
Αξιολόγηση του προγράμματος
Καταφέραμε να εμπλέξουμε στο πρόγραμμα αρκετούς εκπαιδευτικούς και
σχεδόν το σύνολο των μαθητών του σχολείου μας. Αυτό μας κάνει να ελπίζουμε ότι
του χρόνου οι εθελοντικές δράσεις στο σχολείο μας θα συνεχίσουν και θα
πολλαπλασιαστούν.
Σε πολλές φωτογραφίες φαίνονται πολύ περισσότεροι μαθητές από την αρχική
ομάδα. Ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών του Γενικού Λυκείου είναι ελάχιστος για
αυτό πολλοί μαθητές δεν μπορούσαν να συμμετέχουν στις εβδομαδιαίες συναντήσεις,
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τους ευχαριστούμε όμως όλους που συμμετείχαν ενεργά σε οποιαδήποτε
δραστηριότητα αποφασιζόταν.
Αισιοδοξούμε ότι οι μαθητές διαμόρφωσαν θετικές στάσεις, αξίες και
συναισθήματα ενδιαφέροντος προς τον εθελοντισμό και τον συνάνθρωπο καθώς και
κίνητρα για ενεργό συμμετοχή σε δράσεις εθελοντισμού, κατανοώντας την
αναγκαιότητά τους για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής μας.
Οι μαθητές απόκτησαν δεξιότητες για την οργάνωση και υλοποίηση δράσεων
που απαιτούν εθελοντική εργασία. Ακόμα ανέπτυξαν διάθεση για συμμετοχή σε
δράσεις και δεξιότητες δημιουργικής έκφρασης.
Οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι οι ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με
θέματα αλληλεγγύης και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο, είναι μία επίπονη και
διαρκής διαδικασία.
Οι μαθητές εργάστηκαν, σε όλες τις περιπτώσεις, σε πνεύμα άψογης
συνεργασίας, ομαδικότητας και διαπροσωπικής επικοινωνίας. Σίγουρα, ο χρόνος που
αφιέρωσαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, βοήθησε σημαντικά στην καλλιέργεια
κοινωνικών και φιλικών σχέσεων. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να πείσουμε την ομάδα
να ασχοληθεί με τα άτομα της τρίτης ηλικίας που βρίσκονται στο γηροκομείο της
Ρόδου. Ως συντονιστές της ομάδας τους προγράμματος καταλήξαμε στο συμπέρασμα
ότι αυτό οφείλεται περισσότερο στην άποψη που έχουν ότι, τα άτομα της τρίτης
ηλικίας έχουν θέση στην οικογένειά τους και η οποία φέρει την ευθύνη της φροντίδας
τους.
Συλλογή από τα
καπάκια
των
μπουκαλιών για την
αγορά αναπηρικού
καροτσιού.
Συνάντηση
Μιχ. Σεϊτη

με τον
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Ημέρα
σταδιοδρομίας

Η
ομάδα
την
επομένη της ημέρας
σταδιοδρομίας μετά
το
μάζεμα των
καρεκλών
την
Κυριακή το πρωί
Ρόδος για τη ζωή

Συλλογή τροφίμων
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Ημέρα εθελοντικής
αιμοδοσίας
στο
σχολείο.

Αφίσα

Συνεργασία
Ε.Υ.ΘΥ.Τ.Α.

με

Βιβλιογραφία
Εθελοντισμός.http://it.dpapxol.gov.gr/joomla/index.php/archived-artcles/128
ethelontismos/333-ethelontismos-genika
Διδάσκοντας τον εθελοντισμό, 2011. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.
http://blogs.sch.gr/kyriakou/files/2012/06/egxeiridio_ethelontismos.pdf

142

Εξαρτησιογόνες Ουσίες
Παπανικολάου Ιωάννης
ΠΕ04.01
Ioannispapanikolaou1964@gmail.com

Πατσακιώτης Δαμιανός
ΠΕ09
patsakiotis@yahoo.gr

Μιχαηλίδου Καλλιρρόη
ΠΕ02
man.niss10@gmail.com

Παπαδημητρίου Χρήστος
ΠΕ11
chpapadi@gmail.com
Γυμνάσιο Λ.Τ. Ολύμπου Καρπάθου

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Εξαρτησιογόνες ουσίες», εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο
με Λ/Τ. Ολύμπου Καρπάθου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15.
Συμμετείχαν εννέα από τους δεκαεπτά μαθητές του σχολείου, όλοι μαθητές του
Λυκείου.
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ενδεικτικά είναι η εξής: Διαχωρισμός σε
ομάδες, προσδιορισμός πηγών άντλησης πληροφοριών, συλλογή και επεξεργασία
δεδομένων, χρήση νέων τεχνολογιών, προβολή video, ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις,
ομαδική παρουσίαση.
Το αλκοόλ είναι ένα ναρκωτικό επιλογής για τους νέους ανθρώπους. Πιο
συγκεκριμένα, οι νέοι κάνουν χρήση αλκοόλ περισσότερο από το τσιγάρο ή άλλα
ψυχοτρόπα ναρκωτικά. Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά κάτω από την ηλικία
των 14 δεν έχουν αρχίσει ακόμα να πίνουν η αρχή της εφηβείας είναι μια περίοδος κατά
την οποία οι πιθανότητες να αρχίσει ένα παιδί τον πειραματισμό με το αλκοόλ
αυξάνονται.
Ενώ μερικοί γονείς ή κηδεμόνες μπορεί να νοιώθουν ανακουφισμένοι αφού το παιδί
τους "μόνο" πίνει, είναι σημαντικό να έχουν υπόψη τους ότι το αλκοόλ είναι ένα ισχυρό,
ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Δεν επηρεάζει μόνο τη σκέψη και το σώμα, αλλά και την κρίση,
με τρόπο τέτοιο ώστε να μη μπορούν οι έφηβοι να χειριστούν το αλκοόλ με συνετό
τρόπο.
Η αρχή της εφηβείας είναι μια περίοδος γεμάτη αλλαγές, προκαλώντας σύγχυση στο
γιο ή την κόρη σας και είναι μια περίοδος με πολλές προκλήσεις τόσο για εσάς, όσο και
για το παιδί σας. Αν κατανοήσετε πώς είναι να είναι κάποιος στην εφηβεία, θα είναι πιο
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εύκολο να μείνετε κοντά στο παιδί σας και θα μπορείτε να ασκείτε κάποια επιρροή στις
αποφάσεις που αυτός ή αυτή λαμβάνει - συμπεριελαμβανομένου και της απόφασης για
χρήση αλκοόλ.
Λόγω ηλικίας οι έφηβοι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες.
1)Είναι περίεργοι και θέλουν να αποκτήσουν καινούργιες πρωτόγνωρες εμπειρίες.
2)Θέλουν να δοκιμάσουν τα πάντα να γευτούν όλες της πλευρές της ζωής χωρίς να
καταλαβαίνουν τις συνέπειες του μέλλοντος.
3)Θέλουν να δείξουν ότι είναι προχωρημένοι, προοδευτικοί, μάγκες και δεν είναι
μαμμόθρεφτα παιδιά ή φυτά όπως έχουν την τάση οι περισσότεροι να κοροϊδεύουν τα
συνεσταλμένα και υπάκουα παιδιά.
4)Για να εξισωθούν με τους μεγάλους ιδιαίτερα αν έχουν πρότυπο στο σπίτι. Όταν
λοιπόν οι γονείς επιμένουν μην πίνεις ή μην καπνίζεις και οι ίδιοι το κάνουν
ίσως
σπρώχνουν ακόμα πιο πολύ τα παιδιά στις έξεις.
5) Υπάρχουν εταιρίες που πλουτίζουν από την κατανάλωση του καταναλωτικές και
διαφημιστικές.
Λέξεις κλειδιά: αλκοολισμός, εξάρτηση, εθισμός, μόδα, μιμητισμός, πρότυπα
Εισαγωγή
Μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος: "Με τόσα ναρκωτικά διαθέσιμα στα παιδιά μας, ποιος
ο λόγος να ασχοληθούμε με το αλκοόλ;"
Για να είναι αποτελεσματική η πρόληψη θα πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις
εξαρτησιογόνες ουσίες, ανεξάρτητα από το αν αυτές είναι νόμιμες και κοινωνικά
αποδεκτές (τσιγάρο, αλκοόλ) ή παράνομες (χασίς, ηρωίνη, κ.λ.π.) σύμφωνα με τη
νομοθεσία.
Η κοινωνία μας υποτιμούσε και ίσως εξακολουθεί να υποτιμά τους κινδύνους από το
αλκοόλ έναντι των άλλων ουσιών. Η άποψη ότι οι επιπτώσεις από το αλκοόλ εμφανίζονται
μετά από αρκετά μακρύτερο χρονικό διάστημα είναι ΜΥΘΟΣ: ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ και ως τέτοια πρέπει να εξετάζεται. Και όμως το αλκοόλ είναι
ναρκωτικό όπως η κοκαΐνη και η μαριχουάνα.
Έρευνες κατέδειξαν ότι υπάρχει στενή συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση νόμιμων και
παράνομων ουσιών. Οι έφηβοι συνήθως ξεκινούν από το κάπνισμα και το αλκοόλ, για να
καταφύγουν στη συνέχεια στα χάπια και στη χρήση παράνομων ουσιών. Καλλιεργείται
δηλαδή μια κουλτούρα χρήσης που αυξάνει τους κινδύνους σε άτομα με πιθανή
προδιάθεση στην εξάρτηση.
Επίσης είναι παράνομο να πιει κάποιος πριν την ηλικία των 18. Και είναι επικίνδυνο.
Τα παιδιά που πίνουν είναι πιο πιθανό να:
• γίνουν θύματα επίθεσης
• αποκτήσουν σοβαρά προβλήματα στο σχολείο
• να εμπλακούν σε κάποιο τροχαίο ατύχημα
"Μα, το παιδί μου δεν πίνει ακόμα", μπορεί να σκεφτείτε, "Δεν είναι νωρίς να αρχίσω
να ανησυχώ για το ποτό;"
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Καθόλου. Αυτή είναι η ηλικία όπου τα παιδιά αρχίζουν να πειραματίζονται με το
αλκοόλ. Ακόμα και αν το παιδί σας δεν έχει αρχίσει να πίνει, υπάρχει περίπτωση, ο γιος ή
η κόρη σας να δέχεται πιέσεις να πιει από τους συνομηλίκους. Δράστε τώρα! Το να
παραμένετε σιωπηλοί απέναντι στο γεγονός ότι το παιδί σας πίνει, μπορεί να του/της
δώσει την εντύπωση ότι το να κάνει ένα παιδί χρήση αλκοόλ είναι αποδεκτό. Δεν είναι
εύκολο. Όσο τα παιδιά πορεύονται προς την εφηβεία, οι φίλοι ασκούν μεγάλη επιρροή. Το
να ανήκει το παιδί στην παρέα των συνομηλίκων αποτελεί προτεραιότητά του και οι γονείς
συχνά νοιώθουν ότι παραμερίζονται. Όμως, τα παιδιά θα ακούσουν. Μία μελέτη μετά την
άλλη αποδεικνύει ότι ακόμα και κατά τη διάρκεια της εφηβείας, οι γονείς ασκούν τεράστια
επιρροή στη συμπεριφορά των παιδιών τους.
Η ουσία είναι ότι τα περισσότερα παιδιά δεν πίνουν. Και ένας από τους πιο
σημαντικούς λόγους γι' αυτό, είναι ότι οι γονείς αποδοκιμάζουν τη χρήση αλκοόλ.
Έφηβοι και Αλκοόλ – Οι Κίνδυνοι
Το αλκοόλ είναι ένα ναρκωτικό επιλογής για τους νέους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα,
οι νέοι κάνουν χρήση αλκοόλ περισσότερο από το τσιγάρο ή άλλα ψυχοτρόπα ναρκωτικά.
Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά κάτω από την ηλικία των 14 δεν έχουν αρχίσει
ακόμα να πίνουν η αρχή της εφηβείας είναι μια περίοδος κατά την οποία οι πιθανότητες να
αρχίσει ένα παιδί τον πειραματισμό με το αλκοόλ αυξάνονται.
Ενώ μερικοί γονείς ή κηδεμόνες μπορεί να νοιώθουν ανακουφισμένοι αφού το παιδί
τους "μόνο" πίνει, είναι σημαντικό να έχουν υπόψη τους ότι το αλκοόλ είναι ένα ισχυρό,
ψυχοτρόπο ναρκωτικό. Δεν επηρεάζει μόνο τη σκέψη και το σώμα, αλλά και την κρίση, με
τρόπο τέτοιο ώστε να μη μπορούν οι έφηβοι να χειριστούν το αλκοόλ με συνετό τρόπο.
Σαν αποτέλεσμα:
• Τα τροχαία ατυχήματα που συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ, αποτελούν την πρώτη
αιτία θανάτου στους νέους ανθρώπους. Επίσης πνιγμοί και αυτοκτονίες εφήβων
συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ.
• Οι έφηβοι που κάνουν χρήση αλκοόλ είναι πιο πιθανό να αρχίσουν τη σεξουαλική τους
δραστηριότητα σε μικρότερες ηλικίες, να έχουν πιο συχνά σεξοαλική επαφή και να μην
χρησιμοποιούν προφύλαξη, σε σχέση με τους εφήβους που δεν πίνουν.
• Οι έφηβοι που πίνουν είναι πιο πιθανό να γίνουν θύματα κάποιου βίαιου εγκλήματος,
όπως βιασμού, σωματικής κακοποίησης ή ληστείας.
• Οι έφηβοι που πίνουν είναι πιο πιθανό να αποκτήσουν προβλήματα σε σχέση με την
σχολική τους επίδοση και διαγωγή.
• Ένα άτομο που ξεκινά τη χρήση από την αρχή της εφηβείας του, έχει τέσσερις φορές
μεγαλύτερες πιθανότητες να αποκτήσει εξάρτηση από το αλκοόλ, σε σχέση με κάποιο που
περιμένει να ενηλικιωθεί μέχρι να αρχίσει να πίνει.
Το μήνυμα είναι ηχηρό: η χρήση αλκοόλ είναι πολύ επικίνδυνη για τους εφήβους. Όσο
πιο πολύ καθυστερούν οι έφηβοι τη χρήση αλκοόλ, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουν να
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αναπτύξουν προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση αλκοόλ. Για αυτούς τους λόγους
είναι πολύ σημαντικό να βοηθήσετε το παιδί σας.
Στόχοι
Ο κυριότερος στόχος του παρόντος Προγράμματος Περιβαλλοντικής Αγωγής ήταν η
συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε περιβαλλοντικά προβλήματα
Παιδαγωγικοί στόχοι
Σκοπός της εργασίας ήταν να ερευνήσουμε τα αίτια που οδηγούν έναν έφηβο στη
κατάχρηση του αλκοόλ και τις συνέπειες που αποφέρει. Με αυτόν τον τρόπο θα
ενημερωθούν οι νέοι για τους κινδύνους που κρύβονται, ώστε να προφυλαχτούν από
αυτούς. Να κάνουν ενδοσχολική έρευνα για τα ποσοστά μαθητών που καταναλώνουν
αλκοόλ, τα αίτια και τις επιπτώσεις στην προσωπική τους ζωή. Να εξετάσουν και να
αναλύσουν την τάση των νέων για κατάχρηση αλκοόλ και τέλος να προτείνουν τρόπους
αντιμετώπισης και κυρίως πρόληψης του αλκοολισμού. Μαθαίνοντας για τις
καταστροφικές συνέπειες του αλκοολισμού ελπίζουμε ότι πολλοί έφηβοι θα
προβληματιστούν και θα αρχίσουν να αντιμετωπίζουν την κατανάλωση αλκοόλ με
περισσότερη προσοχή και ωριμότητα.
Δικτυογραφία








http://www.efrainein.gr/gr/alcohol-one.htm
http://www.bestrong.org.gr/el/healthylife/alcoholrestriction/alcoholism/whatisalcoholi
sm/
http://pharmaherb.gr/health/alkool-stin-efivia-efcharisto-den-tha-paro
http://www.iatrikionline.gr/Deltio_53a/2_triantafyllidou.pdf
http://diasxizo.pblogs.gr/2012/02/tehnh-kai-alkool-wmh-alhtheia-to-alkool-blafteisobara-thn-ygeia.html
http://diaitologia.blogspot.com/medlock.gr
http://www.eurocare.org/
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Delete στο Cyberbullying
Αλεξίου Ευαγγελία
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ 19
ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου
ealexiou@sch.gr

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Delete στο Cyber Bullying», εκπονήθηκε στο
ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15. Συμμετείχαν 14
μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης.
– Τι είδους κίνδυνοι ελλοχεύουν όταν επικοινωνώ στο διαδίκτυο;
– Τι μπορώ να κάνω όταν κάποιος με εκθέτει, με συκοφαντεί και μου ασκεί εκφοβισμό;
– Πώς μπορώ να προστατευθώ; Πώς μπορώ να το αντιμετωπίσω;
Στα παραπάνω ερωτήματα αλλά και με αρκετά διλήμματα έρχονται αντιμέτωποι οι
μαθητές καθημερινά και το παρόν πρόγραμμα επιδίωξε να προβληματίσει τους
σύγχρονους νέους που συνυπάρχουν από γεννήσεώς τους με τα ηλεκτρονικά μέσα
επικοινωνίας και σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους να
συνδιαμορφώσουν την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργεί η διαδικτυακή
επικοινωνία.
Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων, όπως το παιχνίδι ρόλων, η
ομαδοσυνεργατική, η e-learning μέθοδος της τηλεδιάσκεψης σε συνεργασία με την Δίωξη
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για την ασφαλή χρήση του
Διαδικτύου και η αξιοποίηση της ψηφιακής τέχνης. Δόθηκε έμφαση στην ενημέρωση και
στην ευαισθητοποίηση των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών γύρω από το
ζήτημα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, τόσο μέσα όσο και έξω από το χώρο του σχολείου.
Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικός
κυβερνοεκφοβισμός, αγωγή υγείας.

εκφοβισμός,

cyber-bullying,

ασφαλής

διαδίκτυο,

Εισαγωγή
Η χρησιμότητα του Διαδικτύου (Internet) είναι αδιαμφισβήτητη στην Κοινωνία της
Πληροφορίας. Το Διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς,
ενημερωτικούς, επιχειρηματικούς σκοπούς, για έρευνα ή για διασκέδαση, κλπ. Οι
υπηρεσίες που προσφέρει το καθιστούν σήμερα πολύτιμο εργαλείο της μαθησιακής
διαδικασίας. Ωστόσο, η επιτυχής και ασφαλής αξιοποίησή του από τους μαθητές απαιτεί
την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων (Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, www.sch.gr/safe,
2008).
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Η διαθεσιμότητα του Διαδικτύου στους εφήβους συνιστά ένα αναπόφευκτο πλαίσιο
εμπειριών και κοινωνικοποίησης: χρησιμοποιείται για τις επαφές με φίλους και
γνωστούς, για την αναζήτηση πληροφοριών, για τη μελέτη, κτλ. Ως εκ τούτου, οι νέες
τεχνολογίες μπορούν να προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες και δυνατότητες, ειδικότερα
στο πεδίο της επικοινωνίας ή των σχέσεων, ωστόσο, την ίδια στιγμή, έχουν συμβάλει
στην εμφάνιση νέων κινδύνων, όπως είναι η κακή χρήση και η κατάχρηση των μέσων
αυτών, ο εκφοβισμός και η κακομεταχείριση ανυπεράσπιστων ατόμων, καθώς και η
εσκεμμένη πρόκληση βλάβης στη φήμη τους. Όταν οι έφηβοι χρησιμοποιούν το
Διαδίκτυο ή το κινητό τηλέφωνο κατά τρόπο ακατάλληλο, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο
να διαπράξουν ενέργειες που βρίσκονται στα όρια της νομιμότητας, εάν δεν αποτελούν
πραγματικά αδικήματα, ενώ κινδυνεύουν επίσης να αποτελέσουν οι ίδιοι στόχο άμεσης
ή έμμεσης επιθετικότητας.
Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αφορά παιδιά και εφήβους, τόσο ως θύματα, όσο και ως
θύτες σε βίαιες, επικίνδυνες και απειλητικές ενέργειες στον κυβερνοχώρο. Σε αντίθεση
με τον παραδοσιακό εκφοβισμό κατά τον οποίο ο θύτης έρχεται αντιμέτωπος πρόσωπο
με πρόσωπο με το θύμα, επιτείνει τη ζημιά στο διαδικτυακό θύμα, λόγω της εικονικής
φύσης του κυβερνοχώρου.
Στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εκφοβισμού διακρίνονται τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά στοιχεία:
•Εκούσιος: αυτό σημαίνει ότι ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός είναι το αποτέλεσμα
εσκεμμένης, και όχι τυχαίας, συμπεριφοράς.
•Επαναλαμβανόμενος: αυτός ο τύπος εκφοβισμού αντικατοπτρίζει μία μορφή
συμπεριφοράς, η οποία δεν είναι τυχαία μεμονωμένη. Το ένα και μόνο επεισόδιο
είναι αρκετό για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διανομής.
•Βλάβη: το θύμα πρέπει να αντιληφθεί ότι του έχει προκληθεί κάποια βλάβη/ζημιά.
•Ηλεκτρονικές συσκευές: η χρήση τους διαφοροποιεί τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό
από τον παραδοσιακό εκφοβισμό.
Όπως και ο παραδοσιακός εκφοβισμός, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αποτελεί ένα
πολύπλοκο φαινόμενο, το οποίο εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους43:
•Ανάφλεξη (Flaming)
•Παρενόχληση (Harassment)
•Διαδικτυακή καταδίωξη (Cyberstalking)
•Δυσφήμιση (Denigration)
•Πλαστοπροσωπία (Impersonation)
•Εξαπάτηση ή «Ξεμπρόστιασμα» (Tricky ή Outing)
•Αποκλεισμός (Exclusion)
•Χαρούμενο χαστούκισμα (Happy slapping)
•Grooming
•Sexting .
Στόχοι

43

Εγχειρίδιο Ηλεκτρονικού Εκφοβισμού για Εκπαιδευτικούς - Tabby in Internet
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Ο κυριότερος στόχος του παρόντος Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν η
συνειδητοποίηση, η ευαισθητοποίηση και η αξιολόγηση του βαθμού του κινδύνου που
διατρέχουν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί από τις απειλές στο Διαδίκτυο,
καθώς και τον κίνδυνο που απορρέει από τη διαδικτυακή τους συμπεριφορά.
Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο να αναπτύξει έναν τρόπο προσέγγισης, που θα βοηθήσει
τους βασικούς και τελικούς αποδέκτες του (τους μαθητές, τους γονείς και τους
εκπαιδευτικούς), να αναγνωρίσουν τους κινδύνους που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο
τρόπο χρήσης του Διαδικτύου και, ειδικότερα, των κοινωνικών δικτύων και να αναλάβουν
δράση για να μειώσουν το δικό τους κίνδυνο, τόσο ως προς την πιθανότητα ή το γεγονός
να βλάψουν άλλους, όσο και ως προς το να αποτελέσουν οι ίδιοι στόχο αυτών των
ανεπιθύμητων συμπεριφορών.
Θέλαμε να βοηθήσουμε στην πρόληψη του ηλεκτρονικού εκφοβισμού, και ειδικότερα
των ηλεκτρονικών απειλών, μεταξύ των νέων, μέσα από την αξιολόγηση των κινδύνων
που προκαλούνται από τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό.
Επιπλέον μας στόχος ήταν η προαγωγή της ευημερίας των νεαρών ατόμων, όχι μόνο
μέσω της μείωσης των οποιωνδήποτε συνεπειών των προβληματικών αυτών
συμπεριφορών και της ανάπτυξης ικανοτήτων ανθεκτικότητας, αλλά και προάγοντας την
επίγνωση του βαθμού κινδύνου, τον οποίον μπορεί να διατρέχουν τα νεαρά άτομα σε
συνάρτηση με ορισμένες καταστάσεις και συμπεριφορές (όπως είναι η χρήση του
Διαδικτύου). Το Διαδίκτυο από μόνο του δεν είναι επιβλαβές, ωστόσο, εάν ο κίνδυνος που
συνδέεται με την κακή χρήση του υποτιμηθεί ή αξιολογηθεί εσφαλμένα, τότε μπορεί να
προκαλέσει προβλήματα, δυστυχία και θυματοποίηση.
Παιδαγωγικοί στόχοι
Γνώσεις
• Να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί
για το φαινόμενο του ηλεκτρονικού εκφοβισμού.
• Να διακρίνουν οι μαθητές και οι γονείς τους τις διαδικτυακές παγίδες και απειλές.
Δεξιότητες
• Εφαρμογή απλών κανόνων διαδικτυακής ασφάλειας από τους μαθητές και τους γονείς
τους.
• Καταπολέμηση του φόβου, του κοινωνικού αποκλεισμού και των αρνητικών
αισθημάτων.
• Ενδυνάμωση του αισθήματος της ενσυναίσθησης - Η άγνωστη δύναμη της
επικοινωνίας.
Πρακτικές
• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές και οι γονείς τους τη σπουδαιότητα της ασφαλούς
διαδικτυακής πλοήγησης.
• Να αντιληφθούν οι μαθητές και οι γονείς τους κινδύνους που μπορεί να εγκυμονεί η
περιήγηση στο διαδίκτυο.
• Να κατανοήσουν και να προβάλλουν την βασική αρχή ότι για την προστασία από τους
κινδύνους του Διαδικτύου είναι απαραίτητη η κριτική και ενεργητική στάση των άμεσα
εμπλεκομένων (μαθητές, εκπαιδευτικοί και γονείς).
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Δραστηριότητες
•Τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης με την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος (27/11/2014).
•Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου - Αφιέρωμα (10/2/2015).
•Πανελλήνια ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού - Αφιέρωμα (6/3/2015)
•Παραγωγή υλικού καλλιτεχνικής δημιουργίας για δημόσια παρουσίαση: Διαδικτυακή
παρουσίαση προσπελάσιμη στην διεύθυνση: https://prezi.com/cdgy6msm7cc4/copy-ofcyber-bullying/.
•Παρουσίαση της τελικής εργασίας στο σύνολο της σχολικής κοινότητας των σχολείων:
ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου και Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου(17/3/2015).
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Σχολικός εκφοβισμός: Αιτίες- πρόληψη- αντιμετώπιση
Μαρκουλάτου Παρασκευή
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voulamarkoulatou@gmail.com

Μαργέλη Παρθένα
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parthenamargeli@gmail.com

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας «Σχολικός Εκφοβισμός: (αιτίες – πρόληψη –
αντιμετώπιση)» εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου και στο 1ο ΕΠΑΛ
Καρπάθου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15. Δήλωσαν συμμετοχή 59
μαθητές από το Γυμνάσιο Πηγαδίων Καρπάθου και 13 μαθητές από το 1ο ΕΠΑΛ
Καρπάθου. Όλοι οι μαθητές ήταν υπό την επίβλεψη και των δύο εκπαιδευτικών κάθε
φορά.
Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων, όπως το παιχνίδι, η
καλλιτεχνική έκφραση (δραματοποίηση, ζωγραφική), και η αξιοποίηση των ΤΠΕ.
Δόθηκε έμφαση στη βαθύτερη κατανόηση του φαινομένου, των μορφών και των
προϋποθέσεων που το ορίζουν, αλλά και στη διερεύνηση των συναισθημάτων και των
σκέψεων των 3Θ (θύμα, θύτης, θεατής). Επίσης, επιδιώχθηκε η καλλιέργεια της
ενσυναίσθησης των παρατηρητών για το θύμα. Τέλος, δόθηκε έμφαση στους τρόπους
αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού και στην υιοθέτηση σωστής νοοτροπίας
απέναντι στο φαινόμενο ώστε τα θύματα και οι θεατές να αποτρέψουν τους θύτες και
να είναι σε θέση να αποσοβήσουν παρόμοια περιστατικά.

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, θύμα, θύτης, θεατής, ενσυναίσθηση, λεκτική
βία, σωματική βία, ψυχολογική βία,, ρατσιστική βία, ηλεκτρονική βία, βία, bullying,
bully (νταής),αγωγή υγείας
Εισαγωγή
Το πιο σημαντικό στη ζωή ενός ανθρώπου είναι οι σχέσεις που αναπτύσσει με
τους συνανθρώπους του, η επικοινωνία και η επαφή που έχει με αυτούς. Το παρόν
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, που εντάσσεται στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας φέρει τον
τίτλο: «Σχολικός Εκφοβισμός (αιτίες – αντιμετώπιση – πρόληψη)». Το συγκεκριμένο
φαινόμενο αποτελεί πλέον μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο αποκτά όλο και
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μεγαλύτερες διαστάσεις στη σύγχρονη εποχή. Ο σχολικός εκφοβισμός δεν είναι
μέρος των «φυσιολογικών πειραγμάτων» μεταξύ των παιδιών. Είναι κάτι πολύ πιο
σοβαρό. Γνωρίζουμε πλέον ότι πρόκειται για αντικοινωνική συμπεριφορά που
τραυματίζει καθημερινά εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο.1
Πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζεται άμεσα, αφού καμιά δημοκρατική κοινωνία
δεν επιτρέπει να βασανίζονται άτομα που δεν μπορούν να προστατεύσουν επαρκώς
τον εαυτό τους.2 Ο εκφοβισμός δεν είναι πρόβλημα ενός συγκεκριμένου παιδιού είναι
πρόβλημα σχολικής πειθαρχίας και είναι ευθύνη του σχολείου να το αντιμετωπίσει.3
Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού τροφοδοτείται από την αδιαφορία, την
έλλειψη ενημέρωσης και την έλλειψη αναγνώρισης του φαινομένου (ακόμα και από
τους καθηγητές!), καθώς και από μια ιδιότυπη σιωπή που το καλύπτει. Οι μαθητές
είτε ως θύματα είτε ως παρατηρητές δυσκολεύονται να αναφέρουν αυτό που
συμβαίνει σε ενήλικες, ακόμη κι αν τους εμπιστεύονται.4
Το BULLYING ή αλλιώς ο σχολικός εκφοβισμός είναι η εσκεμμένη,
συστηματική και επαναλαμβανόμενη χρήση βίας ενός μαθητή σε άλλον, με σκοπό να
προκαλέσει σωματικό και ψυχικό πόνο του τελευταίου. Επιπρόσθετα, η σχέση μεταξύ
αυτού που εκφοβίζει (θύτης) και αυτού που εκφοβίζεται (θύμα) χαρακτηρίζεται από
μία ασυμμετρία δύναμης. Το άτομο μπορεί να είναι ανάλογα με την ηλικία
μεγαλύτερο, ψηλότερο, δυνατότερο, καλύτερο στις μαθησιακές επιδόσεις, πιο
δημοφιλές κλπ.5 Τα άτομα που παρακολουθούν ένα περιστατικό σχολικού
εκφοβισμού (θεατές) τις περισσότερες φορές δεν ξέρουν πώς να αντιδράσουν,
φοβούνται τις συνέπειες ή αδιαφορούν απέναντι στο συμβάν θεωρώντας το
ασήμαντο. Πρέπει όμως να μην τηρούν παθητική στάση, διότι γνωρίζουμε ότι ακόμη
και με μια μικρή προσπάθεια (μαθητών και εκπαιδευτικών) μπορούμε να πετύχουμε
μεγάλη διαφορά στην καθημερινή ευτυχία ή δυστυχία των (συμ)μαθητών μας!6
Υπάρχουν πολλές μορφές σχολικού εκφοβισμού:
 ο σωματικός: περιλαμβάνει σπρωξίματα, κλωτσιές, μπουνιές, χαστούκια κλπ.
 ο συναισθηματικός: περιλαμβάνει τη σκόπιμη απομόνωση του παιδιού –
θύματος, την εχθρική συμπεριφορά, όπως το να κρύβουν τα βιβλία του, να
λερώνουν και να καταστρέφουν τα πράγματά του, να εκβιάζουν για χρήματα,
να το εξαναγκάζουν να κάνει μη επιθυμητές πράξεις κλπ.
 ο λεκτικός: περιλαμβάνει την κοροϊδία, το βρίσιμο, το σαρκασμό, την
ειρωνεία, τη διάδοση ψευδούς φήμης, τις απειλές κλπ.
 ο σεξουαλικός: περιλαμβάνει ανεπιθύμητο άγγιγμα, απειλές, προσβλητικά
μηνύματα, γράμματα και εικόνες, λεκτική παρενόχληση κλπ.
 ο ρατσιστικός: απευθύνεται σε παιδιά που ανήκουν σε ομάδες μειονότητας
(πρόσφυγες, μετανάστες, ομοφυλόφιλοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα
κατώτερων κοινωνικών/οικονομικών στρωμάτων, διαφορετικών θρησκευτικών
πεποιθήσεων, διαφορετικού χρώματος κλπ.) και περιλαμβάνει ρατσιστικά ή
ομοφοβικά σχόλια, χειρονομίες, απειλές κλπ.
 ο ηλεκτρονικός: περιλαμβάνει τη χρήση Internet, e-mail, chat room και
κινητών με κλήσεις και sms με κακοποιητικό και απειλητικό περιεχόμενο,
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καθώς και τη χρήση κάμερας με σκοπό την απειλή και την ταπείνωση του
παιδιού.7
Το bullying δεν είναι κάτι που «τελειώνει» με την ολοκλήρωση της σχολικής
ζωής. «Μεγαλώνει», «πάει πανεπιστήμιο», «εργάζεται» ή «δημιουργεί οικογένεια»…
Οι θύτες συνεχίζουν την αντικοινωνική τους δράση, αν δεν εφαρμοστούν τα
κατάλληλα μέτρα από τη σχολική κοινότητα, όταν πρέπει.
Στόχοι
Οι στόχοι του παρόντος Προγράμματος Αγωγής Υγείας ήταν η ευαισθητοποίηση
των μαθητών για την ύπαρξη και το μέγεθος του προβλήματος, η ενίσχυση της αξίας
της ενσυναίσθησης, η ανάπτυξη υγιών διαπροσωπικών σχέσεων, η ενθάρρυνση
ανοχής στο διαφορετικό και αποδοχής του Άλλου, η φιλική και αρμονική συνύπαρξη
μεταξύ μαθητών της ίδιας αλλά και διαφορετικής βαθμίδας (Γυμνασίου – ΕΠΑΛ), η
καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος και αρμονικών σχέσεων συνεργασίας, η εξοικείωση
των μαθητών με τις ΤΠΕ, καθώς και η καλλιτεχνική και δημιουργική έκφρασή τους.
Ιδιαίτερο μέλημα μας όμως ήταν να είναι ικανοί οι μαθητές να δρουν υπεύθυνα, αλλά
και με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα καθώς και να επιλέγουν εναλλακτικές
μορφές συμπεριφοράς, όταν εμπλέκονται σε μια διαπροσωπική ή ομαδική
σύγκρουση.
Δραστηριότητες
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές:
 Χωρίστηκαν σε ομάδες με παιγνιώδη τρόπο που απευθυνόταν σε όλες τους τις
αισθήσεις, διαδικασία η οποία όχι μόνο τους ξάφνιασε ευχάριστα, αλλά και
τους ενθουσίασε.
 Δημιούργησαν σενάρια και υποδύθηκαν ρόλους που προέκυψαν από αυτά
διερευνώντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις των θυτών, των θεατών και
των θυμάτων.
 Κατασκεύασαν bullying boxes για τα δύο σχολεία μέσα στα οποία μπορούσε
οποιοσδήποτε μαθητής να εκφράσει τα δικά του βιώματα και τους
προβληματισμούς του.
 Πραγματοποίησαν έρευνα με ερωτηματολόγιο, το οποίο συνέταξαν οι ίδιοι
και διένειμαν σε σχολεία της Καρπάθου (Δείγμα από 262 μαθητές από 11 έως
18 ετών από το 1ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρπάθου, το Γυμνάσιο
Πηγαδίων Καρπάθου, το 1ο ΕΠΑΛ Καρπάθου και το ΓΕΛ Απερίου).
 Αποδελτίωσαν τις απαντήσεις των μαθητών και τις αποτύπωσαν με τη
βοήθειά μας σε γραφήματα καταλήγοντας σε αξιοσημείωτα συμπεράσματα
σχετικά με το φαινόμενο αυτό. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: Το 39% στο
σύνολο των κοριτσιών και το 35% στο σύνολο των αγοριών απάντησαν ότι
σπάνια διαδραματίζονται επεισόδια σχολικού εκφοβισμού στο σχολείο τους.
Από τις απαντήσεις των μαθητών προέκυψε ότι σε περιστατικά σχολικού

157






εκφοβισμού εμπλέκονται τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια. Το 49% των
κοριτσιών και το 43% των αγοριών έχουν υπάρξει θεατές σε υπόθεση
σχολικού εκφοβισμού, ενώ το είδος βίας που ασκείται συχνότερα, σύμφωνα
με τις απαντήσεις των μαθητών, είναι η σωματική και η λεκτική βία. Το 48%
περίπου των αγοριών 13-18 ετών παραδέχεται ότι δε ζήτησε βοήθεια από
κανέναν. Τα κορίτσια 11-12 ετών με ποσοστό 31% ζητούν βοήθεια από τους
δασκάλους/διευθυντή, τα κορίτσια του Γυμνασίου (13-14 ετών)με ποσοστό
33% ζητούν βοήθεια από τους γονείς τους, ενώ καθώς μεγαλώνουν, σε ηλικία
15-18 ετών δηλώνουν ότι δε ζητούν βοήθεια από κανέναν, με αρκετά υψηλό
ποσοστό (58%). Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των αγοριών ως
θεατών είτε μίλησε σε κάποιον είτε ενθάρρυνε το θύμα. Και τα κορίτσια
επίσης, όλων των ηλικιών, φαίνεται πως είτε μίλησαν σε κάποιον είτε
ενθάρρυναν το θύμα. Αξιοσημείωτο είναι πως τα ποσοστά αδιαφορίας των
κοριτσιών είναι μικρότερα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των αγοριών.
Συμπεραίνουμε λοιπόν πως τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερη ικανότητα
ενσυναίσθησης από τα αγόρια. Τα αγόρια μικρότερης ηλικίας σε ποσοστό
42% θεωρούν ότι οι θύτες είναι απαίσιοι, τιποτένιοι άνθρωποι. Στις
μεγαλύτερες ηλικίες επικρατεί η αδιαφορία για τους θύτες ή η άποψη ότι
πρόκειται για αβοήθητους ανθρώπους. Στα κορίτσια όλων των ηλικιών
επικράτησε με πολύ υψηλά ποσοστά η άποψη ότι οι θύτες είναι αβοήθητοι
άνθρωποι. Τα παιδιά στο τέλος της έρευνας διαπίστωσαν τα ακόλουθα: α)
Καλό θα είναι να μη διστάζουν να ζητούν βοήθεια, β) Το να παραδέχεται
κάποιος το πρόβλημα και να ζητά βοήθεια δε φανερώνει δειλία, αλλά
γενναιότητα, γ) Όταν κάποιος βλέπει και δε μιλάει, θεωρείται συνένοχος και
δ) Ο θύτης μπορεί να μοιάζει σίγουρος, δυνατός και απειλητικός, αλλά στην
πραγματικότητα είναι ένας αβοήθητος άνθρωπος με τραύματα και ψυχολογικά
προβλήματα που χρειάζεται κι αυτός τη βοήθειά μας…
Συναντήθηκαν με τον Ψυχολόγο κ. Ιωάννη Μπαβέλη και την Κοινωνική
Λειτουργό κ. Ιωάννα Ψαρρά και με την καθοδήγησή τους πραγματοποίησαν
ένα βιωματικό εργαστήριο. Τους δόθηκε ένα υποθετικό σενάριο με θέμα:
«Τηλεοπτική εκπομπή για το bullying», όπου οι μαθητές χωρίστηκαν σε
τέσσερις ομάδες: «Οι δημοσιογράφοι», «Οι καθηγητές», «Οι γονείς» και «Οι
μαθητές». Μετά από συζήτηση για τη στάση που θα υιοθετήσει η κάθε ομάδα,
έστειλαν έναν εκπρόσωπό τους στο πάνελ μιας τηλεοπτικής εκπομπής, η
οποία είχε τη μορφή του Talk Show. Συντονιστής ήταν μια μαθήτριαδημοσιογράφος, η οποία έδινε το λόγο στον εκάστοτε εκπρόσωπο της κάθε
ομάδας, καθώς και την δυνατότητα στους παρευρισκόμενους μαθητέςακροατές να παρεμβαίνουν στην συζήτηση.
Επινόησαν και ζωγράφισαν συνθήματα κατά της σχολικής βίας στην αυλή
των δύο συστεγαζόμενων σχολείων.
Πήραν μέρος στη ραδιοφωνική εκπομπή “HAPPY HOUR” στο Karpathos FM
101,3 την Τρίτη 5/5/15 στις 8:00μ.μ. Σ’ αυτήν είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν
για το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού, να συμβουλεύσουν τους
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ακροατές ποια στάση μπορούν να τηρήσουν ως θύματα ή ως θεατές και να
παρουσιάσουν το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν
στα σχολεία τους κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους. Επίσης,
εξέφρασαν τις εντυπώσεις τους ομολογώντας ότι τους ενθουσίασε το ομαδικό
πνεύμα που ένιωσαν στις συναντήσεις μας και παρότρυναν τους νεαρούς
ακροατές να συμμετέχουν σε παρόμοια Προγράμματα.
Το link www.bullying-blog-karpathos.blogspot.gr σας οδηγεί στο Bullying Blog
Karpathos που δημιουργήσαμε ως επιστέγασμα του προγράμματος μας, στο οποίο
μπορείτε να δείτε:
 Δύο Power-Point παρουσιάσεις που αφορούν στις δραστηριότητες μας και στα
αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνάς μας.
 Αναρτήσεις με βιντεάκια που προβλήθηκαν και συζητήθηκαν κατά τη
διάρκεια των συναντήσεων μας.
 Πλούσιο ενημερωτικό υλικό για το εν λόγω φαινόμενο.
 Ταινίες σχετικές με τον σχολικό εκφοβισμό.
 Χρήσιμους συνδέσμους.
 Το απόσπασμα από την ραδιοφωνική εκπομπή στην οποία, όπως αναφέρθηκε,
ήμασταν προσκεκλημένοι.
 Ένα μικρό σκετσάκι που δραματοποίησαν μαθήτριες μπροστά στην ολομέλεια
και το οποίο αποτέλεσε θέμα προβληματισμού και συζήτησης.
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Το Φύλο όπως αυτό παρουσιάζεται στο
νέο βιβλίο Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου

Χριστινάκης Βασίλης
Εκπαιδευτικός Μαθηματικών ΠΕ 03
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής Α΄ Βαθμίδας Ρόδου
vchristinakis@gmail.com

Κωνσταντακοπούλου Κωνσταντίνα
Εκπαιδευτικός Αγγλικών ΠΕ 06
1ο ΕΠΑΛ Ρόδου
kkonstantakopoulou@gmail.com

Περίληψη
Το πρόγραμμα για την Ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών και Παρεμβατικά
προγράμματα για την προώθηση της Ισότητας των Φύλων με τίτλο «Το Φύλο όπως
αυτό παρουσιάζεται στο νέο βιβλίο Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου» εκπονήθηκε
στο Γυμνάσιο Κρεμαστής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2007-2008.
Συμμετείχαν 24 μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου με την επίβλεψη δύο
εκπαιδευτικών.
Επιδιώχθηκε μέσα από την διδακτική παρέμβαση η βιωματική προσέγγιση με
ποικιλία μεθόδων, όπως το παιχνίδι και η δραματοποίηση των εικόνων του βιβλίου
καθώς και προσωπικών βιωμάτων και «εικόνων» των παιδιών. Δόθηκε έμφαση στην
έννοια της ισότητας των δύο φύλων, στο πως αυτή διαμορφώνεται και επηρεάζεται από
το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον των μαθητών καθώς και η αναγνώριση
στερεοτυπικών προτύπων συμπεριφοράς στην καθημερινότητα των μαθητών κάποιες
από τις οποίες εντοπίζονταν και στο σχολικό εγχειρίδιο.
Λέξεις κλειδιά: ισότητα φύλων, βιβλίο μαθηματικών, στερεότυπα, κοινωνικά πρότυπα.
Εισαγωγή
Το σχολείο αποτελεί ένα βασικό φορέα κοινωνικοποίησης, ο οποίος βοηθάει
τα παιδιά στην ομαλή μετάβαση τους από την οικογένεια στην κοινωνία. Το παιδί
αρχίζει να κοινωνικοποιείται και να λειτουργεί στα πλαίσια ενός οργανωμένου
συστήματος που το διέπουν κανόνες ανάλογοι αυτών της κοινωνίας.
Στα πλαίσια του σχολικού περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
εν γένει, οι ρόλοι των φύλων αποκτούν κοινωνικό περιεχόμενο και τα στερεότυπα
των ρόλων που αφορούν τον άνδρα και τη γυναίκα γίνονται όλο και πιο αυστηρά. Στα
πλαίσια όμως ενός σύγχρονου σχολείου, θα έπρεπε να καθίσταται δυνατόν να
διαμορφώνονται και να προωθούνται τάσεις για την προώθηση της ισότητας των
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αντρών και των γυναικών στο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι.
Το φύλο, λοιπόν, συνδέεται σημαντικά με την εκπαίδευση και αποτελεί έναν
από τους βασικούς άξονες γύρω από τον οποίο διαπλέκονται μια σειρά από
εκπαιδευτικές διακρίσεις και ανισότητες. Μέσα από τα σχολικά εγχειρίδια πιο
συγκεκριμένα διαιωνίζονται στερεότυπα των δύο φύλων τα οποία παρουσιάζουν τους
άνδρες ως τους κοινωνικά και οικονομικά επιτυχημένους και τις γυναίκες σε ρόλους
συζύγων, μητέρων και νοικοκυρών, προετοιμάζοντας υποσυνείδητα τα κορίτσια και
τα αγόρια για τον παραδοσιακό ρόλο που “τα προορίζει η κοινωνία”. Τα μεν κορίτσια
δηλαδή για να καταλάβουν το θρόνο τους στο βασίλειο του σπιτιού και της
ανατροφής των παιδιών και τα δε αγόρια για το ρόλο του κουβαλητή που είναι
προορισμένος να επιτύχει στον εργασιακό χώρο για να εξασφαλίσει οικονομική και
κοινωνική επιφάνεια.
Επιπλέον, το σχολικό βιβλίο αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα βασικό
κοινωνιοποιητικό εργαλείο, το περιεχόμενο του οποίου και ιδιαίτερα τα φυλετικά
στερεότυπα που προβάλλονται μέσα απ’ αυτό εκτιμάται ότι δρουν καθοριστικά στη
διαμόρφωση του ρόλου του φύλου, των στάσεων, αντιλήψεων και προσδοκιών των
μαθητών. Τα διδακτικά βιβλία και γενικά το διδακτικό υλικό αποτελούν ένα
σημαντικό στοιχείο στην εκπαιδευτική πολιτική για την ισότητα, καθώς με την
πληροφόρηση που παρέχουν, μεταβιβάζουν πρότυπα, διαμορφώνουν τις συνειδήσεις
των νέων, δίνοντας εικόνα για τη θέση των φύλων στην κοινωνία καθώς και
διαμορφώνουν στάσεις και αντιλήψεις για τις σχέσεις των φύλων.
Συνοψίζοντας, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψιν είναι ότι το
ελληνικό σχολείο, θεσμικά εξασφαλίζει ισότητα και για τα δύο φύλα. Δεν θα πρέπει
όμως να παραβλέπουμε ότι οι περιπτώσεις ανισότητας και αναπαραγωγής των
στερεοτύπων είναι πολλές, γι’ αυτό το λόγο κρίνεται απαραίτητη η ευαισθητοποίηση
των εκπαιδευτικών σε θέματα ισότητας και η καλλιέργεια δεξιοτήτων που να τους
επιτρέπει, όχι μόνο να μπορούν να εντοπίζουν τις ανισότητες στο σχολείο, αλλά και
να παρεμβαίνουν προς την κατεύθυνση της μείωσης και της εξάλειψής τους.
Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο εκπονήθηκε η ακόλουθη διδακτική
παρέμβαση όπου επιχειρήθηκε να εντοπισθούν στο καινούργιο (2007-2008) βιβλίο
των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου περιπτώσεις και παραδείγματα όπου
συντηρούνται και προωθούνται στερεότυπα των φύλων.
Πιο συγκεκριμένα τα καινούργια βιβλία των μαθηματικών του Γυμνασίου
έχουν γραφτεί με βάσει τις σύγχρονες οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,
στηριζόμενα στο γνωστικό αντικείμενο και τις μαθηματικές έννοιες που πρέπει να
καλυφθούν με βάση την κάθε τάξη. Οι παράμετροι που λήφθηκαν υπόψιν είναι η
ηλικία των μαθητών/τριών, το γνωστικό τους επίπεδο, η ύλη που έχει καλυφθεί από
το δημοτικό καθώς επίσης έγινε προσπάθεια εκσυγχρονισμού τους στο τρόπο
έκφρασης των ασκήσεων όπου επιλέχθηκαν παραδείγματα που είναι πιο κοντά στην
καθημερινότητα.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν αναγεννάτε έντονος προβληματισμός αναφορικά με
το θέμα των προτύπων, ανδρικών και γυναικείων όπως αυτά παρουσιάζονται
συνολικά στα βιβλία των μαθηματικών του Γυμνασίου και ιδιαιτέρως σε αυτό της Β΄
Γυμνασίου. Σε μια λεπτομερή ανασκόπηση των εικόνων καθώς και των ασκήσεων –
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προβλημάτων που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο σχολικό εγχειρίδιο παρατηρείται
ότι στερεότυπα των φύλων είναι τα μόνα στα οποία δεν έχει επέλθει κάποια
μεταρρυθμιστική αλλαγή.
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ: Στο μάθημα των Μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ: “Μελέτη των αντιλήψεων που κυριαρχούν στα νέα διδακτικά πακέτα
για τις σχέσεις άνδρα και γυναίκας.”
ΣΤΟΧΟΙ: 1) Καθορισμός των κυρίαρχων αντιλήψεων από την πλευρά των
μαθητών.
2) Διασαφήνιση του πλαισίου ισότητας μέσα από την διδακτική παρέμβαση. 3)
Επικαιροποίηση των αντιλήψεων των μαθητών.
ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ: Συζήτηση / κατευθυνόμενος διάλογος και εργασία
βασισμένη στην ομαδοσυνεργατική μάθηση για την ανάλυση του σχολικού
εγχειριδίου των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου.
Συμμετείχαν 24 μαθητές κορίτσια και αγόρια ηλικίας 14 ετών που φοιτούν στην Β΄
Γυμνασίου.
1η Διδακτική Ώρα
Κατά την πρώτη διδακτική ώρα έγινε από τον εκπαιδευτικό ο χωρισμός των
μαθητών σε ομάδες αποτελούμενες από αγόρια και κορίτσια. Στην συνέχεια
καθορίστηκαν οι στόχοι της διδακτικής παρέμβασης και ζητήθηκε από τους μαθητές
να παρατηρήσουν το εξώφυλλο του βιβλίου.

Σ’ αυτό υπάρχει μια ανδρική φιγούρα περιστοιχισμένη από σχήματα,
μαθηματικούς τύπους και εξισώσεις. Επίσης αξιοσημείωτο είναι ότι δόθηκε σημασία
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στα ονόματα της συγγραφικής ομάδας η οποία αποτελείται από τους κ. Βλάμο Π. ,
Δρούτσα Π. , Πρέσβη Γ. και κ. Ρεκούμη Παναγιώτη, όπου είναι έκδηλη η απουσία
γυναικείας παρουσίας˙ κάτι που παρατηρήθηκε επίσης και στους αξιολογητές αλλά
και σε εκείνους που είχαν την επιμέλεια των βιβλίων, καθώς μόνο δύο γυναίκες
συμμετείχαν. Τέλος ζητήθηκε από του μαθητές να ξεφυλλίσουν τα βιβλία και να πουν
τι παρατηρούν αναφορικά με τις εικόνες που περιέχονται σ΄ αυτά. Με μια πρώτη
ματιά έγινε αντιληπτό από τα παιδιά ότι οι περισσότερες εικόνες του βιβλίου
απεικονίζουν ανδρικές φιγούρες.
2η Διδακτική Ώρα
Την δεύτερη διδακτική ώρα τα παιδιά ανέλαβαν να παρατηρήσουν πιο
προσεκτικά τις εικόνες που περιλαμβάνονται στα κεφάλαια προ εξέταση (Κεφ. 1-4
από Άλγεβρα και Κεφ. 1-3 από την Γεωμετρία). Για μεγαλύτερη ευκολία οι σελίδες
του βιβλίου μοιράστηκαν κατ’ αναλογία στις ομάδες. Το συμπέρασμα ήταν ότι στις
περισσότερες απεικονίζονται ανδρικές φιγούρες ενώ οι γυναικείες περιορίζονται σ’
αυτές της μητέρας, της νοικοκυράς, του μοντέλου, της τραγουδίστριας και της μαίας.
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(Σελίδες 196, 87, 73, 78, 89, 99 αντίστοιχα)

Εν αντιθέσει οι άνδρες απεικονίζονται ως γιατροί, αθλητές, επιχειρηματίες,
αρχαιολόγοι κλπ.

(Σελίδες 104, 37, 135, 103, 14, 26 αντίστοιχα)
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Οι εικόνες αυτές από μόνες τους συμβάλλουν στην συντήρηση των
γυναικείων προτύπων περασμένων δεκαετιών όπου οι γυναίκες δεν είχαν
επιστημονική μόρφωση και κατ’ επέκταση οι επαγγελματικές τους δραστηριότητες
περιορίζονταν σε βοηθητικούς ρόλους και ενίοτε διακοσμητικούς. Ο ρόλος της
νοικοκυράς και της μητέρας όσο βαρυσήμαντος και αν είναι, είναι αρκετά
μονοδιάστατος για τη σύγχρονη γυναίκα η οποία έχει εισχωρήσει με μεγάλη επιτυχία
σε επαγγελματικούς χώρους όπου η ανδρική παρουσία αποτελούσε μονοπώλιο και η
γυναικεία ταμπού, όπως ο ιατρικός, επιστημονικός και αθλητικός χώρος. Με αυτό τον
τρόπο συντηρείτε το στερεότυπο των φύλων εις βάρος της γυναίκας σε σύγχρονα
βιβλία που θα έπρεπε να προωθούν την ισότητα των φύλων και να αμβλύνουν τέτοιου
είδους κοινωνικά και σεξιστικά στερεότυπα. Τέλος ζητήθηκε από τους μαθητές να
επιλέξουν να δραματοποιήσουν μία από αυτές τις εικόνες ανά ομάδα, με τη μόνη
διαφορά τα κορίτσια θα έκαναν τις «αντρικές» δουλειές και τα αγόρια τις
«γυναικείες». Στο τέλος αυτής της δραστηριότητας ακολούθησε διάλογος για το πώς
βίωσαν αυτή την αλλαγή ρόλων.
3η Διδακτική Ώρα
Την τρίτη διδακτική ώρα έγινε προσπάθεια να εντοπιστούν ανάλογες
πρακτικές στις εκφωνήσεις των ασκήσεων και προβλημάτων που παραθέτονται στο
βιβλίο. Με έκπληξη τα παιδιά παρατήρησαν ότι και εκεί ακολουθείται το ίδιο μοτίβο.
Οι άνδρες είναι οι επιχειρηματίες, μηχανικοί, αθλητές, καπετάνιοι, γεωλόγοι κλπ.

σ
ελίδα 105

σελίδα 162
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σελίδα 188

σελίδα 150

σελίδα 151

Επίσης οι γυναίκες είναι οι νοικοκυρές που θα πάνε στο σούπερ- μάρκετ να
ψωνίσουν. Πάνω στις οποίες θα διεξαχθεί έρευνα από εταιρία δημοσκοπήσεων για
ένα απορρυπαντικό και τα αποτελέσματα της θα δοθούν στον εργοστασιάρχη.

σελίδα 87
Άξιο παρατήρησης είναι και το παρακάτω παράδειγμα όπου η συγγραφική
ομάδα επιλέγει ένα διαφορετικό γυναικείο πρότυπο αυτό της γυναίκα αρχιτέκτονα το
οποίο όμως υποβιβάζεται με μια πολύ απλή φράση “Πήρε επιτέλους το πτυχίο της…”

σελί
δα 41
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4η Διδακτική Ώρα
Την τέταρτη διδακτική ώρα και με αφορμή την συζήτηση που έγινε για τα
επαγγέλματα, τα παιδιά παρατήρησαν κατά πόσο στις εκφωνήσεις των ασκήσεων ως
πρόσωπα χρησιμοποιούνται αγόρια ή κορίτσια. Τα περισσότερα λοιπόν ονόματα στις
ασκήσεις είναι ανδρικά. (Σελίδα 30 ασκ. 8, σελ. 141 ασκ. 6, σελ. 156 δραστηρ. 1, σελ
158 δραστηρ. 3, σελ 104 δραστηρ. 1, σελ 175 δραστηρ. 1 κλπ.)
Ένα ακόμα σημείο στο οποίο εστιάσαμε την προσοχή μας είναι το γεγονός
ότι στο βιβλίο χρησιμοποιούνται λέξεις όπως μαθητές αντί μαθήτριες, εργαζόμενοι
αντί εργαζόμενες κτλ. Αυτή η παρατήρηση έγινε με αφορμή τη δραστηριότητα 1 στη
σελίδα 84 του βιβλίου.

Σ’ αυτή τη δραστηριότητα χρησιμοποιούνται οι λέξεις “μαθητών ή μαθητές”
για μία έρευνα που έγινε για ποδοσφαιρικές ομάδες. Οι συγγραφείς σ’ αυτό το
παράδειγμα δεν χρησιμοποιούν τη λέξη “μαθητριών” ή “μαθήτριες”. Στην περίπτωση
αυτή δύο τινά μπορούν να συμβαίνουν. Από τη μία πλευρά, οι συγγραφείς με το να
χρησιμοποιούν τη λέξη “μαθητών” αναφέρονται στα αγόρια και στα κορίτσια του
σχολείου μιας και η λέξη αυτή χρησιμοποιείται συχνά όταν αναφερόμαστε γενικά στα
παιδιά. Η παρατήρηση αυτή έγινε κυρίως από τα κορίτσια των ομάδων. Από την άλλη
πλευρά , τα περισσότερα αγόρια των ομάδων είχαν αντίθετη άποψη υποστηρίζοντας
ότι οι συγγραφείς είναι φυσικό να λένε “μαθητών” αφού μιλάνε για ποδόσφαιρο και
τα αγόρια είναι αυτά από ασχολούνται με αυτό.
Επομένως η χρησιμοποίηση της
λέξης “μαθητών” στη συγκριμένη δραστηριότητα δεν είναι άστοχη αλλά βοηθάει
στην συντήρηση και υπερτόνιση ενός στερεότυπου προτύπου καλά εδραιωμένου στην
ελληνική κοινωνία και το οποίο αφορά την παγιωμένη αντίληψη ότι κάποια
αθλήματα
είναι
ανδρικά
και
κάποια
άλλα
γυναικεία.
Βέβαια το συγκεκριμένο παράδειγμα χρησιμοποιήθηκε σκόπιμα για να γίνει
μετά συγκριτική αναφορά και σε άλλες ασκήσεις όπου αναφέρεται η λέξη “μαθητές”
και ποτέ “μαθήτριες” έτσι ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν ότι η γενικευμένη χρήση
λέξεων που χρησιμοποιούνται καταχρηστικά και για τα δύο φύλα για λόγους
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οικονομίας και απλούστευσης π.χ. μαθητές αντί μαθήτριες, εργαζόμενοι αντί
εργαζόμενες, καθηγητές αντί καθηγήτριες, ενώ υπάρχει ξεχωριστή λέξη για κάθε
φύλο, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να δημιουργήσει σύγχυση και να προωθεί
στερεότυπες αντιλήψεις.
5η Διδακτική Ώρα
Την τελευταία διδακτική ώρα επιχειρήθηκε μια γενική σύνοψη όλων όσων
παρατηρήθηκαν και συζητήθηκαν τις προηγούμενες ώρες. Συμπερασματικά λοιπόν,
ειπώθηκε ότι τα περισσότερα από αυτά τα παραδείγματα και οι εικόνες στα πλαίσια
του κανονικού μαθήματος περνούσαν απαρατήρητες καθώς ο καθηγητής/τρια και οι
μαθητές/τριες επικεντρώνονταν περισσότερο στην γνώση χωρίς να δίνεται σημασία
στα δευτερεύοντα μηνύματα που περνούσαν μέσα από αυτές. Στη συνέχεια τα παιδιά
πρότειναν τρόπους με τους οποίους το συγκεκριμένο βιβλίο των μαθηματικών θα
μπορούσε να είναι έτσι δομημένο ώστε να προωθεί την ισότητα των δύο φύλων
Ενδεικτικά προτάθηκε να περιλαμβάνονται περισσότεροι γυναικείοι
χαρακτήρες στις εικόνες και τις ασκήσεις, οι οποίοι δεν θα περιορίζονται στους
στερεότυπους ρόλους της μητέρας της νοικοκυράς, του μοντέλου κτλ. Οι χαρακτήρες
αυτοί θα πρέπει να απεικονίζουν την γυναίκα ως επιστήμονα, επιχειρηματία και
γενικά σε θέσεις και ρόλους που καταλαμβάνουν οι σύγχρονες γυναίκες στην
κοινωνία έτσι ώστε να προωθείται η ισότητα στα δύο φύλα σε κοινωνικό και
επαγγελματικό επίπεδο.
Τέλος, τα παιδιά συζήτησαν κατά πόσο και εάν θα επηρεάζονταν
υποσυνείδητα από τα συγκριμένα παραδείγματα του βιβλίου, καθώς επίσης τι τους
αποδεικνύει το γεγονός ότι όλα αυτά θα περνούσαν απαρατήρητα εάν δεν
συμμετείχαν στην συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση. Επιπλέον τι συμπέρασμα
βγαίνει για τα στερεότυπα των δύο φύλων στην ελληνική κοινωνία καθώς και το πώς
αντιλαμβάνονται τον όρο “ισότητα των δύο φύλων”.
Αντιδράσεις μαθητών
Στην αρχή της διδακτικής παρέμβασης τα παιδιά ήταν πολύ επιφυλακτικά
όσων αφορά το τι θα διαπραγματευτούμε σε αυτήν καθώς επίσης ειπώθηκαν και
απόψεις ότι το βιβλίο των μαθηματικών είναι για να μαθαίνουμε μαθηματικά και όχι
για να παρατηρούμε το εάν προωθείτε η ισότητα για τα δύο φύλα. Στην πορεία όμως
τα παιδιά ανακάλυψαν το πόσο ισχυρά είναι τα μηνύματα που περνούν μέσα από τις
εικόνες και τις εκφωνήσεις των ασκήσεων καθώς και το πόσο σημαντικό είναι αυτά
τα παραδείγματα να μην οξύνουν και να μην συντηρούν στερεότυπα για τα οποία
έχουν γίνει μεγάλες προσπάθειες να αποτιναχθούν από την ελληνική κοινωνία.
Τέλος αυτό που σχολιάστηκε έντονα είναι ότι δεν θα παρατηρούσαν τίποτα
από όλα αυτά που ειπώθηκαν αν δεν πραγματοποιούνταν η συγκεκριμένη διδακτική
παρέμβαση, γεγονός που τα ευαισθητοποίησε στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων.
Αξιοσημείωτο είναι ότι πολλά από τα παιδιά μπήκαν στην διαδικασία να
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παρατηρήσουν και να βρουν ανάλογα παραδείγματα προώθησης στερεοτύπων και σε
άλλα σχολικά εγχειρίδια.
Αξιολόγηση από τον υπεύθυνους
Μέσω της συγκεκριμένης διδακτικής παρέμβασης επιχειρήθηκε η
ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριων σε θέματα ισότητας των δύο φύλων καθώς
επίσης και κατά πόσο προωθούνται κάποια συγκεκριμένα στερεότυπα άμεσα ή
έμμεσα μέσα από τις εικόνες και εκφωνήσεις των ασκήσεων στο σχολικό εγχειρίδιο
των μαθηματικών της Β΄ Γυμνασίου. Επιπλέον έγινε προσπάθεια έτσι ώστε τα παιδιά
να αποκτήσουν την οξυδέρκεια και την ικανότητα να παρατηρούν και να μπορούν να
ερμηνεύουν κριτικά τον τρόπο με τον οποίο περνάνε αυτά τα στερεότυπα για ρόλους
που πρέπει να έχουν τα φύλα στην κοινωνία.
Κατ’ επέκταση, η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αντιμετωπίστηκε ως
μια ευκαιρία να ανοίξει τους ορίζοντες των παιδιών σε θέματα ισότητας καθώς και να
τα αφυπνίσει, να τα κάνει πιο παρατηρητικά και με κριτική διάθεση απέναντι στο
θέμα της ισότητας. Δεν πρέπει φυσικά να παραλείψουμε ότι υπήρξαν αντίστοιχα
οφέλη και για τους εκπαιδευτικούς που εκπόνησαν την συγκεκριμένη διδακτική
παρέμβαση.
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Ενώνουμε τις φωνές μας για να … γκρεμίσουμε τα τείχη του
ρατσισμού!!
Εκουτσίδου Σταυρούλα
Φιλόλογος ΠΕ02
ΕΠΑΛ ΚΩ
ekstav1975@yahoo.gr
Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων «Ενώνουμε τις φωνές μας για να ….
γκρεμίσουμε τα τείχη του ρατσισμού» εκπονήθηκε στο ΕΠΑΛ ΚΩ κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014. Συμμετείχαν οι 29 μαθητές που δήλωσαν
συμμετοχή από την αρχή του προγράμματος, καθώς και αρκετοί άλλοι μαθητές που
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο βοήθησαν στην προετοιμασία και παρουσίαση των
δρώμενων που έλαβαν χώρα στην τελική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην
πλατεία Ελευθερίας της Κω στις 21 Μαρτίου 2014, Παγκόσμια Ημέρα Κατά του
Ρατσισμού. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν, εκτός από την υπεύθυνη καθηγήτρια
Εκουτσίδου Σταυρούλα ΠΕ02, δύο καθηγητές που είχαν δηλώσει αρχικά συμμετοχή,
ο Τσακλάνος Σπύρος ΠΕ17.02 και η Βαλιώτη Ελένη ΠΕ02, καθώς και άλλοι τρεις
εκπαιδευτικοί του σχολείου, ο Αλεξίου Ιωάννης ΠΕ04.02, ο οποίος ανέλαβε τον
σχεδιασμό της αφίσας και το μοντάζ ενός βίντεο, ο Ιωαννίδης Αλέξανδρος ΠΕ17.08,
που κινηματογράφησε το βιντεάκι με την Αλφαβήτα του Ρατσισμού, και η Τσιούρη
Χρυσή, καθηγήτρια καλλιτεχνικών, που βοήθησε τα κορίτσια του τομέα της
βρεφοκομίας να φτιάξουν τις κούκλες για το κουκλοθέατρο-σκετσάκι.
Λέξεις κλειδιά: ρατσισμός, προκαταλήψεις, στερεότυπα, σεξισμός, περιθωριοποίηση
Βασικός Στόχος του προγράμματος
Βασικός μας στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας αλλά και των
συμπολιτών μας σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποδοχής της
διαφορετικότητας, γι’ αυτό και επιδιώξαμε να διοργανώσουμε τη δική μας εκδήλωση
στην κεντρική πλατεία της Κω την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ρατσισμού. Επίσης,
στόχος μας ήταν να συνεργαστούμε και με σχολεία όχι μόνο του νησιού μας αλλά και
της υπόλοιπης Ελλάδας, πράγμα που κατέστη δυνατό, αφού μαθητές από παιδικό
σταθμό, νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσια και λύκεια από την Κόρινθο, τη
Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και φυσικά την Κω έστειλαν μέσω της εκδήλωσής μας το
δικό τους μήνυμα κατά του ρατσισμού με τα τραγούδια τους, τα κολάζ και τις αφίσες
τους.
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Οι διαστάσεις/όψεις του θέματος που επιδιώξαμε να προσεγγίσουμε
-

Ερμηνεία της έννοιας του ρατσισμού καθώς και των συναφών με αυτόν όρων,
όπως προκατάληψη, στερεότυπα, σεξισμός, πρόσφυγας-μετανάστης,
μισαλλοδοξία, bullying, ξενοφοβία, φανατισμός.

-

Μορφές ρατσισμού και ανάλυσή τους (κοινωνικός, εθνικός, θρησκευτικός,
κατά του γυναικείου φύλου, ανεπτυγμένων κρατών σε βάρος των
υπανάπτυκτων)

-

Εντοπισμός των αιτίων και των συνεπειών του ρατσισμού τόσο για το άτομο
όσο και για την κοινωνία.

-

Σχέση τέχνης-αθλητισμού με τον ρατσισμό. Πώς απαντούν οι άνθρωποι της
τέχνης, των γραμμάτων και του αθλητισμού μέσα από τα έργα τους στα
ρατσιστικά φαινόμενα.

-

Ο ρόλος της τηλεόρασης και της διαφήμισης στην προώθηση των
ρατσιστικών αντιλήψεων.

-

Προβολή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συνειδητοποίηση της ανάγκης
εφαρμογής τους για όλους τους ανθρώπους.

-

Ενεργή συμμετοχή σε δράσεις κατά του ρατσισμού.

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που θέσαμε
-

Να ασκηθούν οι μαθητές στην ενεργητική αναζήτηση, επεξεργασία και
αξιοποίηση της πληροφορίας από βιβλία, εφημερίδες, έργα τέχνης ή το
διαδίκτυο, ώστε από παθητικοί δέκτες γνώσεων μέσα στην τάξη, να
δραστηριοποιηθούν και να μάθουν να εργάζονται μεθοδικά.

-

Να εκπαιδευτούν στον σχεδιασμό και την παρουσίαση σύντομου οπτικού
(αφίσα), προφορικού (ομιλία) και γραπτού μηνύματος (επιστολή,
ημερολόγιο), μια χρήσιμη δεξιότητα σε όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από
το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.

-

Να καλλιεργήσουν οι μαθητές κλίμα συνεργασίας, δημιουργικότητας και
εκφραστικότητας και να αναπτύξουν τις κοινωνικές τους συναναστροφές.

-

Να διαμορφώσουν κριτική σκέψη και να κινητοποιήσουν τη σκέψη και τη
φαντασία τους.

-

Να εξασκήσουν δεξιότητες, όπως παρατήρηση, σύγκριση, συνδυαστική
σκέψη.
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-

Να αναπτύξουν την αυτενέργειά τους μέσω της συνεργασίας και της ενεργούς
συμμετοχή τους στα δημόσια πράγματα.

-

Να πάρουν μέρος σε δραστηριότητες που συμβάλλουν στην εκπαίδευση του
πολίτη. Πιο συγκεκριμένα, να οδηγηθούν σε συμπεράσματα και να μάθουν να
σκέφτονται ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες.

-

Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι
απαραίτητα συστατικά στοιχεία μιας δημοκρατικά οργανωμένης και
πλουραλιστικής κοινωνίας.

-

Να μπορούν να δράσουν, ώστε να προασπίσουν τα ανθρώπινα δικαιώματα με
κάθε δυνατό τρόπο έχοντας για αρχή ότι δεν είναι αργά για αλλαγή.

Η μεθοδολογία υλοποίησης που ακολουθήθηκε
-

Σύνταξη ερωτηματολογίου, διεξαγωγή έρευνας μέσα στο σχολείο και
στατιστική επεξεργασία των δεδομένων

-

Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, περιοδικά και βιβλία

-

Συμμετοχή σε ομαδικά βιωματικά παιχνίδια/παιχνίδια ρόλων

-

Δημιουργία αφισών / κολλάζ/πανό και βίντεο.

-

Δημιουργία τραγουδιού και θεατρικών σεναρίων.

-

Επεξεργασία και ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων, τραγουδιών, διαφημίσεων,
παραμυθιών, κινηματογραφικών ταινιών, σκίτσων, έργων ζωγραφικής που
έχουν ως θέμα τους τον ρατσισμό και τις μορφές του.

-

Παραγωγή γραπτού λόγου, όπως σελίδα από ημερολόγιο, ομιλία, παραμύθι με
σχετικό περιεχόμενο (περιελήφθησαν στο έντυπο-εφημερίδα που
διανεμήθηκε)

-

Συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν γνωρίσει τον ρατσισμό και με
ανθρώπους ειδικούς, όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.
(Επίσκεψη εκπροσώπου της αστικής εταιρείας «Ιπποκράτης» στο σχολείο
μας, ενημέρωση και συζήτηση)

-

Δημιουργία ενός τελικού εντύπου με τη μορφή σχολικής εφημερίδας με
κείμενα, απόψεις και σκέψεις των μαθητών με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των αναγνωστών.
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-

Προσπάθεια διοργάνωσης εκδήλωσης την Ημέρα κατά του Ρατσισμού, με τη
συνεργασία και άλλων σχολείων, και ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας
για την ανάγκη προάσπισης και σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η εκδήλωσή μας και το περιεχόμενό της
Η εκδήλωσή μας περιελάμβανε ένα κουκλοθέατρο από μαθητές του σχολείου
μας με τη συμμετοχή των μικρών μαθητών του παιδικού σταθμού της οδού Αμερικής
του δήμου Κω, μονολόγους, σκετσάκια, τραγούδια από τη χορωδία του 2ου δημοτικού
σχολείου Κω και τραγούδι από μαθήτρια του σχολείου μας, βιντεάκια, χορογραφίες
από τη σχολή χορού Ballarinas and Dreams, απαγγελία ποιημάτων μαθητών του
νησιού μας που είχαν πάρει μέρος την προηγούμενη χρονιά στο διαγωνισμό που είχε
διοργανώσει ο σύλλογος γονέων του Γυμνασίου-Λ.Τ. Ζηπαρίου,
σταντς με
εικαστικές δημιουργίες μαθητών όχι μόνο της Κω αλλά και μαθητών της Κορίνθου,
της Ευρυτανίας, των Σερρών και της Θεσσαλονίκης, εφημερίδα-έντυπο που
διανεμήθηκε στους παρευρισκομένους, μεγάλο πανό με σκίτσα μαθητή του ΕΠΑΛ
Κω με ανάλογο περιεχόμενο.
Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση ξεκίνησε με τον χαιρετισμό από τους
αφηγητές μας. Η πρώτη μορφή ρατσισμού, η οποία παρουσιάστηκε με βίντεο και ένα
τραγούδι που μας έστειλαν μαθητές του ΕΠΑΛ Ηράκλειας Σερρών, τραγούδι που το
έγραψαν ειδικά για την εκδήλωσή μας, ήταν αυτή που συναντάται μέσα στα ίδια τα
σχολεία
μας
και
είναι
γνωστή
ως
σχολικός
εκφοβισμός.
https://www.youtube.com/watch?v=6-Ck8EicSJw#t=21 (δείτε το τραγούδι)
Στη συνέχεια, αφού έγινε αναφορά στους όρους ρατσισμός, παρουσιάστηκαν
τα έργα που στάλθηκαν από το νηπιαγωγείο Σπαθοβουνίου Κορινθίας, το 19ο
δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης και το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Ραπτόπουλου Ευρυτανίας.
Ακολούθησε η προβολή βίντεο με την Αλφαβήτα του Ρατσισμού που είχαν ετοιμάσει
οι μαθητές του σχολείου μας.
Έπειτα, τα κορίτσια της βρεφοκομίας του ΕΠΑΛ ΚΩ παρουσίασαν ένα
σκετσάκι με κούκλες, τις οποίες και έφτιαξαν με τη βοήθεια της καθηγήτριάς τους
των καλλιτεχνικών, κυρίας Τσιούρη Χρυσής, σε κείμενο της καθηγήτριάς τους
Εκουτσίδου Σταυρούλας. Συμμετείχαν επίσης και 3 αγόρια της Β΄ τάξης του ΕΠΑΛ
Κω. Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε πως στη σκηνή ανέβηκαν και τα
παιδάκια από τον δημοτικό παιδικό σταθμό της οδού Αμερικής που μας τραγούδησαν
στα πλαίσια του κουκλοθέατρου μαζί με τις δασκάλες τους, την κυρία Εύη και την
κυρία Μυρσίνη.
Αμέσως μετά παρουσιάστηκαν 2 βιντεάκια που είχαν ως θέμα τους τον
φυλετικό ρατσισμό, ενώ 3 μαθητές από το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Ζηπαρίου απήγγειλαν
ποιήματα που είχαν γράψει την προηγούμενη σχολική χρονιά μαθητές που πήραν
μέρος στο διαγωνισμό του Συλλόγου Γονέων του Γυμνασίου-Λ.Τ. Ζηπαρίου.
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Με χαρά υποδεχτήκαμε και τη χορωδία του 2ου δημοτικού σχολείου Κω, η οποία,
χάρη στον κύριο Γαμβρέλλη Χρήστο, δίνει πάντα το παρόν στις σημαντικές
κοινωνικές εκδηλώσεις του νησιού μας.
Επειδή, όμως, ο ρατσισμός δεν περιορίζεται μόνο στις φυλετικές
διακρίσεις, έγινε αναφορά και στον κοινωνικό ρατσισμό, δηλαδή στην εχθρική
συμπεριφορά
απέναντι σε ορισμένες κοινωνικές ομάδες όπως είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι
πρώην φυλακισμένοι, οι φορείς τους AIDS, οι ομοφυλόφιλοι, οι ναρκομανείς,
οι
παχουλοί, προβάλλοντας το γεγονός ότι η εμφάνιση, η οικονομική κατάσταση, η κάθε
απόκλιση από το πρέπον γίνεται αντικείμενο σχολίων, κριτικής και
περιθωριοποίησης. Παρουσιάστηκε αρχικά ένα βιντεάκι και κατόπιν ένα σκετσάκι με
3 μονολόγους από μαθητές του σχολείου μας, ενώ παράλληλα ακούγονταν
μαγνητοφωνημένα ρατσιστικά σχόλια με τη συνοδεία και της κατάλληλης μουσικής.
Στις μαγνητοφωνημένες φωνές που ακούστηκαν συμμετείχαν μαθητές του ΕΠΑΛ Κω
αλλά και κάποια μέλη της θεατρικής ομάδας της Β΄σκηνής του δημοτικού θεάτρου
Κω, ανάμεσα στα οποία ήταν και η κυρία Βαλιώτη Ελένη, φιλόλογος του ΕΠΑΛ Κω.
Επίσης, πολύτιμη ήταν και η συμβολή του καθηγητή του σχολείου μας Τσακλάνου
Σπύρου που επιμελήθηκε την επεξεργασία της μαγνητοφώνησης.
Κατόπιν εμφανίστηκαν χορευτές από τη σχολή χορού «Μπαλαρίνες και
Όνειρα» που με τον χορό τους θέλησαν να περάσουν το δικό τους μήνυμα κατά του
ρατσισμού.
Επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε και τις εμφανείς ή άτυπες διακρίσεις κατά των
γυναικών, ρατσισμός που είναι γνωστός ως σεξισμός, προβάλαμε ένα βιντεάκι, ενώ
μαθητές του σχολείου μας παρουσιάσαν ένα σκετσάκι, το κείμενο του οποίου
επιμελήθηκαν οι ίδιοι, και το οποίο αναφερόταν στην καθημερινότητα των γυναικών
που είναι παντρεμένες με έναν παραδοσιακό και καταπιεστικό σύζυγο.
Για το τέλος αφήσαμε μια μαθήτρια της Γ΄ λυκείου του σχολείου μας να μας
τραγουδήσει με τη συνοδεία κιθάρας του καθηγητή μας Αλεξίου Γιάννη, το
διαχρονικό τραγούδι «Stand by me».
Σ’ αυτό το σημείο τελείωσε η εκδήλωσή μας.
Ευχαριστήσαμε όλους τους μαθητές και τους καθηγητές όλων των σχολείων
που συμμετείχαν και βοήθησαν στην πραγματοποίησή της, καθώς και τον Δήμο Κω
για την στήριξή του, αφού από την αρχή στάθηκε κοντά μας και μας παραχώρησε ό,τι
χρειαστήκαμε. Κλείσαμε την εκδήλωση με τα εξής λόγια:
Ελπίζουμε το μήνυμά μας «Ενώνουμε τις φωνές μας για να …. γκρεμίσουμε τα τείχη
του ρατσισμού» να χαραχτεί στις καρδιές όλων μας και όλων σας.
Ας ελπίσουμε ότι τα ρατσιστικά φαινόμενα θα μειωθούν γιατί όλοι είμαστε
Άνθρωποι και όλοι αξίζουμε τις ίδιες ευκαιρίες στη ζωή.
Ας συνειδητοποιήσουμε όλοι πως η ζωή του καθενός είναι πολύτιμη.
Η ευτυχία και η χαρά ας είναι χαραγμένη στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων, μικρών
και μεγάλων.
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Μαθητές που συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα
Γιαννικουρής Γιάννης, Εμμανουέλα Βιζάνη, Τιμπίν Θάλεια, Βησαρίτη Κατερίνα,
Αγγελική Παλαπάνη, Παστρικού Ειρήνη, Ντέλιου Μαρία, Παχωπού Ελένη,
Γκαργκαούν Κώνσταντίνος, Άλλα Ρέι, Γρανατίρ Κωνσταντίνα, Βογιατζή Βάσω,
Άντζελα Τζάφα, Σαράντης Κωνσταντίνος, Κάτσα Φάτμα, Γιοβάνι Άλεν, Κεφαλιανού
Λίνα, Μορίς Μπρουντέλ, Τσολάκη Παναγιώτα, Διακογιώργη Μαρία, Διακογιώργη
Μυρσίνη, Βαβίθη Ζωγραφίνα, Αγρέλης Αντώνης, Καραθωμά Στεφανία, Αλεξανδρή
Μαρία, Κανέλλα Πηνελόπη, Καρυμπίδης Μανώλης, Καψιμάλη Παρασκευή, Κόλα
Λοϊζο, Μουλλάη Ρενάτο, Τσιμισίρης Ιωάννης, Τσαγκάρη Διονυσία, Φουρτούνη
Ευαγγελία, Σαλαχώρης Παντελής, Πασενίδης Γιάννης, Πάνας Δημήτρης, Ντόβελου
Κατερίνα, Δημητρίεβιτς Μίλαν, Παρασκευή Καψιμάλη, Ζωγραφάκης Νικογιώργης,
Τσουκαλά Ναταλία, Χυτήρης Χρήστος, Θύμιος Αχιλλέας, Κιρκή Νίκη, Φανή
Κώστογλου, Μακρυπούλιας Σπύρος, Κεφαλιανός Γιώργος, Κύρης Μιχάλης, Μάρκου
Χαράλαμπος, καθώς και πολλοί άλλοι που με τον τρόπο τους βοήθησαν στην
εκδήλωσή μας.

Η αφίσα μας

Τα σχόλια για την εκδήλωσή μας μέσα από τα μάτια των μαθητών του 1ου Γυμνασίου
Κω που παραβρέθηκαν σ’ αυτήν, έτσι όπως τα κατέγραψαν στη διαδικτυακή τους
εφημερίδα
http://anamesastoustoixous.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5566.html
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Φωτογραφίες και βίντεο από την εκδήλωση έτσι όπως προβλήθηκαν στη σελίδα
τουaegeanews:http://www.aegeanews.gr/default.asp?id=27&lg_id=1&Records=Detai
ls&_id=404595 (πατήστε τον σύνδεσμο για περισσότερες φωτογραφίες)
Φωτογραφίες από τα σταντς μας

Φωτογραφίες από το σκετσάκι-κουκλοθέατρο
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Φωτογραφία με τη χορωδία του 2ου Δημοτικού Σχολείου Κω

Φωτογραφία με τους παρουσιαστές της εκδήλωσής μας

Φωτογραφία από τις χορογραφίες της σχολής χορού Ballarinas and Dreams
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Φωτογραφία από τις απαγγελίες ποιημάτων

Και μία αναμνηστική φωτογραφία….

Από το νηπιαγωγείο Σπαθοβουνίου Κορίνθου

Από το 2ο δημοτ.σχολ. Θεσ/νίκης
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Από το Γυμνάσιο-Λ.Τ. Ραπτόπουλου Ευρυτανίας

Φωτογραφίες του εντύπου που διανεμήθηκε στην εκδήλωση με σκέψεις και
κείμενα μαθητών του σχολείου μας
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Στα βήματα του Ίππαρχου
Ελένη Σύρμου
Μαθηματικός, MSc Μαθηματικά Αγοράς-Παραγωγής,
lsyrmou@hotmail.com
Γυμνάσιο Κρεμαστής

Χαράλαμπος Συργιάννης
Τεχνολόγος, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων,
xarikos@sch.gr
Γυμνάσιο Κρεμαστής

Περίληψη
Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «Στα βήματα του Ίππαρχου», εκπονήθηκε στο
Γυμνάσιο Κρεμαστής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14. Συμμετείχαν
εικοσιπέντε μαθήτριες και μαθητές από το τμήμα Β΄4 του σχολείου, με την επίβλεψη
δύο εκπαιδευτικών.
Επί χιλιετίες ολόκληρες, οι άνθρωποι ατενίζουν τον νυχτερινό ουρανό και
προσπαθώντας να βρουν απαντήσεις στα ερωτήματά τους, επινοούσαν φανταστικούς
κόσμους. Η δίψα του ανθρώπου για την κατανόηση του Σύμπαντος είναι ίσως τόσο
παλιά όσο και η παρουσία του πάνω στη Γη. Η αστρονομία, γεννημένη από την
ανικανοποίητη αυτή ανθρώπινη ανάγκη, πάσχιζε ανέκαθεν να δώσει απαντήσεις σε
ερωτήματα που υπερέβαιναν τις εκάστοτε δυνατότητες της ανθρώπινης τεχνικής και
διανόησης.
Η συγκεκριμένη δράση γίνεται στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος των
σχολικών δραστηριοτήτων και έχει σαν σκοπό να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε
θέματα που αφορούν την μαθηματική αστρονομία και των τεχνολογικών
ανακαλύψεων των αρχαίων ελλήνων στα πλαίσια της σχολικής τάξης του γυμνασίου.
Η μελέτη του Ίππαρχου του Ρόδιου (Έλληνας αστρονόμος, γεωγράφος,
χαρτογράφος και μαθηματικός, θεωρούμενος από αρκετούς και ακριβέστερα ως ο
«πατέρας της Αστρονομίας») βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τις βασικές αρχές
της αστρονομίας και το ρόλο του Ίππαρχου του Ρόδιου ως ιστορικό πρόσωπο.
Λέξεις - κλειδιά: Αστρονομία, αστέρες, μετάπτωση, αστρονομικά όργανα, μαθηματικά
μοντέλα
Εισαγωγή
Το σχολείο μας μετά από πρόσκληση του Τμήματος Σχολικών
Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου
σχεδίασε και υλοποίησε πολιτιστικό πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2013-14 με τίτλο
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«Στα βήματα του Ίππαρχου». Η ομάδα εργασίας για την συγκεκριμένη δράση
αποτελούνταν από όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος Β4.
Το σχέδιο δράσης διαιρέθηκε σε τομείς με τις αντίστοιχα 9 υποομάδες που τους
αποτελούσαν.
Η 1η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και:
• Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων για την κίνηση ήλιου-σελήνης (χθες και
σήμερα)
• Υπολογισμός ηλιακού έτους (χθες και σήμερα)
• Μετάπτωση ισημεριών (χθες και σήμερα)
Με τις αντίστοιχες ερωτήσεις…
Η 2η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και υπολογισμός διαμέτρου σελήνης και η
κυμαινόμενη απόσταση της από τη γη (χθες και σήμερα)
Με τα ερωτήματα:
• Πως χρησιμοποίησε ο Ίππαρχος την τριγωνομετρία για τον υπολογισμό της
απόστασης Γης-Σελήνης;
• Γιατί θεωρείται ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας;
• Με ποιο τρόπο υπολόγισε πόσες φορές είναι μικρότερη η διάμετρος της
Σελήνης από της Γης;
Η 3η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και δημιουργία του πρώτου καταλόγου αστέρων
για τον δυτικό κόσμο (χθες και σήμερα)
Με τα ερωτήματα:
• Ποιο γεγονός στάθηκε αφορμή για να συντάξει ο Ίππαρχος τον πρώτο
κατάλογο αστέρων;
• Ποια βασική αρχή της αστρονομίας συνδέεται με το παραπάνω γεγονός;
Η 4η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και κλίμακα των μεγεθών των αστέρων,
φωτεινότητα αστέρων (χθες και σήμερα)
Με τα ερωτήματα:
• Κλίμακα μεγεθών των αστέρων από τον Ίππαρχο
• Πως γίνεται σήμερα η ταξινόμηση των αστεριών;
Η 5η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και αρχή της αστρονομίας «Οι αστέρες δεν είναι
αιώνιοι στον ουρανό» (χθες και σήμερα)
Με τα ερωτήματα:
• Ποια είναι η αρχή της αστρονομίας που διατύπωσε ο Ίππαρχος;
• Οι αστέρες σήμερα και «Το Παράδοξο του Olbers»
Η 6η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και όργανα π.χ. Αστρολάβος, Θεοδόλιχος,
Διόπτρα, Γνώμων, Κλεψύδρα, Ηλιοτρόπιο, Υδρόγειος σφαίρα
Με τα ερωτήματα:
• Αστρολάβος: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;
• Θεοδόλιχος: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;
• Διόπτρα: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;
• Γνώμων: Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;
• Κλεψύδρα: : Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;
• Ηλιοτρόπιο: : Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία του;
• Υδρόγειος σφαίρα: : Τι είναι; Από τι αποτελείται; Ποια η λειτουργία της;
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Η 7η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και Μηχανισμός Αντικυθήρων
Με τα ερωτήματα:
• Ποια η σχέση Ίππαρχου με μηχανισμό των Αντικυθήρων;
• Πότε ανακαλύφθηκε;
• Ποια η ιστορική καταγωγή και εξέλιξη του μηχανισμού;
• Τι φανερώνουν οι πρόσφατες έρευνες;
Η 8η υποομάδα εργασίας: Ζωή και έργο του Ίππαρχου του Ρόδιου (με κείμενο,
φωτογραφίες, βίντεο)
Με τα ερωτήματα:
• Ζωή και ανακαλύψεις;
• Έργα του;
• Εφευρέσεις του;
Η 9η υποομάδα εργασίας: Ίππαρχος και δημιουργία τριγωνομετρικού πίνακα
Με τα ερωτήματα:
• Πως χρησιμοποίησε ο Ίππαρχος την τριγωνομετρία για τον υπολογισμό της
απόστασης Γης-Σελήνης;
• Γιατί θεωρείται ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας;
• Με ποιο τρόπο υπολόγισε πόσες φορές είναι μικρότερη η διάμετρος της
Σελήνης από της Γης;

Εικόνα 1: Από την παρουσίαση του προγράμματος στην ημερίδα παρουσίασης
προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων της Δ.Δ.Ε. Δωδεκανήσου
Περιγραφή καινοτόμου δράσης και διαδικασία εφαρμογής στο σχολικό
πρόγραμμα
Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιήθηκε σε ώρες εκτός του ωρολογίου
προγράμματος του σχολείου, παίρνοντας οι μαθητές κατευθύνσεις από τους
καθηγητές τους εργαζόμενοι στο σπίτι, αξιοποιώντας βασικά τα εργαλεία που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση όπως η ηλεκτρονική τάξη του
πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Η εφαρμογή της δράσης σχεδιάστηκε και
εφαρμόστηκε σύμφωνα με το σχέδιο δράσης που περιγράψαμε παραπάνω.
Α΄ Μέρος - Ο Ίππαρχος ως ιστορικό πρόσωπο
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Ο Ίππαρχος ο Ρόδιος ή Ίππαρχος ο Νικαεύς (περ.190 π.Χ. - 120 π.Χ.) ήταν
Έλληνας αστρονόμος, γεωγράφος, χαρτογράφος και μαθηματικός, θεωρούμενος από
αρκετούς ως ο «πατέρας της Αστρονομίας».
Άλλοι τίτλοι που του έχουν αποδοθεί είναι του μεγαλύτερου αστρονομικού
παρατηρητή «πρίγκιπα της παρατήρησης», «θεμελιωτή της τριγωνομετρίας» ως και
του «μεγαλύτερου αστρονόμου της αρχαιότητας», αλλά και «όλων των εποχών».
Στο ερώτημα (Με ποιο τρόπο υπολόγισε ο Ίππαρχος πόσες φορές είναι
μικρότερη η διάμετρος της Σελήνης από της Γης;) προέκυψε ότι ο Ίππαρχος
χρησιμοποίησε τριγωνομετρικές μεθόδους για να υπολογίσει πόσες φορές είναι
μικρότερη η ακτίνα της Σελήνης από της Γης καθώς και την απόσταση Γης –
Σελήνης. Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια μιας ολικής έκλειψης ηλίου (129π.Χ),
παρατήρησε ότι οι γωνιώδεις διάμετροι Ηλίου, Σελήνης είναι ίσες και ότι η σκιά της
Γης είναι κώνος. Με τα ορθογώνια τρίγωνα που σχηματίζονταν υπολόγισε ότι η
ακτίνα της Σελήνης είναι το 1/4 της ακτίνας της Γης, δηλαδή 4 φορές μικρότερη. Οι
σημερινές τιμές αναφέρουν την διάμετρο της Γης ίση με 12.756 χιλιόμετρα και την
διάμετρο της Σελήνης ίση με 3.476 χιλιόμετρα.
Ο λόγος της διαμέτρου της Σελήνης (3.476 χιλιόμετρα) προς τη διάμετρο της γης
(12.756 χιλιόμετρα) είναι 3/11 που είναι περίπου ίσο με το 1/4 που υπολόγισε ο
Ίππαρχος πριν από 2200 χρόνια.

Εικόνα 2: Απόσταση Γης- Σελήνης
Μια ακόμα εφαρμογή του Ίππαρχου είναι η μελέτη του φαινομένου της
μετάπτωσης των ισημεριών όπου το σημείο της εαρινής και της φθινοπωρινής
ισημερίας κινείται δυτικά κατά μήκος της εκλειπτικής σχετικά με σταθερά άστρα
στον ουράνιο θόλο και μάλιστα αντίθετα από την τροχιά του Ήλιου κατά μήκος της
εκλειπτικής. Στην εικόνα 3 παρατηρούμε το φαινόμενο της μετάπτωσης των
ισημεριών όπου η Γη σε πάνω από 26.000 χρόνια διαγράφει ένα κύκλο. Φανταστείτε
τον άξονα της Γης να εκτείνεται από το βόρειο πόλο στο άπειρο και να συναντά τον
πολικό αστέρα. Από χιλιετία σε χιλιετία άλλα άστρα γίνονται άστρα του βορρά. Μετά
από 12.000 χρόνια θα είναι ο Βέγας και 5.000 χρόνια πριν ήταν ο Θουμπάν. Όταν οι
Αιγύπτιοι έχτισαν την μεγάλη πυραμίδα, στο βορρά ήταν ο Θουμπάν, ενώ σήμερα οι
τουρίστες βλέπουν τον πολικό αστέρα.
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Εικόνα 3: Μετάπτωση ισημεριών
Επίσης μελετήσαμε την σχέση του Ίππαρχου με τον Μηχανισμό των
Αντικυθήρων και συμπεράναμε ότι ο Μηχανισμός αποτελεί τη μηχανιστική
υλοποίηση της θεωρίας του Ιππάρχου, ο οποίος με την εν λόγω θεωρία εξηγούσε τις
περιοδικές ανωμαλίες στην κίνηση της Σελήνης με βάση την ελλειπτική τροχιά της.
Το γεγονός ότι ο Ίππαρχος έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του στη Ρόδο, η
οποία φημιζόταν για την τεχνολογική υπεροχή της, ενισχύει την άποψη ότι εκεί ο
Ίππαρχος (ή κάποιος άλλος υπό την καθοδήγησή του) μπόρεσε να δημιουργήσει ένα
μηχάνημα εξαιρετικής πολυπλοκότητας.

Εικόνα 4: Η σχέση του Ίππαρχου με τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων
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Ενδεικτικά παρουσιάζουμε το 1ο φύλλο εργασίας που συμπληρώσαμε κατά
την διάρκεια προβολής εκπαιδευτικών ταινιών με τις βασικές αρχές της αστρονομίας,
στην εικόνα 5.

Εικόνα 5: Φύλλο εργασίας-Εκπαιδευτικά βίντεο αστρονομίας
Β΄ Μέρος – Βασικές αρχές αστρονομίας (Παρατήρηση ήλιου)
Ξεκινάμε με την παρατήρηση του ήλιου στο σχολείο μας με το ηλιακό μας
τηλεσκόπιο και την παρατήρηση μέσα από κατοπτρικό τηλεσκόπιο και κιάλια στα
οποία έχει τοποθετηθεί ειδικό φίλτρο για την προστασία από τις ακτίνες του ήλιου
όπως φαίνεται στην εικόνα 6.

188

Εικόνα 6: Ηλιακή παρατήρηση στην αυλή του σχολείου
Την παρατήρηση του ήλιου συνόδευε και ένα φύλλο εργασίας για την μέτρηση της
ημέρας στο οποίο διαπιστώσαμε με υπολογισμούς ότι η ημέρα διαρκεί μερικά
δευτερόλεπτα λιγότερα από τις 24 ώρες εξηγώντας έτσι γιατί κάθε 4 χρόνια πρέπει να
προσθέσουμε μια μέρα στη διάρκεια του έτους. Tο ηλιακό έτος δεν διαρκεί ακριβώς
365 μέρες, όσο και το ημερολογιακό, αλλά λίγο περισσότερο, 365 μέρες και 6 ώρες
περίπου. Έτσι, κάθε τέσσερα χρόνια προσθέτουμε μία μέρα, την 29η Φεβρουαρίου,
για να εναρμονίσει το ημερολόγιο, πράγμα πολύ πρακτικό αφού 6 ώρες κάθε χρόνο
επί 4 = 24 ώρες.

Εικόνα 7: Φύλλο εργασίας-Μέτρηση ημέρας με ηλιακό τηλεσκόπιο
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Το επόμενο βήμα είναι η εκπαιδευτική επίσκεψη στο ερασιτεχνικό
αστεροσκοπείο Ίππαρχος στο Φαληράκι έχοντας μαζί με τις φωτοτυπίες και τα φύλλα
εργασίας της δράσης.
Σε πρώτη φάση παρακολουθήσαμε μια παρουσίαση για τις βασικές αρχές τις
αστρονομίας και της παρατήρησης του ήλιου από τον υπεύθυνο του αστεροσκοπείου
κ. Στέργο Μανώλακα (εικόνα 8).

Εικόνα 8: Παρουσίαση στο ερασιτεχνικό αστεροσκοπείο «Ίππαρχος»
Ακολούθησε μια περιήγηση – ξενάγηση στον αστρόκηπο όπου
περιεργαστήκαμε τα ηλιακά ρολόγια και υπολογίσαμε την ώρα με βάση την σκιά στη
διαβαθμισμένη πλάκα.

Εικόνα 9: Ξενάγηση στον αστρόκηπο
Μπήκαμε στο θόλο του αστεροσκοπείου σε ομάδες και παρατηρήσαμε τις
κηλίδες του ήλιου με τα ρομποτικά τηλεσκόπια.
Οι ηλιακές κηλίδες επιδρούν στη διαμόρφωση των γήινων κλιματολογικών
συνθηκών καθώς και στην ανάπτυξη των δέντρων. Τα μέγιστα των ηλιακών κηλίδων
συμπίπτουν με την μέγιστη ανάπτυξη των δέντρων (θερμή εποχή με άφθονες
βροχοπτώσεις). Ο λόγος που οι ηλιακές κηλίδες φαίνονται μαύρες είναι η χαμηλή
θερμοκρασία τους σε σχέση με τη θερμοκρασία της φωτόσφαιρας που τις περιβάλλει.
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Εικόνα 10: Ηλιακές κηλίδες
Παρατήρηση των ηλιακών εκρήξεων με εξειδικευμένο
παρατήρησης ήλιου και με ειδικά φίλτρα φωτομέτρησης.

τηλεσκόπιο

Εικόνα 11: Αστεροσκοπείο
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Εικόνα 12: Ηλιακές εκλάμψεις
Στόχοι
Παιδαγωγικοί στόχοι δράσης:
Οι μαθητές να:
 αναγνωρίζουν τις βασικές αρχές της αστρονομίας ως επιστήμη και την
σύνδεση της με τα μαθηματικά
 μαθαίνουν για τον ρόλο που διαδραμάτισαν οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοιμαθηματικοί στην εξέλιξη της επιστήμης της αστρονομίας
 διακρίνουν την αστρονομία σαν επιστήμη από την αστρολογία
 συμμετέχουν σε μια έρευνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα επιστημονικά
εργαλεία (τηλεσκόπια) για την παρατήρηση και μελέτη των ουράνιων
φαινομένων
Επίσης:
Βασική επιδίωξη της δράσης είναι η ομαδοκεντρική συνεργασία των μαθητών στο
ερευνητικό αλλά και στο συγγραφικό μέρος της εργασίας.
Εκπαιδευτικές δράσεις
Ως τη συμβολή του έργου στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής λαμβάνουμε
υπόψη την μεθοδολογία υλοποίησης και την συνεργασία με άλλους φορείς όπως:
 Παρουσίαση εκπαιδευτικών βίντεο στην τάξη με φύλλο εργασίας και
σχολιασμό
 Παρατήρηση ήλιου με ηλιακό τηλεσκόπιο και κατοπτρικό τηλεσκόπιο στην
αυλή του σχολείου
 Αναζήτηση πληροφοριών στην βιβλιοθήκη του σχολείου
 Επίσκεψη σε ερασιτεχνικό αστεροσκοπείο για παρατήρηση ήλιου
 Απολογισμός προγράμματος και παραγωγή υλικού σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή
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Παρουσίαση προγράμματος σε ημερίδα σχολικών δραστηριοτήτων Δ.Δ.Ε.
Δωδεκανήσου
 Παρουσίαση προγράμματος σε ημερίδα δράσεων στο χώρο του σχολείου
 Δημοσίευση δράσης σε ηλεκτρονική τάξη του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου
Επίσης:
Με τις λειτουργίες της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού
Δικτύου προσφέρεται ένα καινοτόμο και σημαντικό μέσο στην άρτια εκπλήρωση των
διδακτικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών, τόσο στο επίπεδο του ετήσιου
προγραμματισμού, όσο και στο επίπεδο εφαρμογής του προγράμματος καθημερινά
στην σχολική τάξη.
Η δημοσίευση ηλεκτρονικών σημειώσεων, η παράθεση βοηθητικών πηγών, ο
προγραμματισμός μαθημάτων, η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ή ακόμη
και η ηλεκτρονική διαχείριση του παραδοσιακού βιβλίου διδασκομένης ύλης
αποτελούν μερικές από τις βασικές λειτουργίες που προσφέρει η νέα υπηρεσία.

Εικόνα 13: …ίσως οι μελλοντικοί μας αστρονόμοι!!!
Προβολή και παρουσίαση όλης της δράσης σε ηλεκτρονική τάξη του
πανελλήνιου σχολικού δικτύου
Η όλη δραστηριότητα έχει προβληθεί και παρουσιάζεται σε ηλεκτρονική τάξη με την
βοήθεια των υπηρεσιών που παρέχει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο στην ηλεκτρονική
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διεύθυνση:http://eclass.sch.gr/courses/G817119

Εικόνα 14: Η δράση στην ηλεκτρονική τάξη
Καινοτόμος χαρακτήρας του υποβαλλόμενου έργου
Το Πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν το ρόλο που
διαδραμάτισαν οι αρχαίοι Έλληνες αστρονόμοι, και ιδιαίτερα ο Ίππαρχος ο Ρόδιος,
στην δημιουργία και την εξέλιξη της επιστήμης της αστρονομίας σε άμεση σχέση με
την επιστήμη των μαθηματικών. Μαθαίνουν να εργάζονται σε ομάδες εργασίας
λειτουργώντας ως μέλη μιας υποομάδας εργασίας και ολοκληρώνοντας το έργο τους
μέσα στο σύνολο της ομάδας. Αναγνωρίζουν ορισμένες από τις βασικές αρχές της
αστρονομίας ως επιστήμης που συνεχώς εξελίσσεται με την βοήθεια των νέων
τεχνολογικών μέσων και διακρίνουν την αστρονομία από την αστρολογία.
Συμπεράσματα
Τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι σε γενικές γραμμές τα εξής:
 Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά των μαθητών να γνωρίσουν από
κοντά την επιστήμη της αστρονομίας βασικά μέσα από την παρατήρηση και
μελέτη των ουράνιων σωμάτων και να αντιληφθούν την διάκριση της με την
αστρολογία
 Στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου μάθησης αναλαμβάνονται
πλέον
πιο
δυναμικές
πρωτοβουλίες και δοκιμάζονται νέα μοντέλα ενσωμάτωσής τους στην εκπαιδε
υτική διαδικασία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν φέρνοντας τους
μαθητές αντιμέτωπους με την ιστορία των αρχαίων Ελλήνων και την
μαθηματική αστρονομία
 Το πολιτιστικό πρόγραμμα σαν δραστηριότητα γίνεται στην πράξη σύνδεση
με τις νέες τεχνολογίες σαν άμεση συνέργια και σύνδεση με αυτό που λέγεται
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Κοινωνία της Πληροφορίας μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα στους
μαθητές να ανακαλύψουν τις βασικές αρχές της αστρονομίας
 Η πρόσβαση των μαθητών σε υλικό (ηλεκτρονικό) για την συγκεκριμένη
δράση
είναι αμεσότερη μέσω της δημιουργίας και διαχείρισης της
ηλεκτρονικής τάξης και δίνεται έτσι η δυνατότητα στους μαθητές να
συμμετέχουν και να συνδιαμορφώνουν μια εκπαιδευτική έρευνα
 Οι γονείς από την πλευρά τους έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν
σημαντικό μέρος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα από την
γενικότερη εικόνα της ηλεκτρονικής τάξης
 Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά
στις νέες τεχνολογίες και στον εμπλουτισμό του μαθήματος του με νέες
τεχνικές μάθησης και έχει την δυνατότητα να είναι πιο άμεσος και φυσικά να
συνεργάζεται με άλλους συναδέρφους με διαφορετικά εκπαιδευτικά
αντικείμενα.
Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες:
Τμήματα - Σχολικό Έτος2013-2014
Τάξη: Β - Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τμήμα Γενικής Παιδείας: Β4
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Επώνυμο
Ρούσσαλης
Σαββάκη
Σακελλάρης
Σπαροπούλου
Σπετσιώτη
Σταύρου
Στέργου
Σφακιανάκη
Τζαγκαράκης
Τζωρτζής
Τουμάνι
Τσάκο-CAKO
Τσιμπιδάκης
Υμεραλάι
Φλεβαράς
Φτάκλας
Φυστικάκη
Χαλίλι
Χαραλάμπους
Χαραλάμπους
Χατζηκυριαζής

Όνομα
Παρασκευάς
Μελίνα
Νικόλαος
Αγγελική
Ελευθερία
Άγγελος-Παντελής
Βασίλειος
Αικατερίνη
Φραγκίσκος
Παναγιώτης
Άλεξ
Μαργαρίτα
Εμμανουήλ
Ρενάτο
Μάριος
Τσαμπίκος
Σοφία
Τζούλιο
Αντώνιος-Ραφαήλ
Σταμάτιος
Ιωάννης
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22
23
24
25

Χατζηκυριαζής
Χατζηκυριαζής
Χατζηκωνσταντής
Χρυσόπουλος

Κωνσταντίνος
Παναγιώτης
Κυριάκος-Δημήτριος
Μιχαήλ
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Η επιχείρηση σε δράση:
Συνεργασία με Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων σε
προγράμματα αγωγής σταδιοδρομίας
Ελένη Σύρμου
Μαθηματικός, MSc Μαθηματικά Αγοράς-Παραγωγής,
lsyrmou@hotmail.com

Χαράλαμπος Συργιάννης
Τεχνολόγος, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων,
xarikos@sch.gr

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Αγωγής Σταδιοδρομίας «Η επιχείρηση σε δράση»,
εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο Κρεμαστής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2012-13.
Συμμετείχαν εικοσιοκτώ μαθήτριες και μαθητές από το τμήμα Β΄4 του σχολείου, με
την επίβλεψη δύο εκπαιδευτικών.
Πολλές μελέτες δείχνουν ότι, σε ολόκληρη την Ευρώπη, τα προγράμματα
εκπαίδευσης και κατάρτισης στην επιχειρηματικότητα έχουν σημαντική επίδραση
στην ανάπτυξη των επιχειρηματικών προσόντων των ατόμων, την ευαισθητοποίηση
απέναντι στην αυτό-απασχόληση ως επιλογή σταδιοδρομίας και τη δημιουργία
θετικής στάσης απέναντι στην επιχειρηματική δραστηριότητα. Η επιχειρηματικότητα
δεν πρέπει να θεωρηθεί μόνο ως ένα μέσο για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης,
αλλά και ως γενική νοοτροπία, που μπορεί να τεθεί εύκολα σε εφαρμογή από τον
καθένα, στην καθημερινή ζωή και σε διαφορετικά περιβάλλοντα εργασίας.
Η συγκεκριμένη δράση γίνεται στα πλαίσια προγράμματος αγωγής
σταδιοδρομίας των σχολικών δραστηριοτήτων και έχει σαν σκοπό να
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την σταδιοδρομία
εκπαίδευσης και τον επαγγελματικό προσανατολισμό στα πλαίσια της σχολικής τάξης
του γυμνασίου.
Μελετώντας μια εικονική επιχείρηση σε δράση το πρόγραμμα αυτό σε συνεργασία με
το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τα
γνωρίσματα μιας ελεύθερης οικονομίας και το ρόλο των επιχειρήσεων σ’ αυτήν.
Μαθαίνουν τα στάδια οργάνωσης μιας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγής και
διάθεσης ενός προϊόντος. Επίσης, μελετούν τις κοινωνικές ευθύνες μιας επιχείρησης
και το ρόλο του Κράτους στην ελεύθερη οικονομία.
Λέξεις - κλειδιά: Επιχειρηματικότητα, αγορά, ανταγωνισμός, καταναλωτής, κέρδος
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Εισαγωγή
Χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει η υπηρεσία @-τάξη του
πανελλήνιου σχολικού δικτύου δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως επικοινωνίας
καθηγητών-μαθητών και μαθητών-μαθητών για τον καλύτερο συντονισμό και
συνεννόηση στα πλαίσια της συγκεκριμένης δράσης.

Δραστηριότητα
Καταναλωτές και
επιχειρήσεις σε μια
Ελεύθερη Οικονομία

Περιγραφή
Κύριες Έννοιες και Ικανότητες
Οι μαθητές αναγνωρίζουν τα αγαθά Η επιχείρηση, οι καταναλωτές, η
και τις υπηρεσίες που είναι
ζήτηση, η αγορά, οι υπηρεσίες,
σημαντικά στην καθημερινή τους επιθυμίες και ανάγκες
ζωή. Μαθαίνουν ότι οι επιχειρήσεις Η ταξινόμηση
προσφέρουν τα περισσότερα απ’
αυτά
Βασικές έννοιες της
Οι μαθητές μαθαίνουν για την
Ο ανταγωνισμός
Ελεύθερης Οικονομίας ιδιωτική περιουσία, τον
Κίνητρα
ανταγωνισμό και το σύστημα τιμών. Σύστημα τιμών
Υποδύονται ρόλους σε
Ιδιωτική περιουσία
δραστηριότητες που αναδεικνύουν Παραγωγός
τα οφέλη της ανταγωνιστικότητας
καν την επίδραση των αποφάσεων
κοστολόγησης και προώθησης
προϊόντων σε μια επιχείρηση
Ο Εντοπισμός των
Οι μαθητές μαθαίνουν για τους
Επιχειρηματίας
πόρων για μια
πόρους που είναι αναγκαίοι για τη Πόροι
Επιχείρηση
λειτουργία μιας επιχείρησης
Η κριτική σκέψη
Η κοστολόγηση
Οι μαθητές εστιάζουν την προσοχή Κέρδος
προϊόντων
τους σε ένα εστιατόριο fast food για Έσοδα και έξοδα
να αναλύσουν το κόστος παραγωγής Η ανάλυση πληροφοριών
και πώλησης ενός προϊόντος
Η οργάνωση μιας
Οι μαθητές ακολουθούν την εξέλιξη Εταιρείες, συνεταιρισμοί, ατομικές
Επιχείρησης
μνας εταιρείας που παράγει
επιχειρήσεις
μπλουζάκια μακό από ατομική
Μετοχές
επιχείρηση σε αλυσίδα
καταστημάτων
Η μέτρηση της
Οι μαθητές συμμετέχουν σε μια
Προσφορά και Ζήτηση
Προσφοράς και της
εμπορική δραστηριότητα και
Τιμή εκκαθάρισης
Ζήτησης
σχεδιάζουν καμπύλες προσφοράς Γραφικές παραστάσεις
και ζήτησης
Η προώθηση
Οι μαθητές μαθαίνουν τη σημασία Η Διαφήμιση
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προϊόντων

Η Επιχείρηση και η
Κοινότητα

Η Επιχείρηση και η
κοινωνική ευθύνη

Η Επιχείρηση και το
Κράτος

του Marketing στις επιχειρήσεις, και Λιανική και Χονδρική Πώληση
αναπτύσσουν Σχέδιο Marketing για Οικονομικές Καταστάσεις
μια εικονική εταιρία
Οι μαθητές ανακαλύπτουν την Κυκλική ροή
κυκλική ροή τιμολόγησης του Διανομή εσόδων
χρήματος, των αγαθών, των Ανταλλαγή ρόλων
υπηρεσιών και της εργασίας σε μια
κοινότητα
Οι μαθητές ερευνούν τη σημασία Η Ηθική
της ηθικής συμπεριφοράς στη δική Η Κοινωνική Ευθύνη
τους ζωή και μέσα σε μια Ομαδική Εργασία
επιχείρηση
Οι μαθητές μαθαίνουν τον
Το Κράτος
οικονομικό ρόλο του Κράτους στις Οι Υπηρεσίες
τοπικές κοινότητες, και υποδύονται Διαρθρωτικές αναλύσεις
το ρόλο ενός μέλους του Δημοτικού
Συμβουλίου

Από τα προγράμματα που έχει δημιουργήσει το ΣΕΝ για μαθητές γυμνασίου
επιλέχθηκε το πρόγραμμα «Επιχείρηση σε δράση (Γυμνάσια)» διότι το πρόγραμμα
αυτό βοηθά τους μαθητές να μάθουν τα στάδια οργάνωσης μιας επιχείρησης καθώς
και της παραγωγής και διάθεσης ενός προϊόντος.
Χρησιμοποιώντας τις βασικές αυτές γνώσεις και την εμπειρία που θα μεταφέρουν
έμπειρα στελέχη επιχειρήσεων που θα μιλήσουν για το συγκεκριμένο θέμα στους
μαθητές θα κατασκευαστούν με την βοήθεια των νέων τεχνολογιών δυο εικονικές
επιχειρήσεις στο διαδίκτυο που θα συνδημιουργήσουν και θα συνδιαχειριστούν οι
μαθητές στα πλαίσια της λογικής της λειτουργίας των επιχειρήσεων.
Τα αποτελέσματα από όλη αυτή την προσπάθεια θα παρουσιαστούν σε μια εκδήλωση
του σχολείου παρουσία όλων των συμμαθητών του σχολείου καθώς επίσης των
καθηγητών και των γονέων τους που θα προσκληθούν.

Εικόνα 1: Είσοδος στην ηλεκτρονική τάξη
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Περιγραφή καινοτόμου δράσης και διαδικασία εφαρμογής στο σχολικό
πρόγραμμα
Η συγκεκριμένη δράση πραγματοποιείται σε ώρες εκτός του ωρολογίου
προγράμματος του σχολείου παίρνοντας οι μαθητές κατευθύνσεις από τους
καθηγητές τους και εργάζονται στο σπίτι αξιοποιώντας βασικά τα εργαλεία που
παρέχουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση όπως η ηλεκτρονική τάξη του
πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Η εφαρμογή της δράσης διακρίνεται στους παρακάτω
τομείς:
Θεωρητική προσέγγιση
Σε συνεργασία με το ΣΕΝ και την επίσκεψη στο χώρο του σχολείου στελεχών των
τοπικών επιχειρήσεων γίνεται μια προσπάθεια κατανόησης της έννοιας της
επιχείρησης, της αγοράς και της οικονομίας.
Το Πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τα γνωρίσματα μιας
ελεύθερης οικονομίας και το ρόλο των επιχειρήσεων σ’ αυτήν. Μαθαίνουν τα στάδια
οργάνωσης μιας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγής και διάθεσης ενός προϊόντος.
Επίσης, μελετούν τις κοινωνικές ευθύνες μιας επιχείρησης και το ρόλο του Κράτους
στην ελεύθερη οικονομία.
Πίνακας 1: Το πρόγραμμα «Επιχείρηση σε δράση»
Εφαρμογή γνώσεων σε εικονικές επιχειρήσεις
Ακολουθεί η εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων με την δημιουργία δυο εικονικών
επιχειρήσεων και την διαχείριση τους από την πλευρά με την βοήθεια πάντοτε των
δυο καθηγητών-συντονιστών.
Εταιρεία πώλησης μεταχειρισμένων σχολικών ειδών στο διαδίκτυο
Εταιρεία διαδικτυακής υποστήριξης σε σχολικά μαθήματα της Α΄ γυμνασίου
Προβολή και παρουσίαση όλης της δράσης σε ηλεκτρονική τάξη του πανελλήνιου
σχολικού δικτύου
Τέλος η όλη δραστηριότητα θα προβληθεί και παρουσιαστεί σε ηλεκτρονική τάξη με
την βοήθεια των υπηρεσιών που παρέχει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο.
Τρόποι δυνατής διεύρυνσης της εφαρμογής και σε άλλους τομείς/αντικείμενα της
σχολικής μονάδας
Σίγουρα υπάρχει η δυνατότητα διερεύνησης της εφαρμογής και σε άλλους τομείς
όπως για παράδειγμα η δυνατότητα συνδιδασκαλίας με καθηγητές άλλων ειδικοτήτων
μέσα στις υπηρεσίες της ηλεκτρονικής τάξης στα πλαίσια των προγραμμάτων των
σχολικών δραστηριοτήτων.
Η είσοδος στην υπηρεσία της ηλεκτρονικής τάξης για δημιουργία και διαχείριση
μαθημάτων απευθύνεται μόνο σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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Τούτο συνεπάγεται ότι αν κάποιος άλλος χρήστης του ΠΣΔ επιχειρήσει να εισέρθει
από την είσοδο εκπαιδευτικού, η εφαρμογή δεν θα του επιτρέψει την πρόσβαση.
Από το μενού επιλογών που παρέχετε στην διαχείριση των μαθημάτων μπορούμε να
επεξεργαστούμε τα βασικά χαρακτηριστικά του μαθήματος δηλαδή, (αλλαγή
τμήματος, τάξης, ονόματος, κατηγορία μαθήματος), καθώς επίσης και να
προσθέσουμε κι άλλους διδάσκοντες – διαχειριστές για το συγκεκριμένο μάθημα
(περιπτώσεις συνδιδασκαλίας).
Προϋποθέσεις που θεωρούνται απαραίτητες για την καλύτερη ανάπτυξής της
εφαρμογής στο σχολείο
Οι προϋποθέσεις που θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ως απαραίτητες για την
καλύτερη ανάπτυξη της στο σχολείο είναι να υπήρχε η δυνατότητα άμεσης χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή και σύνδεσης στο διαδίκτυο από τους μαθητές του
σχολείου έτσι ώστε η εφαρμογή να είναι άμεση στο χώρο του σχολείου.
Με αυτό τον τρόπο γίνεται φυσικά πιο άμεση η επαφή των μαθητών του σχολείου με
τις νέες τεχνολογίες όπου και η όποια δυσκολία αντιμετωπίζεται στο χώρο του
σχολείου και δεν χάνεται στην καθημερινότητα του σπιτιού.
Επίσης η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες υπηρεσίες του
πανελλήνιου σχολικού δικτύου πρέπει να θεωρηθεί απαραίτητη για να είναι οι
γνώσεις πιο ολοκληρωμένες και χωρίς μεγάλη προσπάθεια και χρόνο για τον
εκπαιδευτικό που ενδιαφέρεται για την επιμόρφωση του.
Καινοτόμος χαρακτήρας του υποβαλλόμενου έργου
Το Πρόγραμμα αυτό βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν τα γνωρίσματα μιας
ελεύθερης οικονομίας και το ρόλο των επιχειρήσεων σ’ αυτήν. Μαθαίνουν τα στάδια
οργάνωσης μιας επιχείρησης, καθώς και της παραγωγής και διάθεσης ενός προϊόντος.
Επίσης, μελετούν τις κοινωνικές ευθύνες μιας επιχείρησης και το ρόλο του Κράτους
στην ελεύθερη οικονομία.
Επίσης:
 Η υπηρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης 'η-τ@ξη' απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος της
είναι η υποστήριξη της κλασικής διδασκαλίας και η ενίσχυση της διαδικασίας
μάθησης που πραγματοποιείται καθημερινά μέσα στη σχολική τάξη.
 Οι εκπαιδευτικοί ανακαλύπτουν ένα χρήσιμο εργαλείο που θα τους βοηθήσει
να οργανώσουν καλύτερα τις διδασκαλίες τους στο σχολείο.
 Οι μαθητές από την πλευρά τους βρίσκουν ένα εναλλακτικό μέσο πρόσβασης
στην ύλη των μαθημάτων που διδάσκονται στη σχολική τους τάξη.
Συμβολή στη λειτουργία της σχολικής τάξης/μονάδας:
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Ως προς τη λειτουργία της σχολικής μονάδας έχει αξία να παρουσιαστούν τα πεδία
σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων
όπως:
 Σύνδεση με τον Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό με την πρακτική
επαφή των μαθητών με τον χώρο και την λειτουργία μιας επιχείρησης
 Σύνδεση με τις νέες τεχνολογίες για την αξιοποίηση και παραγωγή του
εκπαιδευτικού υλικού
 Σύνδεση με τις οικονομικές επιστήμες στο πλαίσιο λειτουργίας μιας
επιχείρησης
Επίσης:
Η πλατφόρμα "η-τ@ξη" αποτελεί ένα ανοικτό σύγχρονο εργαλείο όπου η πρόσβαση
των μαθητών στο χώρο των μαθημάτων ηλεκτρονικής διαχείρισης τάξης είναι
ελεύθερη. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εξερευνεί τα ηλεκτρονικά μαθήματα που
τον ενδιαφέρουν από σχολεία όλης της χώρας, επιτρέποντας τη δημιουργία μιας
δυναμικής βιβλιοθήκης γνώσης άμεσα προσβάσιμης σε όλους. Κάτι τέτοιο άλλωστε
συνάδει με τη θεμελιώδη αρχή της εκπαίδευσης, όπου η πρόσβαση στο αγαθό της
γνώσης γίνεται από όλους χωρίς περιορισμούς. Παράλληλα, η πρόσβαση των
εκπαιδευτικών στην πλατφόρμα είναι ελεγχόμενη από την υπηρεσία καταλόγου του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Με τον τρόπο αυτό τα μόνα εξουσιοδοτημένα άτομα
που μπορούν να τοποθετήσουν περιεχόμενο στον ηλεκτρονικό χώρο που παρέχεται
κεντρικά σε κάθε σχολείο, και κατά συνέπεια να διασφαλίζεται η προέλευση του
υλικού, είναι οι ίδιοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στο σχολείο.
Στόχοι
Παιδαγωγικοί στόχοι δράσης:
Οι μαθητές να:
 αναγνωρίζουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες που είναι σημαντικά στην
καθημερινή τους ζωή και να μαθαίνουν ότι οι επιχειρήσεις προσφέρουν τα
περισσότερα απ’ αυτά
 μαθαίνουν για την ιδιωτική περιουσία, τον ανταγωνισμό και το σύστημα
τιμών
 υποδύονται ρόλους σε δραστηριότητες που αναδεικνύουν τα οφέλη της
ανταγωνιστικότητας και την επίδραση των αποφάσεων κοστολόγησης και
προώθησης προϊόντων σε μια επιχείρηση
 συμμετέχουν σε μια εμπορική δραστηριότητα και σχεδιάζουν καμπύλες
προσφοράς και ζήτησης
Επίσης:
Βασική επιδίωξη της υπηρεσίας σε λειτουργικό επίπεδο είναι η υποστήριξη των
εκπαιδευτικών στη διδακτική τους προσπάθεια, ενισχύοντας την Υπηρεσία
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Τάξης (η-τ@ξη) στη διαδικασία οργάνωσης και
προγραμματισμού της διδασκαλίας των μαθημάτων μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα
του σχολείου του.
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Ειδικότερα, στις λειτουργίες που υποστηρίζει συγκαταλέγονται αρκετές από τις
καθημερινές δραστηριότητες που εκτελεί σήμερα ένας εκπαιδευτικός στην σχολική
τάξη ή ακόμη και έξω από αυτή κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του. Ένα
σημαντικό χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης
και εμπλουτισμού πρόσθετου διδακτικού περιεχομένου.
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ανανεώνει και σταδιακά να εμπλουτίζει το προσφερόμενο
εκπαιδευτικό υλικό δημιουργώντας για τους μαθητές τους μια ηλεκτρονική
βιβλιοθήκη της τάξης τους.
Εκπαιδευτικές δράσεις
Ως τη συμβολή του έργου στη βελτίωση της διδακτικής πρακτικής λαμβάνουμε
υπόψη την μεθοδολογία υλοποίησης και την συνεργασία με άλλους φορείς όπως:
 Συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (Σ.Ε.Ν.)
 Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια επιχείρηση σε δράση» του
Σ.Ε.Ν.
 Επισκέψεις στελεχών επιχειρήσεων στην τάξη
 Πραγματοποίηση δραστηριοτήτων προγράμματος
 Επίσκεψη σε επιχείρηση εκτός σχολείου για την παρακολούθηση της
οργάνωσης και της γραμμής παραγωγής μιας επιχείρησης
 Απολογισμός προγράμματος και παραγωγή υλικού σε ηλεκτρονική και έντυπη
μορφή
 Παρουσίαση προγράμματος σε ημερίδα

Εικόνα 2: Επίσκεψη στελεχών στην τάξη
Επίσης:
Με τις λειτουργίες της υπηρεσίας αυτής προσφέρεται ένα καινοτόμο και σημαντικό
μέσο στην άρτια εκπλήρωση των διδακτικών καθηκόντων των εκπαιδευτικών, τόσο
στο επίπεδο του ετήσιου προγραμματισμού, όσο και στο επίπεδο εφαρμογής του
προγράμματος καθημερινά στην σχολική τάξη.
Η δημοσίευση ηλεκτρονικών σημειώσεων, η παράθεση βοηθητικών πηγών, ο
προγραμματισμός μαθημάτων, η δημιουργία ασκήσεων αυτοαξιολόγησης, ή ακόμη
και η ηλεκτρονική διαχείριση του παραδοσιακού βιβλίου διδασκομένης ύλης
αποτελούν μερικές από τις βασικές λειτουργίες που προσφέρει η νέα υπηρεσία.
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Εικόνα 3: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο εργασιών της επιχείρησης
Συμπεράσματα
Τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν είναι σε γενικές γραμμές τα εξής:
 Στη χρήση των νέων τεχνολογιών ως εργαλείου μάθησης αναλαμβάνονται
πλέον
πιο
δυναμικές πρωτοβουλίες και δοκιμάζονται νέα μοντέλα ενσωμάτωσής τους στ
ην εκπαιδευτική διαδικασία, με κύριο χαρακτηριστικό τους ότι ο υπολογιστής:
i.
Γίνεται εργαλείο μάθησης στα χέρια του μαθητή και
ii.
Βγαίνει έξω από τα όρια του σχολείου επεκτείνοντας τη διαδικασία
της μάθησης
 Η Αγωγή Σταδιοδρομίας σαν δραστηριότητα γίνεται στην πράξη σύνδεση με
τις νέες τεχνολογίες σαν άμεση συνέργια και σύνδεση με αυτό που λέγεται
Κοινωνία της Πληροφορίας.
 Η πρόσβαση των μαθητών σε υλικό (ηλεκτρονικό) για την συγκεκριμένη
δράση είναι αμεσότερη καθώς επίσης είναι αμεσότερη και η ενημέρωση τους
για τις κινήσεις που προηγήθηκαν και ακολουθούν.
 Οι γονείς από την πλευρά τους έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν
σημαντικό μέρος από την συγκεκριμένη δραστηριότητα μέσα από το βιβλίο
ύλης του μαθήματος και από την γενικότερη εικόνα της ηλεκτρονικής τάξης.
 Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά
στις νέες τεχνολογίες και στον εμπλουτισμό του μαθήματος του με νέες
τεχνικές μάθησης
 Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να είναι πιο άμεσος και φυσικά να
συνεργάζεται με άλλους συναδέρφους με διαφορετικά εκπαιδευτικά
αντικείμενα.
Οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες:
Τμήματα - Σχολικό Έτος 2012-2013
Τάξη: Β - Β
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Τμήμα Γενικής Παιδείας: Β4
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α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Επώνυμο
Ράπτης
Ρουντογιάννη
Σαββάκη
Σαράντη
Σαρούκος
Σκλαβούρη
Σκόνη
Σμαραγδής
Σουμπερνίτσκι
Σταματάκης
Στουγιάννος
Στουγιάννου
Ταμπουράς
Τζεμαλάι
Τζέυ
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Περίληψη
Το πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων «Η διατροφή στο νησί της Ρόδου,
παραδοσιακές συνταγές και ξενικές επιρροές» εκπονήθηκε στο ΓΕΛ Ιαλυσού κατά τη
διάρκεια του σχολικού έτους 2012-2013. Συμμετείχαν δεκαεπτά μαθητές και
μαθήτριες του τμήματος Β2 του σχολείου υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών
Αφεντούλη Ειρήνης και Σαλιάρη Δημητρίου.
Επιδιώχθηκε τόσο η ερευνητική όσο και η βιωματική προσέγγιση του θέματος
με ποικιλία μεθόδων, όπως η μέθοδοςproject, η έρευνα με υποβολή ερωτηματολογίων
και διενέργεια συνεντεύξεων αλλά και η προσωπική εμπλοκή των συμμετεχόντων
μαθητών με την εκτέλεση παραδοσιακών συνταγών στα πλαίσια των ομάδων .
Δόθηκε έμφαση στα στοιχεία της ζωντανής παρουσίας της παράδοσης και των
επιρροών της ιστορίας ενός τόπου στη σύγχρονη καθημερινή ζωή και στη γενικότερη
ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση των σχέσεων
του χθες με το σήμερα.
Λέξεις κλειδιά: διατροφή παραδοσιακή
ξενικές επιρροές, ιστορία της Ρόδου

και σύγχρονη, παραδοσιακές συνταγές,

Εισαγωγή
Ο κυριότερος στόχος του παρόντος προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων
ήταν η συνειδητοποίηση και ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα που αφορούν
την εμπλοκή στοιχείων της παράδοσης και της ιστορίας με την καθημερινή ζωή.
Κατά τη διάρκεια του διανεμήθηκε αρχικά διερευνητικό ερωτηματολόγιο για την
αναζήτηση μέσα από την τοπική κοινωνία περαιτέρω διαστάσεων του θέματος και
στη συνέχεια έγινε συλλογή και καταγραφή παραδοσιακών συνταγών, προσέγγιση
στα παραδοσιακά οικιακά και μαγειρικά σκεύη , εξετάστηκαν οι ξενικές επιρροές στο
νησί της Ρόδου ως αποτέλεσμα της Φραγκοκρατίας, της Τουρκοκρατίας, και της
Ιταλοκρατίας ενώ επιχειρήθηκε διερεύνηση της σημερινής διατροφικής κατάστασης
στο νησί μέσω σύνταξης, διανομής και επεξεργασίας ερωτηματολογίου καθώς και
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σύγκριση της παραδοσιακής διατροφής με τη σύγχρονη. Ιδιαίτερα ενθουσίασε τους
μαθητές η εκτέλεση παραδοσιακών συνταγών κατ’ ομάδες.
Παιδαγωγικοί στόχοι
Οι σημαντικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι που επιδιώχθηκαν ήταν να
κατανοήσουν οι συμμετέχοντες μαθητές τη σημασία της διατροφής, να
ευαισθητοποιηθούν
σε στοιχεία της παράδοσης και τη λαογραφίας,
συνειδητοποιώντας την αξία τους ερχόμενοι παράλληλα σε επαφή με την κοινωνία
της περιοχής τους μέσω της ερευνητικής διαδικασίας των ερωτηματολογίων.
Επιχειρήθηκε, επίσης να κατανοήσουν πώς επηρέασαν τον τρόπο ζωής και τις
διατροφικές συνήθειες προηγούμενων γενεών, συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες
και να εξασκηθούν στην αναζήτηση πηγών πληροφόρησης, στη δημιουργική
αξιοποίηση τους, αλλά και στην ανάπτυξη παρατηρητικότητας και κριτικής σκέψης.
Μέσα από τη συνολική διαδικασία του προγράμματος επιδιώχθηκε, ακόμη, η
ανάπτυξη του αισθήματος της συνεργασίας, του αλληλοσεβασμού και της
ομαδικότητας χάρη στην εμπλοκή τους σε ομαδικές δραστηριότητες αλλά και η
βίωση του αισθήματος της χαράς της δημιουργίας μέσα από την εκπόνηση
παραδοσιακών συνταγών κατ’ ομάδες.
Εκπαιδευτικές δράσεις
Η εκπαιδευτική δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε ένα χρονικό εύρος πέντε
μηνών και περιελάμβανε διάφορες φάσεις.
1η Φάση
Αρχικά, οι μαθητές διένειμαν διερευνητικό ερωτηματολόγιο που οι ερωτήσεις
του διαμορφώθηκαν μετά από καταιγισμό ιδεών στις ομάδες. Σκοπός του ήταν να
αναζητηθούν μέσα από την τοπική κοινωνία περεταίρω διαστάσεις του υπό μελέτη
θέματος.
Οι περισσότεροι που απάντησαν δήλωσαν τόπο καταγωγής την Ιαλυσό και
λιγότεροι την πόλη της Ρόδου ή άλλα χωριά. Από τα αποτελέσματα ξεχώρισε η
σημασία που αποδιδόταν στη χρήση ξυλόφουρνου, καθώς και η άποψη ότι οι Ιταλοί
και οι Τούρκοι έχουν επηρεάσει περισσότερο τη διατροφή στη Ρόδο, γεγονός που
δημιουργεί την αναγκαιότητα διερεύνησης της ιστορίας του νησιού. Επίσης
αποτελέσματα όπως η βεβαιότητα ότι τα παλιότερα χρόνια οι Ροδίτες έφτιαχναν δικό
τους ψωμί, η σπάνια παρουσία κρέατος αλλά και η συχνή παρουσία κρασιού στο
τραπέζι τους, δημιουργούν εύλογες απορίες για τα παραγόμενα προϊόντα στο νησί.
2η Φάση
Μετά την επεξεργασία των δεδομένων του ερωτηματολογίου άρχισε η
καταγραφή παραδοσιακών συνταγών μετά από επικοινωνία των μαθητικών ομάδων
με τις μητέρες και γιαγιάδες τους. Συλλέχθηκαν συνταγές για φαγητά όπως οι
ροδίτικοι κεφτέδες, το πλιγούρι, τα χόρτα με σύβραση, το ροδίτικο πιλάφι (με κρέας),
οι κολοκυθοανθοί με ρύζι, τα πιταρούδια, ο τραχανάς σούπα,η σύβραση, οι
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μακαρούνες, ο ροδίτικος καπαμάς, το φακόρυζο, ο χόνδρος, οι καραβόλοι γιαχνί, οι
κουλοσαφάδες, οι ρεβιθοκεφτέδες, οι χταποδοκεφτέδες, ο μουσακάς (με μελιτζάνες),
το πιλάφι με μελάνι σουπιάς, τα ντολαμαδάκια, η χορτόπιτα, τα ρεβίθια με κατσίκι
αλλά και το παστίτσιο , τα μακαρόνια μπολονέζ , η καρμπονάρα, το γιουβέτσι που
μαρτυρούν ξενικές επιρροές.
Οι μαθητές συνέλεξαν επίσης συνταγές για παραδοσιακά γλυκά όπως
μελεκούνια, τα ροδίτικα μπακλαβαδάκια, γλυκά του κουταλιού όπως το καρυδάκι, το
σταφύλι, το νεράτζι, το νερατζάκι, το καμηλάκι, το καΐσι, το σύκο, ακόμα για τα
αμυγδαλωτά μοσχοπούγγια, μοσχοπούγγια με φύλλο και χωρίς φύλλο, το χαλβά, τις
δίπλες, τα τακάκια, τα ξεροτήγανα, τα αμυγδαλωτά, τα κατημέρια, το
γαλακτομπούρεκο αλλά και τον μπακλαβάσαραϊλί, το κανταΐφι και το ποτό
κοριαντολίνο που είναι ενδείξεις ξενικών επιρροών.
3η Φάση
Σε επόμενη φάση οι μαθητικές ομάδες επισκέφθηκαν το παραδοσιακό σπίτι
Ιαλυσού, που είναι ένα σημαντικό Λαογραφικό Μουσείο, κατέγραψαν και
φωτογράφισαν παραδοσιακά οικιακά και μαγειρικά σκεύη και διασταύρωσαν τα
ευρήματα τους με αντίστοιχη βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, ώστε να
δημιουργηθεί ένα μεγάλο σώμα φωτογραφικού υλικού και πληροφοριών. Ανάμεσα
στα άλλα εντόπισαν το μαγκάλι, το βρυσάκι, τις αυγούλες, το μπρούτζινο ή ξύλινο
σινί, το κανταράκι, το δίχτυ, το μύλο του καφέ, την τσούκα, την καλαμωτή, τη
γκαζιέρα, το τυρικό, τη γαλατιέρα, τον κατσουνά, το γουδί, το καφερό, το φανάρι, το
τυπάρι, τον τέντζερη, τη βυτίνα και τη γούρια, την καβέτα, το κόσκινο και το
κουρουπάκι.

Εικόνα 3 Παραδοσιακά σκεύη

Οι μαθητές ενθουσιασμένοι από τα ευρήματα τους και με βάση πληροφορίες
που άντλησαν από κατοίκους ζήτησαν να επισκεφτούν και ροδίτικους παραδοσιακούς
φούρνους που διατηρούνται ακόμα. Εντυπωσιάστηκαν με τη συνύπαρξη κάποιων από
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αυτούς με ορνιθώνες και με τη γενικότερη αρχιτεκτονική τους δομή και παρατήρησαν
διαφορές στον τρόπο κατασκευής σε διαφορετικά χωριά του νησιού.

Εικόνα 4 Παραδοσιακοί Φούρνοι

4η Φάση
Στη συνέχεια οι μαθητές συνέλεξαν κατά τόπους μαγειρικά έθιμα και
παραδόσεις χωριών όπως το Παραδείσι, η Δαματριά και η Ιαλυσός και άρχισαν να
ασχολούνται με τις ξενικές επιρροές, που είχαν διαπιστώσει ότι υπάρχουν. Στην αρχή
έγινε γενική επισκόπηση της ιστορίας του νησιού της Ρόδου και δόθηκε ιδιαίτερη
έμφαση στις χρονικές περιόδους της Οθωμανικής και της Ιταλικής κατάκτησης που
προέκυψε ότι έχουν επηρεάσει περισσότερο τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων
του νησιού.
5η Φάση
Στο στάδιο αυτό οι μαθητές κλήθηκαν να εκτελέσουν μία συνταγή της
αρεσκείας τους από αυτές που οι ίδιοι κατέγραψαν κατά την προηγούμενη έρευνα
τους. Οι συνταγές που επιλέχθησαν από τους μαθητές ήταν οι δημοφιλέστερες της
Ρόδου όπως τα πιταρούδια, τα ντολμαδάκια, οι ροδίτικοι κεφτέδες και το γλυκό
νεράτζι. Η συμμετοχή, η προθυμία, η οργάνωση και η συνεργασία των μαθητών ήταν
εμφανής στα βίντεο που κατέγραψαν. Παρουσίασαν με επιτυχία τα βήματα για την
εκτέλεση των συνταγών τους και στη συνέχεια έκαναν τις απαραίτητες τροποποιήσεις
στα βίντεο τους, ώστε να εξαλειφθούν σημεία κακής λήψης αλλά και σημεία που θα
κούραζαν τους θεατές τους . Γι’ αυτούς κυρίως τους λόγους έκαναν λεπτομερή
επεξεργασία ήχου, εικόνας, προσθήκης διαφόρων εφέ και περικοπής της διάρκειας
των βίντεο. Απέκτησαν γνώσεις και δεξιότητες της Πληροφορικής Επιστήμης και
κυρίως του τομέα των πολυμέσων στην προσπάθεια τους να δώσουν ένα
ολοκληρωμένο αποτέλεσμα της δουλειάς τους που ξεκίνησε από τα σπίτια τους και
ολοκληρώθηκε στην οθόνη του Η/Υ.
6η Φάση
Το τελικό στάδιο της έρευνας περιελάμβανε σύνταξη ερωτηματολογίου από
τους μαθητές και συλλογή στοιχείων για τις γνώσεις και τις απόψεις των πολιτών,
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σχετικά με τις σημερινές διατροφικές τους συνήθειες και κατά πόσο αυτές έχουν
παραδοσιακές βάσεις τόσο σε χρήση υλικών όσο και στον τρόπο παρασκευής των
γευμάτων. Με το τελικό αυτό ερωτηματολόγιο έγινε συγκριτική μελέτη της
διατροφής του παρελθόντος με τη σημερινή και από τη μελέτη αυτή προέκυψαν
σημαντικά συμπεράσματα που μαρτυρούν την προσπάθεια των κατοίκων της Ρόδου
να διατηρήσουν το σχήμα της μεσογειακής διατροφής αλλά και τον παραδοσιακό
τρόπο διατροφής ιδίως σε περιόδους εορταστικές που επιβάλλουν από μόνες τους ένα
κλίμα εθιμοτυπικό. Αρνητικά συγκριτικά στοιχεία που προέκυψαν αφορούσαν
κυρίως τη σταδιακή εισαγωγή της ταχυφαγείας και την έλλειψη χρόνου του
σύγχρονου Ροδίτη να παρασκευάσει ψωμί που αποτελεί το βασικότερο διατροφικό
προϊόν, στοιχείο παράδοσης για το ελληνικό τραπέζι.
Συμπεράσματα
Οι μαθητές που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πέρα από τον
ενθουσιασμό που προκύπτει από μία επιτυχημένη συλλογική προσπάθεια,
κατόρθωσαν να έρθουν σε επαφή με ποίκιλα ερεθίσματα λαογραφικού ενδιαφέροντος
(μαγειρικά σκεύη, λογοτεχνικά κείμενα λαογραφικού χαρακτήρα, λαογραφικό
μουσείο) και να προσεγγίσουν κριτικά την τέχνη και τη παράδοση , να αξιοποιήσουν
ιστορικά στοιχεία που αποδεικνύουν ξενικές επιρροές στη διατροφή (Τουρκοκρατία ,
Ιταλοκρατία), να συνδέσουν διατροφικά στοιχεία με τον πρωτογενή και δευτερογενή
τομέα παραγωγής (οικοτεχνία – βιοτεχνία), να εξασκηθούν στη διαμόρφωση
κειμένων (με τη καταγραφή των συνταγών) και συνολικά να εξασκηθούν στη
συλλογή στοιχείων και την αξιοποίηση της, χρησιμοποιώντας δεξιότητες και της
Πληροφορικής, με τη γραφική απεικόνιση δεδομένων, την παρουσίαση δεδομένων
πληροφοριών και τη δημιουργία φωτογραφικού κολάζ και βίντεο.
Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους
μαθητές να συμμετάσχουν ενεργά σε μια δραστηριότητα που δεν είχε άμεση σχέση
με το καθημερινό ωρολόγιο πρόγραμμα τους, αλλά είχε πρακτική εφαρμογή, καθώς
τους βοήθησε να έρθουν σε επαφή με τον τόπο τους και την παράδοση τους .
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Περίληψη
Με το πολιτιστικό αυτό πρόγραμμα επιχειρήθηκε μια διαφορετικού,
εναλλακτικού ίσως, τύπου προσέγγιση μιας όχι και τόσο γνωστής πτυχής της τοπικής
ιστορίας της Ρόδου, αυτής του δράκοντα της Ρόδου, η οποία αποτέλεσε πηγή
έμπνευσης για τη μπαλάντα του Schiller “Der Kampf Mit Dem Drachen”. Μέσα από
μια διαδρομή γνωριμίας με τη Μεσαιωνική Ιστορία του νησιού και τους Ιωαννίτες
Ιππότες δημιουργήθηκε η δική μας εξιστόρηση και εικονογράφηση των γεγονότων η
οποία αποτυπώθηκε σε ψηφιακή μορφή.
Καθ’ όλη την πορεία του προγράμματος οι μαθητές, πέρα από τη μελέτη πηγών
και τη βιωματική μάθηση, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του διαδικτύου και των
πολυμέσων με τελικό παραγόμενο αποτέλεσμα ένα κόμικ όπου εικονογράφηση και
λόγος συνυπάρχουν δημιουργώντας τη δική τους ιστορική αφήγηση. Παράλληλα,
διατύπωσαν προβληματισμούς σε σχέση με τη σύγκριση παρελθόντος και παρόντος
της πόλης της Ρόδου και αποφάσισαν την ανάληψη δράσεων με τις οποίες θα
μπορούσαν να προσφέρουν στην τοπική κοινωνία. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές
εμπλούτισαν τις γνώσεις τους, ανέπτυξαν την κριτική και αντιληπτική τους ικανότητα
αλλά και τη φαντασία, ενίσχυσαν τον οπτικό και κριτικό τους γραμματισμό,
ενεργοποιήθηκαν δημιουργικά, δημιούργησαν ομαδικά.
Λέξεις κλειδιά: τοπική ιστορία, ενεργός πολίτης, ψηφιακό κόμικ, Δράκος της Ρόδου,
Toondoo.
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Εισαγωγή
Στόχος ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος είναι να μεταδώσει στο άτομο
τη συνεχώς εξελισσόμενη γνώση, αλλά και τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού
(ισότητα, σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημοκρατία, αξιοπρέπεια,
σεβασμό της πολιτιστικής ποικιλίας). Παράλληλα, επιδιώκει να αναπτύξουν τα νεαρά
άτομα δεξιότητες σχετικά με την ιδιότητα του πολίτη, να διευρύνουν τις γνώσεις τους
και να κατανοήσουν το διαφορετικό με τελικό ζητούμενο τη δημιουργία ενεργών και
δραστήριων πολιτών, οι οποίοι δημιουργούν δίκτυα συνεργασίας με υπερεθνικό
πνεύμα, με αίσθημα αλληλεγγύης, με ανοχή στις πολιτιστικές διαφορές, με
αναγνώριση των κοινών στοιχείων και των διαφορών (Νικολάου, 2006). Η
εκπαίδευση λοιπόν προς μία τέτοια κατεύθυνση περιλαμβάνει «1. μια εκπαίδευση
στην ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορίας, της
πολιτικής, της (δια)κυβέρνησης, της διαχείρισης και των πολιτικών διαδικασιών, 2. μια
εκπαίδευση μέσω της ιδιότητας του πολίτη, η οποία καλύπτει μια εμπειρική γνώση
γενικά προσδιορισμένη ως συστατικό στοιχείο της μάθησης μέσω της πρακτικής και της
εφαρμογής, 3. μια εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη η οποία στοχεύει στην
ανάπτυξη εργαλείων γνώσης και κατανόησης, καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων,
ικανοτήτων, αξιών, δυνατοτήτων-διαθέσεων που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα
να συμμετέχουν ενεργά, με ευαισθησία και υπευθυνότητα» (Καρακατσάνη, 2005).
Προς την κατεύθυνση αυτή συμβάλλει και η μελέτη της ιστορίας καθώς, πέρα
από την καλλιέργεια ιστορικής σκέψης και τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης,
όπως τονίζεται στα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών44, «επιδιώκεται η συνεχής
ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για το ιστορικό παρελθόν και για τη
διάσωση της ιστορικής μνήμης, με στόχο τη διάπλαση ενεργών δημοκρατικών πολιτών.
Μέσα από την παροχή ενός συνεκτικού και επαρκούς σώματος γνώσεων προωθείται η
κριτική προσέγγιση των ιστορικών δεδομένων χωρίς στερεότυπα και προκαταλήψεις».
Ειδικότερα, η προσέγγιση της τοπικής ιστορίας έχει ως στόχο την ανάδειξη της
ιστορικότητας του τοπίου και το βιωματικό χαρακτήρα της σχέσης του τοπίου με
τον άνθρωπο. «Η γοητεία της ιστορίας και το αινιγματικό της δίδαγμα είναι ότι από
εποχή σε εποχή τίποτα δεν αλλάζει κι όμως τα πάντα είναι διαφορετικά45».
Παράλληλα, οι επαναπροσδιοριζόμενοι στόχοι της εκπαίδευσης μπορεί να
καλλιεργηθούν στο σχολείο μέσα από την παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού,
βασική επιδίωξη της οποίας «είναι να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες
συμμέτοχους στη μαθησιακή διαδικασία και να διαμορφώσει, κατ’ επέκταση, ενεργούς
πολίτες, δηλαδή πολίτες που να λειτουργούν με ισονομία, να διεκδικούν με δημοκρατικό
τρόπο τα δικαιώματά τους και να πολεμούν κάθε μορφής κοινωνικό αποκλεισμό (λόγω
καταγωγής, διαφορετικού γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβαθρου, φύλου,
Πρόγραμμα Σπουδών Ιστορίας. Ανάκτηση από
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/istoria.pdf
45
Aldοus Huxley, 1894-1963, Άγγλος συγγραφέας
44
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σεξουαλικότητας, αναπηρίας, είτε λόγω οποιασδήποτε άλλης, κατασκευασμένης από
την ηγεμονική κουλτούρα, έννοιας της «διαφορετικότητας»)46.
Στην εποχή μας όμως, ακόμα και η έννοια του γραμματισμού αλλάζει ριζικά και η
ανάγνωση μετατρέπεται σε κειμενικο-οπτική εμπειρία, η κωδικοποίηση της
πληροφορίας γίνεται με διπλό τρόπο, η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη όταν το
κείμενο συνοδεύεται από την εικόνα (Paivio, 1991) και η χρήση των πολυμέσων και
υπερμέσων, του διαδικτύου και των ΤΠΕ, στην εκπαιδευτική διαδικασία καθίσταται
όλο και πιο αναγκαία (Βοσνιάδου, 2006). Εξάλλου, για την εμβάθυνση στη
διδασκαλία ενός θέματος προτείνεται η επεξεργασία ενός ποικίλου υλικού, ανάμεσα
στο οποίο συγκαταλέγονται πηγές εικονιστικές, λογοτεχνικές, αρχεία, έργα τέχνης,
ντοκιμαντέρ, ταινίες, μουσική (Percoco James, 2001) καθώς και κόμικς (Mattozzi,
2006).
Ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό που αξιοποιεί το διαδίκτυο και τα υπερμέσα
είναι και τα ψηφιακά κόμικς. Με το σωστό σχεδιασμό δραστηριοτήτων η χρήση τους
στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτρέπει στους μαθητές να γίνουν δημιουργοί και να
συνεργάζονται με άλλους συμμαθητές τους ευνοώντας έτσι τη δημιουργικότητα, την
ενεργή συμμετοχή ακόμη και των αδύνατων μαθητών καθώς και την ομαδικότητα,
ενώ ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως εμψυχωτής και οργανωτής. Το κόμικ, οικείο
στους μαθητές, κυρίως στην έντυπη μορφή του, συνδυάζει την καλλιτεχνική
δημιουργία, τη βιωματική μάθηση, τη λογοτεχνία, την ιστορία.
Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εκπαιδευτικής δραστηριότητας είναι η μελέτη
αφενός της τοπικής ιστορίας, της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού μας, της
Ρόδου, με αφόρμηση την ιστορία του δράκοντα της Ρόδου, η καλλιέργεια του
κριτικού γραμματισμού στους μαθητές μας, η μύησή τους στις αρχές του πολιτισμού
και η ενεργοποίησή τους σε θέματα που άπτονται του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.
Στόχοι
Α. Θεματικοί – γνωστικοί στόχοι:
Γνωριμία με μια άγνωστη πτυχή της τοπικής ιστορίας της Ρόδου, αυτή του δράκοντα
της Ρόδου
Μελέτη του ιστορικού πλαισίου κατά το οποίο διαδραματίζεται η ιστορία, δηλαδή της
ιπποτικής περιόδου της Ρόδου.
Μελέτη της ενδυμασίας, του οπλισμού και όλων των εξωτερικών παραμέτρων που
συμπλήρωναν την εικόνα του μεσαιωνικού ιππότη.
Κατανόηση του κοινωνικο-πολιτισμικού πλαισίου της εποχής
Ανακάλυψη του φυσικού περιβάλλοντος εκείνης της εποχής και κατανόηση των
διαφορών με τη σημερινή.
Γνωριμία και εξοικείωση με ψηφιακά προγράμματα δημιουργίας κόμικς.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή αφηγηματικού λόγου με την αξιοποίηση
ποικίλων σημειωτικών κωδίκων, μαθησιακών πόρων και γνωστικών εργαλείων

46

Πρόγραμμα
Σπουδών
Νέας
Ελληνικής
Γλώσσας.
Ανάκτηση
από
http://www.moec.gov.cy/analytika_programmata/nea-analytika-programmata/nea_elliniki_glossa.pdf
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Καλλιτεχνική απόδοση σε εικόνες της ιστορίας του δράκοντα της Ρόδου και
αφηγηματική διασκευή της ιστορίας με βάση την μπαλάντα του Schiller “Der Kampf
Mit Dem Drachen” και τις γκραβούρες του Retzsch όπως δημοσιεύονται στο βιβλίο
του Αντώνη Mαϊλλη «Ο Δράκοντας Της Ρόδου».
Β. Παιδαγωγικοί στόχοι:










Διανεμητική – διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος.
Γνωριμία με το παρελθόν του τόπου τους (τοπική ιστορία), επαφή με την
πολιτιστική τους κληρονομιά.
Κατανόηση και επεξεργασία ποιητικών κειμένων, ιστορικών πηγών, εικόνων,
έργων τέχνης αλλά και πολυτροπικών κειμένων.
Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δημιουργικής έκφρασης.
Καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών μέσα από την έρευνα, τη μελέτη
και τη δημιουργία.
Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργατική μάθηση, την
έρευνα, τη βιωματική προσέγγιση.
Βίωμα χαράς, εξερεύνησης, ανακάλυψης και δημιουργίας.
Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας, επικοινωνίας, ανάληψη
πρωτοβουλιών, ευθυνών κ.α.
Ενεργοποίησή τους ως πολίτες μιας κοινωνίας και προσπάθεια ενεργούς
προσφοράς σε αυτήν.

Μεθοδολογία υλοποίησης
Αρχικά, για τη συνολική εξέταση του θέματος επιλέχθηκε η μέθοδος project, η
οποία προάγει τη βιωματική κι επικοινωνιακή ανάπτυξη σχεδίων εργασίας με την
οργάνωση μαθητών σε ομάδες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, με την οποία και
καθορίστηκε το πλαίσιο εργασίας και ο ρόλος καθενός από τους συμμετέχοντες,
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις κάθε μαθητή.
Προσεγγίσαμε την ιστορία μέσα από τη μελέτη ιστορικών πηγών και εικόνων,
την ιστο-εξερεύνηση, την προβολή ταινιών και ντοκιμαντέρ, τη συνεργασία με
άλλους φορείς, ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες, την επιτόπια μελέτη με
επισκέψεις, όπως στην Παλιά Πόλη της Ρόδου και σε μουσειακές εκθέσεις.
Μετά τη γνωριμία μας με το περιβάλλον και την εποχή, ακολούθησε η μελέτη
του ποιητικού κειμένου και η συγγραφή του σεναρίου από την ομάδα των
σεναριογράφων. Στη συνέχεια, αποφασίστηκε η μέθοδος δημιουργίας του κόμικ.
Θέλοντας να αναδείξουμε και να καλλιεργήσουμε το ιδιαίτερο ταλέντο ορισμένων
μαθητών στη ζωγραφική, αλλά και να διατηρήσουμε ένα ενιαίο ύφος, αποφασίστηκε
πρώτα να δημιουργηθούν τα σκίτσα από έναν μαθητή και στη συνέχεια οι
εικονογράφοι ανέλαβαν να χρωματίσουν κάθε εικόνα, ακολουθώντας, όμως, κοινή
γραμμή στην τεχνική και στην επιλογή των αποχρώσεων.
Για την ψηφιοποίηση του κόμικ είχαμε να επιλέξουμε από μια πληθώρα
προγραμμάτων δημιουργίας κόμικς. Δοκιμάσαμε μερικά από τα πιο γνωστά
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προγράμματα όπως το ComicBookCreator, το ComicLife, καθώς το λογισμικό που
αναπτύχθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά ComicStripCreator, αλλά και τα
διαδεδομένα στο διαδίκτυο προγράμματα web 2.0 όπως το Pixton και το Toondo.
Τελικά, μελετώντας και αντίστοιχη βιβλιογραφία καταλήξαμε στη χρήση του
ToonDoo, ενός Web εργαλείου δημιουργίας κόμικς από την εταιρία Jambav που
ασχολείται με Web παιχνίδια και λογισμικό για παιδιά.
Το πρόγραμμα είναι εύχρηστο, με πολλές επιλογές δημιουργίας και επεξεργασίας
χαρακτήρων και αντικειμένων. Οι εικόνες μπορούν να φορτωθούν εξωτερικά και να
επεξεργαστούν με τα εργαλεία του προγράμματος. Παρ’ ότι δίνει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιηθούν έτοιμες φιγούρες ή να σχεδιαστούν νέοι χαρακτήρες, εμείς
επιλέξαμε να εισάγουμε τις ιδιόχειρες δημιουργίες των μαθητών στο πρόγραμμα και
στη συνέχεια να τις επεξεργαστούμε ψηφιακά. Παράλληλα, προσθέσαμε και τα
αντίστοιχα κείμενα που συνόδευαν κάθε εικόνα.
Εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα παραγωγής τόσο κόμικ στριπ όσο και βιβλία
κόμικς, δημιουργήσαμε το δικό μας comicbook το οποίο μπορεί να δημοσιευτεί σε
άλλα site ή blog, και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook. Το περιβάλλον
βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.toondoo.com/.
Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Α΄ φάση: Συγκρότηση ομάδας και συμβόλαιο συνεργασίας
Αρχικά, συγκροτήθηκε η ομάδα του προγράμματος με τους μαθητές του Β4
τμήματος. Όμως, στη συνέχεια, στις δημιουργικές ομάδες εντάχθηκαν και μαθητές
από το πρόγραμμα «Η καστροπολιτεία της Ρόδου», καθώς η κοινή σε πολλά σημεία
θεματική των δύο προγραμμάτων επέτρεπε τη συνεργασία και την από κοινού
δράση.
Ως χώρος συναντήσεων της ομάδας ορίστηκε το συγκρότημα του 4ου
Γυμνασίου Ρόδου, είτε μία από τις διδακτικές αίθουσες είτε το εργαστήριο
πληροφορικής. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκε και η σχολική βιβλιοθήκη για την
άντληση πληροφοριών μέσω βιβλιογραφικής έρευνας. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν
επισκέψεις και σε άλλους χώρους, όπως η παλιά πόλη της Ρόδου και ο ιππικός
όμιλος «Κάδμος».
Στις πρώτες συναντήσεις επιχειρήθηκε μέσα από παιχνίδια η καλύτερη γνωριμία
των μελών της ομάδας και η εξοικείωσή τους τόσο μεταξύ τους όσο και με τις
υπεύθυνες καθηγήτριες. Ακολούθησε η σύνταξη, με συμμετοχή όλης της ομάδας του
προγράμματος, ενός συμβολαίου συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε από όλα τα μέλη
της, καθηγήτριες και μαθητές/-τριες και με το οποίο τα μέλη συμφωνούσαν στους
κανόνες που θα έπρεπε να τηρήσουν για την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του
προγράμματος.
Στη συνέχεια ορίστηκαν τακτικές συναντήσεις στο χώρο του σχολείου και
καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα εργασιών με βάση τους τομείς μελέτης που
ενδιέφεραν περισσότερο τους μαθητές κι έκριναν ότι θα ήταν απαραίτητοι για τη
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δημιουργία του κόμικ. Τέλος, διασαφηνίστηκε μέσα από διάλογο ο ρόλος καθενός
από τους συμμετέχοντες.
Β΄ φάση: υλοποίηση προγράμματος
Αρχικά, οι μαθητές διάβασαν την ιστορία του δράκου της Ρόδου όπως αυτή
αποτυπώνεται στο βιβλίο του Α. Μαΐλλη «Ο δράκοντας της νήσου Ρόδου» και στη
μπαλάντα του Friedrich Schiller “Der Kampf Mit Dem Drachen”. Στο ίδιο βιβλίο
παρατήρησαν και τις γκραβούρες του Retzsch. Στη συνέχεια, άρχισε η προσπάθεια
τοποθέτησης της ιστορίας στον τόπο και το χρόνο.
Για το λόγο αυτό, επιδιώκοντας να ενταχθεί χρονικά η ιστορία του δράκου στην
ευρύτερη τοπική ιστορία, μελετήθηκε ιδιαίτερα η περίοδος της ιπποτοκρατίας στο
νησί, κατά την οποία και διαδραματίζεται. Μετά τη θεωρητική προσέγγιση στη
σχολική αίθουσα και στο εργαστήριο πληροφορικής με ιστοεξερεύνηση, ακολούθησε
διδακτική επίσκεψη με ξενάγηση στην παλιά πόλη της Ρόδου που αποτελεί και το
σκηνικό της ιστορίας. Περιηγήθηκαν στα σημαντικότερα κτήρια του Κολλακίου,
παρατήρησαν την οχύρωση, τους θυρεούς, τα οικόσημα και άλλα σημεία της παλιάς
πόλης. Οι εντυπώσεις, οι απορίες και οι γνώσεις που αποκόμισαν αποτέλεσαν σημεία
συζήτησης και επεξεργασίες στις επόμενες συναντήσεις και καθόρισαν και τις
μετέπειτα δράσεις.
Έτσι, μετά τα κτίρια, το αντικείμενο μελέτης στράφηκε στο ανθρωπογενές
περιβάλλον, τη κοινωνική δομή, την οικονομία και τον πολιτισμό της εποχής.
Συνεργαζόμενοι σε ομάδες διερεύνησαν την εθνική και ταξική σύνθεση του τάγματος
των ιπποτών, τη διοικητική οργάνωση, τα ιπποτικά αξιώματα, αλλά και τις
οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων, τα επαγγέλματα και τις ασχολίες τους.
Δημιουργικό αποτέλεσμα αυτής της μελέτης ήταν η κατασκευή οικοσήμων σε
συνεργασία με το πολιτιστικό πρόγραμμα «Η καστροπολιτεία της Ρόδου».
Ιδιαίτερα το ενδιαφέρον τους στράφηκε στην ενδυμασία και τον οπλισμό των
ιπποτών, τα άλογα και τους τρόπους ίππευσής τους. Μέσα από τη μελέτη εικόνων,
χειρογράφων και γκραβουρών της εποχής, αλλά και την επιτόπια βιωματική έρευνα
στη μουσειακή έκθεση ενδυμασίας και οπλισμού στο παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου, κατάφεραν να δημιουργήσουν μία σφαιρική εικόνα του Μεσαιωνικού
ιππότη και των απλών κατοίκων της μεσαιωνικής πόλης. Ακόμα, με την επίσκεψη
στον ιππικό όμιλο Ρόδου «Κάδμος» παρατήρησαν εκ του σύνεγγυς τα άλογα και
ενημερώθηκαν για τη φροντίδα, την εκπαίδευση και την ίππευσή τους. Στη συνέχεια,
παρακολούθησαν το απόσπασμα από βίντεο του National Geographic Channel47 για
το δράκο της Ρόδου και μελέτησαν το βιβλίο του Βαγγέλη Παυλίδη, «Ρόδος 1306 –
1522, μια Ιστορία».
Μετά από αυτή την ενδελεχή μελέτη της εποχής οι μαθητές ήταν έτοιμοι πια να
προχωρήσουν στη δημιουργία του κόμικ. Χωρίστηκαν σε ομάδες: ομάδα διασκευής
και αφήγησης/σεναρίου, ζωγραφικής και εικονογράφησης, ψηφιοποίησης. Η πρώτη
47

https://www.youtube.com/watch?v=p70h1gxcInk
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ομάδα ανέλαβε να ξαναδιαβάσει την ιστορία του δράκου και να γράψει το σενάριο
και την αφήγηση. Η δεύτερη ομάδα, χρησιμοποιώντας το σενάριο της πρώτης, να
ζωγραφίσει τα σκίτσα του κόμικ. Αρχικά, δοκιμάστηκαν διαφορετικές τεχνικές, όμως
για να διατηρηθεί η ομοιομορφία αποφασίστηκε να ζωγραφήσει τα σκίτσα ένας,
ιδιαίτερα ταλαντούχος μαθητής. Στη συνέχεια, οι μαθητές της ομάδας αποφάσισαν τα
χρώματα που θα χρησιμοποιούσαν και προχώρησαν στην εικονογράφηση. Τέλος, τα
τελειοποιημένα σκίτσα αποτέλεσαν αντικείμενο ψηφιακής επεξεργασίας από την
τρίτη ομάδα και στη συνέχεια τις εισήγαγαν στο πρόγραμμα toondoo, τις
επεξεργάστηκαν και πρόσθεσαν τα αντίστοιχα κείμενα. Τέλος, δημιουργήσαμε το
δικό μας comicbook, το οποίο μπορεί να δημοσιευτεί σε άλλα site ή blog, και σε άλλα
κοινωνικά δίκτυα, όπως το facebook.
Γ΄ φάση: Δράσεις - Διάχυση των αποτελεσμάτων
Το παραγόμενο αποτέλεσμα υπάρχει στο διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.toondoo.com//ViewBook.toon?bookid=580364 και φιλοδοξούμε κάποια
στιγμή να παραχθεί και σε έντυπη μορφή. Στοχεύοντας σε μια εξοικείωση της
μαθητικής κοινότητας με την ιστορία του δράκου και στη διατήρηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς του νησιού, το πρόγραμμα θα παρουσιαστεί στο σύνολο της
εκπαιδευτικής κοινότητας στις 11 Μαΐου 2015 σε μία εκδήλωση που διοργανώνει το
4ο Γυμνάσιο Ρόδου για την παρουσίαση των εκπονούμενων από αυτό εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων. Ακόμα, θα φιλοξενηθεί στο τελευταίο τεύχος του ηλεκτρονικού
περιοδικού του σχολείου μας, http://schoolpress.sch.gr/tastarakia/. Τέλος,
σχεδιάζουμε την παρουσίασή του στα πλαίσια του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Ρόδου,
στο οποίο πιθανόν να συμμετάσχουμε ως εθελοντές, με την ελπίδα να μοιραστούμε
τα συναισθήματα που βιώσαμε και τις γνώσεις που αποκομίσαμε και με την ευρύτερη
τοπική κοινωνία.
Συμπεράσματα
Για μας, παραφράζοντας την καβαφική Ιθάκη, ήταν μακρύς ο δρόμος αυτού του
ταξιδιού, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Μας ταξίδεψε σε χρόνους μακρινούς
της ιστορίας της πόλης μας και του νησιού μας, μας μύησε στον κόσμο των Ιπποτών.
Μαζί του γνωρίσαμε καλύτερα την (Μεσαιωνική) Παλιά Πόλη κι ανακαλύψαμε
πολλούς από τους θησαυρούς που κλείνει στις μυστικές γωνιές της. Ποτέ πια η ματιά
μας στην πόλη μας δεν θα είναι ίδια. Το ενδιαφέρον μας γι’ αυτή ενεργοποιήθηκε και
η διάθεση για προσφορά στο κοινό καλό ατσαλώθηκε.
Κι από τη μαγεία της ποίησης του Schiller και της ζωγραφικής, από την πένα και
τα χρώματα, περάσαμε στον κόσμο της τεχνολογίας και του διαδικτύου. Κι εκεί
δημιουργικό το ταξίδι μας. Καρδιά και νους, χέρι και μάτι, μαθητές και καθηγητές,
συνεργαστήκαμε με τον πλέον δημιουργικό τρόπο προσφέροντας ένα, κατά τη γνώμη
μας, πολύ όμορφο αποτέλεσμα. Η γνώση έγινε βίωμα, η ιδέα πράξη.
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Το ταξίδι της γνώσης και της δημιουργίας ποτέ δεν τελειώνει. Ελπίζουμε το
εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα να αποτελέσει κι ένα χρηστικό εργαλείο σε
συναδέρφους που θα θελήσουν να κάνουν κάτι ανάλογο.
Ευχαριστήριο
Κλείνοντας, δεν θα έπρεπε να παραλείψουμε να ευχαριστήσουμε όσους
βοήθησαν στην υλοποίηση του προγράμματος: τον ξεναγό Νίκο Ξυλουρά, για την
ξενάγηση στην παλιά πόλη της Ρόδου, την 4η εφορία βυζαντινών αρχαιοτήτων Ρόδου
και τον προϊστάμενο φύλαξης του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, κ. Νικήτα
Μπάκα, τον ιππικό όμιλο «Κάδμο» για τη φιλοξενία και ξενάγηση στους χώρους του,
τη Διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών του 4ου Γυμνασίου Ρόδου, τους γονείς
και κηδεμόνες των μαθητών μας και φυσικά τους ίδιους τους μαθητές μας που με
τόσο ζήλο εργάσθηκαν για την ολοκλήρωση του προγράμματος.
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Παράρτημα φωτογραφιών
2.

Εικόνα 1-2 : Ξενάγηση στην παλιά πόλη.

1.

Εικόνα 3-4 :
Μελέτη των
οχυρώσεων

3.

4.
5.
6.

Εικόνες 5- 6 :
Μελετώντας τα άλογα…
στον ιππικό όμιλο «Κάδμο»
7.

8.

9.

10.

223

Εικόνες 7 -10: Ιπποτικός οπλισμός στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου
Εικόνες 11 -12:
Μελετώντας τα
οικόσημα … στο
Παλάτι του Μεγάλου
Μαγίστρου

11.

12.

Φάσεις της δημιουργίας του κόμικ

Εικόνα 11α: ένα από τα σκίτσα

Εικόνα 11β: μετά την εικονογράφηση

Εικόνα 11γ: μετά την ψηφιακή επεξεργασία

Εικόνα 11δ: απόσπασμα από το ψηφιακό κόμικ
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Η καστροπολιτεία της Ρόδου:
ανακαλύπτω το παρόν, ταξιδεύω στο παρελθόν,
οραματίζομαι το μέλλον της.
Τσαμασίρου Σταυρούλα
Φιλόλογος, ΠΕ 02, υπεύθυνη προγράμματος,
4ο Γυμνάσιο Ρόδου
tsamsta@sch.gr

Σωτηρίου Κλεοπάτρα
Φιλόλογος, ΠΕ 02,
sotiriouk@sch.gr

Τσατταλιός Νίκος
Τεχνολόγος, ΠΕ 17,
zefyrosclub@gmail.com

Περίληψη
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το πολιτιστικό πρόγραμμα που
εκπονήθηκε από μαθητές και καθηγητές του 4ου Γυμνασίου Ρόδου το σχολικό έτος
2014-2015 με αντικείμενο μελέτης την παλιά πόλη της Ρόδου. Η γειτνίαση του
σχολικού συγκροτήματος με το πολεοδομικό αυτό τμήμα της πόλης της Ρόδου και η
καθημερινή και άμεση επαφή των μαθητών μας με αυτό αποτέλεσε την αφορμή για
την περεταίρω ενασχόληση με το θέμα. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές κι
επιστημονικές μεθόδους ενσκήψαμε στην ιστορία της μεσαιωνικής πόλης,
αναζητήσαμε στοιχεία του παρελθόντος της, ερευνήσαμε το παρόν της και
αναρωτηθήκαμε για το μέλλον της. Ευελπιστώντας στη δημιουργία ενεργών και
υπεύθυνων πολιτών, αναζητήσαμε δράσεις που να διαχέουν τα συμπεράσματα της
μελέτης μας και να δημιουργήσουν γόνιμο προβληματισμό για το μέλλον.
Λέξεις Κλειδιά: παλιά (μεσαιωνική) πόλη της Ρόδου, τοπική ιστορία, ενεργός πολίτης,
πολιτισμική ετερότητα, ιπποτοκρατία, ιππότες.

Εισαγωγή
Έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια χώρα κι ένα νησί με μακραίωνη ιστορία και
μεγάλη πολιτιστική παράδοση. Καθημερινό στολίδι στα μάτια μας η Μεσαιωνική
Πόλη της Ρόδου, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO από
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το 1988, μία καστροπολιτεία ζωντανή και κατοικημένη εδώ και πολλούς αιώνες, η
μεγαλύτερη ζωντανή Μεσαιωνική Πόλη της Ευρώπης.
Αυτό το ζωντανό κομμάτι του πολεοδομικού ιστού της πόλης της Ρόδου
αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης του παρόντος εκπαιδευτικού προγράμματος και
προσεγγίστηκε πολυεπίπεδα. Το ζητούμενο δεν ήταν άλλη μια ιστορική παρατήρηση
της Μεσαιωνικής πόλης και των κτισμάτων της, μια τουριστική ματιά, αλλά μια
εμβάθυνση στις επιδράσεις που δέχθηκε με την πάροδο των αιώνων, με ιδιαίτερη
εστίαση στην ιπποτική περίοδο, αλλά και την εξέλιξη του πολεοδομικού αυτού
συγκροτήματος αλλά και των κατοίκων της ως τις μέρες μας.
Η επιλογή του θέματος έγινε με γνώμονα ακριβώς το σημαντικό ρόλο που
διαδραματίζει η Παλιά ή Μεσαιωνική πόλη στη ζωή της πόλης της Ρόδου, αλλά
κυρίως των μαθητών μας, καθώς η σχολική μας μονάδα βρίσκεται μερικά μόλις μέτρα
από τα τείχη της και αρκετοί μαθητές μας είναι κάτοικοί της.
Παράλληλα, στηριζόμενοι στην ολιστική αντίληψη για την πρόσληψη της
γνώσης, τον ανακαλυπτικό και συνεργατικό τρόπο μάθησης, τη βιωµατική
διαθεµατική προσέγγιση, την έρευνα, στοχεύσαμε στη διαμόρφωση κριτικών στάσεων
απέναντι στο συγχρονικό γίγνεσθαι, στην επαφή των μαθητών μας µε την πολιτιστική
κληρονομιά του τόπου τους, στην καλλιέργεια σεβασµού και κατανόησης του
πολιτισµικά διαφορετικού, και στην ενεργοποίηση των μαθητών μας με τη ανάληψη
δράσεων και την υιοθέτηση πρακτικών που στοχεύουν στη βελτίωση της
καθημερινότητας της Μεσαιωνικής πόλης και την αειφόρο ανάπτυξή της.
Για την επίτευξη των στόχων μας, επιδιώχθηκε το άνοιγμα του σχολείου στην
κοινωνία, µέσω της συνεργασίας εκπαιδευτικών και μαθητών µε ποικίλους φορείς και
πρόσωπα της τοπικής κοινωνίας. Παράλληλα, απώτερος στόχος μας ήταν μια
εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη, το να καταστεί δηλαδή ο μαθητής
πληροφορημένος πολίτης έχοντας αναπτύξει εργαλεία γνώσης και κατανόησης με
καλλιεργημένη τη δυνατότητα ενεργούς και υπεύθυνης συμμετοχής σε μελλοντικές
δράσεις με σκοπό το κοινό όφελος.

Στόχοι
Α. Θεματικοί – γνωστικοί στόχοι:
1. Γνωριμία με το κορυφαίο μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής μας κληρονομιάς,
τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου ( τοπική Ιστορία).
2. Μελέτη του ιστορικού πλαισίου, δηλαδή της ιπποτικής περιόδου της Ρόδου.
3. Μελέτη της χωρορρυθμίας, του πολεοδομικού σχεδιασμού της Παλιάς πόλης και
της αρχιτεκτονικής δομής των κτισμάτων της.
4. Κατανόηση του κοινωνικοπολιτισμικού πλαισίου της εποχής.
5. Μελέτη εραλδικών μνημείων και εθνικών συμβόλων του ιπποτικού τάγματος
6. Διερεύνηση της πολεμικής δράσης των ιπποτών και μελέτη της ενδυμασίας και
του οπλισμού τους.
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7. Μελέτη μύθων και παραδόσεων της ιπποτικής εποχής και η επιβίωσή τους στο
σήμερα.
8. Ανακάλυψη του φυσικού περιβάλλοντος εκείνης της εποχής και κατανόηση των
διαφορών με τη σημερινή.
9. Πρακτικές αειφορικής διαχείρισης του μνημείου (προστασία, προοπτικές
ανάπτυξης, προτάσεις αξιοποίησης).
10. Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην παραγωγή αφηγηματικού λόγου με την αξιοποίηση
ποικίλων σημειωτικών κωδίκων, μαθησιακών πόρων και γνωστικών εργαλείων.
11.Εξοικείωση με ψηφιακά προγράμματα και εργαλεία.
Β. Παιδαγωγικοί στόχοι:
1. Διαθεματική – διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος.
2. Γνωριμία με το παρελθόν του τόπου (τοπική ιστορία), επαφή με την πολιτιστική
κληρονομιά.
3. Εξοικείωση με την έρευνα, μελέτη κατανόηση και αξιολόγηση λογοτεχνικών
κειμένων, ιστορικών πηγών, εικόνων, έργων τέχνης αλλά και πολυτροπικών
κειμένων.
4. Ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης.
5. Καλλιέργεια της αισθητικής των μαθητών μέσα από την έρευνα, τη μελέτη και τη
δημιουργία.
6. Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων μέσα από τη συνεργατική μάθηση, την έρευνα,
τη βιωματική προσέγγιση.
7. Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, συνεργασίας και επικοινωνίας.
8. Βιώματα χαράς, ικανοποίησης και αυτοεκτίμησης μέσα από τις διαδικασίες
εξερεύνησης, ανακάλυψης και δημιουργίας.
9. Η κατανόηση του πολιτισμικά διαφορετικού και η διαμόρφωση θετικής στάσης.
10. Ανάπτυξη συνεργασίας με κρατικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς.
11. Καλλιέργεια της συνείδησης της ενεργού, εθελοντικής δράσης και προσφοράς,
ανάληψη πρωτοβουλιών και ευθυνών.
Μεθοδολογία υλοποίησης
Αρχικά, για τη συνολική εξέταση του θέματος επιλέχθηκε η μέθοδος project,
Οι μαθητές οργανώθηκαν σε ομάδες με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο , με την οποία
και καθορίστηκε το πλαίσιο εργασίας και ο ρόλος καθενός από τους συμμετέχοντες.
Τα μέλη των ομάδων ορίστηκαν ισότιμα και συνυπεύθυνα και εργάστηκαν με
πολλαπλές συνεργασίες. Η διαθεματική προσέγγιση αποτέλεσε τον κύριο δομικό
άξονα του προγράμματος, με στόχο την ολιστική προσέγγιση της γνώσης μέσα από
τη διασύνδεση των μαθημάτων και τη διερεύνηση.
Προσεγγίσαμε το θέμα μας μέσα από τη διερεύνηση και τη μελέτη ιστορικών
πηγών, υλικών τεκμηρίων αλλά και την ιστοεξερεύνηση, και την προβολή
παρουσιάσεων και ντοκιμαντέρ. Επίσης αποφασίστηκε η συνεργασία με ειδικούς
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επιστήμονες και επαγγελματίες και υλοποιήθηκε επιτόπια μελέτη με επισκέψεις στην
Παλιά πόλη και σε μουσειακές εκθέσεις.
Κατά τη διάρκεια του υλοποίησης του προγράμματος, θεωρήθηκε αναγκαία η
αξιολόγηση της πορείας των εργασιών από τα μέλη της κάθε ομάδας, για την
προσαρμογή του σχεδιασμού στα εκάστοτε δεδομένα. Τέλος, με στόχο το άνοιγμα
του σχολείου στην κοινωνία, αποφασίστηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε
συνεργασία με άλλους φορείς.
Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Α΄ φάση : Συγκρότηση ομάδας, συμβόλαιο συνεργασίας, προσδιορισμός πεδίων
διερεύνησης
Αρχικά συγκροτήθηκε η ομάδα του προγράμματος με όσους μαθητές των
τμημάτων Β1 και Β3 το επιθυμούσαν. Η κοινή θεματολογία του προγράμματος αυτού
με το αντίστοιχο με τίτλο « Ο Δράκοντας της νήσου Ρόδου» όσον αφορά στη
διερεύνηση του ιστορικού πλαισίου, μας οδήγησε στη συνεργασία των μαθητών των
δύο προγραμμάτων και στην πραγματοποίηση αρκετών κοινών συναντήσεων.
Ως χώρος συναντήσεων της ομάδας ορίστηκε το εργαστήριο πληροφορικής του 4ου
Γυμνασίου Ρόδου, ένας χώρος οικείος στους μαθητές, εξοπλισμένος με Η/Υ και
σύνδεση στο διαδίκτυο. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν σχολικές αίθουσες καθώς
και ο χώρος της Σχολικής βιβλιοθήκης για την άντληση πληροφοριών μέσω
βιβλιογραφικής έρευνας. Επίσης συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν και στο πεδίο
μελέτης, την παλιά πόλη.
Ακολούθως οι μαθητές και οι μαθήτριες οργανώθηκαν σε επιμέρους ομάδες
σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Συντάχθηκε με τη συμμετοχή όλων των
μαθητών ένα συμβόλαιο συνεργασίας το οποίο υπογράφηκε από όλα τα μέλη της,
εκπαιδευτικούς και μαθητές, και με το οποίο τα μέλη συμφωνούσαν σε
αδιαπραγμάτευτους κανόνες με στόχο την ομαλή και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του
προγράμματος.
Στη συνέχεια καθορίστηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας και διασαφηνίστηκε με
διάλογο ο ρόλος καθενός από τους συμμετέχοντες. Ορίστηκαν τακτικές συναντήσεις
στους χώρους που προεπιλέχθηκαν και καταρτίστηκε χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Έπειτα οι μαθητές, με τη διακριτική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, επέλεξαν τα
θέματα που τους ενδιέφεραν σχετικά με την Καστροπολιτεία της Ρόδου και με τα
οποία θα ήθελαν να ασχοληθούν. Αποφασίστηκε να γίνει η διερεύνηση των παρακάτω
θεματικών ενοτήτων που έχουν άμεση σχέση με την Καστροπολιτεία της Ρόδου:

Γνωριμία με την τοπική Ιστορία. Η ίδρυση, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της
Καστροπολιτείας της Ρόδου ανά τους αιώνες και ειδικότερα κατά την ιπποτική
περίοδο.

Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της παλιάς πόλης, η αρχιτεκτονική δομή των
κτισμάτων, η οχύρωση και η οργάνωση των οικισμών και η εναρμόνισή τους με το
φυσικό περιβάλλον.
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Η εθνική και ταξική σύνθεση του πληθυσμού της Καστροπολιτείας, η διοικητική
οργάνωση και οι οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων, ο πνευματικός βίος
και ο πολιτισμός της.
 Η εξέλιξη ανά τους αιώνες και η μελλοντική προοπτική της.
Β΄ Φάση : Διαδικασίες υλοποίησης
Το πολιτιστικό πρόγραμμα διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη:
Στο πρώτο εισαγωγικό μέρος πραγματοποιείται η πρώτη επαφή των μαθητών
με το μνημείο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την Καστροπολιτεία της Ρόδου.
Αρχικά η διδακτική προσέγγιση γίνεται με συζήτηση αλλά και προβολή σχετικών
εικόνων. Με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών, οι μαθητές παροτρύνονται να
εκφράσουν ελεύθερα τις γνώσεις τους, τις οποίες ταξινομούν και καταγράφουν.
Στο δεύτερο μέρος, κατά τις επόμενες συναντήσεις οι μαθητές, αφού
παρακολούθησαν προβολή παρουσίασης σχετικής με την Ιστορία της Ρόδου,
αξιοποιώντας την προεμπειρία από τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας της Α΄ και Β΄
τάξης, ενθαρρύνονται να διερευνήσουν και να μελετήσουν θέματα σχετικά με τον
πολεοδομικό σχεδιασμό, τη δομή της Καστροπολιτείας, τις οχυρώσεις και τον τρόπο
οργάνωσης των οικισμών. Επαρκώς εξοπλισμένοι σε θεωρητικό επίπεδο,
εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με την πραγματοποίηση επίσκεψης και ξενάγησης
στην Παλιά πόλη. Περιηγούνται στα σημαντικότερα κτήρια του Κολλακίου και
εξοικειώνονται με έννοιες που θα πραγματευτούν στη συνέχεια ( Γλώσσες, θυρεοί,
οικόσημα, πύλη, προμαχώνας κ.α.) Στη συνέχεια των συναντήσεών μας, στη σχολική
τάξη, οι μαθητές εκφράζουν τα συναισθήματά τους, διατυπώνουν απορίες και
προβληματισμούς και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας τις εντυπώσεις τους από την
επίσκεψη. Το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού μας προγράμματος ολοκληρώνεται
στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας, όπου με στόχο την εμπέδωση των
γνώσεων που αποκόμισαν από την επίσκεψη και παράλληλα την καλλιέργεια της
καλλιτεχνικής και δημιουργικής τους έκφρασης, εξοικειώνονται με ψηφιακά εργαλεία
και δημιουργούν τα δικά τους έργα (ψηφιακές αφίσες, συννεφόλεξα κ.α.). Τέλος, οι
μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες διασκεδάζουν παίζοντας εκπαιδευτικά επιτραπέζια
παιχνίδια.
Στο τρίτο μέρος του προγράμματος αναπτύσσονται ειδικά σχεδιασμένες
δραστηριότητες με σκοπό οι μαθητές συνεργαζόμενοι σε ομάδες να μελετήσουν το
ανθρωπογενές περιβάλλον (κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός) της Καστροπολιτείας
της Ρόδου κατά την Ιπποτική περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό αρχικά οι μαθητές ερευνούν
πηγές για την εθνική και ταξική σύνθεση του τάγματος των ιπποτών, τη διοικητική
οργάνωση, τα ιπποτικά αξιώματα, τα οικόσημα. Επιπλέον, αντλούν πληροφορίες για
τις οικονομικές δραστηριότητες των κατοίκων, τα επαγγέλματα και τις ασχολίες τους
και κάνουν συγκρίσεις με τις αντίστοιχες δραστηριότητες των ανθρώπων της
σύγχρονης παλιάς πόλης, εκφράζοντας τα προσωπικά τους βιώματα. Στην επόμενη
συνάντηση της ομάδας οι μαθητές σχεδιάζουν και δημιουργούν με πηλό τα δικά τους
οικόσημα και το οικόσημο του προγράμματος. Ακολούθως, οι μαθητές ερευνώντας
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τον πνευματικό βίο και πολιτισμό των κατοίκων, ασχολήθηκαν με την καθημερινή
ζωή, τα ήθη και τα έθιμα, τους μύθους και τις παραδόσεις που επιβίωσαν μέχρι
σήμερα. Αναγνωρίζοντας τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης, οι μαθητές
εμβάθυναν στην συνύπαρξη των τριών σημαντικότερων θρησκειών, της εβραϊκής,
χριστιανικής και μωαμεθανικής και την συνέδεσαν με τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα
των κτισμάτων της παλιάς πόλης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έδειξαν επίσης για την ενδυμασία και τον οπλισμό των
ιπποτών μελετώντας εικόνες, χειρόγραφα και γκραβούρες. Στη συνέχεια, με στόχο τη
βιωματική προσέγγιση του Μεσαιωνικού ιππότη, οι μαθητές επισκέφθηκαν τη
μουσειακή έκθεση ενδυμασίας και οπλισμού στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και
επιδιώκοντας την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση τους, πραγματοποιήθηκε
προγραμματισμένη επίσκεψη στον ιππικό όμιλο Ρόδου «Κάδμος», όπου οι μαθητές
είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τα άλογα και να ενημερωθούν για θέματα
φροντίδας, εκπαίδευσης και ίππευσής τους. Ακολούθως, στη σχολική, διάβασαν από
μετάφραση τη μπαλάντα του Schiller «Ο αγώνας με το Δράκο» και συνεργάστηκαν
με τους μαθητές του προγράμματος «Ο Δράκοντας της νήσου Ρόδου σε κόμικς»,
συμμετέχοντας στη δημιουργία των σκίτσων.
Το τέταρτο μέρος του προγράμματός μας ήταν αφιερωμένο στην αειφόρο
διαχείριση και ανάπτυξη της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου. Οι μαθητές συζήτησαν
για την αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, για τις προοπτικές
οικονομικής ανάπτυξης της παλιάς πόλης και επεσήμαναν τα προβλήματα που
προκαλούνται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες στην περιοχή. Περιηγήθηκαν στους
δρόμους της Μεσαιωνικής πόλης και φωτογράφησαν στιγμιότυπα της καθημερινής
ζωής, αποτυπώνοντας όλα όσα τους εντυπωσίασαν θετικά ή αρνητικά. Τέλος,
κατέγραψαν σε φύλλο εργασίας τις εντυπώσεις τους και κατέθεσαν τις προτάσεις τους
για την προστασία και αξιοποίησή της. Αποτιμώντας την μέχρι τότε εμπειρία τους
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις
γνώσεις και εμπειρίες που αποκόμισαν.
Γ΄ φάση: Δράσεις - Διάχυση των αποτελεσμάτων
Κατά τη διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές δημιούργησαν ψηφιακές αφίσες,
οικόσημα και ζωγραφιές με στόχο τη διάδοση ορισμένων από τις γνώσεις που
αποκόμισαν και στους συμμαθητές τους. Μέρος των επιμέρους εργασιών τους,
αφίσες, φωτογραφίες, οικόσημα, κ.α., θα παρουσιαστεί στο σύνολο της εκπαιδευτικής
κοινότητας στις 11 Μαΐου σε μία εκδήλωση που διοργανώνει το 4ο Γυμνάσιο Ρόδου
για την παρουσίαση των εκπονούμενων από αυτό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Επίσης, σε ειδικό αφιέρωμα του ηλεκτρονικού περιοδικού του σχολείου μας,
http://schoolpress.sch.gr/tastarakia/ θα φιλοξενηθούν και τα αποτελέσματα –
συμπεράσματα του προγράμματος.
Αναλαμβάνοντας δράση και θέλοντας να παρέμβουμε προς την επίλυση
ορισμένων από τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες της παλιάς πόλης,
αποφασίσαμε τη σύνταξη επιστολής προς το δήμαρχο της πόλης στην οποία θα
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περιγράφονται οι προτάσεις και εισηγήσεις των μαθητών για τη βελτίωση της
περιοχής με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη της. Τέλος, σχεδιάζουμε την παρουσίασή
του προγράμματος στα πλαίσια του Μεσαιωνικού Φεστιβάλ Ρόδου, στο οποίο πιθανόν
να συμμετάσχουμε ως εθελοντές, με την ελπίδα να μοιραστούμε τα συναισθήματα που
βιώσαμε και τις γνώσεις που αποκομίσαμε και με την ευρύτερη τοπική κοινωνία.
Συμπεράσματα
Η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου αποτελεί μνημειακό αρχιτεκτονικό σύνολο
παγκόσμιας ιστορικής σημασίας. Πολυσήμαντο οχυρό κατά τη Μεσαιωνική περίοδο,
υπήρξε και εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα σταυροδρόμι λαών και πολιτισμών.
Ως μνημείο διαδοχικών πολιτισμών και ιστορίας, η φήμη της ταξιδεύει στα πέρατα
της γης και προκαλεί το διαρκές ενδιαφέρον των μελετητών.
Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της Μεσαιωνικής πόλης αποτέλεσε και για
μας ενδιαφέρουσα πρόκληση και συνετέλεσε στην επιλογή της ως γνωστικού
αντικειμένου του προγράμματός μας.
Με την πολυεπίπεδη προσέγγιση του θέματος και αναζήτηση φέραμε στην
επιφάνεια όλους τους τομείς έρευνας και μελέτης του προγράμματος. Όλοι οι
συμμετέχοντες αντιλήφθηκαν ότι αντικείμενο της ιστορικής γνώσης και έρευνας δεν
αποτελεί μόνο ο χώρος με τα αρχιτεκτονήματα του αλλά κυρίως οι ανθρώπινες
ομάδες που έζησαν σύγχρονα ή διαχρονικά στο χώρο αυτό και τον επηρέασαν με τη
δράση τους, Έτσι συνειδητοποίησαν τα ποικίλα στοιχεία που συνθέτουν την
πολιτιστική τους ταυτότητα και ανακάλυψαν την αλληλεπίδραση του ελληνικού
πολιτισμού με άλλους πολιτισμούς.
Με τις δράσεις που οργανώσαμε, οι μαθητές ανέπτυξαν την κριτική τους
ικανότητα, γεύτηκαν τη χαρά της εξερεύνησης, της ανακάλυψης και της συνεργασίας,
άντλησαν έμπνευση και εκφράστηκαν δημιουργικά. Πέρα όμως από τις γνώσεις και
τις εμπειρίες που αποκόμισαν, διαμόρφωσαν στάσεις και αξίες σημαντικές για την
κοινωνική και προσωπική τους ζωή, όπως της αποδοχής του πολιτισμικά
διαφορετικού, της συμμετοχής, της υπευθυνότητας, του δημοκρατικού διαλόγου.
Παράλληλα ευαισθητοποιήθηκαν σε θέματα προστασίας του οικιστικού
περιβάλλοντος και κατανόησαν τον καθοριστικό ρόλο της εθελοντικής δράσης και
προσφοράς.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος μας γέμισε με περηφάνια και
ικανοποίηση. Ήταν για όλους μας μια μοναδική και αξέχαστη εμπειρία.
Ευχαριστήρια
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του
προγράμματος: την 4η Εφορεία βυζαντινών αρχαιοτήτων Ρόδου και τον προϊστάμενο
φύλαξης του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου κ. Νικήτα Μπάκα, τον ξεναγό κ.
Νίκο Ξυλουρά, για την ξενάγηση στην παλιά πόλη, τον ιππικό όμιλο Ρόδου
«Κάδμο» για τη φιλοξενία , τη Διεύθυνση και το σύλλογο των καθηγητών του 4ου
Γυμνασίου Ρόδου, τους κηδεμόνες των μαθητών και τέλος τους ίδιους τους μαθητές.
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Εικόνες 1,2,3,4 : Από την ξενάγηση στην Παλιά πόλη

233

5

6

7

Εικόνες 5,6,7 : Τα δικά μας οικόσημα
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Εικόνες 8,9,10: Από την επίσκεψη στην έκθεση ενδυμασίας – οπλισμού στο Παλάτι

Εικ. 11

Εικ. 12

Εικ.13

Εικόνες 11, 12, 13: Φωτογραφίζοντας όσα χρειάζονται βελτίωση...
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Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες
Ελένη Κρικέλη
Εκπαιδευτικός Φιλόλογος ΠΕΟ2
1ο Γυμνάσιο Κω
helkrik@yahoo.gr

Περίληψη
Το Πολιτιστικό Πρόγραμμα «-Προετοιμάζοντας τη θεατρική παράσταση:
«Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» στα πλαίσια της γνωριμίας των μαθητών με τον
παλιό ελληνικό κινηματογράφο εκπονήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Κω κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2013-14. Συμμετείχαν 25 μαθητές του σχολείου μας με τον συντονισμό
και την καθοδήγηση δύο εκπαιδευτικών φιλολόγων, της Ελένης Κρικέλη και της Ελένης
Γεωργακά, και τη βοήθεια στα σκηνικά του καθηγητή των εικαστικών Γιάννη
Βασιλακόπουλου .Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων, όπως το
θεατρικό παιχνίδι, οι αυτοσχεδιασμοί, τα παιχνίδια ρόλων κλπ. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επιτεύγματα της ανθρώπινης δημιουργίας,
κατανόησαν και ερμήνευσαν την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Λέξεις κλειδιά: ελληνικός κινηματογράφος, κωμωδία ηθών, ενδυματολογία, σκηνογραφία.
Εισαγωγή
Η βελτίωση των ατομικών και κοινωνικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων μας,
καθώς και η καλλιέργεια αισθημάτων κατανόησης και ανεκτικότητας προς άλλους
πολιτισμούς είναι σήμερα κυρίαρχος στόχος κάθε σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας.
Το σχολείο ως βασικός πυλώνας της κοινωνίας καλείται να προετοιμάσει τους μαθητές του
και να τους εφοδιάσει με εκείνες τις δεξιότητες ώστε να γίνουν ενεργοί και
συνειδητοποιημένοι πολίτες. Πολίτες δηλαδή ενημερωμένοι, με αυτόνομη προσωπικότητα,
με κριτική σκέψη και δημιουργική διάθεση, που να συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά
δρώμενα. Πολίτες που θα επιδεικνύουν
αυτοσεβασμό και αλληλοσεβασμό, θα
αποδέχονται τη διαφορετικότητα, θα εργάζονται ενάντια σε κάθε μορφή στερεοτύπων, θα
συνεργάζονται για το κοινό όφελος, χωρίς αισθήματα σοβινισμού, προκατάληψης και
μισαλλοδοξίας. Η ενεργός πολιτότητα στους μαθητές μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από την
ανάπτυξη δράσεων και καλών πρακτικών στη σχολική μονάδα. Το βίωμα θα πρέπει να
αποτελέσει για όλους εφαλτήριο για πράξη συνειδητή σε μια προσπάθεια πληροφόρησης
και ενεργούς εμπλοκής. Ένα τέτοιο βίωμα προκύπτει μέσα από τα προγράμματα της
θεατρικής αγωγής. Μέσα από το θέατρο τα παιδιά εμπλέκονται σε μια διαδικασία
διερεύνησης κοινωνικών θεμάτων που τα αφορούν, και μέσα από αυτήν τη διαδικασία
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αποκτούν εκείνες τις ικανότητες –κλειδιά ώστε να καλλιεργήσουν
αξίες, στάσεις,
συμπεριφορές που απαρτίζουν τη σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα. Η διαδικασία
μάθησης απέκτησε τη μορφή ενός εργαστηρίου, όπου η παραδοσιακή οργάνωση της
αίθουσας διδασκαλίας καθώς και οι παραδοσιακοί ρόλοι των μαθητών και των μαθητριών
και των εκπαιδευτικών άλλαξαν. Οι μαθητές και οι μαθήτριες μαζί με τους εκπαιδευτικούς
συμμετείχαν ισότιμα στο να ανακαλύψουν τη γνώση και να την εξελίξουν. Διαμορφώθηκε
ο χώρος της τάξης έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα (π.χ. για
συζήτηση σε κύκλο ή για αναπαράσταση με το σώμα κλπ.) και χρησιμοποιήθηκαν αρχικά
ως εισαγωγικές δραστηριότητες παιχνίδια, ασκήσεις, τεχνικές και θεατρικές συμβάσεις που
βοήθησαν στην απελευθέρωση του σώματος, την κίνηση του μέσα στο χώρο και τη
χρησιμοποίηση του ως μέσου για την παραγωγή νοήματος. Στη συνέχεια καθώς
ενσάρκωσαν τους ρόλους βίωσαν μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα –της εποχής στην
οποία διαδραματίζεται το έργο-και άλλες συναισθηματικές καταστάσεις αναπτύσσοντας
έτσι την ικανότητα της ενσυναίσθησης απαραίτητη για μια ανθρώπινη κοινωνία. Κατά την
προετοιμασία της παράστασης δόθηκε πολλές φορές η δυνατότητα να συζητήσουν και να
δράσουν μαζί. Συνεργάστηκαν για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, ανέλυσαν,
διαφώνησαν, αναθεώρησαν, με λίγα λόγια ανέπτυξαν συμπεριφορές που απαρτίζουν τη
σύγχρονη δημοκρατική πολιτότητα.
Το συγκεκριμένο έργο «Μακρυκωσταίοι και Κοντογιώργηδες» είναι ο τίτλος της
ελληνικής κωμωδίας του 1960 σε σκηνοθεσία Αλέκου Σακελλάριου με πρωταγωνιστές τους
Κώστα Χατζηχρήστο και Ντίνο Ηλιόπουλο. Επιλέχθηκε μετά από διάλογο σύμφωνα με τις
δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Ο σχεδιασμός του προγράμματος
ακολούθησε τα εξής στάδια:











Ακρόαση και επιλογή μαθητών-Διανομή ρόλων –Ανάγνωση κειμένου
Προβολή ομώνυμης ταινίας
Πρόβες (πολλές πρόβες) - Προετοιμασία παράστασης
Κατασκευή σκηνικών.
Σχεδιασμός κουστουμιών, συγκέντρωση των απαραίτητων αντικειμένων για την
παράσταση
Σχεδιασμός προγράμματος της παράστασης και αφίσας –πρόσκλησης για το κοινό.
Προβολή στα τοπικά ΜΜΕ
Παρουσίαση του θεατρικού έργου στους μαθητές και στο κοινό. Δόθηκαν δύο
παραστάσεις στον κινηματογράφο «Ορφέας» και η ομάδα μας επικοινώνησε την
προσπάθεια της βγαίνοντας έξω από το χώρο του σχολείου .
Επίσκεψη της θεατρικής ομάδας εκτός νησιού σε περιοχή με πλούσια
πολιτιστική δράση και παρακολούθηση μιας άλλης θεατρικής παράστασης.

Γενικοί στόχοι
Ένα τέτοιο πολιτιστικό πρόγραμμα φέρνοντας τους μαθητές σε επαφή με τον παλιό
ελληνικό κινηματογράφο τους προσφέρει αφενός τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με
το κείμενο ενός σπουδαίου θεατρικού συγγραφέα και αφετέρου τους δίνει τη
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δυνατότητα να προβληματιστούν για τις δυσκολίες και τις διαφορές της μεταφοράς
στη σκηνή μιας ταινίας. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να συνεργαστούν μεταξύ
τους και μάλιστα με τρόπο ευχάριστο. Είναι σημαντικό όμως και να κατανοήσουν ότι
η δημιουργία μιας θεατρικής παράστασης είναι αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς.
Επιπλέον μπορούν να καλλιεργήσουν ολόπλευρα την προσωπικότητά τους μέσα από
τη δράση αλλά και τις ποικίλες κοινωνικές σχέσεις που αναπτύσσουν. Επιδιώκεται
ταυτόχρονα η ενίσχυση της υπευθυνότητας και της αυτοπεποίθησης τους καθώς και η
υιοθέτηση θετικών στάσεων ζωής.
Παιδαγωγικοί στόχοι
Οι μαθητές να είναι ικανοί :
1. Να εξοικειωθούν με ποικίλες μορφές έκφρασης και να βελτιώσουν τις εκφραστικές
τους δυνατότητες.
2. Ασκήσουν ικανότητες όπως αυτές της προσοχής, της συγκέντρωσης και του
συντονισμού .
3. Να συλλέγουν πληροφορίες για την εποχή ( π.χ. ενδύματα, αντικείμενα), να
κατανοούν και να κρίνουν ήθη, συνήθειες κτλ.
4. Να καλλιεργήσουν αισθήματα κατανόησης και ανεκτικότητας προς άλλους
Τη Θεατρική μας ομάδα αποτέλεσαν οι :
Παπαστεριάδης Θεοδόσης
Παππής Δημήτρης
Μουστάκης Γεράσιμος
Ρίζου Γεωργία
Τσακίρη Βαλέρια
Αραπόπουλος Γιώργος
Καματερός Χάρης
Αυγουλάς Μάριος
Αποστολοπούλου Θάλεια
Παλάσκας Βασίλης
Πλαγγέτης Γιώργος
Γεωργίου Ξένια
Κουτσοχέρα Λούνα
Παπαδάκη Κατερίνα
Αυγουλάς Κώστας
Ευσταθιάδης Μιχάλης
Μαράγκα Έρικα
Ντρέου Σέια
Πινακίδου Μύριαμ
Ριμπέιρο Μαριλού
Χρήστος Γερογιάννης
Τσάτσα Γιάννα
Μεγρέμη Μαρία
Χατζηαντωνίου Αναστασία
Χατζηεμμανουήλ Βασιλική
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Ηλεκτρονικό περιοδικο 4ου Γυμνασίου Ρόδου:
Τα STARακια
http://schoolpress.sch.gr/tastarakia/

Γιαννίκη Αγγελική

Φιλόλογος ΠΕ02, 4ο Γυμνάσιο Ρόδου
agianniki@gmail.com

Περίληψη
Το πρόγραμμα «Ηλεκτρονικό περιοδικό» εκπονήθηκε στοχεύοντας να
αποτυπώσει την εφηβική ταυτότητα, να επικοινωνήσει τις σκέψεις, τους
προβληματισμούς, τα ενδιαφέροντα των παιδιών και να αποτελέσει δίαυλο
επικοινωνίας σχολείου –κοινωνίας. Μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές τα
παιδιά ήρθαν σε επαφή με το γοητευτικό κόσμο της δημοσιογραφίας, επικοινώνησαν
τις απόψεις τους, τους προβληματισμούς τους, διοχέτευσαν τη δημιουργικότητά τους.
Η συμμετοχή των μαθητών στο συγκεκριμένο πρόγραμμα
τους
ευαισθητοποίησε και τους βοήθησε να συνειδητοποιήσουν το ρόλο τους ως πολίτες
ενεργοί. Το
ηλεκτρονικό περιοδικό,
αποτέλεσμα ταυτόχρονα προσωπικής
συνεισφοράς και ομαδικής εργασίας φέρει τη σφραγίδα των δημιουργών του,
αποτελεί κανάλι επικοινωνίας, ένα ανοιχτό παράθυρο στον εξωσχολικό κόσμο .
Λέξεις κλειδιά: Ηλεκτρονικό περιοδικό, επικοινωνία, αυτοέκφραση, ομαδικότητα,
κριτικός γραμματισμός, δικτύωση σχολείου - κοινωνίας, ενεργός πολιτότητα.
Εισαγωγή
Σύμφωνα με τα νέα πιλοτικά προγράμματα σπουδών για το Γυμνάσιο ένας
από τους βασικούς σκοπούς της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων είναι η
«κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» (Αναστασιάδη –Συμεωνίδου, 2011). Στους
σκοπούς δε σχεδόν όλων των μαθημάτων αναφέρονται ως ζητούμενα τα
χαρακτηριστικά του ενεργού πολίτη: η κριτική σκέψη, η δημιουργικότητα, η
αυτοεκτίμηση, η επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα, η συνεργασία, η προστασία του
περιβάλλοντος, ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα, η αποδοχή του διαφορετικού
(Νικολάου, 2006). Η επιλογή της δημιουργίας ενός ηλεκτρονικού περιοδικού από
τους μαθητές του σχολείου μας αφορμάται αφ’ ενός από τούτη την αποστολή που
έχει το σύγχρονο σχολείο, να αναπτύξει δηλαδή τις αξίες του σύγχρονου πολιτισμού
και να ενθαρρύνει την ενεργό πολιτότητα και αφ’ ετέρου από τη διαπίστωση της
ανάγκης που έχουν οι έφηβοι για αυτοέκφραση και επικοινωνία.
Το ηλεκτρονικό περιοδικό θα αποτελέσει όχημα για να επικοινωνήσουν οι
έφηβοι τις απόψεις τους, να εκφραστούν δημιουργικά, να διοχετεύσουν τους
προβληματισμούς και τις ανησυχίες τους. Ταυτόχρονα αποτελεί ένα παράθυρο στον
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εξωσχολικό κόσμο. Οι μαθητές ασχολούνται με θέματα πέρα από το συμβατικό
αναλυτικό πρόγραμμα, επεκτείνουν τους προβληματισμούς τους σε ζητήματα
ευρύτερου ενδιαφέροντος. Με τη χρήση της διαδικτυακής επικοινωνίας
επιτυγχάνεται άμεσα η διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία, ενώ η δικτύωση
σχολείου –κοινωνίας ενισχύεται και με άλλες δράσεις στις οποίες εμπλέκονται τα
μέλη του περιοδικού, για παράδειγμα μέσω συνεντεύξεων, ρεπορτάζ κτλ.
Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται ενίσχυση της ενδοσχολικής επικοινωνίας και του θετικού
κλίματος στο σχολείο μέσα από την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την επικοινωνία
των εμπλεκομένων στη δραστηριότητα αλλά και τη θερμή αποδοχή και ενθάρρυνση
του όλου εγχειρήματος από ολόκληρη τη σχολική κοινότητα.
Η ηλεκτρονική μορφή του περιοδικού μας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς
σχετίζεται άμεσα με τις κοινωνικοπολιτισμικές εμπειρίες των εφήβων και γενικότερα
με τις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Ένα ηλεκτρονικό σχολικό περιοδικό
εξοικειώνει τους μαθητές με τη νέα κειμενική πραγματικότητα και τους νέους
γραμματισμούς και προωθεί την ορθή χρήση και αξιοποίηση των σύγχρονων
ψηφιακών μεθόδων επικοινωνίας μέσα από μια διαδικασία δημιουργική και
πολλαπλά ωφέλιμη, όχι μόνο για τους συνεργάτες αλλά και για τους αναγνώστες του
περιοδικού (Τσόπτσιας, 2014).
Για τη δημιουργία του περιοδικού μας χρησιμοποιήσαμε την υπηρεσία του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου Schoolpress (http://schoolpress.sch.gr/). Η
συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχει τη δυνατότητα η οργάνωση του περιεχομένου ενός
ηλεκτρονικού περιοδικού να είναι αντίστοιχη ενός έντυπου περιοδικού και γι’ αυτό το
λόγο πλεονεκτεί έναντι των κλασικών ιστολογίων. Ακολουθώντας μία δομή δενδρική
τα άρθρα οργανώνονται σε στήλες και σε τεύχη. Παράλληλα, τα άρθρα μπορούν να
επισημαίνονται με ετικέτες, ώστε να γίνεται κατηγοριοποίηση και να διευκολύνεται
η αναζήτησή τους. Ένα άλλο πλεονέκτημα της υπηρεσίας είναι ότι δίνει τη
δυνατότητα το ψηφιακό περιεχόμενο να διαχυθεί εύκολα σε άλλες υπηρεσίες του
Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή του Διαδικτύου γενικότερα μέσω των γνωστών
κοινωνικών δικτύων. Παράλληλα, ο αναγνώστης μπορεί να αξιολογήσει και να
σχολιάσει κάθε άρθρο. Μέσα από αυτό το δυναμικό περιβάλλον επικοινωνίας
εξασφαλίζεται η άμεση δημοσιοποίηση της δουλειάς των μαθητών, αναδεικνύεται
ταυτόχρονα η προσωπική συμμετοχή αλλά και η συλλογική προσπάθεια. Το
ηλεκτρονικό περιοδικό γίνεται το κατάλληλο μέσο συνάντησης, επικοινωνίας και
αλληλεπίδρασης του εφήβου με την κοινωνία.
Στόχοι
Γνωστικοί
Επιδιώκεται οι μαθητές :
-

Να εξοικειωθούν με τη δημοσιογραφική εμπειρία και να μυηθούν στις αρχές
και στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας
Να παραθέτουν τις πηγές πληροφόρησης σεβόμενοι τα πνευματικά
δικαιώματα
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-

Να προσεγγίσουν τα θέματα ερευνητικά και κριτικά
Να εξασκηθούν στην παραγωγή διαφόρων τύπων άρθρων και στην παραγωγή
πολυτροπικών κειμένων

Παιδαγωγικοί
Επιδιώκεται οι μαθητές :
-

-

Να κατανοήσουν ότι η δημιουργία περιοδικού αποτελεί μια διαδικασία
ομαδική που βασίζεται στις αρχές της «συνεργασίας», της «ιεραρχίας»,
της «υπευθυνότητας» και της «κατανομής του έργου»
Να ενθαρρυνθούν να αυτενεργήσουν, να εκφραστούν δημιουργικά, να
επικοινωνήσουν τις απόψεις τους
Να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε κοινωνικά ζητήματα που βιώνουν
Να κατανοήσουν ότι μέσα από το αλληλεπιδραστικό περιβάλλον που
προσφέρει με τη βοήθεια της τεχνολογίας το ηλεκτρονικό περιοδικό τους
δίνεται η δυνατότητα να γίνουν κοινωνοί και μέτοχοι στο σύγχρονο
κόσμο.

Μεθοδολογία
Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιούνται στοιχεία
του
εποικοδομισμού και των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών μάθησης. (Χατζηγεωργίου,
2001, Δαγδιλέλης, 2013). Το μαθητικό προϊόν προέρχεται όχι από συσσώρευση
γνώσεων, αλλά κυρίως από την οργάνωση εσωτερικών αντιλήψεων και εμπειριών
των μαθητών. Ενθαρρύνεται η προσωπική εμπλοκή λαμβάνοντας υπόψη το
γενικότερο πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις των
μαθητών (Τσόπτσιας, 2014). Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να αναζητήσουν, να
μάθουν, να εκφραστούν, να συμπεράνουν, να δημιουργήσουν, να προβληματιστούν
και να προβληματίσουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κριτικού γραμματισμού.
Παράλληλα, με βάση τις αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης τα παιδιά
συνεργάζονται, αλληλεπιδρούν, μαθαίνουν να ανταλλάσσουν απόψεις, να
συναποφασίζουν, να ασκούν κριτική στα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Ομαδική
εργασία απαιτείται τόσο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του κάθε τεύχους, όσο
και για τη συγγραφή άρθρων του περιοδικού, καθώς πολλά από αυτά είναι
αποτέλεσμα συνεργασίας μαθητών. Τέλος, η ποικιλία στη θεματική ενός περιοδικού
–και μάλιστα ηλεκτρονικού- είναι συνυφασμένη με τη διαθεματική προσέγγιση της
γνώσης και προωθεί ένα ολιστικό μοντέλο πρόσληψης του κόσμου.
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών
Το ηλεκτρονικό περιοδικό συνδέεται διαθεματικά με την πλειονότητα των
μαθημάτων του Γυμνασίου με συγκεκριμένες διδακτικές επεκτάσεις στα μαθήματα :
Ν.Ε.Γλώσσα, Κοινωνική Αγωγή, Εικαστικά, Μουσική, Πληροφορική, Λογοτεχνία
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και Μαθηματικά. Στο πνεύμα των Νέων Α/Π σπουδών αξιοποιεί τις ΤΠΕ
πλαίσιο της νέας κειμενικότητας και του κριτικού γραμματισμού.

στο

Περιγραφή της δραστηριότητας
Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται από το Νοέμβριο του 2014
έως το Μάιο του 2015. Πρώτη πράξη της εφαρμογής της δραστηριότητας αποτέλεσε
η συγκρότηση της ομάδας και η σύνταξη του συμβολαίου συνεργασίας μεταξύ των
συμμετεχόντων (μαθητών και καθηγήτριας). Συγκεκριμένα στο πρόγραμμα
συμμετέχουν 21 μαθητές (18 κορίτσια και 3 αγόρια) που προέρχονται από τη Γ και
την Α τάξη του 4ου Γυμνασίου Ρόδου.
Αρχικά καθορίστηκαν το πλαίσιο εργασίας, το χρονοδιάγραμμα εργασιών και
οι στόχοι της δραστηριότητας. Το όνομα του περιοδικού επιλέχθηκε από τους ίδιους
τους μαθητές, οι οποίοι καθόρισαν και τη θεματολογία του περιοδικού ανάλογα με τα
ενδιαφέροντα, τις ανησυχίες και τις δεξιότητές τους. Προέκυψαν οι παρακάτω
μόνιμες στήλες του περιοδικού: Εφηβικές ανησυχίες, Κινηματογράφος, Μουσική,
Βιβλιοπροτάσεις, Τεστ Προσωπικότητας, Μόδα, Γκάλοπ, Νόστιμες Συνταγές, Κόμικ
και η στήλη «Γενικά» η οποία κάθε φορά φιλοξενεί ποικίλα θέματα γενικού
ενδιαφέροντος (π.χ. οικολογικά, κοινωνικά κτλ.). Το όνομα του περιοδικού, Τα
STARακια –έμπνευση μιας μαθήτριας, το οποίο με ενθουσιασμό επιλέχτηκε μεταξύ
πολλών προτάσεων, φανερώνει την παιγνιώδη διάθεση των παιδιών και την πρόθεση
τους να δημιουργήσουν ένα καθαρά εφηβικό περιοδικό με νεανικό χαρακτήρα όπου
θα διοχετεύσουν τις ανησυχίες τους και θα γράψουν όπως λένε «για ό,τι μας
ενδιαφέρει, ό,τι μας αρέσει, μας προβληματίζει, μας ανησυχεί, μας ευχαριστεί …». Οι
μαθητές ατομικά ή σε ομάδες ανέλαβαν την στήλη που τους ενδιαφέρει, ενώ ο
καθένας έχει τη δυνατότητα να δημοσιεύσει και οποιοδήποτε άλλο θέμα της επιλογής
του. Οι συναντήσεις της ολομέλειας ορίζονται μία –δύο φορές την εβδομάδα μετά το
πέρας του σχολικού ωραρίου σε αίθουσα που διαθέτει διαδραστικό πίνακα. Στις
πρώτες συναντήσεις επιδιώχθηκε η υποστήριξη των μαθητών σε ζητήματα θεωρητικά
/ μεθοδολογικά. Οι μαθητές αρχικά γνώρισαν την υπηρεσία schoolpress του σχολικού
δικτύου και τις βασικές λειτουργίες της. Ακολούθησε η εξοικείωσή τους με θέματα
δημοσιογραφικής μεθοδολογίας και δεοντολογίας. Δόθηκαν κάποια γενικά θεωρητικά
στοιχεία σχετικά με τα δημοσιογραφικά είδη και τον τρόπο συγγραφής άρθρων και
έγιναν οι απαραίτητες επισημάνσεις που σχετίζονται με τον κώδικα δημοσιογραφικής
δεοντολογίας με έμφαση στο σεβασμό των προσωπικών δεδομένων, των
πνευματικών δικαιωμάτων και την αναφορά των πηγών όπου είναι απαραίτητο.
Στη συνέχεια οι μαθητές επέλεξαν τη μορφή του περιοδικού. Διαχειρίστρια
του περιοδικού ορίστηκε η υπεύθυνη καθηγήτρια, η οποία έχει αναλάβει και την
αρχισυνταξία. Βοηθοί αρχισυντάκτη ορίζονται δύο μαθήτριες, που βοηθούν την
καθηγήτρια στη συλλογή των άρθρων αλλά και το συντονισμό της ομάδας. Ο ρόλος
της υπεύθυνης του προγράμματος είναι συντονιστικός, καθοδηγητικός και
εμψυχωτικός. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα του σχολικού δικτύου και δημοσιεύει τα
άρθρα των μαθητών, αφού έχει προηγηθεί έλεγχος της καταλληλότητάς τους. Αν και
το σχολικό δίκτυο παρέχει τη δυνατότητα λογαριασμού στους μαθητές, τα παιδιά

243

που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα προτίμησαν να μην κάνουν χρήση
αυτής της δυνατότητας (ίσως από ανασφάλεια καθώς δεν ένιωθαν απόλυτα
εξοικειωμένα με το περιβάλλον του σχολικού δικτύου).
Οι μαθητές λοιπόν, επιλέγουν να δουλεύουν κυρίως από το σπίτι στο δικό
τους χώρο και χρόνο, ατομικά ή ομαδικά ανάλογα με την εργασία και το ρόλο που
ανέλαβαν. Η αποστολή των άρθρων γίνεται με τρεις τρόπους: Μέσα από wiki με το
οποίο αρκετοί μαθητές είναι εξοικειωμένοι, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλά
και με επίδοση των αρχείων κειμένου και φωτογραφιών μέσω αφαιρούμενου δίσκου,
τα οποία αποθηκεύονται σε υπολογιστή του σχολείου.
Στις τακτικές συναντήσεις της ομάδας καθορίζονται τα περιεχόμενα του
κάθε τεύχους και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. Επίσης, γίνονται, όπου
κρίνεται σκόπιμο, επισημάνσεις από την καθηγήτρια αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της
ομάδας. Συνεπώς, η τελική μορφή κάθε τεύχους είναι προϊόν συνεργασίας,
αλληλεπίδρασης, αναστοχασμού και αναθεωρήσεων διατηρώντας πάντοτε βέβαια το
κάθε άρθρο τον προσωπικό του χαρακτήρα και τις πεποιθήσεις του δημιουργού.
Μέχρι στιγμής το περιοδικό μας αριθμεί 5 τεύχη, δύο από τα οποία είναι
θεματικά: Συγκεκριμένα το ένα τεύχος με χριστουγεννιάτικο περιεχόμενο και το
τρέχον (Απρίλιος 2015), που στόχο έχει να περάσει ένα ηχηρό μήνυμα κατά των
διακρίσεων. Στο προσεχές τεύχος, το οποίο θα δημοσιευτεί το Μάιο, φιλοδοξούμε
πέρα από τις γνώριμες στήλες μας να παρουσιάσουμε ένα αφιέρωμα σε όλες τις
σχολικές δραστηριότητες του Γυμνασίου μας.
Δράσεις-Διάχυση των αποτελεσμάτων
Με μια σύντομη περιδιάβαση στις σελίδες του περιοδικού μας διαπιστώνει
κανείς την ποικιλία των θεμάτων με τα οποία ασχολήθηκαν τα παιδιά. Επιλέγουμε να
παρουσιάσουμε ενδεικτικά κάποιες θεματικές ενότητες και πτυχές του προγράμματος
που αναδεικνύουν την ενεργό πολιτότητα των μαθητών και καθιστούν το περιοδικό
ένα ισχυρό μέσο δικτύωσης του σχολείου με την κοινωνία.
Αξίζει λοιπόν να σταθούμε στη συνέντευξη που παραχώρησε γνωστό νεανικό
μουσικό συγκρότημα του νησιού μας σε μαθήτρια-συνεργάτιδα του περιοδικού μας, η
οποία παρουσίασε παράλληλα και ένα μικρό αφιέρωμα στο συγκρότημα. Το άρθρο
του περιοδικού μας φιλοξενείται στην σελίδα του συγκροτήματος στο δημοφιλές
κοινωνικό δίκτυο Facebook μαζί με ευχαριστίες στη μικρή-δημοσιογράφο και
παραπομπή στην ιστοσελίδα του περιοδικού.
Σε ένα από τα τεύχη μια ομάδα κοριτσιών θέλησε να ασχοληθεί με το
κοινωνικό ρεπορτάζ. Με αφορμή τα καταστήματα της γειτονιάς που δύσκολα
επιβιώνουν λόγω της οικονομικής κρίσης τα παιδιά πραγματοποίησαν μικρές
συνεντεύξεις απευθύνοντας συγκεκριμένα ερωτήματα σε δύο καταστηματάρχες της
γειτονιάς τους. Τις απαντήσεις τους παρουσίασαν στις σελίδες του περιοδικού μας
μαζί με ένα φωτορεπορτάζ με θέμα τα κλειστά καταστήματα σε συνοικίες της πόλης
μας. Ευχάριστη συγκυρία υπήρξε το γεγονός ότι δύο κορίτσια θέλησαν να
αποτυπώσουν τις στάσεις και τις προτιμήσεις των μαθητών του σχολείου μας
αναλαμβάνοντας τη μόνιμη στήλη της δημοσκόπησης. Υποβάλλουν κάθε φορά ένα ή
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περισσότερα ερωτήματα σε 50 μαθητές του σχολείου, συλλέγουν τις απαντήσεις και
οδηγούνται σε συμπεράσματα μέσα από τα αριθμητικά δεδομένα τα οποία και
παρουσιάζουν με μορφή διαγράμματος (πίτας). Επιτυγχάνεται παράλληλα μια
αναπάντεχη διαθεματική προέκταση στο πεδίο των Μαθηματικών. Οι εκπρόσωποι
του περιοδικού καταφέρνουν συνάμα να δηλώσουν έντονα το παρόν μέσα στη
σχολική κοινότητα και ταυτόχρονα αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους,
διερευνούν τις στάσεις και τις αντιλήψεις τους και προβαίνουν σε διαπιστώσεις
αποκαλυπτικές για την εφηβική ταυτότητα. Τα παιδιά -έστω και με τρόπο απλόεφαρμόζουν στην ουσία μεθόδους επιστημονικής κοινωνιολογικής έρευνας.
Όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα ολόκληρο τεύχος έχει θέμα τις κοινωνικές
διακρίσεις. Τα παιδιά προσαρμόζοντας τις στήλες του περιοδικού τους και
διευρύνοντας τη θεματική του παρουσιάζουν τις σκέψεις τους πάνω στο –δυστυχώςπάντοτε επίκαιρο θέμα του ρατσισμού θέλοντας να προβληματίσουν τους αναγνώστες
και να περάσουν ηχηρά μηνύματα κατά των διακρίσεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο
συγκεκριμένο τεύχος περιλαμβάνεται στη στήλη που φιλοξενεί τα τεστ
προσωπικότητας ερωτηματολόγιο που διερευνά την τάση των ατόμων προς
ρατσιστικές συμπεριφορές. Το ερωτηματολόγιο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με
μαθητές ενός τμήματος του σχολείου αξιοποιώντας εκπαιδευτικό υλικό από το
ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων. Σχολικός εκφοβισμός, οικονομική κρίση,
διαταραχές πρόσληψης τροφής , περιβάλλον είναι μόνο μερικά από τα γενικά θέματα
που διαπραγματεύτηκαν οι μαθητές ταυτόχρονα με τα θέματα που εντάσσονται στις
μόνιμες στήλες του περιοδικού, οι οποίες κάθε φορά εμπλουτίζονται.
Αρκετοί συνεργάτες του περιοδικού διοχετεύουν τη δημιουργικότητά τους
μέσα από τις σελίδες του και αναδεικνύουν καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.
Αρθρογράφος στη στήλη της μόδας παρουσιάζει δικές τις δημιουργίες, τις οποίες
σχεδιάζει με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Ο δημιουργός της στήλης των κόμικ
παρουσιάζει έργα με ήρωα που ο ίδιος επινόησε προσαρμόζοντάς τα ενίοτε στη
θεματική του περιοδικού. Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα με ενθουσιασμό
κοινοποιούν κάθε φορά στους συμμαθητές τους την κυκλοφορία του νέου τεύχους
και διαδίδουν το νέο μέσω των κοινωνικών δικτύων που χρησιμοποιούν. Μια από τις
αρθρογράφους με δική της πρωτοβουλία δημιούργησε τη σελίδα του περιοδικού στο
Facebook.
Τέλος, στο πλαίσιο του προγράμματος πρόκειται να επισκεφτούμε την
εφημερίδα Ροδιακή, ώστε τα παιδιά να συνομιλήσουν με τους δημοσιογράφους , να
τους επισκεφτούν στο χώρο τους και μέσα από τη βιωματική αυτή προσέγγιση να
γνωρίσουν περισσότερα για το δημοσιογραφικό χώρο και το ρόλο του τύπου –
ψηφιακού και έντυπου. Τις εμπειρίες από αυτή την επίσκεψη σκοπεύουμε να
παρουσιάσουμε στο επόμενο τεύχος του περιοδικού μας.

Συμπεράσματα
Η εκπόνηση του συγκεκριμένου προγράμματος αποτελεί μια διαδικασία
πολύτιμη για όλους τους συμμετέχοντες. Μέσα από τη δημιουργία του περιοδικού οι
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μαθητές απέκτησαν μια πρώτη επαφή με το γοητευτικό κόσμο της δημοσιογραφίας,
ασκήθηκαν στην εκφορά κριτικού και δημιουργικού λόγου αξιοποιώντας ποικίλους
σημειωτικούς πόρους προσεγγίζοντας τα θέματά τους διερευνητικά και κριτικά. Το
ηλεκτρονικό περιοδικό έδωσε στα παιδιά το βήμα να επικοινωνήσουν τις απόψεις
τους, να μοιραστούν τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τις ιδέες, τα ενδιαφέροντά
τους.
Στα άμεσα σχέδια μας είναι η συνέχιση του προγράμματος την επόμενη
σχολική χρονιά με εμπλουτισμό του περιεχόμενου και των εκπαιδευτικών δράσεων
και συμμετοχή περισσότερων εκπαιδευτικών και μαθητών στο πρόγραμμα. Στην
κατεύθυνση αυτή μας οδήγησε ο ενθουσιασμός των συμμετεχόντων μαθητών, η
θερμή υποδοχή του περιοδικού από τη σχολική κοινότητα και το ενδιαφέρον που
εκδηλώθηκε για συμμετοχή τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών, όσο από την
πλευρά των μαθητών. Ήδη στα τελευταία μας τεύχη φιλοξενούμε άρθρα μη
συμμετεχόντων στο πρόγραμμα μαθητών. Ενώ στο τελευταίο γι’ αυτή τη χρονιά
τεύχος σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε σχολικές δραστηριότητες που εκπονήθηκαν
στο σχολείο μας το τρέχον σχολικό έτος .
Στόχος μας είναι να αποτελέσει το ηλεκτρονικό περιοδικό δίαυλο
επικοινωνίας του σχολείου μας με την τοπική κοινωνία, γι’ αυτό και θα επιδιώξουμε
στο μέλλον επαφή και συνεργασία με περισσότερα άτομα και φορείς. Θεωρούμε πως
ήδη μέσα από την εκπόνηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε το
ενδιαφέρον των παιδιών για τη σχολική και κοινωνική ζωή. Οι μαθητές εκφράστηκαν
κριτικά
και
δημιουργικά,
ευαισθητοποιήθηκαν,
προβλημάτισαν
και
προβληματίστηκαν πάνω σε ποικίλα θέματα κοινωνικά, πολιτιστικά, θέματα που
άπτονται των ενδιαφερόντων τους και σχετίζονται με τα βιώματά τους. Μέσα στις
σελίδες του περιοδικού αποτυπώνεται η προσωπική και η εφηβική τους ταυτότητα
αλλά και η ταυτότητά τους ως πολίτες ενεργοί , κι ας μας διαφεύγει συχνά –όπως
έχει ειπωθεί – ότι τα παιδιά είναι πολίτες σήμερα.
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Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αγωγής «Η Παράδοση ως Δημιουργία», εκπονήθηκε
στο Γυμνάσιο με Λ/Τ. Ολύμπου Καρπάθου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 201415. Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου (17). (Παπαβασίλης Αντώνης του
Εμμανουήλ, Ορφανός Μανώλης, Βασιλειάδης Νικόλαος, Ζλάτος Γεώργιος, Ζλάτου
Βασιλική, Μακρυμανώλης Βασίλειος, Μακρυμανώλης Μανώλης, Μηνατσή Μαρία,
Μηνατσής Ραφαήλ, Ορφανός Κωνσταντίνος, Ορφανού Μαγκαφούλα, Παπαβασίλη
Αρχοντούλα, Παπαβασιλης Αντώνης του Βασιλείου, Σκιάου Αλέξανδρος, Σκιάου
Χριστιάνα, Τσαμπανάκη Σοφία, Χηράκη Ιωάννα).
Είναι ένα ηλεκτρονικό σχολικό περιοδικό http://schoolpress.sch.gr/olympos, που
γεννήθηκε από την ιδέα ότι η παράδοση δεν είναι κάτι στατικό και εν πολλοίς «νεκρό»,
που διατηρείται και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, αλλά είναι «σώμα» ζωντανό, που
δημιουργείται και εμπλουτίζεται.
Όχημα και οδηγός στην υλοποίηση αυτής της ιδέας κατά την πρωτόλεια προσπάθειά
μας, αποτέλεσαν οι μαντινάδες. Ρωτήσαμε τους παλιότερους και αποπειραθήκαμε οι
νεότεροι να γράψουμε, χωρίς να διεκδικούμε δάφνες ποιότητας ή αυθεντίας.
Λέξεις κλειδιά: μαντινάδα, παράδοση, σχολικό περιοδικό.
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Εισαγωγή
«Η παράδοση είναι δημιουργία και μάλιστα εκ του μηδενός». Δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι τους σκοπούς και τα τραγούδια, που σήμερα λέμε παραδοσιακά, κάποιοι άνθρωποι,
κάποια στιγμή τα δημιούργησαν.
Μαντινάδα: κάθε δεκαπεντασύλλαβο και ομοιοκατάληκτο δίστιχο που εκφράζει
κάποιο συναίσθημα, δίνει κάποια πληροφορία ή κάνει μια διαπίστωση. Συνήθη θέματα
είναι: η αγάπη, οι ευχαριστίες, οι έπαινοι, οι ευχές, οι μυστικοί πόθοι, ο πόνος, η
επικαιρότητα κ.ά. Επίσης κάποιες μπορεί να είναι αστείες, περιπαικτικές ή και
προκλητικές. Η μαντινάδα εκφράζει κάποιο μήνυμα, μαντάτο, κάτι ως χρησμός, έχει
κάποιο νόημα, διαφορετικά έχουμε ένα απλό δίστιχο.
Ο τίτλος λοιπόν, του ηλεκτρονικού μας περιοδικού «Παράδοση και δημιουργία» είναι
εμπνευσμένος από την τοπική μουσική παράδοση, που εξακολουθεί όχι μόνο να είναι
ζωντανή αλλά και να εμπλουτίζεται. Μαντινάδες γράφονταν και λέγονταν από πολύ παλιά
και εξακολουθούν να λέγονται και να γράφονται καινούργιες. Είναι το βασικό συστατικό
στοιχείο ενός Ολυμπίτικου γλεντιού, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εμπεριέχουν με το δικό
τους ιδιαίτερο τρόπο την κουλτούρα, δηλαδή τον τρόπο ζωής των ανθρώπων του τόπου,
δηλαδή των απλών ανθρώπων της, καθημαγμένης κατά τα άλλα, ελληνικής υπαίθρου.
Ο σύγχρονος αστικός, κυρίως, αλλά και μη, τρόπος ζωής καθυποβάλλει ανεπίγνωστα
πολλές φορές στους ανθρώπους έναν τρόπο εγωιστικό, ιδιοτελή, αδηφάγο, αποξενωμένο
από δεσμούς αλληλεγγύης και κοινωνικότητας. Άτομα χωρίς ρίζες, που αναζητούν
χωριστά και ανταγωνιστικά με τα άλλα άτομα την «ευτυχία» μέσα στην κοινωνία«αρένα», οχυρωμένα πίσω από τα «ατομικά» τους δικαιώματα.
Αν ανατρέξουμε στην ελληνική ιστορία θα διαπιστώσουμε πως οι περίοδοι της ακμής
και της υψηλής δημιουργικής δραστηριότητας των Ελλήνων υπήρξαν εκείνες που
διαπνέονταν από το κοινοτικό πνεύμα και ήθος. Στοιχεία αυτού του ήθους αναζητούμε και
σήμερα, όχι πάντοτε με επιτυχία είναι η αλήθεια.
Επίσης όμως αλήθεια είναι ότι στις μαντινάδες της Ολύμπου περιχωρούνται ο τόπος, ο
χρόνος και ο τρόπος. Η αμεσότητα και η σχέση δίνουν υπόσταση στην ίδια τη ζωή και την
κάνουν να «αληθεύει». Κι αυτή η αλήθεια όταν έρχεται στο φως είναι πολύ συγκινητική.
Μερικές από τις μαντινάδες που έγραψαν οι μαθητές:
 Δυο πράματα επιθυμώ, μια μικρή σοφίτα και το σχολείο νά ‘φερνα πάνω στη
Μακρυμύτα!!


Όμορφο το σχολείο μου και στο βουνό χτισμένο, τι όμορφα που θά “τανε να
ήσουν γκρεμισμένο!!



Μα πάλι όπως φαντάζομαι δε θά ‘τανε ωραία, αν δεν υπήρχε το σχολειό με την
ωραία θέα.



Και να ‘ν καλά τα χέρια τους αυτών που τό ‘χουν χτίσει, να είναι πάντα ανοιχτό
ποτέ του να μην κλείσει.



Δύση που πέφτεις στο σχολειό στους τοίχους στα θρανία και δίνεις την γαλήνη
σου σε όλα τα παιΐα.
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Ωραίο το σχολείο μου με τους πολλούς δασκάλους και παίζουμε και τρέχουμε
μικροί με τους μεγάλους.



Απόμερα απ” την Όλυμπο βρίσκεται το σχολείο όλο μου λεν να πάω εκεί μα
εγώ θέλω να φύω!



Κάθε πρωί όλο το χωριό το περπατάω στο μάκρος κι όλο μου βγαίνει η ψυχή
μέχρι να πάω στον Άκρος!



Σκέφτομαι πάλι το χωριό έχει σκαλιά περίσσια και πώς να φτιάξουμε σκαλιά
που να ‘ναι όλα ίσια!



Μα πάλι δεν είν’ όμορφο όλα ίσια να βγαίνουν θα φτιάξουμε λοιπόν σκαλιά
μόνο να κατεβαίνουν!

Αποσπάσματα από τις συνεντεύξεις:
Π. Ιωάννης Διακογεωργίου: Οι μαντινάδες είναι ένας τρόπος ζωής, είναι ένας τρόπος
να εκφράσεις τα συναισθήματα σου (π.χ. χαρά, λύπη, συγκίνηση). Επίσης είναι τρόπος
εκτόνωσης από την καθημερινή ζωή και ευχαρίστησης όχι μόνο γι’ αυτόν που τη λέει
αλλά και γι’ αυτόν που την ακούει.
Πόσες φορές με δάκρυα θε να ’ρθουσι στο νου μου απόψε όπως φέγγουσι τα σπίτια του
χωριού μου.
Απόψε όλο το χωριό για σας πικρά θα κλάψει που θα σας δει να φεύγετε με την
φεγγαρολάμψη.
Όλυμπος υπερήφανη που σε βαρούν οι ανέμοι ας έρθουσι με το καλό όλοι οι
ξενιτεμένοι.
Της Παναγίας το πλατύ μαγνήτη ειν’ στρωμένο και μαγνητίζει και τραβά κάθε
ξενιτεμένο.
Μιχάλης Μιχαλής: Ο λόγος που ξεχωρίζει η Όλυμπος στον τομέα της μαντινάδας είναι
γιατί οι συμμετέχοντες δεν έχουν προετοιμαστεί για τη στιγμή του γλεντιού, οι μαντινάδες
είναι αυτοσχέδιες. Η μαγεία στο Ολυμπίτικο γλέντι είναι να βρει να σου ανταπαντήσει ο
μαγκατάσης μέσα σε κάποιο χρονικό διάστημα. Ο ρόλος των γυναικών στο Όλυμπιτικο
γλέντι ήταν πολύ καθοριστικός. Οι γυναίκες που παρευρίσκοντο στα γλέντια
‘απορροφούσαν’ τα λόγια των άντρων, και αυτοί το ήξεραν και πρόσεχαν τα λεγόμενα
τους. Επίσης έχουν διασωθεί αρκετές παλαιές μαντινάδες χάρη στο μνημονικό των
γυναικών.
Η καθημερινή ζωή πάντα αποτελεί ένα από τα κυριότερα θέματα των μαντινάδων, αφού
αυτές είναι απόλυτα συνδεδεμένες με τους ανθρώπους και τον τόπο. Αν και μέσα στα
γλέντια σπάνια ανοίγει ένα θέμα αποκλειστικά για την γη ή την καθημερινή ζωή, σκηνές
από την καθημερινή ζωή περιλαμβάνονται παντού και σχεδόν πάντα.
Τ‘αξινορί μου ήχασα εις το καλόν επλάι και γύρευγά το κί ήλεα που γιάει το ρημάι
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Και πόσες καθαρίζουσι και πόσες περικαίου πόσες θωρού τη θάλασσα και κάουτε και
κλαίου
Σαν αποθάνω θά ‘θελα να πείτε ένα ζήτω για να με κλάψου τα βουνά απού ζήσα μαζί
τω
Κι εμείς πατήσαμε παιδιά στω πιο παλιώ τα χνάρια διαλέχτε ήρωες και σεις από τ’
απομεινάρια
Παιδιά γλεντάτε τη ζωή τώρα που ‘ν ο καιρός σας προτού φυσήξει ο βοριάς και πάρει
τον ανθό σας
Νά ‘χα κι εγώ τα νιάτα σας κι ας ήμου μ’ ένα μάτι θα την εγλέντου τη ζωή για το ‘να
της γινάτι
Γιώργος Κανάκης: Μια μαντινάδα γεννιέται αυθόρμητα και με αυτοσχεδιασμό. Πρέπει να
έχεις την κατάλληλη διάθεση ώστε να μπορέσεις να συνθέσεις μία. Η κάθε μαντινάδα
αφορά την ημέρα και την εποχή μέσα στο χρόνο και το θέμα το οποίο υπήρχε. Τα παλιά
χρόνια που οι άνθρωποι ερωτεύονταν, μια βοσκοπούλα που αγαπούσε έναν βοσκό του είπε
την εξής μαντινάδα:
Να’μουν στο αγκινοράβδι σου κούνι και να σημαίνω, να ακουνίζω σαν πηάς πουλί μου
αγαπημένο.
Άλλη πάλι που είχε αγαπήσει οικοδόμο:
Άκου του μύστρου πως χτυπά, της σκαλωσιάς πως τρίζει και άκου του μαστορόπουλου
πως τραγουδά και χτίζει.
Τα φώτα μέσα στο χορό νομίζω περισσεύου γιατί ήρθασι δυό κοπελιές στο κάβο και
χορεύου.
Στόχοι
Πρώτο και ίσως μόνο μας μέλημα ήταν η επαφή και η άμεση σχέση μ’ αυτόν τον
κόσμο. Τον κόσμο της Παράδοσης και της Δημιουργίας.
Παιδαγωγικοί στόχοι
 Ενεργοποίηση των μαθητών, αλλά και των γονέων-κηδεμόνων με ατομικές και
συλλογικές δραστηριότητες, όσον αφορά τη
συγγραφή – δημιουργία.
Συμμετοχή τοπικών παραγόντων και απλών κατοίκων μέσω συνεντεύξεων.


Ανάδειξη και συνειδητοποίηση της ελληνικής ταυτότητας και αντίσταση στην
πολιτισμική αφομοίωση.



Ανίχνευση του λιτού τρόπου ζωής του απλού ανθρώπου, βάση των
πραγματικών του αναγκών.
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Κατανόηση της αδιάσπαστης σχέσης του ανθρώπου με τον τόπο (κοινωνία και
περιβάλλον).
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Βιβλιογραφία
Καρπαθιακά Χρονικά, Περιοδική επιστημονική έκδοση πολιτισμικής δράσης.
Χαρά Κοσεγιάν (2010). Αρχαία επιβιώματα στα νεοελληνικά δημοτικά τραγούδια
Συμβολή στην έρευνα μέσα από το παράδειγμα -κυρίως- των παραδοσιακών τραγουδιών
της Καρπάθου, Εκδόσεις Παπαζήση.
Φιλιππίδης Δημήτρης, ΚΑΡΠΑΘΟΣ, Εκδότης: Μέλισσα.
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Ο Μικρός Πρίγκιπας στην Όλυμπο
Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
ΠΕ02
apta.kom@gmail.com
Γυμνάσιο Λ.Τ. Ολύμπου Καρπάθου

Αλέστας Δημήτριος
ΠΕ19
alestar@sch.gr

Παπαδημητρίου Χρήστος
ΠΕ11
chpapadi@gmail.com

Παπανικολάου Ιωάννης
ΠΕ04.01
Ioannispapanikolaou1964@gmail.com

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Αγωγής «Ο Μικρός Πρίγκιπας στην Όλυμπο»,
εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο με Λ/Τ. Ολύμπου Καρπάθου κατά τη διάρκεια του σχολικού
έτους 2014-15. Συμμετείχαν όλοι οι μαθητές του σχολείου (17). (Παπαβασίλης Αντώνης
του Εμμανουήλ, Ορφανός Μανώλης, Βασιλειάδης Νικόλαος, Ζλάτος Γεώργιος, Ζλάτου
Βασιλική, Μακρυμανώλης Βασίλειος, Μακρυμανώλης Μανώλης, Μηνατσή Μαρία,
Μηνατσής Ραφαήλ, Ορφανός Κωνσταντίνος, Ορφανού Μαγκαφούλα, Παπαβασίλη
Αρχοντούλα, Παπαβασιλης Αντώνης του Βασιλείου, Σκιάου Αλέξανδρος, Σκιάου
Χριστιάνα, Τσαμπανάκη Σοφία, Χηράκη Ιωάννα).
Πρόκειται για ένα πολυθέαμα (θέατρο – μουσική – εικαστικά) βασισμένο στο βιβλίο
του Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας».
Κατά την υλοποίηση του προγράμματος τα δεδομένα προσαρμόστηκαν στην Κάρπαθο
και τις αξίες που αυτή αντιπροσωπεύει. Αυτό απεικονίζεται στην επιλογή των σκηνικών,
της ενδυμασίας των συμμετεχόντων και της μουσικής που συνόδευε το όλο εγχείρημα. Για
την τελική παρουσίαση βασιστήκαμε σε προηγούμενες παρόμοιες προσπάθειες, τόσο από
το χώρο της τηλεόρασης όσο και από το θέατρο και τον κινηματογράφο.
Λέξεις κλειδιά: θέατρο, φιλία, συνεργασία, συμμετοχή, αγάπη
Εισαγωγή
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Η συνεργασία, η φιλία, η συμμετοχή, το θέατρο και η μουσική ως λαϊκά δρώμενα αλλά
και η αγάπη χαρακτηρίζουν την Κάρπαθο και πολύ περισσότερο την Όλυμπο και τους
κατοίκους της, όπου η αγάπη, η φιλία και η αλληλοβοήθεια των ανθρώπων οδήγησε την
περιοχή στην ευημερία και την πρόοδο σε έναν τόπο όπου ο αγώνας για την επιβίωση,
λόγω γεωγραφικών – κλιματολογικών συνθηκών, είναι καθημερινός και σκληρός.
Αυτό άλλωστε φαίνεται και από τις Ολυμπίτικες Μαντινάδες, όπου μεταξύ όλων των
αισθημάτων εκφράζουν, παρουσιάζουν και την αέναη αυτή προσπάθεια των Ολυμπιτών.
Εκείνο όμως που προβάλλουν περισσότερο είναι η συνεργασία και η αγάπη που
αποτελούν τα βασικά συστατικά και του Μικρού Πρίγκιπα του Αντουάν ντε Σαιντ
Εξυπερύ, με αποτέλεσμα να επιλεχθεί ο συγκεκριμένος τίτλος για την εργασία μας.
Το κείμενο διασκευάστηκε σε ορισμένα σημεία ώστε να αναφέρεται στην περιοχή μας,
ενώ το ίδιο έγινε και με τη μουσική, την ενδυμασία και τα σκηνικά.
Αν ανατρέξουμε στην ιστορία της χώρας μας θα διακρίνουμε αμέσως αυτόν τον αγώνα
του λαού μας ενάντια σε Κύκλωπες, σε Σειρήνες, σε ξένους λαούς που κάποτε
προσπάθησαν να μας υποτάξουν, και πάνω απ’ όλα θα παρατηρήσουμε τον σεβασμό προς
την παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα, τις αξίες και τα ιδανικά, με όλα τα χρώματα, το φως
και τις μεθυστικές ευωδιές που αναδύονται ίδιες και απαράλλακτες από την αρχαιότητα
έως και σήμερα. Πιότερο όμως θα εντοπίσουμε την αγάπη. Αγάπη για τον τόπο μας, για
κάθε φιλοξενούμενο που θα επισκεφτεί τον «πλανήτη» μας, όπως ακριβώς και ο Μικρός
Πρίγκιπας, από όπου κι αν μας έρχεται.
Αυτό ακριβώς είναι που διακρίναμε και στο Μικρό Πρίγκιπα: την προσφορά και την
Αγάπη κι έτσι λοιπόν τον τοποθετήσαμε μέσα στην καρδιά μας, χρησιμοποιώντας τον ως
αφετηρία της προσπάθειάς μας.
Στόχοι
Βασική επιδίωξη μας υπήρξε η επαφή με την παράδοση και τη δημιουργία, κυρίως
της Ολύμπου, μέσα από τη δική μας «δημιουργία», μιας που αφουγκραστήκαμε, κάθε
γέροντα που είχε να μας μιλήσει για τη φιλία και την Αγάπη, κάθε τοπική δοξασία, κάθε
φυτό και ζώο, κάθε βράχο του ευλογημένου τόπου μας πριν ξεκινήσουμε το δημιουργικό
ταξίδι μας με προορισμό το «νησί της Αγάπης1».
(1) «Μόνο με την καρδιά μπορείς να δεις την Αγάπη ∙ η αγάπη δε φαίνεται με τα
μάτια!»
Παιδαγωγικοί στόχοι
 Ενεργοποίηση των μαθητών, των γονέων, των συναδέλφων, αλλά και της
τοπικής κοινωνίας (άτομα και φορείς), με συμμετοχή στις δραστηριότητες μας.


Συνειδητοποιημένη ανάδειξη της ολυμπίτικης ταυτότητας που εξακολουθεί να
αντιστέκεται στη διεθνή πολιτιστική αφομοίωση.



Κατανόηση της αδιάρρηκτης σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος (κοινωνία,
ήθη, έθιμα, παραδόσεις, μουσική και χορός).
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Ανίχνευση της φιλίας, της συνεργασίας και της Αγάπης όπως αυτές βιώνονται
καθημερινά στην Όλυμπο.

Bιβλιογραφία
Γενική
Βαμβουνάκη Μάρω, (2010). «Μια μεγάλη καρδιά γεμίζει με ελάχιστα», Εκδόσεις
Ψυχογιός.
Ειδική:
«Ο Μικρός Πρίγκιπας», e-book
«Ο Μικρός Πρίγκιπας», Αντουάν ντε Σαίντ Εξυπερύ, Εκδόσεις Πατάκη
«Ο Μικρός Πρίγκιπας», Εκδόσεις Ηριδανός
«Ο Μικρός Πρίγκιπας», ολόκληρη ιστορία με κινούμενες εικόνες, Εκδόσεις
Πατάκη
(5) Διασκευή κειμένου: Τριανταφυλλίδης Γεώργιος, Κομοτηνή 2012
Πολυμέσων:
(1) Πολυθέαμα «Ο Μικρός Πρίγκιπας», Ελευθέρια Κομοτηνής 2012. ( 3ο
Γυμνάσιο Κομοτηνής), «DVD»
(2) «Ο Μικρός Πρίγκιπας», κινούμενα σχέδια, Παραγωγή ZDF
(3) «Ο Μικρός Πρίγκιπας», από το θέατρο Μαριονέττας Γκότση
(4) The little Prince, κινηματογραφική μεταφορά (1974)
(5) The Little Prince, Animation (2015).
(1)
(2)
(3)
(4)

https://www.youtube.com/watch?v=icIrzbxADys
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Οι Ομορφιές της Καρπάθου
Αναστοπούλου Μαρία
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ 20
ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου
maranastop@gmail.com

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων «Λέσχη Φωτογραφίας», με Θέμα «Οι
Ομορφιές της Καρπάθου», εκπονήθηκε στο ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου κατά τη διάρκεια του
σχολικού έτους 2014-15. Συμμετείχαν 13 μαθητές του σχολείου μας της Β΄ και Γ΄ τάξης.
Σύνθημα μας: «Μια Φωτογραφία, Χίλιες Λέξεις».
Κατά την εκπόνηση του Προγράμματος, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε
επαφή με την τέχνη της Φωτογραφίας, να αποκτήσουν γνώσεις πάνω σε αυτήν με τη
χρήση της βιωματικής προσέγγισης.
Επιδιώχθηκε η ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας, η ενίσχυση των
διαπροσωπικών σχέσεων των μελών της σχολικής κοινωνίας με την τοπική κοινωνία.
Ενθαρρύνθηκε και αναπτύχθηκε η καλλιτεχνική ανησυχία του κάθε συμμετέχοντος
μαθητή καθώς και η περιβαλλοντική συνείδηση.
Λέξεις κλειδιά: κανόνες φωτογράφισης, αισθητική χώρου, επεξεργασία φωτογραφίας, φώς,
καλλιτεχνική αγωγή.
Εισαγωγή
Η χρησιμότητα της φωτογραφίας είναι αδιαμφισβήτητη στο πέρασμα του χρόνου.
Καταγράφει γεγονότα, αφηγείται ιστορίες, απεικονίζει πραγματικότητες, εκφράζει
συναισθήματα και όλα αυτά μόνο με ένα απλό κλικ. Αποτυπώνει τη ψυχή ενός άψυχου ή
έμψυχου αντικειμένου και την κρατάει στο χρόνο και στην αιωνιότητα. Αποτελεί ένα μέσο
οπτικής επικοινωνίας και εκφράζει και αποτυπώνει τη διαφορετική αντίληψη που έχει ο
καθέναw μας .
Η φωτογραφία εντάσσεται στις εικαστικές τέχνες και έχει εφαρμογή σε πολλούς
τομείς, όπως είναι ο τύπος (εφημερίδες, περιοδικά), διαφήμιση, τουρισμό, τηλεόραση,
κινηματογράφος, ιατρική κ.τ.λ.
Για μερικούς ανθρώπους η φωτογραφία είναι απλά ένα χόμπι, για άλλους ένας τρόπος
καλλιτεχνικής έκφρασης .

Στόχοι
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Ο κυριότερος στόχος του παρόντος Πολιτιστικού Προγράμματος ήταν η απόκτηση
γνώσεων και μύηση των μαθητών στη τέχνη της φωτογραφίας.
Το Πρόγραμμα είχε ως στόχο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι μια φωτογραφία
δεν είναι μια απλή απεικόνιση ενός προσώπου ή ενός τοπίου, αλλά αποτελεί ένα δυνατό
μέσο έκφρασης και επικοινωνίας που μπορεί να συγκινήσει, ενθουσιάσει, παρακινήσει
και να ευαισθητοποιήσει λαούς. Έχει την ίδια μαγεία ενός καμβά που αποθανατίζει
στιγμές, αφηγείται ιστορίες και απελευθερώνει τη φαντασία μας.
Όπως κάθε τέχνη έτσι και η φωτογραφία διέπεται από:
α) Κανόνες φωτογραφικής σύνθεσης:
• Ο κανόνας των τρίτων
• O κανόνας της χρυσής τομής και
• O κανόνας της διαγωνίου
β) Καλλιτεχνικά Κινήματα
• Ουμανισμός
• Μοντερνισμός
• Σουρεαλισμός
• Συμβολισμός
• Φουτουρισμός
• Πικτοριαλισμός
Παράλληλα, θέλαμε να βοηθήσουμε στην προαγωγή και διαφήμιση του νησιού
παρουσιάζοντας τις φυσικές ομορφιές του.
Επιπλέον, ένας ακόμη στόχος ήταν η ενθάρρυνση των μαθητών μας να εκφράσουν τις
καλλιτεχνικές τους ανησυχίες, να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους, να ερευνήσουν, να
μελετήσουν και να μεριμνήσουν για την προβολή του τόπου τους.
Τέλος, σημαντικός στόχος μας ήταν να καλλιεργήσουμε το ομαδικό πνεύμα και τη
συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων του προγράμματος, αλλά και να
αναβαθμίσουμε την ποιότητα σχέσεων με την τοπική κοινωνία.
Παιδαγωγικοί στόχοι
Γνώσεις
• Να ενημερωθούν οι μαθητές μέσα από έρευνα για την τέχνη και τη μαγεία της
φωτογραφίας .
• Να εξοικειωθούν με τους κανόνες φωτογραφικής σύνθεσης.
• Να εξοικειωθούν με τους τρόπους έρευνας, την επεξεργασία των δεδομένων τους και
την αφομοίωσή τους.
• Να προσεγγίσουν βιωματικά τη τέχνη της φωτογραφίας.
• Να εξοικειωθούν με διαφορετικά μέσα λήψης μιας φωτογραφίας
• Να ενημερωθούν για τα ποικίλα προγράμματα επεξεργασίας εικόνας (επαγγελματικά ή
μη) και να εξοικειωθούν με αυτά.
Δεξιότητες
• Εφαρμογή απλών κανόνων για τη σωστή λήψη μιας φωτογραφίας.
• Ανάπτυξη ατομικής έκφρασης και δημιουργίας.
• Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών και ιδεών και υλοποίησή τους.
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• Ενδυνάμωση καλλιτεχνικής διάθεσης.
• Ενδυνάμωση αυτοεκτίμησης.
• Δημιουργία και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
• Ευαισθητοποίηση για τη φροντίδα, μέριμνα και προαγωγή του τόπου τους.
• Ανάπτυξη, ενθάρρυνση ομαδικού πνεύματος και συνεργασίας.
Πρακτικές
• Να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι η φωτογραφία είναι οπτική επικοινωνία.
• Να αντιληφθούν ότι η λήψη μιας φωτογραφίας δεν είναι μια απλή υπόθεση, αλλά
όπως κάθε τέχνη είναι δημιουργία, έκφραση.
•Να μυηθούν οι μαθητές στους κανόνες και στις τεχνικές της φωτογράφισης.
• Να κατανοήσουν ότι η λήψη μιας φωτογραφίας είναι τέχνη και μέσα από αυτή
μπορούμε να προβάλλουμε τόπους, να εκφράσουμε συναισθήματα, να συγκινήσουμε και
προσεγγίσουμε ανθρώπους.
Δραστηριότητες
• Επισκέψεις σε χωριά, παραλίες, εκκλησίες και λαογραφικά μέρη του τόπου.
• Προβολή συνεντεύξεων του Πλάτων Ριβέρη από το youtube.
• Συνάντηση με τοπικούς φωτογράφους.
• Παραγωγή υλικού καλλιτεχνικής δημιουργίας.
• Παρουσίαση της τελικής εργασίας στο σύνολο της σχολικής κοινότητας του σχολείου:
ΕΠΑ.Λ. Καρπάθου.
• Δημιουργία άλμπουμ φωτογραφιών.
Χωριά
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Παραλίες

261

Καλλιτεχνικές φωτογραφίες
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Βιβλιογραφία
Art.mag, All about art and Culture. Βασικοί κανόνες για τη φωτογραφία. Διαθέσιμη
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.artmag.gr/. Τελευταία
ημερομηνία πρόσβασης 30 Απριλίου 2015.
Αndzer Photograpghy. Διαθέσιμη στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.andzer.gr/. Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 30 Απριλίου 2015.
Βικιπαιδεία, Ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια. Διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στην
ακόλουθη
ηλεκτρονική
διεύθυνση
http://el.wikipedia.org/wiki/φωτογραφία.
Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 30 Απριλίου 2015.
Κατερτζιάκης Π., (2001). Μαθήματα βασικής φωτογραφίας. Αθήνα: Φωτογράφος.
ISBN:960770407.
Ριβέλλης Π., (2014). Η τέχνη της φωτογραφίας. Συνεντεύξεις. Διαθέσιμες στο
http:/youtube.com. Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 14 Φεβρουαρίου 2015
Σχίζας Τάσος, (2015). Η τεχνική της αναλογικής και ψηφιακής φωτογραφίας.
Διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση
http://www.photoeidolo.gr/. Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 30 Φεβρουαρίου 2015
Ψηφιακό αρχείο Δ.Τ. Η γλώσσα της Τέχνης (Μέρος 1ο, Μέρος 2 ο).
Διαθέσιμο στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.hprt-archives.gr/
Τελευταία ημερομηνία πρόσβασης 2 Φεβρουαρίου 2015.
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Τα ηχοχρώματα του εαυτού μας
Χατζηκωνσταντίνου Ελένη
Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ16.01,
Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου
elemolu@yahoo.com

Βολονάκη Ευαγγελία
Εκπαιδευτικός Μουσικής ΠΕ16,
Μουσικό Γυμνάσιο Ρόδου
lialiavol@gmail.com

Περίληψη
Στα πλαίσια ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας, μαθητές του Μουσικού Σχολείου
Ρόδου συμμετείχαν σε ένα εξαμηνιαίο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων με τίτλο
"Τα ηχοχρώματα του εαυτού μας" που πραγματοποιήθηκε της σχολική χρονιά 20142015. Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της
αυτοεκτίμησης των μαθητών, η διαμόρφωση της ατομικής τους ταυτότητας, η βελτίωση
της αυτοεικόνας, η καλλιέργεια θετικής σκέψης με εργαλεία την κινητική και τη
ρυθμική έκφραση. Μέσα από δημιουργικές, θεατρικές, πολυποίκιλες και πολυδιάστατες
δραστηριότητες, οι μαθητές συνειδητοποίησαν την ανάγκη τους για επικοινωνία χωρίς
κριτική και για βελτίωση των σχέσεων με τον εαυτό τους αλλά και με τους άλλους.
Αποδέχτηκαν την έννοια της διαφορετικότητας και ανακάλυψαν το αίσθημα της χαράς
και της ικανοποίησης όταν συνεργάζονται και στοχεύουν προς ένα κοινό στόχο.
Λέξεις κλειδιά: αυτοεκτίμηση, αυτοσχεδιασμός, κινητική και ρυθμική έκφραση.
Εισαγωγή
Η Αγωγή και Προαγωγή της Υγείας, όπως αυτές ορίζονται από τα κείμενα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης της UNESCO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, απαιτούν
από όλους επικαιροποίηση του περιεχομένου των σχετικών σχολικών δράσεων προς την
κατεύθυνση της δημιουργίας υγιών ατόμων, που αναπτύσσονται σε υγιή φυσικά και
κοινωνικά περιβάλλοντα, τα οποία ενδιαφέρονται να κατανοήσουν καλύτερα, αλλά και να
αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την βελτίωσή τους (ενεργοί πολίτες) (ΥΠΑΙΘ, 2014α).
Τα προγράμματα αγωγής υγείας ως δράσεις του σχολείου, επιδιώκουν την ενεργοποίηση
της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα σχετικά με τη σωματική υγεία και ψυχική
ισορροπία των μαθητών. Μεταξύ άλλων, στοχεύουν α) στην αναζήτηση παραγόντων που
συντελούν στη μέχρι τώρα διαμόρφωση της ατομικής ταυτότητας, β) στη συνειδητοποίηση
της σημασίας και της διαχείρισης των συναισθημάτων, γ) στην ανάδειξη τρόπων
επικοινωνίας αλλά και στην επίδραση που έχουν αυτοί σε στάσεις, συμπεριφορές,
συναισθήματα, ανάγκες και επιθυμίες, δ) στη συνειδητοποίηση της επίδρασης του
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ευρύτερου περιβάλλοντος στη συμπεριφορά, τα συναισθήματα, τις επιλογές και τον τρόπο
ζωής (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Το σύγχρονο σχολείο οφείλει να εναρμονιστεί με
το «Κοινωνικό Σχολείο» το οποίο αποσκοπεί στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων
προσωπικοτήτων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην προαγωγή της υγείας και στην
αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των μαθητών και της σχολικής κοινότητας (ΥΠΑΙΘ,
2014β).
Όλοι οι προαναφερθέντες στόχοι έχουν κοινό άξονα την έννοια του εαυτού, η οποία
αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς, αλλά και πιο συγκεχυμένους τομείς της
ψυχολογικής έρευνας (Μακρή-Μπότσαρη, 2001), και ορίζεται ως το σύνολο των σκέψεων
και συναισθημάτων του ατόμου που αναφέρονται στον εαυτό του ως αντικείμενο
(Rosenberg, 1986). Τη γνωστική πλευρά της έννοιας του εαυτού αποτελεί η
αυτοαντίληψη, ενώ η αυτοεκτίμηση αντιπροσωπεύει τη συναισθηματική πλευρά, η οποία
φανερώνει το βαθμό στον οποίο το άτομο αποδέχεται ή επιδοκιμάζει τον εαυτό του,
αναφερόμενη στη σφαιρική άποψη που έχει κάποιος για την αξία του ως άτομο.
Επίσης, με την έννοια του εαυτού σχετίζεται και η αυτοαποτελεσματικότητα η οποία
κατέχει κεντρική θέση στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου και επηρεάζει τις ενέργειές του.
Το επίπεδο της αυτοαποτελεσματικότητας επιδρά στα κίνητρά του, καθώς επίσης και στην
εν γένει συμπεριφορά του. Η ανεπτυγμένη αίσθηση της αυτοαποτελεσματικότητας
μαρτυρά κίνητρα για δημιουργικές πράξεις, ενώ η μη ύπαρξη εμπιστοσύνης στην αξία των
ικανοτήτων ενός ατόμου φανερώνει χαμηλή αυτοπεποίθηση και αρνητική στάση για τα
πράγματα (Κολιάδης, 1997).
Η αυτοαντίληψη, η αυτοεκτίμηση και η αυτοαποτελεσματικότητα αποτέλεσαν τους
βασικούς στόχους του προγράμματος Αγωγής Υγείας με τίτλο "Τα ηχοχρώματα του εαυτού
μας", που πραγματοποιήθηκε στο Μουσικό Σχολείο Ρόδου το σχολικό έτος 2014-2015.
Στόχοι του προγράμματος
Ο μαθητής, βιώνοντας το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα μπορεί να:
 γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του,
 προβληματιστεί για τη σημασία του όρου «αυτοσεβασμός»
 συνειδητοποιήσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά του σε σχέση με τον εαυτό
του και τους άλλους,
 αναγνωρίσει και να εκφράσει τα συναισθήματά του,
 καλλιεργήσει τη συμμετοχή σε ομαδικά δρώμενα και να συνεργαστεί
(ομαδοσυνεργατική δεξιότητα),
 εκφραστεί κινητικά και ρυθμικά
 ψυχαγωγηθεί.

Μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος
Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Τα ηχοχρώματα του εαυτού μας" αποτελεί ένα
εξαμηνιαίο πρόγραμμα (δύο διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως), το οποίο υλοποιήθηκε στο
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Μουσικό Σχολείο Ρόδου με κύριες συντονίστριες τις συγγραφείς του άρθρου. Οι μαθητές
που συμμετείχαν σ' αυτό προέρχονταν από όλες τις τάξεις του γυμνασίου. Η κάθε
συνάντηση περιελάμβανε παιχνίδια ενεργοποίησης των μαθητών (μουσικά, ρυθμικά,
κινητικά) και κάποιο έναυσμα για το κύριο μέρος. Ακολουθούσε το κύριο μέρος της
συνάντησης, το οποίο εμπεριείχε τους επιμέρους στόχους όπου εφαρμόζονταν α) η
βιωματική προσέγγιση, β) η ομαδοσυνεργατική μέθοδος, γ) τα θεατρικά παιχνίδια και
παιχνίδια ρόλων. Η εργασία σε ομάδες αποτέλεσε το βασικό συστατικό της μεθοδολογίας
καθώς θεωρείται μια προσέγγιση που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να
επικοινωνήσουν με άλλα άτομα, να αναπτύξουν συνεργασία και αλληλοβοήθεια με τα
μέλη της ομάδας, γεγονός που βοηθά στην ικανοποίηση της βασικής ανάγκης των παιδιών
για αποδοχή, αγάπη και ασφάλεια (Ματσαγγούρας, 1987). Στο κλείσιμο της συνάντησης
υπήρχε ανακεφαλαίωση και διατύπωση συμπερασμάτων με μορφή ελεύθερης συζήτησης
στα πλαίσια ενός δημοκρατικού διαλόγου, με τις εκπαιδευτικούς να διατηρούν έναν
διακριτικά συντονιστικό ρόλο.
Κατά τη διάρκεια του πρώτου διμήνου, πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες όπως:
 παιχνίδια γνωριμίας και καταγραφή κανόνων ομάδας (Εικόνα 1),
 δραστηριότητες ενεργοποίησης με μουσική υπόκρουση σε κύκλο,
 δραστηριότητες συνεργασίας μέσα στην ομάδα, όπου στην κάθε ομάδα των
τριών-τεσσάρων ατόμων, τα μέλη γνωρίζονται και παρουσιάζουν το ένα το
άλλο στην ολομέλεια με τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που θεωρούν ότι έχει
ο καθένας τους. Κατόπιν, η κάθε ομάδα παρουσιάζεται με μια
αντιπροσωπευτική φράση, με ένα ρυθμικό σχήμα, με μια κίνηση,
 δραστηριότητες με περπατήματα σε ζευγάρια ή μεμονωμένα, καθώς και
"πεσίματα", όπου οι μαθητές "λύνονται" κι εκφράζονται κινητικά (Εικόνα 2),
 δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού όπως "Ο γλύπτης και το γλυπτό", όπου οι
μαθητές με πρώτη ύλη τον πηλό-μαθητή δημιουργούν γλυπτά εκφράζοντας τη
δημιουργικότητά τους, τη φαντασία τους, τη σκέψη τους,
 δραστηριότητες εμπιστοσύνης όπως "Οδηγός και τυφλός", εστιάζοντας στη
σημασία της συνεργασίας και της εμπιστοσύνης στον άλλο, καθώς και της
ενσυναίσθησης,
 δραστηριότητες κατανόησης μουσικών δομών και φαινομένων (μοτίβο,
ερώτηση-απάντηση), οι οποίες σχετίζονται με θεατρική έκφραση, συγχρονισμό,
μουσική δημιουργία και επικοινωνία.
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Εικόνα 5: Παιχνίδι ενεργοποίησης

Εικόνα 6: Δραστηριότητα με "πεσίματα"

Το δεύτερο δίμηνο, εκτός από τα διάφορα παιχνίδια ενεργοποίησης, περιελάμβανε:
 δραστηριότητες παντομίμας σε μια λέξη, όπου υπήρχε έκθεση του εαυτού σε
όλη την ομάδα,
 δραστηριότητες συγκέντρωσης και διατήρησης του παλμού, ταλαντώσεις και
ισορροπίες στην ομάδα, αφουγκράζοντας τον εσωτερικό ρυθμό, και τον ρυθμό
της ομάδας. Επίσης, σε ένα επόμενο στάδιο δυσκολίας, δραστηριότητες
διατήρησης ρυθμικού σχήματος της κάθε ομάδας με ανάλογη στάση σώματος
και έκφραση προσώπου, το οποίο ρυθμικό σχήμα εξελίσσεται αυξάνοντας την
ταχύτητα και αλλάζοντας στάση σώματος και έκφραση προσώπου,
 κινητικές δραστηριότητες με ρυθμικά σχήματα χρησιμοποιώντας το σώμα και
τα άκρα του, αναδεικνύοντας την αυτοαποτελεσματικότητα (Εικόνα 3),
 δραστηριότητες μίμησης όπως "Ο καθρέπτης και το είδωλο", συντονίζοντας τις
κινήσεις και ενισχύοντας την προσοχή και τη συγκέντρωση (Εικόνα 4),
 δραστηριότητες παντομίμας με αξιοποίηση ενός αντικειμένου και μετατροπή
του σε ένα άλλο αντικείμενο (π.χ. το βιβλίο γίνεται... δίσκος, καροτσάκι, ρακέτα
κ.λπ.) ενισχύοντας τον αυτοσχεδιασμό και την αυτοέκφραση,
 δραστηριότητες ενίσχυσης του εαυτού, της θετικής εικόνας προς αυτόν και της
ενσυναίσθησης, όπως "Το χέρι", όπου ο καθένας ζωγραφίζει την παλάμη του σε
ένα χαρτί, και σε κάθε δάχτυλο αυτής, η υπόλοιπη ομάδα, σημειώνει ένα θετικό
χαρακτηριστικό για το συγκεκριμένο μαθητή,
 δραστηριότητες έκφρασης συναισθημάτων,
 δραστηριότητες αντίληψης χώρου και χρόνου (με βάση τις αρχές του R. Laban).
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Εικόνα 7: Κινητική δραστηριότητα στην
ομάδα

Εικόνα 9: Παιχνίδι συνεργασίας

Εικόνα 11: Παρουσίαση προγράμματος στο Δημοτικό
Σχολείο της Λάρδου

Εικόνα 8: Δραστηριότητα "Ο καθρέπτης και το
είδωλο"

Εικόνα 10: Παιχνίδι που προάγει τη δυναμική της ομάδας

Εικόνα 12: Παρουσίαση προγράμματος στο Δημοτικό
Σχολείο της Λάρδου
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Το τελευταίο δίμηνο περιείχε αρκετές από τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.
Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν:
 δραστηριότητες που ενσωμάτωναν συζήτηση, και έκθεση και έκφραση ιδεών
και συναισθημάτων,
 δραστηριότητες σύνθεσης μιας ολόκληρης ιστορίας από ιδέες που γεννήθηκαν
κατά τη διάρκεια των συναντήσεων,
 δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού με χρήση ήχων που παράγονται από το σώμα
είτε ατομικά, είτε ομαδικά, προάγοντας τη δυναμική της ομάδας και τη
συνεργασία (Εικόνες 5 και 6),
 προετοιμασία αυτοσχεδιαστικού δρώμενου μέσα από αυτοσχέδια ιστορία, με
προβολή του καλού και κακού εαυτού, και με στόχο την παρουσίασή του στους
μαθητές του Δημοτικού Σχολείου της Λάρδου Ρόδου (Εικόνες 7 και 8).
Συμπεράσματα
Το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας "Τα ηχοχρώματα του εαυτού μας" θέλησε να
ευαισθητοποιήσει τους μαθητές, μέσα από βιωματικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες,
σχετικά με την έννοια της αυτογνωσίας και αυτοεκτίμησης, του αυτοσεβασμού και του
σεβασμού για τους γύρω μας, καθώς και την έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας. Οι
πολυποίκιλοι και πολυδιάστατοι στόχοι του εστίασαν στην αγάπη για τον εαυτό, στη
συνειδητοποίηση των προσωπικών αναγκών και φιλοδοξιών, στη διαφορετικότητα, στην
αλληλεπίδραση με τους "άλλους", καθώς και στην ψυχαγωγία. Οι συζητήσεις κατά το
κλείσιμο της κάθε συνάντησης, καθώς και η μέθοδος της παρατήρησης καθ' όλη τη
διάρκεια των μαθημάτων, φανέρωσαν στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών απέναντι
στα θέματα που πραγματευόταν το παρόν πρόγραμμα. Οι μαθητές περιέγραψαν την
ανάγκη που έχουν για επικοινωνία χωρίς κριτική, την ανάγκη για την ανακάλυψη του
εαυτού τους, την ανάγκη για βελτίωση των σχέσεων με τον εαυτό τους αλλά και με τους
άλλους. Συνειδητοποίησαν τη διαφορετικότητα που έχει ο καθένας τους, εστιάζοντας στο
απόφθεγμα "Κανείς δεν είναι τέλειος, και αυτό το σέβομαι". Εκφράστηκαν και έμαθαν να
συνεργάζονται πιο αποτελεσματικά, βελτιώνοντας την αυτοεικόνα τους. Μέσα από τις
δραστηριότητες αυτοσχεδιασμού και δημιουργικής έκφρασης, ανακάλυψαν πτυχές του
εαυτού τους που δε γνώριζαν, γεγονός που οδήγησε στην ανάπτυξη της
αυτοαποτελεσματικότητάς τους.
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Ταξίδι Στην Ιθάκη της Πραγματικότητας και του
Συμβόλου
Διδάσκοντας στην τάξη τους μαθητές μέσα από
τον ΄Ομηρο, τον Γιόραν Σίλντ και τον Καβάφη

Γεωργάκη Μαργαρίτα
Φιλόλογος,
Διευθύντρια Γενικού Λυκείου Λέρου

Περίληψη
Στο πρόγραμμα αυτό θα παρουσιάσουμε το ταξίδι μας στη «Ιθάκη της
πραγματικότητας και του συμβόλου». Θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον οποίο
εργαστήκαμε ξεκινώντας από την επιλογή του θέματος και τελειώνοντας με την
αξιολόγηση, τα κείμενα των παρουσιάσεών μας στις εκδηλώσεις, κείμενα από τα
τελικά προϊόντα που παρέδωσαν οι ομάδες των μαθητών, εργασίες των μαθητών,
καθώς και φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις μας.
Στη σχετική δραστηριότητα συμμετείχαν μαθήτριες και μαθητές της Α
Λυκείου, ηλικίας 16 ετών. Το θέμα ανήκει στην κατηγορία των θεμάτων καθολικής
αναφοράς, καθολικού ενδιαφέροντος, Κάνει αναφορά στην παγκόσμια εμπειρία και
εξασφαλίζει τη διαθεματικότητα. Είναι θέμα διαχρονικό και πάντα επίκαιρο. Αφορά
σε διαφορετικούς χρόνους και διαφορετικά πολιτιστικο-κοινωνικά στάδια ανάπτυξης
της ανθρωπότητας και εξυπηρετεί τους σκοπούς οι οποίοι επιδιώκονται μέσα από
αυτό και οι οποίοι θα αναπτυχθούν στη συνέχεια..
Λέξεις- κλειδιά: ποίηση, τόπος, ταξίδι, αυτογνωσία, αυτοέκφραση.
Κριτήρια επιλογής θέματος
Στην επιλογή του θέματος τον πρώτο ρόλο έπαιξαν οι ανάγκες της ηλικίας των
εφήβων:

Η ανάγκη να οδηγηθεί η σκέψη των μαθητών από το συγκεκριμένο
στο αφηρημένο, από το ειδικό στο γενικό, από το πραγματικό στο συμβολικό και να
αντιλαμβάνεται τις αφηρημένες έννοιες.

Η ανάγκη των εφήβων για υγιή Σύμβολα και ιδιαίτερα για στόχους
που θα τους βοηθήσουν να προχωρήσουν και να βγουν νικητές στη ζωή. Η
κρισιμότητα της εποχής–οικονομική κρίση, ανεργία, ηθική κρίση, κρίση αξιών-δεν
βοηθάει τους νέους να προσανατολιστούν εύκολα σε στόχους και συχνά νιώθουν να
χάνονται καθώς και οι όποιες προσπάθειές τους νομίζουν ότι είναι ανώφελες. Επίσης
έχει κλονιστεί η πίστη στον άνθρωπο και αυτό κάνει τους εφήβους να αισθάνονται
έρμαια των καιρών, ενώ η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, εξαιτίας όλων
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των προαναφερόμενων, δεν τους κάνει να νιώθουν ιδιαίτερα περήφανοι για τον τόπο
τους.

Επίσης στην επιλογή του θέματος συνέβαλε το γεγονός ότι κατάγομαι
από τα Επτάνησα και συγκεκριμένα από τη Λευκάδα. Ήθελα οι μαθητές να
γνωρίσουν την φύση και την κουλτούρα των Επτανήσων.

Μετά βέβαια και από την συμμετοχή μου στο «ΘΕΡΙΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 2011» στη Θεματική Ενότητα «Κατασκευή ιστοσελίδων και
εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου για την ανάπτυξη της πολλαπλής
νοημοσύνης» που πραγματοποιήθηκε από το κέντρο Δια βίου Μάθησης και
Αειφόρου Ανάπτυξης, στην Ιθάκη , από 4 έως 8 Ιουλίου 2011, τις εμπειρίες μου και
όλα όσα αποκόμισα από την Ιθάκη, ήθελα οι μαθητές μου να γνωρίσουν την Ιθάκη
της πραγματικότητας και του συμβόλου και να ζήσουν, μέσα από την εργασία, ένα
ταξίδι νοερό που θα τους δώσει τη συγκίνηση και τη γνώση της Καβαφικής Ιθάκης .
Στόχοι της εργασίας
Μέσα από το συγκεκριμένο θέμα στόχος ήταν οι μαθητές:








Nα κατανοήσουν πως η σκέψη οδηγείται από το πραγματικό στο μεταφορικό
και στο συμβολικό και να μάθουν να βλέπουν πέρα από την επιφάνεια των
πραγμάτων.
Να κατανοήσουν το συμβολισμό της Ιθάκης. Να καταλάβουν ότι δεν
υπάρχουν ποτέ Ιδανικές συνθήκες για την αναζήτηση της Ιθάκης και πως
στους δύσκολους καιρούς είναι περισσότερο αναγκαία η Ιθάκη.
Να μάθουν για τα εσωτερικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν για να
πραγματοποιήσουν τους στόχους τους.
Να κατανοήσουν την σημασία του ταξιδιού για την επίτευξη των στόχων.
Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες και στάσεις και μέσα από τις
μαθησιακές εμπειρίες, την σύγκριση, την αιτιολόγηση να οδηγηθούν στην
ανάπτυξη αυτοαντίληψης και αυτοεκτίμησης.
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Η αυτοαντίληψη, δηλαδή η υποκειμενική αντίληψη που έχει το άτομο για τον
εαυτό του και τις ικανότητες του, και η αυτοεκτίμηση, δηλαδή η θετική ή αρνητική
διαβάθμιση που κάνει ο μαθητής στον εαυτό του όταν τον συγκρίνει με την εικόνα
του, όπως αυτός την αντιλαμβάνεται, με την ιδανική εικόνα που θα ήθελε για τον
εαυτό του, παίζουν ρόλο στην μαθησιακή διαδικασία και επηρεάζουν τη γενικότερη
συμπεριφορά του μαθητή, καθώς ανάλογα με το είδος της αυτοεκτίμησης, το άτομο
αποδέχεται ή απορρίπτει τον εαυτό του. Η αυτοαντίληψη και η αυτοεκτίμησή του
διαμορφώνεται σταδιακά από τις εμπειρίες που αποκτά από τις μαθητικές του
επιδόσεις και από τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσει στην τάξη και
καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη μαθησιακή του και την κοινωνική του συμπεριφορά.
Και όπως αναφέρει ο πανεπιστημιακός δάσκαλος Ηλίας Ματσαγγούρας, (Θεωρία της
Διδασκαλίας, Αθήνα 2006, σελ. 172) «Οι μαθητές που έχουν αναπτύξει θετική
αυτοεκτίμηση και αυτοαντίληψη τολμούν να ανοιχτούν κατά τη μαθησιακή
διαδικασία στο άγνωστο και διαφορετικό, το οποίο σε αντίθετη περίπτωση φαντάζει
απειλητικό και περιορίζει το μαθητή στα γνωστά και στα οικεία. Με τον τρόπο αυτό
η θετική αυτοαντίληψη εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις της παραγωγικής και
δημιουργικής μάθησης.»
Παράλληλα μέσα από την εργασία ήθελα οι μαθητές να γνωρίσουν την πνευματική
τους και πολιτιστική τους κληρονομιά, να γνωρίσουν ένα κομμάτι της πατρίδα τους ,
να την εκτιμήσουν , να την αγαπήσουν και να νιώσουν περήφανοι.
Για την υλοποίηση των στόχων επιλέξαμε τις παρακάτω πηγές:
1.
2.
3.
4.
5.

Ομήρου «Οδύσσεια»
Γιόραν Σίλντ «Στά χνάρια του Οδυσσέα» κεφάλαιο πρώτο «Ταξίδι στην Ιθάκη»
Κωνσταντίνου Καβάφη « Ιθάκη»
Ποιήματα Ελληνίδων ποιητριών με τίτλο «Ιθάκη»

Μέσα από τις πηγές καταδεικνύεται η διαχρονικότητα, η καθολικότητα και η
παγκοσμιότητα του θέματος.
Με τον Όμηρο ταξιδέψαμε στην Ελλάδα του τέλους του ΙΓ αι. Πχ, , με τον
Γιόραν Σίλντ στην μεταπολεμική νεότερη Ελλάδα του 1950 και με τον κυβερνοχώρο
στην Ελλάδα του 2014. Η επιλογή του Γιόραν Σίλντ, τονίζει την παγκοσμιότητα και
την καθολικότητα της «Ιθάκης».
Με τον Καβάφη γνωρίσαμε την Ιθάκη του Συμβόλου . Οι ελληνίδες
ποιήτριες δείχνουν την καθολικότητα τονίζοντας και την οπτική γωνία της γυναίκας.
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Πως επιτεύχθηκαν οι παραπάνω στόχοι
Οι παραπάνω στόχοι, ο βασικότερος στόχος της αυτοεκτίμησης και αυτογνωσίας που
δημιουργεί τον ικανό πολίτη και οδηγεί στην ενεργό πολιτότητα επιτεύχθηκαν με την
ενεργοποίηση των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης κατά τον H. Gardner με τους
παρακάτω τρόπους :
Μελετήσαμε επική ποίηση, νεότερη ποίηση, και πεζό κείμενο. Αντλήσαμε
πληροφορίες τις οποίες παρουσιάσαμε στους συμμαθητές μας , ασκήσαμε κριτική σε
απόψεις, συνθέσαμε γραπτές εργασίες, συνοψίσαμε, λύσαμε σταυρόλεξα, γράψαμε
για τη δική μας Ιθάκη, αναλύσαμε, κάναμε συλλογισμούς, αιτιολογήσαμε,
αξιολογήσαμε, φτάσαμε σε συμπεράσματα. ζωγραφίσαμε το δικό μας καράβι και
επιλέξαμε τη μουσική η οποία θα συνόδευε το τελικό προϊόν κάθε ομάδας.
Εκφράσαμε τα συναισθήματά μας, δημιουργήσαμε ατομικές και συλλογικές εργασίες
,ασκηθήκαμε στην ευθύνη και την συνυπευθυνότητα.
Για την ενεργοποίηση των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης χρησιμοποιήθηκε
ως μέθοδοs διδασκαλίας η ομαδοσυνεργατική .
Η συγκεκριμένη διατύπωση του θέματος είχε μια δυναμική και έκρυβε ένα
μυστήριο.
Το «Ταξίδι» ήταν μια πρόκληση και πρόσκληση, γεννούσε την περιέργεια και
υποσχόταν εκπλήξεις. Η «Ιθάκη» έκρυβε ένα μυστήριο. Συνδυασμένη με την
«Πραγματικότητα» και το «σύμβολο» μας κέντριζε την περιέργεια. και μας
καλούσε να το εξερευνήσουμε.
Μετά την επιλογή του θέματος 21 μαθητές δημιουργήσαμε πέντε ομάδες,
προσδιορίσαμε τους στόχους ,τις δραστηριότητες. και τους κανόνες της σωστής
συνεργασίας.
Και το καράβι μας «η Ιθάκη» επανδρωμένο με τις ομάδες μας , τους θετικούς,
τους ταξιδιώτες τους ταξιδευτές , τους οδοιπόρους και τους ονειροπόλους, και

274

εφοδιασμένο με την δίψα για μάθηση ξεκίνησε το ταξίδι του με πρώτο λιμάνι τον
κυβερνοχώρο.

Εκεί εξερευνήσαμε την Ιθάκη, το πανέμορφο , καταπράσινο νησί των
Επτανήσων. Θαυμάσαμε τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου πελάγους, μελετήσαμε
την ιστορία του, μάθαμε για τις ασχολίες των κατοίκων.
Κι ύστερα σηκώσαμε πανιά απ΄το απάνεμο λιμάνι του Βαθιού και με οδηγό
μας τον Όμηρο ακολουθήσαμε τα χνάρια του Οδυσσέα.
Αφήσαμε τον Οδυσσέα κάτω από την γέρικη ελιά να ψάχνει τρόπους να
διώξει τους μνηστήρες από το παλάτι του και διπλαρώσαμε τη «Δάφνη» που
τραβούσε ίσια για το Βαθύ, την πρωτεύουσα του νησιού, και ρίξαμε κλεφτές ματιές
στα γραπτά του Γιόραν Σίλντ. Διαβάσαμε.... «Η πρωτεύουσα της Ιθάκης έχει ένα από
τα πιο φανταστικά, φυσικά λιμάνια που έχω συναντήσει... Ήταν έξι το απόγευμα και
οι έμποροι με τις οικογένειές τους κάθονταν στα μπαλκόνια έξω από τα περιποιημένα
σπίτια τους, πάνω από την προκυμαία, απολαμβάνοντας το θαλασσινό αεράκι μετά
την ζέστη της ημέρας ....Αισθανθήκαμε αμέσως σαν στο σπίτι μας στο Βαθύ , με τα
μικρά καλοχτισμένα σπίτια του στη σκιά των δέντρων που έμοιαζαν καταπληκτικά
στα κτήρια του 18ου αιώνα των σκανδιναβικών επαρχιακών πόλεων...Μας δέχτηκαν
ευγενικά..όμως μας αντιμετώπιζαν με πολλή περιέργεια...».
Το απόγευμα ακολουθήσαμε τον Γιόραν Σίλντ με τη Λαμπρέτα του στα άγρια
μονοπάτια του νησιού στην αναζήτηση του κάστρου του Οδυσσέα και στις σκέψεις
του για την πραγματικότητα της ιστορίας και την δύναμη του μύθου, που τόσο
παράξενα είναι ανακατεμένα στην Ιθάκη. Μάθαμε για τις διαφορετικές απόψεις των
αρχαιολόγων για το ποια είναι η Ιθάκη, αλλά και για τα δυο στρατόπεδα στην Ιθάκη
που το καθένα τοποθετεί σε δική του τοποθεσία το παλάτι του Οδυσσέα. Κατεβήκαμε
στη μικρή παραλία Πόλις που κατα τον Σίλντ είναι η μόνη πραγματική απόδειξη πως
η πρωτεύουσα του νησιού ήταν κάποτε σε αυτή την πλευρά της Ιθάκης, βουτήξαμε
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στο χλιαρό αλλά δροσιστικό νερό...Τα τζιτζίκια τραγουδούσαν σαν μαγεμένα ...κι
έξω από τα στενά λαμπύριζε το μικρό νησί Αστερίς , εκεί που περίμεναν οι
μνηστήρες τον Τηλέμαχο.
Ιθάκη, Μυθικό νησί με το περίγραμμα των ακτών σου φτιαγμένο ώστε να
μοιάζει με τις οδηγίες σκηνογραφίας του σπουδαιότερου ποιήματος που έγραψε
άνθρωπος.....»
Μείναμε για λίγες μέρες στην Ιθάκη μαζί με τον Γιόραν Σίλντ, όμως
απολαύσαμε κάθε στιγμή μαζί του. Κι αφού γευτήκαμε το μοναδικό κρασί στον
κόσμο , που σε κάνει να τραγουδάς το πρωί, σηκώσαμε πανιά απ΄τη Ιθάκη της
πραγματικότητας και συναντήσαμε την Ιθάκη του συμβόλου.

Στο ποίημα Ιθάκη, ο ποιητής μας Καβάφης προτρέπει τον καθένα μας σαν
βγει στον πηγαιμό για την Ιθάκη , να εύχεται να είναι μακρύς ο δρόμος, να είναι
γεμάτος περιπέτειες, εμπειρίες και γνώσεις..Να προσφέρουμε στο πνεύμα και στο
σώμα μας συγκινήσεις υψηλής ποιότητας. Να μην ασχολούμαστε με ανούσιες
απολαύσεις. Να μη φοβόμαστε τις δυσκολίες. Οι ίδιοι οι άνθρωποι είναι αυτοί που
στήνουν εμπόδια στο δρόμο τους, γιατί φοβούνται να διεκδικήσουν τα όνειρά τους.
Να ευχόμαστε το ταξίδι να διαρκέσει πολύ, να αποκτήσουμε πολλές γνώσεις. Αλλά
πάντα στο νου μας να έχουμε την Ιθάκη, το στόχο μας τον προορισμό μας, για να μη
χαθούμε, για να μην εγκαταλείψουμε την προσπάθεια και να ολοκληρώσουμε σωστά
το ταξίδι. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε γιατί το ταξίδι διαρκεί όλη μας τη ζωή.
Όταν πια έχουμε γεράσει και το τέλος της ζωής μας πλησιάζει, τότε μπορούμε να
φτάσουμε στην Ιθάκη, πλούσιοι από γνώσεις και εμπειρίες.
Η Ιθάκη δεν έχει να μας δώσει πλούτη. Αποτελεί το κίνητρο του ταξιδιού. Για
χάρη της θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε τόσα μέρη, τόσους ανθρώπους, τόσες
γνώσεις, τόσες εμπειρίες. Η Ιθάκη μας έδωσε το ωραίο ταξίδι, Η Ιθάκη είναι
ξεκίνημα και προορισμός. Είναι ο στόχος που μας κρατά δυνατούς. Σε όλη τη
διάρκεια της ζωής μας οι στόχοι είναι πολλοί. Μόλις τελειώνει ο ένας, αρχίζει ο
άλλος. Έτσι φτάνουμε στο τέλος της ζωής μας με πολλές Ιθάκες στο ενεργητικό μας,
για να καταλάβουμε ότι όλη η ζωή μας είναι μια Ιθάκη. «Κι αν φτωχική τη βρεις η
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Ιθάκη δε σε γέλασε. Η Ιθάκη σ’ έδωσε το ωραίο ταξίδι. Έτσι σοφός που έγινες με
τόση πείρα ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν».

Η Ιθάκη έγινε σύμβολο γιατί ήταν ο βασικός στόχος του Οδυσσέα. Ήταν αυτό
που του έδινε δύναμη, τον κρατούσε ζωντανό,τα ον στήριζε στις δυσκολίες. ήταν το
φως που τον οδηγούσε, τον έκανε να κλείνει τα αυτιά του στις σειρήνες, να
αντιμετωπίσει τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη, να ξεγελάσει τον Κύκλωπα. Ο Καθένας
μας στη ζωή είναι ένας Οδυσσέας. Για να απολαύσουμε τη ζωή πρέπει να έχουμε
στόχους και να απολαμβάνουμε καθετί που μας παρέχει το ταξίδι για την
πραγματοποίησή τους.
Ο Γιόραν Σίλντ, γοητευμένος από την Ιθάκη του μύθου και της
πραγματικότητας, ακολουθώντας τα χνάρια του Οδυσσέα ,ένας σύγχρονος Οδυσσέας
και ο ίδιος ,συνδυάζει υπέροχα με τη ζωή του και το έργο του τα χαρακτηριστικά της
Ιθάκης του Καβάφη και μας καλεί να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας, οπλισμένοι με
αγάπη, με θέληση, με πείσμα, με υπομονή, με σεβασμό στο θεϊκό και στον φυσικό
νόμο, με ταπεινότητα.
Συνεχίζοντας το ταξίδι μας με το καράβι μας την Ιθάκη, βρισκόμαστε σήμερα
εδώ μαζί σας, μοιραζόμαστε τις σκέψεις μας, γνωρίζουμε καινούριες εμπειρίες
πρωτόγνωρες για μας, αποκτούμε νέες γνώσεις .Και πιστεύουμε ότι μπορούμε μαζί
με τον Γιόραν Σίλντ να αναφωνήσουμε:
«Ιθάκη Ιθάκη, ποιο ιστορικό μέρος μπορεί να συγκριθεί με σένα στην
αίσθηση των αναμνήσεων» και ως τελευταία ανάμνηση και ένα μεγάλο ευχαριστώ
για τις εμπειρίες που μας χαρίσατε, σας χαρίζουμε το ποίημα του Καβάφη «Ιθάκη»
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Τελικά συμπεράσματα
Μέσα από τη συγκεκριμένη εργασία και τις δραστηριότητες, που
προαναφέρθηκαν, οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις και εμπειρίες, ικανότητες και
δεξιότητες. Γνώρισαν και αγάπησαν περισσότερο την πατρίδα τους.
Συνειδητοποίησαν την έννοια και τη σημασία των συμβόλων. Κατανόησαν πως η
σκέψη από το συγκεκριμένο και το πραγματικό οδηγείται στο αφηρημένο και στο
συμβολικό. Ασκήθηκαν στην αναλυτική και στην αφαιρετική σκέψη. Αντιλήφθηκαν
τη σημασία των στόχων και του ταξιδιού για τη ζωή τους. Έμαθαν για τα εσωτερικά
χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν για να πραγματοποιήσουν τους στόχους
τους. Προχώρησαν στην αυτοεκτίμηση και στην αυτοαντίληψη. Γνωρίστηκαν, έγιναν
συνεργάτες και φίλοι. Έμαθαν να στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Είδαν πως μέσα από
τη συνεργασία και την στήριξη μπορούν να φέρουν σε πέρας τους στόχους τους.
Ασκήθηκαν στην αξιολόγηση. Απέκτησαν θάρρος. Έμαθαν να φέρονται καλύτερα, να
απευθύνονται στον συνομιλητή τους με σεβασμό, να εκτιμούν τον συνεργάτη τους,
να επικροτούν το σωστό. Αγάπησαν περισσότερο τον εαυτό τους, αγάπησαν
περισσότερο τους συνεργάτες τους. Συνειδητοποίησαν ότι η ζωή δεν είναι ένας
δρόμος μοναχικός αλλά ένας δρόμος που περνάει μέσα από την ομάδα, την
συνεργασία, την αλληλοεκτίμηση και τον αλληλοσεβασμό.
Κάνοντας το ταξίδι αυτό στην «Ιθάκη» μαζί με τους μαθητές μου έγινα
περισσότερο δημιουργική. Το χαμόγελο, η χαρά στα μάτια των μαθητών, η σιγουριά
και ο σεβασμός στο λόγο τους, η ικανοποίηση που αποτυπώθηκε στα πρόσωπά τους
γέμισαν τη ψυχή μου , μου θύμισαν πως χρέος μας ,όπως πολύ ωραία αναφέρει ο
μεγάλος μας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης είναι « Ν’ ανασηκώσουμε το κεφάλι
από το κείμενο, μια στιγμή, όσο αντέχουν τα σπλάγχνα μας και ν’ αναπνεύσουμε το
υπερπόντιο τραγούδι»
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Σε δύσκολες εποχές, όπως αυτή που διανύουμε, η ελπίδα βρίσκεται στους
νέους ανθρώπους. Χρέος των μεγαλύτερων είναι να ανάβουν τη σπίθα στη ψυχή των
νέων για να τους βοηθούν να βρίσκουν το δρόμο τους και να χτίσουν ένα καλύτερο
κόσμο. Για να ανάψουμε όμως τη σπίθα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το φως που
υπάρχει μέσα μας.
«...Τι θα πει φως; Να κοιτάς με αθόλωτο μάτι όλα τα σκοτάδια.» μας λέει
ο Καζαντζάκης . Ενστερνιζόμενη τη προτροπή του σας καλώ «Να σμίξουμε τις
περιπέτειες, να δώσουμε νόημα στο ταξίδι, να παλεύουμε ακατάλυτα ....και αργά,
υπομονετικά, να μολώνουμε μέσα στα φρένα μας, μελούδι απ’ το μελούδι μας,
την Ιθάκη....»
Μαθητές που συμμετείχαν (αλφαβητικά)
Βαβλά Μαρία, Βαγγέλη Δέσποινα, Βρασταμινός Στέλιος, Γαϊτανίδου Ειρήνη,
Γεωργά Φλώρα, Γουρλά Μαρίνα, Δημητρακοπούλου Μυρτώ, Κλειδωνιάρης
Χρυσόστομος, Λυμπεροπούλου Νικολέτα, Μανισή Παρασκευή, Μαραβέλια
Πολυξένη, Μάρκι Βερόνικα, Μεραμπελιώτης Θωμάς, Μίαρη Στέβη, Παπαγεωργίου
Κωνσταντίνα-Μαρίνα, Περγκιώνι Μέγκι, Ταχλιαμπούρης Νεκτάριος, Τρέππας Νίκος,
Τσιάρα Ευτυχία, Φιλιππίδης Ιάσων,Χλωρού Ιωάννα
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Κωνσταντίνου Καβάφη «Ιθάκη»
Ματσαγγούρας Ηλίας (2009). Η διαθεματικότητα στη σχολική γνώση», Αθήνα.
Ματσαγγούρας Ηλίας, (2006). Θεωρία της Διδασκαλίας, Αθήνα.
Ματσαγγούρας Ηλίας ( 2007). Στρατηγικές Διδασκαλίας, Αθήνα.
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Μια περιήγηση στην γαστρονομία της αρχαίας ΕλλάδαςΔιατροφή των προγόνων μας από την «μάνα Γη» και…. Από
το παρελθόν στο παρόν

Μητροπούλου Δώρα,
ΠΕ04.02
2o Γυμνάσιο Λέρου
dm30706@gmail.com

Μαρούγκας Γεώργιος,
ΠΕ04.01
2o Γυμνάσιο Λέρου
gmarugas@gmail.com

Περίληψη
Επιλέξαμε να ασχοληθούμε με την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων, να
αναφέρουμε δηλαδή τις τροφές της αρχαιότητας, διάφορες συνταγές τους, τα
εδέσματα που ήταν σε προτίμηση, τους τόπους που φημίζονταν για τα κρασιά και τα
φρούτα τους.
Οι μαθητές μέσα από τις θεματικές ενότητες και με αφετηρία τα ιστορικά
κείμενα θα προσεγγίσουν την διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων, ανάλογα με την πόλη
τους, τον πολιτισμό τους, τους θεσμούς τους.
Λέξεις- κλειδιά: Παράδοση, πολιτισμός, διατροφή, αρχαία Ελλάδα.
Θεωρητικό σκεπτικό
Σκοπός του προγράμματος μας είναι να πληροφορηθούμε τις διατροφικές
συνήθειες των προγόνων μας, ποιες συνήθειες έχουν διατηρηθεί στην νεώτερη
Ελλάδα, την αξιοποίηση των προϊόντων της «μάνας Γης» και την διατροφή των
αθλητών της Αρχαίας Ελλάδας. Για τον καλύτερο σχεδιασμό του προγράμματος μας,
χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες, ζητήθηκε από τις ομάδες να δημιουργήσουν ερωτήματα
που προκύπτουν από τον τίτλο και κάθε ομάδα να δουλέψει πάνω σε αυτές.

Μερικά από τα ερωτήματα που έθεσαν οι ομάδες είναι: Τι έτρωγαν οι Αρχαίοι
Έλληνες; Τι καλλιεργούσαν; Τι έπιναν; Πως έτρωγαν; Ποιες διατροφικές συνήθειες
διατηρούμε στις μέρες μας; Ποιες συνταγές βρίσκουμε σε ιστορικά κείμενα; Ποια
ήταν η διατροφή των αθλητών; Πυθαγόρεια διατροφή; Ιπποκράτεια διατροφή; Να
αναζητηθούν εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά σε σχέση με την διατροφή; Εικόνες
αγγεία σε σχέση με την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων;
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Στόχοι
Γνωστικοί
1. Να μάθουν οι μαθητές για την διατροφή των αρχαίων Ελλήνων.
2. Να συνηθίζουν εκφράσεις στα αρχαία ελληνικά που έχουν σχέση με την
διατροφή.
3.Να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες της ιπποκράτειος και πυθαγόρειας
διατροφή.
4. Να έρθουν σε επαφή με εικόνες-αγγεία σε σχέση με την διατροφή των αρχαίων.
Συναισθηματικοί
1. Να σέβονται τις απόψεις όλων και να μάθουν να λειτουργούν μέσα σε ομάδες.
2. Να έχουν μια θετική στάση απέναντι στη υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων.
3.Να εκτιμούν, να αγαπούν, να φροντίζουν για τη ποιότητα ζωής μέσω της
διατροφής,
παίρνοντας
ως
παράδειγμα τους αρχαίους έλληνες.
Ψυχοκινητικοί
1. Να εξοικειωθούν με το χειρισμό
των μέσων σύγχρονης τεχνολογίας,
όπως
είναι
η
δημιουργία
poster(αφίσας)
μέσω
προγράμματος στο υπολογιστή.
2. Να αναπτύξουν δεξιότητες στη
συλλογή υλικού με βάση τους στόχους που έχουν θέση, σε συνεργασία και
ανεκτικότητα δημιουργώντας τις κατάλληλες διαπροσωπικές σχέσεις.
3. Να καλλιεργήσουν υπεύθυνη στάση και μεθοδικότητα μέσω των δεσμεύσεων που
έχουν αναλάβει σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και αναλαμβάνοντας δράση και
πρωτοβουλίες να εμπλουτίσουν το σχεδιασμό του όλου προγράμματος.
Δραστηριότητες
Επισκεφτήκαμε την βιβλιοθήκη με σκοπό την αναζήτηση βιβλίων, περιοδικών,
εγκυκλοπαιδειών και ότι άλλο ενημερωτικό υλικό είχε σχέση με τη διατροφή των
αρχαίων ελλήνων.
Επίσης επισκεφτήκαμε το εργαστήριο πληροφορικής για αναζήτηση πληροφοριών
μέσω του διαδικτύου και δημιουργίας αφίσας μέσω ενός προγράμματος του
υπολογιστή .
Συμμετείχαμε στη δεντροφύτευση που οργάνωσε ο δήμος μαζί με άλλους φορείς.
Παρασκευάσαμε αρχαιοελληνική σαλάτα.
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Κατασκευάσαμε αφίσα (poster) μέσω του λογισμικού PosterGenius. Η χρήση του
βοήθησε στην εξοικείωση με τις ΤΠΕ, στην ανάπτυξη της φαντασίας, της
δημιουργικότητας και της αισθητικής των μαθητών.
Πεδία σύνδεσης με το αναλυτικό πρόγραμμα.
Ιστορία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, Χημεία
Εκπαιδευτικές επισκέψεις
Το σχολείο μας πραγματοποίησε μονοήμερη σχολική εκδρομή στο Ασκληπιείο της
Κω.

Διδακτική επίσκεψη σε τοπικό μαγαζί με βιολογικά προϊόντα. Με σκοπό την
αναζήτηση τροφών που χρησιμοποιούνται μέχρι και τη σημερινή εποχή, ώστε να
γίνει η σύνδεση από την διατροφή των αρχαίων ελλήνων και τη «μάνα Γη» στη
σημερινή εποχή με σκοπό την υιοθέτηση μέρους αυτής.
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Συμπεράσματα προτάσεις
Καθώς το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης εξελισσόταν και μέχρι να
ολοκληρωθεί δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά του σχολείου να γνωρίσουν τις
διατροφικές συνήθειες των αρχαίων ελλήνων. Οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά και
καλλιέργησαν τη συνεργασία. Κατανόησαν τις δυνατότητες που προσφέρουν τα
περιβαλλοντικά προγράμματα. Ασκήθηκαν στη συλλογή πληροφοριών, στη σύνθεση
και παρουσίαση τους. Τα περιβαλλοντικά προγράμματα δίνουν την δυνατότητα στον
εκπαιδευτικό να φύγει από τα στενά όρια μιας τάξη να αναπτύξει σύγχρονες
παιδαγωγικές τεχνικές με έμφαση στη βιωματική δράση.
Βιβλιογραφία
Chadwick John, (1999). Ο Μυκηναϊκός κόσμος, εκδ. Gutenberg.
Dalby Andrew, (2000). Σειρήνια δείπνα, Πανεπ.εκδόσεις Κρήτης.
Αθηναίος ο Ναυκρατίτης (χ.χ) Τα συμπόσια των αρχαίων Ελλήνων, οι
Δειπνοσοφισταί, εκδ. ΔΟΛ 2012.
Ηλιοπουλος Γ. (2012). Γαστρονομικόν, Η τέχνη της Μαγειρικής στην Αρχαία Ελλάδα,
Έναστρον.
Λεμονής Γιάννης, Γαστρομυθολογία, συμπόσια χωρίς μαχαιροπίρουνα.
Μότσιας Μ. (1982). Τι έτρωγαν οι αρχαίοι Έλληνες -Περί εδεσμάτων των αρχαίων
ελλήνων.
Ρηγάτος Γ. Α. (2010). Η διατροφική παράδοση στην Ελλάδα, εκδ. Βήτα Medical Arts.
Τερκεσίδου Λένα, Η χρυσή διατροφή των αρχαίων Ολυμπιονικών, εκδ. Καστανιώτη.
Τσεκουράκης Δαμιανός (2008). Η Δίαιτα στον Ιπποκράτη, εκδ. Παπαζήση.
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Δικτυογραφία
http://www.mouseioaianis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid
=96
http://netnews.eu/η-διατροφή-των-αρχαίων-ελλήνων/
https://historyofgreekfood.wordpress.com/2010/12/03/
https://historyofgreekfood.wordpress.com/2010/12/03/%CE%B3%CE%B5%CF%85%CF%8
3%CE%B5%CE%B9%CF%83-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9
%CE%BA%CE%B1-%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%80%CE%BD%CE%B1/
https://greece450bc.files.wordpress.com/2014/01/ceb4-ceb5cebbcebbceb7cebdcf89cebdceb4ceb9ceb1cf84cf81cebfcf86ceae-cebcceadcf84cf81cebfcebdceb1cf81ceb9cf83cf84cebf.pdf
http://koykoycook.gr/?p=13075

284

Θεατρικά μονοπάτια
Αδαμόπουλος Παναγιώτης
Μαθηματικός ΠΕ 03
3ο Γυμνάσιο Ρόδου
panadamo@ath.forthnet.gr

Μπακύρτση Γεωργία
Θεολόγος ΠΕ 01
3ο Γυμνάσιο Ρόδου
georgiampaky@gmail.com

Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων «Θεατρικά Μονοπάτια», εκπονήθηκε στο 3ο
Γυμνάσιο Ρόδου (Βενετόκλειο) κατά τη διάρκεια των σχολικών ετών 2012-13, 2013-14
και 2014-15. Συμμετείχαν 22, 18 και 23 από τους 330 μαθητές του σχολείου αντίστοιχα,
όλοι μαθητές του Γυμνασίου με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών Μπακύρτση Γεωργίας
ΠΕ01 και Αδαμόπουλου Παναγιώτη ΠΕ03.
Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων, όπως:
1. Παιχνίδια ρόλων, επικοινωνίας και άσκησης της φαντασίας και συνεργασίας
2. Παντομίμα, αυτοσχεδιασμός, ελεύθερες φόρμες έκφρασης
3. Χρήση σεναρίων, κατασκευή σεναρίων, θεατρικές ασκήσεις προσαρμοσμένες στην
ηλικία και τον τρόπο σκέψης των εφήβων
4. Βιωματικές θεατρικές δραστηριότητες.
Λέξειςκλειδιά:
ευαισθητοποίηση.

θέατρο,

δημιουργικότητα,

ενσυναίσθηση,

κοινωνική

Εισαγωγή
Η οργάνωση της Θεατρικής ομάδας του 3ου Γυμνασίου Ρόδου (Βενετόκλειο) και η
σκηνοθεσία γίνεται από τους εκπαιδευτικούς Μπακύρτση Γεωργία και Αδαμόπουλο
Παναγιώτη. Τη σχολική χρονιά 2012-13 συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Πρέπη
Ανδρομάχη, Ατζέμη Παρασκευή Άννα και Σταυρίδη Σεβαστή. Η θεατρική ομάδα
παρουσίασε στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του σχολείου, τα θεατρικά
δρώμενα «Το Άστρο της Βηθλεέμ» - σάτιρα, του Βασίλη Αναστασιάδη και το
θεατρικό έργο «Ο άρχοντας με την πέτρινη καρδιά» - παραμύθι της Νίκης
Ζαρμποζάνη στον κινηματογράφο Μετροπόλ. Κατά τη διάρκεια της γιορτής
αποφοίτησης της Γ΄ Γυμνασίου, παρουσίασε στον κινηματογράφο Μετροπόλ το
θεατρικό έργο «Παραμύθι χωρίς όνομα» της Πηνελόπης Δέλτα - διασκευή από την
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Μπακύρτση Γεωργία καθώς και το θεατρικό έργο «Πλούσιοι και μπατιράκια» διασκευή από τον Παπαστεργίου Χρήστο της κωμωδίας «Πλούτος» του Αριστοφάνη.
Τη σχολική χρονιά 2013-14 συμμετείχε η εκπαιδευτικός Σταυρίδη Σεβαστή. Η
θεατρική ομάδα παρουσίασε στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης γιορτής του
σχολείου, το θεατρικό δρώμενο «Τηλε Σκρουτζ - Τηλε Μούγκα», βασισμένο στη
διασκευή του Β. Αναστασιάδη "Τηλε Σκρουτζ" (Νέων Θέατρο), στον κινηματογράφο
Μετροπόλ. Έγραψαν οι μαθήτριες Καλαμάτα Άννα και Κοντού Μαρία .
Κατά τη διάρκεια της γιορτής αποφοίτησης της Γ΄ Γυμνασίου, παρουσίασε στο
Δημοτικό Θέατρο Ρόδου το θεατρικό έργο του Δημήτρη Ψαθά «Φον Δημητράκης».
Τη σχολική χρονιά 2014-15 συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί Σταυρίδη Σεβαστή και
Μαυρουδή Ελισάβετ. Η θεατρική ομάδα παρουσίασε στο πλαίσιο της
Χριστουγεννιάτικης γιορτής του σχολείου, το θεατρικό έργο «Ο φορο-Βασίλης και οι
αγέλαστοι άνθρωποι». Τα θεατρικά κείμενα έγραψαν οι μαθήτριες Κοντού Μαρία και
Τερνέζη Ελπίδα. Το έργο αποτελεί διασκευή του μουσικού παραμυθιού «Η αγέλαστη
πολιτεία και οι καλικάντζαροι» των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα. Τέλος παρουσίασε
στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου το θεατρικό έργο των Αλέκου Σακελλάριου και
Χρήστου Γιαννακόπουλου «Ένας ήρωας με παντούφλες».
Στόχοι
Στόχοι του παρόντος Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων ήταν:
1. Κατάκτηση της εμπειρίας του θεάτρου ιστορικά και βιωματικά
2. Επαφή με θεατρικούς συγγραφείς
3. Άσκηση των μαθητών στο να χρησιμοποιούν κατάλληλα, με άνεση και
αυτοπεποίθηση τον προφορικό και γραπτό λόγο
4. Ασκήσεις για να επικοινωνούν καλύτερα αξιοποιώντας ταυτόχρονα τη
γλώσσα του σώματος, την κίνηση και το χώρο
5. Κατανόηση της πολιτιστικής κληρονομιάς
6. Αυτοσχεδιασμοί, κατασκευή σεναρίων, διασκευές έργων και δραματοποίησή
τους
7. Διερεύνηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών στο σύγχρονο κόσμο
Παιδαγωγικοί στόχοι
Επειδή η θεατρική τέχνη είναι απαραίτητη ως μέσο συνειδητοποίησης, εσωτερικής
μεταμόρφωσης και αναγέννησης, θέτουμε τους εξής στόχους:
1. Να ασκηθούν οι μαθητές στην άσκηση ενός συλλογικού έργου για την υλοποίηση
στόχων που οι ίδιοι θα θέσουν.
2. Να εμπλακούν σε δράσεις, μέσω των οποίων θα καλλιεργηθούν δεξιότητες, όπως η
υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και στάσεις, όπως η συμμετοχή και το
συλλογικό πνεύμα και η ικανότητα να τις συνδέουν με τα σύγχρονα επίκαιρα
προβλήματα.
3. Να ασκηθούν στην αναζήτηση και αποδοχή της ατομικότητας, να επικοινωνούν
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μεταξύ τους και να βιώνουν τη χαρά.
4. Το τελικό αποτέλεσμα (παραστάσεις) να εκφράζει το σύνολο της ομάδας, τους
προβληματισμούς, τις ανησυχίες της και να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο το
δυναμικό της.
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών
Λογοτεχνία, Νεοελληνική Γλώσσα, Ιστορία, Πληροφορική, Θεατρική Αγωγή,
Μουσική και Αισθητική Αγωγή.
Συνεργασίες
Συνεργασία με θεατρικά εργαστήρια, με ΔΚΣΜ Ρόδου και με ΕΚΕΒΙ
Συνεργασία με Λέσχη Ανάγνωσης και Κινηματογραφική Ομάδα σχολείου
Χρονική εξέλιξη του προγράμματος
Οκτώβριος: 2 συναντήσεις
Δραστηριότητες για τη γνωριμία των μελών της ομάδας και τη δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων
Νοέμβριος: 7 συναντήσεις
Παιχνίδια επικοινωνίας, ρόλων και έκφρασης συναισθημάτων
Συζητήσεις για την επιλογή έργου για τα Χριστούγεννα - Ανάγνωση κειμένου,
επεξεργασία, προσθήκες για επικαιροποίηση, διανομή ρόλων
Δεκέμβριος: 10 συναντήσεις
Προετοιμασία θεατρικής παράστασης για τα Χριστούγεννα και παρουσίασή της σε
όλο το σχολείο
Ιανουάριος - Φεβρουάριος: 6 συναντήσεις
Παιχνίδια άσκησης της φαντασίας, αυτοσχεδιασμοί
Ανάγνωση βιβλίων, κατασκευή σεναρίου, επικαιροποίηση, διασκευή
Μάρτιος: 4 συναντήσεις
Θεατρικές ασκήσεις, διανομή ρόλων
Απρίλιος: 5 συναντήσεις
Προετοιμασία για την τελική παράσταση (πρόβες, κουστούμια, σκηνικά, μουσική)
Μάιος: 3 συναντήσεις
Παρουσίαση της παράστασης στη γιορτή αποφοίτησης του Σχολείου

Τη σχολική χρονιά 2012-13 συμμετείχαν οι μαθητές:
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Απέριο Κατερίνα, Αχείμαστος Γιώργος, Βλάντι Χριστίνα, Γκίκα Έλενα,
Γκουτζικίδη Μαρία – Ελένη, Δόσπρα Μαρία, Καβουκλής Κώστας,
Καλόπετρης
Γιάννης,
Καραμήτσα
Φωτεινή,
Καρίπης
Γιάννης,
Κοντάκου
Ζώνιου
Άννα,
Κοντού
Κυριακή,
Ματζάνου
Ζωή,
Πλαστρούγγη
Σταματία,
Σοφιανοπούλου
Ιωάννα,
Στέργου
Σοφία,
Στεφανάρου Κατερίνα, Σφουγκαριστού Μιχαλίτσα, Φαναράκης Γιάννης,
Φαναράκη Κωνσταντία, Χατζηγεωργίου Χαριάννα και Ψαρομιχαλάκης Ζαχαρίας.
Τη σχολική χρονιά 2013-14 συμμετείχαν οι μαθητές:
Αχείμαστος Γιώργος, Δόσπρα Μαρία, Καλαμάτα Άννα, Καρίπης Γιάννης, Κοντού
Μαρία, Λούππου Μαρία, Ματζάνου Ζωή, Πεζουβάνη Μαρίνα, Παρασκευά Ζωή,
Πλαστρούγγη Σταματία, Πρέντη Γιοσεφίνα, Σοφιανοπούλου Ιωάννα, Στεφανάρου
Κατερίνα, Σφουγκαριστού Μιχαλίτσα, Τερνέζη Ελπίδα, Φαναράκης Γιάννης,
Χατζηγεωργίου Χαριάννα και Ψαρομιχαλάκης Ζαχαρίας.

Τη σχολική χρονιά 2014-15 συμμετείχαν οι μαθητές:
Αχείμαστος Γιώργος, Δάμο Μέγκι, Επιφάνη Κατερίνα, Κανέλλη Ραφαηλία,
Καρίπη Παναγιώτα, Καστρουνής Γιάννης, Κατσούρης Λευτέρης, Κοντού Μαρία,
Λάμε Μάριος, Μαρτάκη Δέσποινα, Μαρτάκη Μιλένα, Μεγαλούδη Χαρά, Μετσάι
Ραφαέλα, Μπακάλη Μυρτώ, Νεοφύτου Χρύσα, Παπαζαχαρίου Γεωργία,
Παπαζαχαρίου Μαρία, Πατατούκου Αλεμίνα, Πέτρου Γεράσιμος, Πιτροπάκης
Ιωάννης, Σπάρταλης Κυριάκος, Σφουγκαριστού Μιχαλίτσα, Τερνέζη Ελπίδα,
Τσαγκάρη Ελένη και Χατζηγεωργίου Αντώνης.
Στα παρακάτω links μπορείτε να παρακολουθήσετε τα θεατρικά δρώμενα
«Το άστρο της Βηθλεέμ» - σάτιρα
https://www.youtube.com/watch?v=QnWHiGZeRQo
«Ο άρχοντας με την πέτρινη καρδιά»
https://www.youtube.com/watch?v=4M2bJ46iPJI
«Παραμύθι χωρίς όνομα»
https://www.youtube.com/watch?v=1Eeb_YsHhRM
«Πλούσιοι και μπατιράκια»
https://www.youtube.com/watch?v=gLO8EmmvQ0M
«Τηλε-Σκρουτζ – Τηλε-Μούγκα» - σάτιρα

288

https://www.youtube.com/watch?v=hBk6K2-WAX0
«Φον Δημητράκης»
https://www.youtube.com/watch?v=iMS4v-AWcdE
«Ο φορο-Βασίλης και οι αγέλαστοι άνθρωποι»

https://www.youtube.com/watch?v=gWUMDzA6qVY
«Ένας ήρωας με παντούφλες »
https://www.youtube.com/watch?v=x4tIZNvDUo8&feature=youtu.be
τις συνεντεύξεις που έδωσε η θεατρική ομάδα του σχολείου στην εκπομπή του
Παναγιώτη Χριστοφόρου, παραγωγού του ραδιοφωνικού σταθμού Λυχνάρι:
για την παράσταση «Φον Δημητράκης» του Δημήτρη Ψαθά,
https://www.youtube.com/watch?v=Zg5ncuc_8Ak
για την παράσταση «Ο φορο-Βασίλης και οι αγέλαστοι άνθρωποι»
https://www.youtube.com/watch?v=5lfG88SWl-g
τις δηλώσεις της Θεατρικής ομάδας στον Παναγιώτη Χριστοφόρου
http://www.youtube.com/watch?v=LZMcs3n3w1Y&feature=youtu.be
καθώς και συνέντευξη στην Πόλυ Χατζημάρκου, στο σταθμό Στο Κόκκινο Ρόδος 96.9 για τη παράσταση «Ένας ήρωας με παντούφλες» στο Δημοτικό
Θέατρο Ρόδου.
https://www.youtube.com/watch?v=lIwMtPuGQBU&feature=youtu.be
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Φωτογραφίες από τις παραστάσεις:
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Δημιουργία αφισών: η μαθήτρια Κοντού Μαρία
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Μιλώντας με εικόνες

Αδαμόπουλος Παναγιώτης
Μαθηματικός ΠΕ 03
panadamo@ath.forthnet.gr

Πρέπη Ανδρομάχη
Φιλόλογος ΠΕ 02
aprepi000@gmail.com
3ο Γυμνάσιο Ρόδου
Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων «Μιλώντας με εικόνες». Κινηματογραφική
Δημιουργία, εκπονήθηκε στο 3ο Γυμνάσιο Ρόδου (Βενετόκλειο) κατά τη διάρκεια των
σχολικών ετών 2012-13, 2013-14 και 2014-15. Συμμετείχαν 15, 47 και 24 από τους 330
μαθητές του σχολείου, όλοι μαθητές του Γυμνασίου με την επίβλεψη των εκπαιδευτικών
Αδαμόπουλου Παναγιώτη ΠΕ03 και Πρέπη Ανδρομάχης ΠΕ02.
Επιδιώχθηκε η βιωματική προσέγγιση με ποικιλία μεθόδων, όπως:
1. Παιχνίδια ρόλων, επικοινωνίας και άσκησης της φαντασίας και συνεργασίας
2. Αυτοσχεδιασμοί, ελεύθερες μορφές έκφρασης
3. Προβολή ταινιών και συζήτηση γύρω από τη θεματολογία που παρουσιάζουν
καθώς και τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένες
4. Εξοικείωση με την ορολογία του κινηματογράφου
5. Κατασκευή σεναρίων
6. Πρακτική εξάσκηση στις νέες τεχνολογίες (χειρισμός βιντεοκάμερας, ειδικών
προγραμμάτων στον υπολογιστή κλπ.)
Λέξεις- κλειδιά: επικοινωνία, κινηματογράφος, αυτοσχεδιασμός, νέες τεχνολογίες.
Εισαγωγή
Η οργάνωση της Κινηματογραφικής ομάδας του 3ου Γυμνασίου Ρόδου (Βενετόκλειο)
και η σκηνοθεσία γίνεται από τους εκπαιδευτικούς Αδαμόπουλο Παναγιώτη και
Πρέπη Ανδρομάχη.. Τη σχολική χρονιά 2012-13 συμμετείχε η εκπαιδευτικός Ατζέμη
Παρασκευή Άννα. Πραγματοποιήθηκε η παραγωγή της ταινίας μικρού μήκους
«Επάγγελμα … μαθητής», με την οποία το σχολείο συμμετείχε στον 3ο Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτης… μια ευκαιρία»
2012-13 που συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, η
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της
Δράμας
και
η
Διεύθυνση Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης.
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Η ταινία συμμετείχε επίσης στο 16ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας
για παιδιά και νέους.
Η κινηματογραφική ομάδα του σχολείου συμμετείχε στη συνάντηση και το
εργαστήριο για τα Γυμνάσια και Λύκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “ΠΑΜΕ
ΣΙΝΕΜΑ;” που πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του
Ροδινίου, με τη συνεργασία του Ραδιοφωνικού Σταθμού ΑΘΗΝΑ 984, του
Υπουργείου Παιδείας, των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου, με το συντονισμό της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ “Κοινόν
Δωδεκανησίων”. Τη σχολική χρονιά 2013-14 συμμετείχε η εκπαιδευτικός Παγκά
Κατερίνα. Πραγματοποιήθηκε η παραγωγή δύο ταινιών: της ταινίας μικρού μήκους
«Τι θα συνέβαινε εάν …» με την οποία το σχολείο συμμετείχε στον 4ο πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους «Ένας πλανήτης… μια ευκαιρία» 201314 που συνδιοργάνωσαν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, το
Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας και η Διεύθυνση Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και της ταινίας
μικρού μήκους «Happy» η οποία πήρε μέρος στον 1ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό
Μαθητικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Βιντεομουσεία 2014» που διοργάνωσε το
Κέντρο Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας ‘Καρπός’.
Και οι δύο ταινίες συμμετείχαν στο 17ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου
Ολυμπίας και την Camera Zizanio, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2014-15.
Η κινηματογραφική ομάδα έλαβε επίσης μέρος στο τριήμερο φεστιβάλ σχολικής
κινηματογραφικής - ψηφιακής δημιουργίας που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό
Θέατρο Ρόδου στις 28, 29 και 30 Σεπτεμβρίου από τον όμιλο CINE –Εκπαίδευση. Τη
σχολική χρονιά 2014-15 συμμετείχε η εκπαιδευτικός Παγκά Κατερίνα.
Πραγματοποιήθηκε η παραγωγή της ταινίας μικρού μήκους «Όλοι οι άνθρωποι είναι
ίδιοι» με τη βοήθεια των συναδέλφων εκπαιδευτικών Τόπα Θεώνης ΠΕ05, Κυρήνη
Παρασκευής ΠΕ06 και Ντόστα Μαρίας ΠΕ07.
Στόχοι
Στόχοι του παρόντος Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων ήταν:
1. Άσκηση των μαθητών να χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο, άνεση και
αυτοπεποίθηση τον προφορικό και γραπτό λόγο
2. Επικοινωνία αξιοποιώντας τη γλώσσα του σώματος, την κίνηση και το χώρο
3. Διερεύνηση αξιών, στάσεων και συμπεριφορών στο σύγχρονο κόσμο
4. Αυτοσχεδιασμοί, κατασκευή σεναρίου
5. Δραματοποίηση σεναρίου
6. Γνωριμία με την τέχνη του κινηματογράφου και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
7. Λειτουργία των μαθητών ως ομάδα – συνεργατικότητα
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Παιδαγωγικοί στόχοι
1. Ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος και συλλογικότητας
2. Καλλιέργεια κριτικής σκέψεως
3. Ευαισθητοποίηση σε θέματα που αφορούν το σύγχρονο κόσμο
4. Καλλιέργεια δεξιοτήτων όπως υπευθυνότητα, ανάληψη πρωτοβουλιών κλπ.
5. Προώθηση της δημιουργικότητας
6. Το τελικό αποτέλεσμα –ταινία μικρού μήκους– να εκφράζει το σύνολο της ομάδας,
τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες της.
Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών
Νεοελληνική γλώσσα, Ιστορία, Πληροφορική, Θεατρική αγωγή, Αισθητική αγωγή
και Μουσική.
Συνεργασίες
Πρόσκληση του ειδικού στις τεχνικές κινηματογράφησης Γιώργου Τζεδάκη για
συζήτηση με τους μαθητές.
Συνεργασία με Κινηματογραφική Λέσχη Ρόδου.
Συνεργασία με Λέσχη Ανάγνωσης και Θεατρική Ομάδα σχολείου.
Συνεργασία με τον όμιλο Cine-εκπαίδευση.
Χρονική εξέλιξη του προγράμματος
Οκτώβριος: 5 συναντήσεις
Γνωριμία με τα μέλη της ομάδας και δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης
Προβολή ταινιών και συζήτηση με τα μέλη της ομάδας
Νοέμβριος: 4 συναντήσεις
Συζητήσεις για την επιλογή θέματος της ταινίας. Δημιουργία σεναρίου
Δεκέμβριος: 3 συναντήσεις
Κατασκευή επιμέρους σκηνών του σεναρίου (storyboard)
Ιανουάριος: 5 συναντήσεις
Επιλογή χώρων λήψης των διαφόρων σκηνών. Διανομή ρόλων
Γύρισμα των σκηνών της ταινίας
Φεβρουάριος: 3 συναντήσεις
Επιλογή χώρων λήψης των διαφόρων σκηνών. Διανομή ρόλων
Γύρισμα των σκηνών της ταινίας
Μάρτιος: 5 συναντήσεις
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Επιλογή χώρων λήψης των διαφόρων σκηνών. Διανομή ρόλων
Γύρισμα των σκηνών της ταινίας
Απρίλιος: 3 συναντήσεις
Επιλογή χώρων λήψης των διαφόρων σκηνών. Διανομή ρόλων
Γύρισμα των σκηνών της ταινίας
Τη σχολική χρονιά 2012-13 συμμετείχαν οι μαθητές:
Αξιοτίδου Νικολέτα, Απέριο Κάτια, Αχείμαστος Γεώργιος, Βλάντι Χριστίνα, Γκίκα
Έλενα, Γκουτζικίδη Μαρία Ελένη, Δόσπρα Μαρία, Καμπούρη Άννα Μαρία,
Καραμήτσα Φωτεινή, Καμοίση Γεωργία, Ματζάνου Ζωή, Καλοπέτρης Γιάννης,
Καραμάνος Κώστας και Ψαρομιχαλάκης Ζαχαρίας.
Συμμετείχαν οι καθηγητές:
Αδαμόπουλος Παναγιώτης ΠΕ03, Ατζέμη Παρασκευή Άννα ΠΕ05, Μπακύρτση
Γεωργία ΠΕ01 και Σάρκος Γεώργιος ΠΕ19.
Τη σχολική χρονιά 2013-14 συμμετείχαν οι μαθητές:
Αλεξοπούλου Ελπίδα, Αχείμαστος Γιώργος, Γεωργαλλής Θοδωρής, Γεωργιάδης
Αντώνης, Γκίκα Έλενα, Γιωργάκη Σοφία, Διαμαντής Ανδρέας, Δοξόπουλος
Δόξης, Ζάγορας Νίκος, Καλοπέτρη Κατερίνα, Καλτσής Δημήτρης, Καμοίση
Γεωργία, Καμοίσης Ηλίας, Κανέλλη Ραφαηλία, Καστρουνής Γιάννης, Κατινιάρης
Ιωάννης Πανορμίτης, Κατσανεβάκη Λητώ, Κατσαράς Αλέξανδρος, Κατσούρης
Λευτέρης, Κηπουρός
Θοδωρής, Κελελής Παναγιώτης, Κοντού Μαρία,
Κουζουκάκης
Νίκος, Κουφομανώλη
Ραφαέλα, Κωνσταντινίδης Αχιλλέας,
Λούππου Μαρία, Λουτσίδου Φωτεινή, Ματζάνου Ζωή, Μπακάλη Μυρτώ,
Μεγαλούδη Χαρά, Νταβέλας Νίκος, Ντίμοβα Βικτώρια, Παπαγρηγορίου Άγγελος,
Παρασκευά Ζωή, Πίτσας Λουκάς, Ρήνος Νίκος, Σελληνά Βασιλική, Σπανού
Ευδοκία, Σπανός Μιχάλης, Σταματίου Γεωργία, Στέργου Αντώνης, Στέργου
Σοφία, Στεφανάρου Κατερίνα, Σφουγκαριστού Μιχαλίτσα, Συμεωνίδη Ελένη,
Τελώνη Δέσποινα, Τσαγκάρη Ελένη και Χατζηγεωργίου Αντώνης.
Συμμετείχε ο καθηγητής: Αδαμόπουλος Παναγιώτης ΠΕ03
Τη σχολική χρονιά 2014-15 συμμετείχαν οι μαθητές:
Απέριο Νεκτάριος, Βαγγέλη Ελπίδα, Κανέλλη Ραφαηλία, Κανέλλης Αχιλλέας,
Καστρουνής Γιάννης, Κατινιάρης Ιωάννης Πανορμίτης, Κατσιμπρή Κατερίνα,
Κατσούρης Λευτέρης, Κόκα Όλγα, Κοντού Μαρία, Λάμε Μάριος, Λέσσι
Ντάλια,
Λούππου Μαρία, Μπακάλη Μυρτώ, Νταβέλας Νίκος, Ντίντα Μελίνα, Πατατούκου
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Αλεμίνα, Πεζουβάνη Μίκα, Πιτροπάκης Ιωάννης, Ρουσέττος Αντώνης, Σπανού
Ευδοκία, Σπανός Μιχάλης, Σπάρταλης Κυριάκος και Σφουγκαριστού Μιχαλίτσα.
Στα παρακάτω links μπορείτε να παρακολουθήσετε τις ταινίες μικρού μήκους:
«Επάγγελμα …μαθητής»
https://www.youtube.com/watch?v=UnDqRxviJVI
https://www.youtube.com/watch?v=jj2mP2bjX7I
«Τι θα συνέβαινε εάν …»
https://www.youtube.com/watch?v=Su11PqzdBiA
«Happy»
https://www.youtube.com/watch?v=cGfwGtw_Wds
καθώς και στιγμιότυπα από την τρίτη ημέρα του κινηματογραφικού φεστιβάλ
Σχολικής - Ψηφιακής δημιουργίας του ομίλου "Cine Εκπαίδευση" στη Ρόδο το
Σεπτέμβριο του 2014, στο οποίο συμμετείχε η κινηματογραφική ομάδα του 3ου
Γυμνασίου Ρόδου με την ταινία μικρού μήκους "Happy".
https://www.youtube.com/watch?v=8FeBxr4AgQE
Φωτογραφίες από τα γυρίσματα των ταινιών:
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Κωσταντίνος Καραθεοδωρή:
Ένας σπουδαίος μαθηματικός
Ένας μεγάλος Έλληνας
Σταματιάδης Ποθητός
Καθηγητής Μαθηματικών ΠΕ 03
Γυμνάσιο Κρεμαστής Ρόδου
pothitos70@gmail.com
Περίληψη
Το Πρόγραμμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης με θέμα «Κωσταντίνος Καραθεοδωρή:
Ένας σπουδαίος μαθηματικός – Ένας μεγάλος Έλληνας», εκπονήθηκε στο Γυμνάσιο
Κρεμαστής Ρόδου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2014-15. Συμμετείχαν δεκατρία
με την επίβλεψη ενός εκπαιδευτικού.
Ήταν μία βιβλιογραφική επισκόπηση με την οποία έγινε μία προσπάθεια να γνωρίσουμε
και να διαδώσουμε την ιστορία ενός παγκοσμίου εμβέλειας μαθηματικού και παράλληλα
ενός μεγάλου πατριώτη, ο οποίος ως λάτρης του πολιτισμού και της γνώσης αφιέρωσε τη
ζωή του στο να συνεισφέρει στην Ελλάδα τα μέγιστα. Παράλληλα ενισχύσαμε την
διαθεματικότητα της εργασίας με το να προσεγγίσουμε τις ιστορικές στιγμές της Ελλάδας
στις οποίες αναγράφεται το όνομα του εν λόγω μαθηματικού.
Λέξεις κλειδιά: Κωσταντίνος Καραθεοδωρή, Μαθηματικός, Θεώρημα Καραθεοδωρή,
Αινστάιν, Πανεπιστήμιο Σμύρνης, Ελ, Βενιζέλος, φιλέλληνας.
Στόχοι
Με την εκπόνηση της ερευνητικής εργασίας, στόχος ήταν οι μαθητές να
μάθουν να:
 Αναζητούν στοιχεία για την οικογενειακή ζωή του Καραθεοδωρή, αλλά και
τις σπουδές του.
 Αναζητούν στοιχεία για την διαδρομή του ως πανεπιστημιακός – ερευνητής
των μαθηματικών.
 Αναζητούν την συμβολή του Καραθεοδωρή στην επιστημονική έρευνα σε
άλλους επιστημονικούς κλάδους (σχέση με Αινστάιν)
 Αναζητούν την προσφορά του Καραθεοδωρή στην πατρίδα μας σε δύσκολους
καιρούς γι’ αυτήν.
Ερευνητική Διαδικασία
Μεθοδολογια υλοποίησης – Συνεργασίες με άλλους φορείς:
Συλλογή πληροφοριών από βιβλία, sites, συνεντεύξεις για την ζωή και το έργο του.
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Επικοινωνία με τον σύλλογο φίλων Καραθεοδωρή για αποστολή εξειδικευμένου
υλικού – πληροφοριών για τη ζωή και το έργο του
Κατασκευή powerpoint για την παρουσίασή του στο τέλος της χρονιάς.
Παραγωγή υλικού σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή ακολουθώντας τους βασικούς
κανόνες συγγραφής project.
Επίσκεψη εκπαιδευτικού καταρτισμένου σε ζητήματα ιστορίας των μαθηματικών ο
οποίος θα μιλήσει στα παιδιά για τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή.
Παρουσίαση προγράμματος σε ημερίδα, όχι μόνο με την προβολή του powerpoint
αλλά και με ένα μικρό σκετσάκι για μία διαφορετική μορφή παρουσίασης (εφόσον
μας το επιτρέπει ο χρόνος).
Εισαγωγή
Η ιστορία της φυλής μας έχει τόσα
πολλά να μας πει και να μας διδάξει σε
όλους τους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας. Όπως κάθε λαός με
ιστορία, έτσι και εμείς ως Έλληνες έχουμε
να υπερηφανευόμαστε για πολλές ιστορικές
μας στιγμές αλλά και για πλήθος
επιτευγμάτων στον χώρο των επιστημών,
με την εικόνα του Κ.
των γραμμάτων και των τεχνών. Χάρη στην Εικόνα 13: Γραμματόσημο
Καραθεοδωρή
καινοτόμα σκέψη μας, θεωρούμαστε οι
εμπνευστές της δημοκρατίας, της φιλοσοφίας όπου ειδικά στην αρχαία Ελλάδα η
ανάπτυξή τους έγινε με εντυπωσιακό τρόπο. Ένας από τους τομείς της ανθρώπινης
σκέψης στον οποίο υπήρξε ιδιαίτερη άνθηση, ήταν αυτός των μαθηματικών. Η
άνθησή τους ήταν τέτοια ώστε η αρχαία Ελλάδα χαρακτηρίστηκε ως κοιτίδα της
μαθηματικής σκέψης. Μεγάλες φυσιογνωμίες όπως ο Θαλής, ο Αρχιμήδης, ο
Ευκλείδης, ο Πυθαγόρας και τόσοι άλλοι, υπήρξαν εμπνευστές και δημιουργοί της
βάσης σκέψης όλων των μεταγενέστερων μαθηματικών. Βέβαια η περίοδος εκείνη
στην οποία έδρασαν όλοι οι παραπάνω ήταν από τις ανθηρότερες για την πατρίδα
μας, κατά την διάρκεια της οποίας υπήρξε μεγάλη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς.
Μετά την κατάρρευση της αρχαίας Ελλάδας και την κατάληψη της από τους
Ρωμαίους, μέχρι και τις μέρες μας, ξεκίνησε μία μεγάλη περίοδος όπου τηρουμένων
των αναλογιών χαρακτηριζόταν από μεγάλη «ανομβρία» σε ζητήματα παραγωγής
μαθηματικής σκέψης. Σε όλη αυτή την περίοδο δεν μπορεί κανείς εύκολα να
διακρίνει κάποιον μαθηματικό ο οποίος να ξεχώρισε για τα επιτεύγματά. Δεν μπορεί
κανείς να διακρίνει εύκολα κάποιον ο οποίος κατά γενική ομολογία να παρήγαγε κάτι
ξεχωριστό και εφάμιλλο των αρχαίων προγόνων του, με εξαίρεση ίσως έναν. Τον
μεγάλο μαθηματικό και κατά πολλούς «τεράστιο Έλληνα», τον Κωνσταντίνο
Καραθεοδωρή. Έναν επιστήμονα που τόσα πολλά πρόσφερε στην επιστήμη. Έναν
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άνθρωπο που τόσα πολλά πρόσφερε στην πατρίδα του χωρίς ποτέ να σκεφτεί με
ιδιοτέλεια, αλλά και που τόσο λίγο τιμήθηκε απ’ αυτήν.
Ο στόχος της ερευνητικής μας εργασίας είναι να αναδείξουμε την μεγάλη
φυσιογνωμία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή και να καταστήσουμε γνωστό στους
συμμαθητές μας αλλά και να τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο, το έργο και την μνήμη
αυτού του μεγάλου Έλληνα επιστήμονα.

Εικόνα 14: Χαρακτηριστική εικόνα του Καραθεοδωρή

Βιογραφικά Στοιχεία του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν το γνωστότερο μέλος της ονομαστής
οικογένειας της Κωνσταντινούπολης της
οποίας δεν ήταν λίγα τα μέλη που κατείχαν
υψηλόβαθμες θέσεις στην Οθωμανική
διοίκηση. Αυτοί, χάρη στις συγκεκριμένες
θέσεις κατάφεραν να προασπίσουν τα
συμφέροντα των Ελλήνων ομοεθνών τους.
Γεννήθηκε στο Βερολίνο στις 13 Σεπτεμβρίου
1873 και ήταν γιος του διπλωμάτη Στέφανου
Καραθεοδωρή
και
της
Δέσποινας
Πετροκοκκίνου. Εκείνα τα χρόνια ο πατέρας
του ήταν πρεσβευτής της τότε Οθωμανικής
Αυτοκρατορίας στην Γερμανία.
Στα
παιδικά του χρόνια, η τύχη δεν του
χαμογέλασε μια και σε μικρή ηλικία έχασε τη
Εικόνα 15 - Καραθεοδωρή στην σχολή
μητέρα του. Εξαιτίας αυτού του δυσάρεστου
Μηχανικών του στρατού
γεγονότος, η ανατροφή του, όπως και της
αδελφής του Ιουλίας, πέρασε στα χέρια της γιαγιάς του η οποία φρόντισε ο νεαρός
Καραθεοδωρή να μεγαλώσει σε ένα ευρωπαϊκό, επιστημονικό και αριστοκρατικό
περιβάλλον, με ζωντανά τα στοιχεία της ελληνορθόδοξης οικογενειακής καταγωγής.
Ο νεαρός Καραθεοδωρή φρόντισε να μάθει σε υψηλό επίπεδο την Ελληνική, την
Γαλλική, την Γερμανική αλλά και την Τουρκική γλώσσα. Φοίτησε στη Σχολή της
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Ριβιέρας και του Σαν Ρέμο. Αποφοίτησε από το γυμνάσιο των Βρυξελλών, όπου κατά
την διάρκεια της φοίτησής του εκεί, ένοιωσε την αγάπη για το μάθημα των
μαθηματικών και ιδιαίτερα στην γεωμετρία, η οποία σχέση όπως αποδείχθηκε θα
διαρκούσε μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής του.
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή –όπως επικράτησε να λέγεται– αποτελεί έναν
αξιόλογο εκπρόσωπο του μαθηματικού πνεύματος στον 20ο αιώνα. Αν ξεκινήσουμε
περιγράφοντας την απαρχή της πορείας του στα μαθηματικά, ένας διαγωνισμός
μαθηματικών, στον οποίο κλήθηκε η τάξη του να διαγωνιστεί επί δύο κατά σειρά
χρόνια, ήταν η αφορμή να αναδείξει τις μαθηματικές του ικανότητες οι οποίες ήταν
άξιες θαυμασμού. Όπως ήταν λογικό ανακηρύχθηκε πρώτος και τις δύο χρονιές.
Όνειρό του βέβαια, ήταν η πλήρης και αναπόσπαστη ενασχόληση του με τα
μαθηματικά. Όμως ο πατέρας του θεωρεί τη μαθηματική επιστήμη «επάγγελμα χωρίς
μέλλον». Δεν τον αφήνει να σπουδάσει το αγαπημένο του αντικείμενο και ο
Κωνσταντίνος, ακολουθώντας την πατρική προτροπή, σπουδάζει στη Στρατιωτική
Σχολή του Βελγίου, από την οποία αποφοιτά ως αξιωματικός του Μηχανικού. Η
αγάπη του για τα μαθηματικά αποτελεί όμως γι΄ αυτόν «σαράκι». Συνεχίζει να
συμμετέχει σε διαγωνισμούς μαθηματικών, στους οποίους και διαπρέπει. Το 1898
έρχεται στην Αίγυπτο, όπου παραμένει για δυο χρόνια και εργάζεται ως μηχανικός –
βοηθός μηχανικού αρχικά– στο φράγμα του Ασουάν. Οι μαθηματικές αναζητήσεις
όμως, αποδεικνύονται πολύ γοητευτικές για τον νεαρό Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, ο
οποίος δεν κλείνει τα αυτιά του στις σειρήνες…
Τον Ιούνιο του 1900, παίρνει την μεγάλη απόφαση και εγκαταλείπει την Αίγυπτο,
τα φράγματα, το επάγγελμα του μηχανικού, για τη μεγάλη του αγάπη που δεν ήταν
άλλη από τα μαθηματικά. Κάθετα ξανά στα θρανία της μαθηματικής σχολής των
Πανεπιστημίων του Βερολίνου και του περίφημου πανεπιστημίου του Γκέτιγκεν,
όπου αναδεικνύεται διδάκτορας το 1908. Η διδακτορική του διατριβή «Περί των
ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών» είναι η πρώτη μελέτη η οποία
ασχολείται συστηματικά με τη θεωρία των σποραδικών λύσεων, καθώς μέχρι τη
στιγμή αυτή υπάρχουν μόνο περιορισμένα συμπεράσματα. Η μετέπειτα έρευνά του
στον κλάδο αυτό αποφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε σειρά άλλων τομέων. Την
ίδια χρονιά, το 1908, παντρεύεται στην Κωνσταντινούπολη την Ευφροσύνη, το γένος
Καραθεοδωρή, η οποία ήταν μακρινή συγγενής του. Από τον γάμο αυτόν αποκτά δύο
παιδιά, τη Δέσποινα και τον Στέφανο.
Ο επιστήμονας Καραθεοδωρή
Πολύπλευρος και παραγωγικός μαθηματικός πια, ο Κ. Καραθεοδωρή βάζει τη
σφραγίδα της επιτυχίας στα θέματα με τα οποία ασχολείται, τα οποία όμως λατρεύει.
Το πεδίο της έρευνάς του, ευρύ. Λογισμός των μεταβολών, μερικές διαφορικές
εξισώσεις, πραγματικές συναρτήσεις, μιγαδικές συναρτήσεις, γεωμετρική οπτική,
θερμοδυναμική, γεωμετρία, θεωρία των συνόλων, αστρονομία, ειδική θεωρία της
σχετικότητας του Α. Αϊνστάιν.
Το επιστημονικό του έργο – Διακρίσεις

311

Επιστημονική Εργασία
Η δημοσιευμένη επιστημονική του εργασία είναι μεγάλη και βαρύνουσας
σημασίας, και αποτελείται από διατριβές όπου αρκετές απ’ αυτές φανερώνουν το
επιστημονικό μέγεθος του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή. Έγραψε 232 περίπου
εργασίες από τις οποίες δημοσιεύθηκαν οι 165. Όλες σχεδόν οι εργασίες του είναι
θεμελιώδεις έρευνες εξαιρετικής εμπνεύσεως οι οποίες τον αναδεικνύουν ως έναν
από τους λίγους στη παγκόσμια επιστήμη, και είναι ο ρυμοτόμος της μαθηματικής
διανόησης. Ακολουθεί μία λίστα από όλες τις γνωστές δημοσιεύσεις του:












Το 1904 γράφει την διατριβή του: «Για τις ασυνεχείς λύσεις του Λογισμού
των Μεταβολών» που παραδίδει στον Χ Μινκόφσκι τον θεμελιωτή της
ειδικής θεωρία της σχετικότητας.
Το 1905 γράφει την υφηγεσία του : «Ισχυρά μέγιστα και ελάχιστα των απλών
ολοκληρωμάτων».
Το 1919 αποδεικνύει το θεώρημα του Α.Πουανκαρέ.
Ασχολείτο με τα μαθηματικά των Πλατωνικών διαλόγων.
Το 1924 παρουσιάζει στην Πρωσική Ακαδημία Επιστημών την Αξιωματική
Θεωρίας της Σχετικότητας.
Μαθηματική ανάλυση της Γεωμετρίας.
Μαθηματικές απεικονίσεις στη Θερμοδυναμική
Μελετά την Γεωμετρική Οπτική που οδήγησε σε εφαρμογές αξιόλογες, ώστε
ένα σύστημα τηλεσκοπίων στο αστεροσκοπείο του Πάλομαρ έχει βασιστεί σε
θεωρίες του Καραθεοδωρή.
Μελέτησε και παρουσίασε θεώρημα που έφερνε το όνομα του δηλαδή
θεώρημα Καραθεοδωρή στο οποίο διατυπωνόταν ότι: Αν Ο εσωτερικό σημείο
τριγώνου ΑΒΓ τότε ισχύει και ΟΑΒ, ΟΒΓ και ΟΑΓ τα σχηματιζόμενα








τρίγωνα εσωτερικά του τριγώνου ΑΒΓ:  ΟΒΓ   ΟΑ (ΟΑΓ)  ΟΒ (ΟΑΒ)  ΟΓ  0
(Θέμα Μαθηματικής Ολυμπιάδας 1985)
Διακρίσεις

Το παραπάνω επιστημονικό του έργο ήταν τόσο μεγάλο σε μέγεθος και
επιστημονική αίγλη, που είχε σαν συνέπεια τις πολλές διακρίσεις ξεκινώντας από το
1919 που γίνεται μέλος της Πρωσσικής Ακαδημίας Επιστημών. Για όλες τις
διακρίσεις του, σας παρατίθεται αναλυτική λίστα παρακάτω:






3-7-1919: Γίνεται μέλος της Πρωσσικής Ακαδημίας.
Το 1927 του απονεμήθηκε ο πολύ τιμητικός τίτλος του Μυστικοσύμβουλου
του Πανεπιστημίου του Μονάχου (Geheimrat).
Το 1932 διορίζεται Κυβερνητικός επίτροπος στα Πανεπιστήμια Αθηνών και
Θεσσαλονίκης.
Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών.
Μέλος της Ακαδημίας Βερολίνου από το 1919.
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Μέλος της Ακαδημίας Γκέτινγκεν από το 1920.
Μέλος της Ακαδημίας Μονάχου από το 1925.
Μέλος της Ακαδημίας Μπολόνιας από το 1926.
Μέλος της Παπικής Ακαδημίας από το 1928.
Μέλος της Ακαδημίας Ρώμης από το 1929.
Στο Πολυτεχνείο Βροσλάβ της Πολωνίας (Μπρεσλάου) ιδρύθηκε έδρα
Καραθεοδωρή (είχε οργανώσει το Πανεπιστήμιο όταν ήταν στην Γερμανία).

Καραθοδωρή και η σχέση του με τη σύγχρονη αεροδιαστημική
Εκπληκτικές αποκαλύψεις για τον μέγιστο Έλληνα μαθηματικό του 20ού Αιώνα,
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή (1873-1950) έκανε ο πρόεδρος του «Μουσείου
Καραθεοδωρή» στην Κομοτηνή, μαθηματικός κύριος Αθανάσιος Λιπορδέζης.
Συγκριμένα είπε ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Καραθεοδωρή δεν ήταν πως
υπήρξε ο Δάσκαλος του Αϊνστάϊν στα Μαθηματικά και αυτός που του έλυσε τις
δύσκολες εξισώσεις με τις οποίες επιβεβαιώθηκε η Γενική Θεωρία της σχετικότητας.
Το μεγαλύτερο επίτευγμά του ήταν η «Θεωρία της Ανισότητας» στη οποία στηρίζεται
ολόκληρη η σύγχρονη εποποιία της Αεροδιαστημικής!.. Σπεύδουμε να σας
μεταφέρουμε επί λέξει τις αποκαλύψεις του προέδρου του «Μουσείου
Καραθεοδωρή»:
«Σε μια ομιλία του το 2001, εδώ στην Ελλάδα, ο διάσημος ακαδημαϊκός του
Πανεπιστημίου της Βαυαρίας, καθηγητής Ronald Burlis, είχε πει το εξής: «Υπήρξε
μία αδικία που έγινε στον Καραθεοδωρή. Η «ανισότητα του Βέλφαν» που
εφαρμόζεται σήμερα στην Διαστημική, είναι δική του. Εμείς οι Γερμανοί, αν μας την
κλέβανε θα βγαίναμε στους δρόμους. Εσείς οι Έλληνες ούτε που το ξέρατε αυτό»!..
Κι αυτό ακούγεται πρώτη φορά από το ελληνικό ραδιόφωνο, τώρα που το έφερε η
κουβέντα μας. Την θεωρία αυτή του Καραθεοδωρή την δημοσίευσε μετά τον θάνατό
του ένας Γάλλος μαθηματικός ως δική του!.. Κι έχει αυτή η θεωρία τεράστιες
εφαρμογές στην Διαστημική. Και συνέχισε ο καθηγητής Ronald Burlis, πως ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή είναι το μεγάλο δώρο της Ελλάδος προς την Γερμανία
και είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας μαθηματικός από την Αρχαιότητα, από την εποχή
του Αρχιμήδη! «Σας ευχαριστούμε γι’ αυτό το δώρο σας»!..».
Η σχέση του Καραθεοδωρή με τον Άλμπερτ Αινστάιν
Η σχέση του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή με τον διάσημο φυσικό Άλμπερτ
Αινστάιν ήταν στενή όσο αφορά την ερευνητική τους δράση. Τα χρόνια εκείνα όπου
ο Γερμανός φυσικός προσπαθούσε να αναπτύξει την Θεωρία της Σχετικότητας, οι
υπάρχουσες θεωρίες των μαθηματικών δεν επαρκούσαν στην τεκμηρίωση των δικών
του θεωριών. Η αίγλη όμως του Καραθεοδωρή στο μαθηματικό στερέωμα ήταν
τέτοια ώστε ο Έλληνας μαθηματικός ήταν η πρώτη επιλογή για τον Άινστάιν ώστε να
του επιλυθούν ερωτήματα μαθηματικού περιεχομένου. Η επικοινωνία των δύο
επιστημόνων γινόταν με επιστολές όπως οι εικονιζόμενες παρακάτω.
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Εικόνα 16: Επιστολές του Άλμπερτ Αινστάιν στον Καραθεοδωρή
..Η σχετική αλληλογραφία τους που έχει διασωθεί ξεκινά με μια επιστολή του
Αϊνστάιν, στις 6 Σεπτεμβρίου του 1916, όπου ο Αϊνστάιν έλεγε μεταξύ άλλων: «Θα
θέλατε να σκεφτείτε λίγο το πρόβλημα των κλειστών τροχιών χρόνου; Εδώ
βρίσκεται η ουσία του ακόμη ανεπίλυτου μέρους του προβλήματος του
χωροχρόνου».
Ο Καραθεοδωρής απάντησε με κάποιους υπολογισμούς, στις 16 Δεκεμβρίου. Και ο
Αϊνστάιν ανταπάντησε:
«Αγαπητέ συνάδελφε.
Βρίσκω θαυμάσιο τον υπολογισμό που κάνατε. Τώρα το καταλαβαίνω όλο. [...]
Πρέπει, νομίζω, να δημοσιεύσετε τη θεωρία σας “Στα χρονικά της Φυσικής”, διότι
οι φυσικοί, όπως εγώ, δεν γνωρίζουν τίποτε από αυτό το αντικείμενο. Με την
επιστολή μου αυτή θα πρέπει να σας θύμισα Βερολινέζο που μόλις ανακάλυψε το
Γκρούνβαλντ, (Σ. Μ. Πολυτελές προάστιο του Βερολίνου) και διερωτόταν αν
ζούσαν ήδη άνθρωποι εκεί. Αν θέλετε να μπείτε στον κόπο να μου εξηγήσετε και
τους κανονικούς μετασχηματισμούς, θα έχετε βρει έναν ευγνώμονα και
ενσυνείδητο ακροατή. Αν μάλιστα λύσετε και το πρόβλημα των κλειστών τροχιών
του χρόνου, θα υποκλιθώ ενώπιων σας. Η αλήθεια που κρύβεται πίσω τους αξίζει
πραγματικά λίγο ιδρώτα.
Με τους καλύτερους χαιρετισμούς, δικός σας, Άλμπερτ Αϊνστάιν».
Ο Καραθεοδωρή φυσικά απαντά άμεσα και κατατοπιστικά στον Αϊνστάιν ενώ
όταν ο πρώτος δημοσίευσε την εργασία του επί των Αξιωμάτων της Ειδικής θεωρίας
της σχετικότητας, το πρώτο συγχαρητήριο τηλεγράφημα, το έλαβε από τον Αϊνστάιν
γράφοντας: «ΑΓΑΠΗΤΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΜΕ ΚΑΤΑΠΛΗΞΑΤΕ».
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Λόγια μεγάλων φυσιογνωμιών για τον Καραθεοδωρή.
Δεν ήταν λίγες οι περιπτώσεις μεγάλων επιστημόνων αλλά και εν γένει σπουδαίων
φυσιογνωμιών που ήλθαν σε επαφή, γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τον
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή. Εκτός του Αινστάιν, αρκετές σημαντικές φυσιογνωμίες
μίλησαν ή έγραψαν για τον Έλληνα επιστήμονα ξεκινώντας από τα παιδικά του
χρόνια. Στα στα μαθητικά του τετράδια, υπάρχει αυτόγραφη σημείωση του Ιουλίου
Βερν που του γράφει:
«Στον κ. Kostia Καραθεοδωρή πανευτυχής που μπόρεσα, περνώντας από τις
Βρυξέλλες, ν’ αφήσω αυτήν τη μαρτυρία όλης μου της συμπάθειας. 24-9-1887».
Σε άλλο τετράδιο ο καθηγητής του Bourgaults τού γράφει : ‘’Στον νεαρό μου φίλο
Kostia, ο οποίος θα γίνει, αν συνεχίσει έτσι, ένας μοντέρνος Ευκλείδης !!! 1η Μαΐου
1888’’.
Ευγνώμων ήταν και ο πασίγνωστος στο επιστημονικό στερέωμα Μαξ Πλανκ.
Ο μεγάλος Γερμανός φυσικός Μαξ Πλανκ έγραφε επιστολές γεμάτες ευγνωμοσύνη
προς τον Καραθεοδωρή γιατί του έδειξε μαθηματικές οδούς που δεν φανταζόταν.
Μάλιστα ο ίδιος τον αναγόρευσε μέλος της Πρωσσικής Ακαδημίας Επιστημών. Κατά
την τελετή αγόρευσης είπε:
«Εσείς, κύριε Καραθεοδωρή, μάς επιστήσατε την προσοχή στον διπλό ρόλο που
ενυπάρχει στην Θεωρία των Μεταβολών. Γιατί αυτή η Θεωρία των Μεταβολών
κατευθύνει την προσοχή μας από το δύσκολο ξεκαθάρισμα των μεμονωμένων
περιπτώσεων στην εύκολα εποπτευμένη ολότητα. Όπου μία πληθώρα
μεμονωμένων προτάσεων συμπεριλαμβάνεται σε μία απλή πρόταση. Και το πιο
αξιοσημείωτο είναι ότι όχι μόνο ο άνθρωπος προτιμά αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο
θεώρησης, αλλά και η Φύση! Εύχομαι ορισμένοι από τους καρπούς της
επιστημονικής σας δουλειάς να κοσμούν τα ακαδημαϊκά πεπραγμένα μας»!..
Νωρίτερα αναφερθήκαμε στην διδακτορική διατριβή του Κωνσταντίνου
Καραθεοδωρή «Περί ασυνεχών λύσεων στο λογισμό των μεταβολών». Η εν λόγω
διατριβή ήταν τόσο υψηλού επιπέδου, ώστε συνοδεύτηκε από έπαινο που γράφει:
«Αγχίνοια του εφευρίσκειν περιφανής».
Μάλιστα ο επιβλέπων καθηγητής Minkowski στην αξιολόγησή του γράφει: «Η
εργασία ανήκει στις καλύτερες μαθηματικές διατριβές που έχουν υποβληθεί στη
σχολή». Γι’ αυτό το έργο ο καθηγητής Lars του Harvard σημειώνει: «Ο
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή ήταν ένας από τους αρχηγούς μαθηματικούς οι οποίοι
στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα δημιούργησαν τα θεμέλια για τη μελλοντική
ανάπτυξη των μαθηματικών που κινδύνευαν να παραμείνουν στάσιμα».
Ο καθηγητής Hantrix Tietze γράφει: «Η αντίληψή του κατά την οποία το
περιεχόμενο της επιστήμης δεν είναι μόνο η εποπτεία των αποτελεσμάτων, αλλά κατά
πρώτο ή αρχιτεκτόνηση άρτιου θεωρηματικού οικοδομήματος, παρακίνησαν τον
Καραθεοδωρή στην ανάπτυξη της διαρθρώσεως της θερμοδυναμικής κατά τρόπο που
επιτρέπει τη διαυγέστατη θεώρηση των θεμελιωδών αρχών».
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Ο καθηγητής και φίλος του Erhard Schmidt συχνά τόνιζε στις συναντήσεις των
καθηγητών, πως ο Καραθεοδωρή είναι άνθρωπος απαλλαγμένος από τα διαδεδομένα
στο χώρο των επιστημόνων πάθη, ενώ για το έργο του έλεγε «χάρη στις βαθιές και
εκτεταμένες εργασίες του περί του λογισμού των μεταβολών και των γειτονικών
περιοχών αυτού, οι οποίες αναπτύχθηκαν στο ομώνυμο έργο του πάνω στο αντικείμενο
αυτό, ο Καραθεοδωρή μπόρεσε να εισχωρήσει και στη γεωμετρική οπτική, της οποίας
λαμπρό αποδεικτικό βάθρο αποτελεί η θεωρία του για το κατοπτρικό τηλεσκόπιο του Β.
Schmidt, η οποία είναι ακόμα και αριθμητικώς άρτια».
Η συνεισφορά του Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή στην Ελλάδα.
Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή αν
και Έλληνας που έζησε το μεγαλύτερο
διάστημα της ζωής το στο εξωτερικό, η
συνεισφορά του
στην Ελλάδα ήταν
τεράστια όχι μόνο για το ότι διαφήμισε
την πατρίδα μας με το σπάνιο
επιστημονικό του έργο.
Ο Έλληνας
Εικόνα 17: Πρωτότυπο χειρόγραφο κείμενο
επιστήμονας φρόντισε να τιμήσει την
Καραθεοδωρή
αρχαία αλλά και την νεότερη Ελληνική
γλώσσα φροντίζοντας να την διαφημίσει. Αυτό το κατάφερε μέσω της
αξιομνημόνευτης γλωσσομάθειάς του αλλά και της καλλιέργειάς της γλώσσας μας
εντός της οικογένειάς του. Συγκεκριμένα και όσο αφορά την γλωσσομάθεια του
Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, ο αξιοσέβαστος καθηγητής για τις αρχαίες γλώσσες
Kurt von Fritz, εγκωμίασε τον Καραθεοδωρή, λέγοντας ότι κανείς από όλους δεν θα
μπορούσε να μάθει ένα ατελείωτο ποσό για την παλαιά και νέα Ελλάδα, η παλαιά
ελληνική γλώσσα και τα ελληνικά μαθηματικά. Ο φιλόσοφος Kurt von Fritz
διοργάνωνε έναν αναρίθμητο αριθμό συζητήσεων με τον Καραθεοδωρή για τις
γλώσσες αυτές, τις οποίες αναφερόμαστε, τις οποίες είχε βαθιά στην καρδιά του,
διότι ο Καραθεοδωρή έκανε αισθητό σε όλους ότι πάνω από όλα είχε τα «ελληνικά» .
Η ελληνική γλώσσα ήταν αυτή που χρησιμοποιείτο αποκλειστικά στο σπίτι του
Καραθεοδωρή. Ο γιος του Στέφανος και η κόρη Δέσποινα πήγαν σε ένα γερμανικό
γυμνάσιο, αλλά έλαβαν την καθημερινή πρόσθετη οδηγία στην ελληνική γλώσσα και
τον πολιτισμό από έναν Έλληνα ιερέα. Η αγάπη του Καραθεοδωρή για την Ελλάδα
φάνηκε από τα πρώτα του βήματα στο ακαδημαϊκό στερέωμα. Ενώ του προσφέρθηκε
θέση λέκτορα στο φημισμένο πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν το 1905, το 1908 στην
προσπάθειά του να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να ζήσει δηλαδή στην
Ελλάδα, ζήτησε από την ελληνική κυβέρνηση να εργαστεί στο Πανεπιστήμιο ή στη
Στρατιωτική Ακαδημία "Ευελπίδων". Δυστυχώς, η απάντηση της Ελληνικής
κυβέρνησης ήταν κατακεραυνωτική. Η μόνη προσφορά εργασίας, ήταν να εργαστεί
ως δάσκαλος σε ένα επαρχιακό σχολείο. Όπως ήταν λογικό απογοητευμένος, έφυγε
από την Ελλάδα και επέστρεψε στην Γερμανία όπου έγινε τακτικός καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο του Ανόβερο και 2 χρόνια αργότερα καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του
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Breslaou. Το 1911 η ελληνική κυβέρνηση τον καλεί να συμμετάσχει ως μέλος στην
επιλεγμένη επιτροπή του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέση την
οποία άμεσα και με χαρά αποδέχθηκε. Το 1913 προτείνει να δημιουργηθεί το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ιδέα του έγινε αποδεκτή, αλλά το 1914, ο 1ος
Παγκόσμιος Πόλεμος τον έκανε να αναβάλλει τα σχέδιά του. Τα επόμενα χρόνια
έζησε και εργάστηκε στη Γερμανία.
Τα χρόνια που ακολουθούν στην Γερμανία η άνοδός του πραγματοποιήθηκε
με ιλιγγιώδη τρόπο και άρχισε να καταλαμβάνει την μία θέση μετά την άλλη.
Επισκέπτεται τα μεγάλα Πανεπιστήμια της εποχής. Δέχθηκε προσκλήσεις να διδάξει
στα κορυφαία πανεπιστήμια της Αμερικής αλλά και της Ευρώπης. Κατά την άνοδο
ναζισμού, τον μεσοπόλεμο, φυγαδεύει πολλούς Εβραίους κυρίως επιστήμονες στην
Αμερική.
Οργανωτής του Πανεπιστημίου της Σμύρνης
Το 1919 ο Ελληνικός στρατός
απελευθερώνει την Ιωνία και οι
Ελληνικές αρχές εγκαθίστανται στη
Σμύρνη. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος καλεί
τον Κ. Καραθεοδωρή στο σπίτι του για
να του αναθέσει την οργάνωση του
πανεπιστημίου της. Χαρακτηριστικά ήταν
τα λόγια του Βενιζέλου κατά την
συνάντησή τους:
«Θα πάτε εις την Σμύρνην, θα σας
παράσχουν όλας τας ευκολίας, το έργο
σας είναι σπουδαίον, η Ελλάς πρέπει
εκπολιτίσει τη Μ. Ασία».
Στις 2-5-1919, το Ελληνικό κράτος,
υπέβαλε
παράκληση
στον
Κ. Εικόνα 18: Ο Καραθεοδωρή διαβάζει την Επιστολή
του Ελ. Βενιζέλου
Καραθεοδωρή
να
γίνει
τακτικός
καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και παράλληλα να οργανώσει το
Πανεπιστήμιο της Σμύρνης. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι τον καιρό εκείνο ο Κ.
Καραθεοδωρή μεσουρανούσε στη Γερμανία εν μέσω των τότε κορυφαίων της
επιστήμης όπως Max Plank, Albert Einstein, Herman Schwarz, George Fobenius,
Erhard Schmit , Arnold Sommerfeld, Felix Klein, Hermann Minkowski, Arthur
Rosenthal, David Hilbert, και πολλών άλλων σημαντικών που ξεπερνούν τους 50.
Ονόματα που για όσους ξέρουν από ιστορία των μαθηματικών, θα να γνωρίσουν
αμέσως ότι μιλάμε για την ελίτ των φυσικών και μαθηματικών του 20ου αιώνα. Ο
Καραθεοδωρή όμως, από φιλοπατρία μόνο και χωρίς ποτέ να σκεφτεί υστερόβουλα,
δέχεται την πρόταση του Ελ.Βενιζέλου, εγκαταλείποντας την λαμπρή καριέρα του
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στο εξωτερικό. Με πολύ κόπο αλλά και μεθοδικότητα κατάφερε να το οργανώσει με
τις καλύτερες προδιαγραφές. Το συσταθέν Πανεπιστήμιο περιελάμβανε:









Τμήμα γεωπονικής και Φυσικών
επιστημών
Τμήμα ανατολικών γλωσσών και
πολιτισμού
Σχολή δημοσίων υπαλλήλων
Εμπορική σχολή
Τμήμα χωροσταθμών και εργοδηγών
Μουσουλμανικό ιεροδιδασκαλείο
Ινστιτούτο υγιεινής
Δημόσια βιβλιοθήκη
Εικόνα 19: Πανεπιστήμιο της Ιωνίας στη Σμύρνη

Φρόντισε να αγοραστούν σπουδαία
συγγράμματα που στάλθηκαν στην Σμύρνη σε 36 μεγάλα κιβώτια. Αργότερα
προστέθηκαν σε αυτά και άλλα σπάνια βιβλία σχετικά με την Μ.Ασία. Εν τω μεταξύ
βρέθηκαν αξιόλογοι καθηγητές για την επάνδρωση των σχολών όπως:











Ο Γεώργιος Ιωακείμογλου καθηγητής Πανεπιστημίου Βερολίνου για την έδρα
της Μικροβιολογίας.
Ο επί 12ετία υπάλληλος της Εθνικής Βιβλιοθήκης του Βερολίνου δρ.
J.Ausserer (ο οποίος ήξερε και Τούρκικα).
Ο Φρίξος Θεοδωρίδης διπλωματούχος του Πολυτεχνείου της Ζυρίχης για την
έδρα της Φυσικής.
Ο Π. Κυρόπουλος για πολλά
χρόνια
βοηθός
του
σπουδαιότερου
φυσικοχημικού της εποχής
Α.Tamann για την έδρα της
Χημείας.
Ο Θεολόγος Κεσίσογλου από
την Καισάρεια με σπουδές
στο
Βέλγιο
και
είχε
οργανώσει γεωργικές σχολές
στην Κίνα, Κολομβία και
Εικόνα 20: Μικρασιατική Καταστροφή (1922)
Ουρουγουάη με αξιόλογο
συγγραφικό έργο, για την έδρα Αγρονομικής Επιστήμης.
Ο Ε. Πάσκεβιτς για μηχανουργός για την οργάνωση εργαστηρίων.
Ο Νικόλαος Κριτικός, που τότε υπηρετούσε στην μεραρχία Κυδωνιών, για
γραμματέας του Πανεπιστημίου.
Η Κ. Γιωτούλα στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Πανεπιστημίου.
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Δηλαδή όρισε ότι καλύτερο ήταν διαθέσιμο στην Ευρώπη από προσωπικό για το
Πανεπιστήμιο που ονόμαζε ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ.
Το όνειρο όμως αυτό για το οποίο έκανε τόσες θυσίες δεν αξιώθηκε να το δει να
πραγματοποιείται. Το καταστρέφουν τα γεγονότα του 1922. Όταν καταστράφηκε το
Μικρασιατικό όνειρο, συντεταγμένα φυγάδευσε το υλικό της σχολής, που θα ήταν το
στολίδι της Ανατολής, πήρε το κλειδί, το οποίο συμβολικά αργότερα παρέδωσε στον
Ν. Πλαστήρα, και έφυγε από την πόλη από τους τελευταίους, με κίνδυνο ένας τέτοιος
επιστήμονας να πέσει στα χέρια των Τούρκων. Όταν ήλθε η καταστροφή ήταν ένας
από τους τελευταίους που πρόλαβε να σωθεί. Από τις σχετικές Ελληνικές μαρτυρίες
που υπάρχουν για το γεγονός αυτό ο Θ. Δανιηλίδης στο προσωπικό του ημερολόγιο
έγραψε:
«Ήμουν έτοιμος να αποπλεύσω με μία κατάμεστη βάρκα, όταν είδα στην
προκυμαία τον καθηγητή. Του έκανα νόημα να έρθει, αλλά αυτός προσπαθούσε να
παρηγορήσει μία γριούλα. Σχεδόν σηκωτό τον πήγα στη βάρκα ενώ αυτός, στιγμή
δεν έπαψε να έχει στραμμένη την κεφαλή του προς τη μεριά της Σμύρνης αμίλητος
και δακρυσμένος».
Ο Χρήστος Αγγελομάτης 40 χρόνια μετά στην εφημερίδα «Εστία» σε άρθρο του
με τίτλο «Μικρό Χρονικό της μεγάλης τραγωδίας» θα γράψει: «Εκινδύνεψε και ο
οργανωτής του Πανεπιστημίου της Σμύρνης, Καραθεοδωρή, να πέση εις τα
χέρια των Τούρκων. Έμεινεν ο λαμπρός αυτός Έλλην μέχρι της τελευταίας
στιγμής εις το Πανεπιστήμιο δια να σώση το εργαστηριακόν υλικόν, που είχε
ολίγον προ της καταστροφής μεταφερθή από την Γερμανίαν».
Τα βιβλία και τα όργανα του πανεπιστημίου της Σμύρνης σήμερα φυλάσσονται στο
μουσείο του Πανεπιστημίου των Αθηνών.
Ο αναδιοργανωτής των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Τέλος, το 1930 και πάλι η Ελληνική κυβέρνηση του ζήτησε να οργανώσει το
Πανεπιστήμιο Αθηνών και το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ο πάντα
πρόθυμος στα καλέσματα της πατρίδας Καραθεοδωρή, ήρθε στην Αθήνα και για 2
χρόνια έφτιαξε μελέτη που αποτέλεσε την βάση του Ν. 5343/32. Η Ελλάδα που με
τόσο ενθουσιασμό κάλεσε τον Κ. Καραθεοδωρή με τρόπο απογοητευτικό και με
έγγραφο που έφερε την υπογραφή γραμματέως γ΄ τάξης τον παύει από τη θέση αυτή.
Έτσι επιστρέφει στην έδρα του στο Μόναχο συνεχίζοντας ταυτόχρονα το συγγραφικό
του έργο. Εν τω μεταξύ τον καλούν να διδάξει στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του
κόσμου.
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και τα Βραβεία Fields
Τo 1936 θεσπίζεται το βραβείο Fields για τα μαθηματικά. Είναι διεθνώς
αναγνωρισμένο το κύρος του βραβείου Fields στα Μαθηματικά που απονέμεται σε
μαθηματικούς των οποίων η συνεισφορά στην ανάπτυξη της μαθηματικής επιστήμης
ήταν αξιομνημόνευτη.Το βραβείο Fields απονέμεται κάθε τέσσερα χρόνια κατά τη
διάρκεια διεθνούς συνεδρίου. Αποδέκτες είναι μαθηματικοί κάτω των σαράντα
χρόνων, ενώ η επιτροπή αξιολόγησης απαρτίζεται από κορυφαίους μαθηματικούς
αναγνωρισμένου κύρους. Το πολύ σημαντικό για μας τους Έλληνες είναι ότι ο Κ.
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Καραθεοδωρή ήταν ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής στην πρώτη απονομή, παρότι
δεν υπήρξε ποτέ μέχρι σήμερα κάποιος Έλληνας που να πήρε το βραβείο Fields.
Αυτό καταδεικνύει το ανυπέρβλητο κύρος του μεγάλου Έλληνα μαθηματικό. Τα
τελευταία χρόνια της ζωής του ο Έλληνας μαθηματικός τα πέρασε στις Η.Π.Α
καλεσμένος από μεγάλα πανεπιστήμια στα οποία παρέδιδε διαλέξεις με κοινό
φοιτητές και έγκριτους καθηγητές απ΄ όλο τον κόσμο. Σε όλα τα πανεπιστήμια τον
υποδέχονταν με μεγάλο ενθουσιασμό. Λέγεται ότι κατά τη διάρκεια των ομιλιών του,
επικρατούσε δέος και νεκρική σιγή ένδειξη του πόσο σπουδαίο ήταν το περιεχόμενό
τους. Σε αυτές τις ομιλίες δεν παρέλειπε να δείχνει την αγάπη του στους Έλληνες.
Μάλιστα στο διεθνές Μαθηματικό συνέδριο της Ν. Υόρκης του ανατίθεται η τιμητική
προεδρία.
Επίλογος
Το 1950 σε ηλικία 77 ετών η ζωή του Καραθεοδωρή έφτασε στο τέλος της. Τάφηκε
στο νεκροταφείο του Μονάχου με μεγάλες τιμές από την Γερμανική κυβέρνηση. Από
όλα τα παραπάνω εύκολα βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή
έζησε μία γεμάτη ζωή και ένα βίο που καθένας θα ζήλευε. Η ανατροφή του, η μεγάλη
του γλωσσομάθεια, η επιστημονική του καταξίωση κυρίως εκτός Ελλάδας, αλλά και
η εμπιστοσύνη που του έδειξαν μεγάλοι πολιτικοί άνδρες της εποχής όπως ο
Ελευθέριος Βενιζέλος τον τοποθετούν στις υψηλότερες θέσεις των φυσιογνωμιών της
σύγχρονης Ελλάδας. Έζησε όμως και
στιγμές δυσάρεστες. Τον πρόωρο χαμό της

Εικόνα 21: Μουσείο Καραθεοδωρή στην Κομοτηνή

μητέρας του, την «συνηθισμένη» στάση της Ελλάδας στο να μην αξιοποιεί τα μεγάλα
της κεφάλαια όπου ειδικά στην περίπτωση του Καραθεοδωρή έγινε με προκλητικό
τρόπο. Έζησε από πρώτο χέρι την μικρασιατική καταστροφή και τις ολέθριές
συνέπειές του τόσο για τον Ελληνισμό όσο και για τους αγώνες του για την
δημιουργία του πανεπιστημίου της Σμύρνης. Ωστόσο όλα τα παραπάνω ανέδειξαν μία
ακόμα αρετή του που λίγοι άνθρωποι την κατέχουν. Αυτήν της φιλοπατρίας η οποία
δεν καμπτόταν ακόμη και κάτω από αντίξοες συνθήκες. Χωρίς ίχνος ιδιοτέλειας, με
πίστη στις δυνάμεις του και με οδηγό το Ελληνικό αίμα που έβραζε μέσα του,
φρόντιζε να αναδεικνύει την πατρίδα του να την φροντίζει και να την διαφημίζει.
Παρόλα αυτά η Ελλάδα μας μέχρι σήμερα φροντίζει να τον τιμά δυσανάλογα με
την προσφορά του σε εμάς και την επιστήμη. Ωστόσο, χάρη στην προσπάθεια
μερικών ανθρώπων, δημιουργήθηκε στην Κομοτηνή, το μουσείο Καραθεοδωρή, στο
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οποίο εκτίθενται όσα έχουν βρεθεί τα οποία περιγράφουν το ζωή και το έργο του
μεγάλου μαθηματικού.
Στον αντίποδα, αμέσως μετά τον θάνατό του, πλήθος
τηλεγραφημάτων εστάλησαν για τον εκλιπόντα. Ανάμεσα σε πολλά ξεχωρίσαμε δύο
τα οποία ενισχύουν όλα τα προαναφερθέντα για τον Έλληνα μαθηματικό.
Ο ακαδημαϊκός Ιωάννης Καλιτσουνάκης μεταξύ άλλων είπε τα ακόλουθα:
«…Η απώλεια του Κ. Καραθεοδωρή είναι απώλεια για την Ελλάδα και για τη
διεθνή επιστήμη. Την Ελλάδα τίμησε στο εξωτερικό κατά τη μακροχρόνια
παραμονή του, την τίμησε ως άνθρωπος πολιτισμένος, ως επιστήμονας και ως
Έλληνας πατριώτης».
Παράλληλα, ο ακαδημαϊκός και φίλος του Γιώργος Ιωακείμογλου θα εκφωνήσει για
τον εκλιπόντα αδάμαντα της επιστήμης:
«Ό,τι παρήλθε, πέρασε και δε ξαναγυρίζει. Μ’ αν είχε λάμψη δυνατή, και πάλι θα
φωτίζη».
Ενώ στο συλλυπητήριο τηλεγράφημά του προς το γιο του μεταξύ άλλων γράφει: «
Είχα τότε την ευκαιρία να γνωρίσω εκ του πλησίον τον μεγάλο επιστήμονα, τον
τέλειον άνθρωπον και τον ακραιφνή Έλληνα πατριώτη. Κατά τας πολλάς
συναντήσεις μας εν Αθήναις και Μονάχω κατά τα προπολεμικά έτη εθαύμαζα
πάντοτε τα σπάνια προτερήματα του ανδρός».
Έτος Καραθεοδωρή
Το έτος 1973, γιορτάστηκε σ’ όλο τον κόσμο της επιστήμης σαν ‘‘Έτος
Καραθεοδωρή’’ με τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του.
Τελευταία συνέντευξη του Αινστάιν
Ολοκληρώνοντας την εργασία μας για τον
Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, θα θέλαμε να
κλείσουμε με τα τελευταία λόγια του τα οποία
επισφραγίζουν και συνυπογράφουν το μέγιστο της
εμβέλειας του Καραθεοδωρή.
‘‘Λίγο πριν πεθάνει ο διάσημος φυσικός Άλμπερτ
Αϊνστάιν, ζούσε απομονωμένος, αποφεύγοντας, όπως
έκανε σ’ ολόκληρη τη ζωή του, τις συναναστροφές
με τον πολύ κόσμο. Εκείνη την εποχή, μια συντροφιά
Αμερικανών δημοσιογράφων με την μεσολάβηση του
διευθυντή ενός επιστημονικού περιοδικού φίλο του
Αϊνστάιν, κατάφερε να πείσει τον μεγάλο φυσικό να
εγκαταλείψει την μοναξιά του και να δώσει μία συνέντευξη τύπου. Είτε γιατί
διαισθανόταν το τέλος του, είτε για άλλους λόγους άγνωστους, ο ερημίτης δέχτηκε.
Το γεγονός εντυπωσίασε την κοινή γνώμη. Στη συνέντευξη έτρεξαν τα μεγαλύτερα
λαγωνικά της αμερικανικής δημοσιογραφίας. Σ’ όλες τις ερωτήσεις ο Αϊνστάιν,
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απάντησε με την ακριβολογία που διακρίνει τους φυσικούς, οπότε όταν οι ερωτήσεις
εξαντλήθηκαν και οι δημοσιογράφοι φιλόφρονες τον ευχαριστούσαν και
ετοιμάζονταν να αποσυρθούν, ο Αϊνστάιν προς γενική έκπληξη δεν σηκώνεται αλλά
από τη θέση του απευθυνόμενος στους εκπροσώπους του τύπου τους λέει:
«Κύριοι λυπάμαι που σας βλέπω έτοιμους
να φύγετε χωρίς να μου υποβάλετε την ουσιαστικότερη ίσως ερώτηση. Ζητήσατε να σας
απαντήσω σε χίλια δυο πράγματα, κανείς σας όμως δε θέλησε να μάθει ποιος ήταν ο
δάσκαλός μου, ποιος μου έδειξε και μου άνοιξε το δρόμο προς την ανώτερη
μαθηματική επιστήμη, σκέψη και έρευνα. Και για να μη σας κουράζω, σας το λέω έτσι
απλά χωρίς λεπτομέρειες, ότι ο μεγάλος μου δάσκαλος υπήρξε ο αξεπέραστος Έλληνας
Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή, στον οποίο εγώ προσωπικά, αλλά και η μαθηματική
επιστήμη, η φυσική και η σοφία του αιώνα μας χρωστάμε τα πάντα».
Αυτός ήταν ο μεγάλος Κωνσταντίνος
Καραθεοδωρή. Ένας μεγάλος μαθηματικός – ένας τεράστιος ‘Ελληνας. Πρότυπο για
όλους εμάς σε μία εποχή που αυτά είναι δυσεύρετα. Γι’ αυτό του οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ για όσα προσέφερε στην επιστήμη αλλά και στην πατρίδα του. Και
κλείνοντας θα θέλαμε να κάνουμε μία ευχή. Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς που περνάει η πατρίδα μας, και οι ευκαιρίες για ταλαντούχους ανθρώπους
είναι ελάχιστες, να αναδειχθούν
φυσιογνωμίες ανάλογες με αυτήν του
Καραθεοδωρή. Το έχει ανάγκη η πατρίδα μας. Το έχει ανάγκη ο εγωισμός μας.
Πίνακας Συμμετεχόντων Μαθητών
Αυγενικού Δημήτρης
Καρδούλια Άννα – Μαρία
Μπλέτσιου Άννα
Νάζος Θεολόγος
Πάττα Παρασκευή
Πολυχρονίου Αναστασία
Τζέυ Ελισάβετ

Γιορδαμνή Ζωή
Μουζουράκη Κατερίνα
Μπόνη Εβίτα
Πιστόλας Δανιήλ
Σαββιδάκη Μόρφη
Τζόρου Μαρία
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Διαδικτυακές Συνεργατικές Μαθητικές Εφημερίδες
Πάνου Μαρία
Θεολόγος – Φιλόλογος ΠΕ01-ΠΕ02
2ο Γυμνάσιο Καλύμνου
maria.panou33@gmail.com

Περίληψη
Το Πολιτισμικό Πρόγραμμα «Διαδικτυακές Συνεργατικές Μαθητικές
Εφημερίδες» εκπονείται στο Δεύτερο Γυμνάσιο Καλύμνου από το 2012 ως σήμερα.
Δημιουργήσαμε και συνεχίζουμε να λειτουργούμε τρεις Διαδικτυακές Συνεργατικές
Μαθητικές Εφημερίδες, δύο σε ελληνική γλώσσα, την εφημερίδα του 2ου Γυμνασίου
Καλύμνου με τίτλο: «ΚΑΛΥΜΝΟΣΚΟΠΙΟ», την εφημερίδα της Ορθόδοξης
Μελέτης της Αγίας Γραφής και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας με τίτλο :
«ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ: ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ» και μία στην αγγλική γλώσσα στο πλαίσιο του etwinning με τίτλο :
“Diving in the Oceans of Knowledge!”. Τις εφημερίδες τροφοδοτούν συχνότατα οι
εργασίες των μαθητών μας στα μαθήματα των αναλυτικών προγραμμάτων των
τάξεων του Γυμνασίου που ανήκουν αποκλειστικά, με την άγρυπνη φροντίδα του
συγγραφέα του έργου και των φιλολόγων καθηγητών που υπηρετούν εκάστοτε στο
σχολείο.
Στο έργο, στις ελληνικές εφημερίδες συμμετέχουν κατά καιρούς συνεργατικά
με εργασίες των μαθητών τους το 6ο Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης Αττικής, το 2ο
Γυμνάσιο Κω, το 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών (Ολυμπιακό Χωριό), το 1ο Λύκειο Ξάνθης
και το ΕΕΕΕΚ Ρόδου και στην αγγλική εφημερίδα συμμετέχουν 8 ευρωπαϊκά σχολεία
και 7 Ελληνικά, με την σύμπραξη 43 καθηγητών και 400 μαθητών Ελλήνων και
Ευρωπαίων.
Επιδιώκεται η πρωτοτυπία των θεμάτων και των εργασιών, η βιωματική
προσέγγιση με χρήση των διαδικτυακών εργαλείων, με συνεντεύξεις, εκδρομές και
ανάρτηση του υλικού τους, εκφράζονται οι οικολογικές ανησυχίες, προτείνονται
διατροφικές πρακτικές και εξετάζεται η αποτελεσματικότητά τους, καταγράφεται η
πνευματική γεωγραφία με πληροφορίες λαογραφικές, γεωγραφικές, θρησκευτικές,
καλλιτεχνικές, πραγματοποιούνται δραστηριότητες που ανοίγουν το σχολείο στην
κοινωνία με μία αυθεντικά βιούμενη μάθηση, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό σύγχρονο
μοντέλο του «authentic learning», της αυθεντικής μάθησης που επιτυγχάνεται δια
ζώσης. Κύρια και πολύτιμη επίτευξη του έργου είναι η διαπολιτισμική επικοινωνία
των μαθητών και μαθητριών μας, η διάνοιξη ευρύτερων οριζόντων πέρα από το
ακριτικό νησί μας της Καλύμνου και η συμμετοχή σε ριζοτόμα ευρωπαϊκά
προγράμματα με συμπόρευσή μας με τα πλέον σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα και στις
μαθησιακές θεωρίες που πειραματικά εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των
εργασιών των εφημερίδων μας. Μία επίσης σημαντική υπηρεσία των έργων μας είναι
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η παράθεση ΠΗΓΩΝ στις εφημερίδες μας ποικίλων εκπαιδευτικών μέσων που άμεσα
μπορούν να βοηθήσουν συναδέλφους καθηγητές και μαθητές μέσης εκπαίδευσης
ώστε να βελτιώνεται το εκπαιδευτικό έργο με λειτουργικό και βιωματικό, άμεσο και
χρήσιμο τρόπο.
Η διαδικασία συμμετοχής και εργασίας των μαθητών στην όλη εργασία είναι μία
αέναη, χαρούμενη, πρωτότυπη, μαθησιακή και βιωματική εγρήγορση μέσα σε
πρόσχαρη, πρόθυμη και εκπαιδευτική λειτουργικότητα που ελεύθερα προτείνεται και
οδηγεί συνεχώς σε νέους τρόπους μάθησης, πρωτοτυπίας και ειλικρινούς φιλίας
μεταξύ τους.
Λέξεις κλειδιά: μάθηση, εκπαιδευτικά προγράμματα, etwinning, επικοινωνία,
συνεργασία, δραστηριότητα, διαδικτυακές εφημερίδες, φιλία, πνευματική γεωγραφία,
λαογραφία, ιστορία, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, έκδοση τεύχους, αυθεντική μάθηση,
οικολογικές ανησυχίες.
Εισαγωγή
Ο κυριότερος στόχος μας όταν προτείναμε τη δημιουργία του πολιτισμικού αυτού
προγράμματος υπήρξε η ευαισθητοποίηση των μαθητών/μαθητριών μας, η
συνειδητοποίηση του «εὖ ζῆν» και η πρακτική/βιωματική πραγματοποίησή του στην
σύγχρονη κοινωνία με βάση το ελληνικό σχολείο, η ενεργή συμμετοχή τους, ως εκ
τούτου, στα κοινωνικά δρώμενα, σε τοπικό, εθνικό ή και παγκόσμιο επίπεδο.
Πραγματοποιήθηκαν και υλοποιούνται συνεχώς κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
δράσεις, που ανοίγουν το σχολείο στην κοινωνία, μυούν τους μαθητές στην έννοια
των δημοκρατικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αναπτύσσουν το σεβασμό στη
διαφορετικότητα ενάντια σε κάθε μορφή στερεοτύπων και προκαταλήψεων,
προωθούν τη συνεργασία με σκοπό το κοινό όφελος, υποκινούνται από ενδιαφέρον
για την προστασία του περιβάλλοντος- φυσικού και δομημένου- και εντέλει
εμπλέκουν τους μαθητές σε παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες, που μπορεί προοπτικά να
αποτελέσουν σημαντικές εμπειρίες και να συμβάλουν στη δημιουργία ενεργών
πολιτών στο μέλλον.
Περιγραφή του έργου:
Διαδικτυακή Συνεργατική Μαθητική Σχολική Εφημερίδα με τίτλο :
«ΚΑΛΥΜΝΟΣΚΟΠΙΟ - ΔΕΥΤΕΡΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ». Η αναγνωσιμότητα της εφημερίδας (57.639 μέχρι σήμερα) εκτείνεται σε Αμερική, Ρωσία,
Αυστραλία, Ευρώπη και Ασία όπου διαβάζεται, βάσει του πίνακα στατιστικών της
ιστοσελίδας, από όλους τους Καλύμνιους της διασποράς. Με τις εργασίες των
μαθητών μας γινόμαστε αιτία να ενημερώνονται οι απανταχού Καλύμνιοι για τα
τρέχοντα και σύγχρονα θέματα που αφορούν το νησί τους. Επίσης, τα αναφερόμενα
στην εισαγωγή σχολεία μάς έκαναν την τιμή να δημοσιεύουν εργασίες των μαθητών
μας δίνοντας την ευκαιρία να διευρυνθεί το αναγνωστικό κοινό της εφημερίδας μας
στο διαδίκτυο.
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Η εφημερίδα μας φιλοξενεί και τις δραστηριότητες μίας ομάδας πλεξίματος που
καινοτόμα προσθέσαμε δημιουργώντας τη με την πρόθυμη συγκατάθεση των
μαθητριών μας. Πέρυσι πλέξαμε εσάρπες και κασκόλ με μοντέρνα πλέξη και
χαρούμενα χρώματα, φτιάξαμε επίσης πασχαλινές λαμπάδες και μαζέψαμε αρκετά
χρήματα έτσι ώστε αγοράσαμε ένα διαδραστικό πίνακα με λάπτοπ και προτζέκτορα
(σετ) με τη συνδρομή και της ομάδας θεάτρου και της σχολικής επιτροπής. Φέτος
πλέξαμε μικρά κομποσχοινάκια και τα πουλήσαμε στους συμμαθητές/συμμαθήτριές
μας. Τα χρήματα ήταν αρκετά ώστε να αγοράσουμε ένα λάπτοπ για τις ανάγκες του
σχολείου.
Επίσης, με την ευγενή προσφορά της κυρίας Βίκυς Κοπανέζου στο μαγαζί της
«ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ», μάθαμε να πλέκουμε με την φουρκέτα και το βελονάκι
εκπληκτικά σχέδια για κασκόλ, εσάρπες, φουστάνια. Το σημαντικότερο, όμως, ήταν
η συνειδητοποίηση ότι οι τέχνες της καλύμνικης παραδοσιακής λαϊκής κουλτούρας
βοηθούν το συγχρονισμό του εγκεφάλου, των ματιών και χεριών και έτσι μαθαίνουμε
περισσότερο να δρούμε έξυπνα και αποτελεσματικά δημιουργώντας γύρω μας ένα
ευχάριστο κοινωνικό περιβάλλον με ευαισθησία και ευστροφία επικοινωνώντας
δημιουργικά μεταξύ μας. Έχουμε βάλει σύνδεσμο του βίντεο που ανεβάσαμε στον
ιστότοπο της εφημερίδας μας.
Στη θέση ΠΗΓΕΣ μπορούν επίσης να βρουν, καθηγητές και μαθητές, και έχουν
την άδεια να χρησιμοποιήσουν, διαδικτυακά εργαλεία, και οδηγίες χρήσης τους, που
βοηθούν στην εκπόνηση προγραμμάτων όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου.
2. Διαδικτυακή Συνεργατική Μαθητική Σχολική Εφημερίδα στην αγγλική
γλώσσα, με τίτλο : «Diving in the Oceans of Knowledge!”. Δημιουργήσαμε μία
διαδικτυακή εφημερίδα, όπου συμμετέχουν 43 καθηγητές/καθηγήτριες και 400
μαθητές και μαθήτριες με σκοπό να δημοσιεύουμε σε συνεργασία με τους
συμμαθητές μας εργασίες και θέματα που αφορούν τη χώρα μας, την πόλη μας, το
σχολείο μας, την τέχνη, τον πολιτισμό, αθλητικά θέματα και πλήθος άλλα, τα οποία
δημοσιεύουμε κάθε δύο ή τρεις μήνες με υλικό από όλες τις συνεργασίες των
μαθητών μας στα θέματα αυτά. Προσπαθούμε να εντάσσουμε τα θέματα στα
αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων των συναδέλφων που συμμετέχουν.
Έχουμε δημοσιεύσει 5 (πέντε) τεύχη ως τώρα και το 6ο (έκτο) πρόκειται να εκδοθεί
στις 20 Μαΐου 2015. Η αναγνωσιμότητα της εφημερίδας μας σήμερα αριθμεί
13.020 αναγνώσεις. Προβάλλουμε την ελληνική και ορθόδοξη πολιτιστική μας
κληρονομιά, την αρχαία, βυζαντινή και σύγχρονη ιστορία μας και αλληλεπιδρούμε
με τους μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, Τουρκίας,
Σλοβενίας, Πορτογαλίας, Νορβηγίας, Πολωνίας) προσπαθώντας να μαθαίνουμε να
ζούμε με τα ιδεώδη γνήσιων κοινωνικών και ανθρωπιστικών αξιών.
Ανταλλάσσουμε μικρογραφίες της σημαίας μας μεταξύ των σχολείων που
συμμετέχουν στο έργο, μικρογραφίες έργων μας, φωτογραφίες και βίντεο, κάρτες
και ευχές. Συγκινητική είναι η αποστολή προς το σχολείο μας χριστουγεννιάτικων
ευχών-καρτών από σχολείο της Τουρκίας λέγοντάς μας πως ναι, εκείνοι δεν έχουν
χριστούγεννα ως μουσουλμάνοι, αλλά επειδή μάς νιώθουν αδέλφια τους μας
στέλνουν ευχές που βρήκαν σχετικά στο διαδίκτυο! Η κάποτε δύσκολη φιλία
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μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων μαθητών έγινε πραγματικότητα με συγκινητικές
εκδηλώσεις συμπαράστασης σε δύσκολες στιγμές των χωρών τους.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
Αρχικά μάθαμε να συνεργαζόμαστε σε ομάδες, να μοιράζουμε έργα στα μέλη
της ομάδας, να συνθέτουμε τα αποτελέσματα. Έπειτα, σε κάθε μάθημα ορίστηκαν
στόχοι ανάλογα με το αναλυτικό πρόγραμμα. Ορίστηκαν δραστηριότητες, όπως
συνεντεύξεις, πληροφορίες, χρήση της τεχνολογίας, ψηφιακές κάμερες, power point
παρουσιάσεις, και χρήση cdplayers. Επίσης χρησιμοποιούμε εργαλεία web2.0, όπως
glogsters, vokis, padlets, προγράμματα σχεδιαγραμμάτων, δημιουργίας κόμικς,
videos, fotobabble, popplets, skype, issue.com, πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων
κ.ά, ε, αξιολογούμε το έργο μας, στ. αφού πρώτα βρεθούμε με chat, web-ex ή με
hangouts στην google ή στο twinspace, και καταρτίζουμε εκθέσεις με τα
αποτελέσματα της έρευνάς μας αναρτώντας τα με διαδικτυακούς πίνακες, padlets,
linoit, blendspaces, κ.ά.
Οι εργασίες γίνονται στα ίδια θέματα που επεξεργάζονται όλοι οι μαθητές
του έργου και αναρτώνται κάθε δίμηνο τρεις δραστηριότητες όπου μέσα από το
twinspace ανακοινώνονται στους μαθητές από τους δασκάλους τους και
ανταλλάσσουν αρχικά τις γνώσεις τους σε κάθε δραστηριότητα. Συνεννοούνται
μέσω chat περίπου τρεις φορές το δίμηνο, συζητούν για τις δραστηριότητες και
παραδίδονται για δημοσίευση στην εφημερίδα μας. Οι ομάδες σύνταξης της
εφημερίδας έχουν χωριστεί σε υπο-ομάδες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εκάστοτε
δραστηριότητας. Οι συνεργάτες καθηγητές συννενοούμαστε μέσω του mailbox, με
emails, με τη βοήθεια του facebook, με skype, google+ hangouts και με chat.
Μέχρι στιγμής η αλληλοϋποστήριξη, η βοήθεια στον καθένα μας προχωρά
ικανοποιητικά με αρκετό κέφι και διεκπεραιώνεται η εργασία πραγματοποιώντας
έτσι το στόχο μας με τη δημοσίευση του δεύτερου τεύχους. Γίνεται μ΄ αυτόν τον
τρόπο η διαδικασία της μάθησης μια υπέροχη περιπέτεια.
Χρησιμοποιούμε blogs, forums, chat, wikis, skype, google+ hangouts, ψηφιακές
κάμερες, videos, Wikipedia, glogsters, vokis, padlets, προγράμματα
σχεδιαγραμμάτων, δημιουργίας κόμικς, videos, fotobabble, popplets, skype,
issue.com, πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων, bubbre.tv κ.ά.
Θεωρούμε ότι τα θέματα της Εφημερίδας μπορούν να εφαρμοστούν με
διεπιστημονική και διαθεματική έννοια σε όλα τα μαθήματα του σχολείου και τα
αναλυτικά προγράμματα των μαθημάτων. Επίσης όλα τα σχολεία που
συμμετέχουν μπορούν να αναρτήσουν θέματα που έχουν αναλάβει και να
μοιραστούν τις γνώσεις που προκύπτουν, να μάθουν καλύτερα αγγλικά και επίσης
να χειρίζονται εργαλεία που προσφέρει το διαδίκτυο. Καταδυόμαστε σε κάθε
προσπελάσιμο πεδίο γνώσεως με διάθεση κέφι και πρόθεση για μάθηση, και οι
καθηγητές και οι μαθητές!
Διευρύνονται οι ορίζοντες των μαθητών μας με τις τηλεδιασκέψεις και chats με τις
άλλες πόλεις της Ελλάδος (Ξάνθη) και με τους μαθητές των ευρωπαϊκών χωρών
που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Μία ακόμα πολύ μεγαλύτερη επιτυχία είναι η
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κατάργηση των προκαταλήψεων μεταξύ των παιδιών μας και των μαθητών της
Τουρκίας, η διάθεση για γνωριμία, συμπαράσταση στους μαθητές της γειτονικής
χώρας σε όποια δυσοίωνη είδηση ακουγόταν, με διάθεση προσέγγισης σε πνεύμα
καλής συνεργασίας. Αυτό επιτεύχθηκε καθαρά μέσα από το πρόγραμμα αυτό και
αισθανόμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η ορθόδοξη χριστιανική αγάπη, νοούμενη
στην κυριολεξία, εφαρμόστηκε τόσο παραστατικά στην περίπτωσή μας.
Το όνομα της εφημερίδας μας προτάθηκε από το σχολείο μας φυσικά
προερχόμενο από την παράδοση του νησιού μας, των σφουγγαράδων :
«Καταδυόμενοι στους ωκεανούς της γνώσης : Diving in the Oceans of
Knowledge!». Το προτείναμε στους συμμετέχοντες και το δέχτηκαν με
ενθουσιασμό ως πρωτότυπο και ασυνήθιστο, που ταξιδεύει τη φαντασία και τη
σεργιανάει σε βυθούς συναρπαστικούς, εκτάσεις γνώσεων που κεντρίζουν τη
φαντασία των μαθητών/εφήβων μας. Συμμετέχει στο έργο της διαδικτυακής
ευρωπαϊκής σχολικής μας εφημερίδα το 52% των μαθητών του σχολείου μας, με
εργασίες που συντονίζει η συντακτική επιτροπή, 50 μαθητές και μαθήτριες με
ρόλους συντονιστή, συντάκτη, δημοσιογράφων, δακτυλογράφων και ενεργοποιεί
την καλύμνικη μαθητιώσα νεολαία να συμμετέχει με άρθρα της περιστασιακά για
τις δικές της δραστηριότητες και ενδιαφέροντα. Ασκεί τους μαθητές στα
διαδικτυακά εργαλεία παρουσίασης εργασιών, εκπόνησης εννοιολογικών χαρτών
και δραστηριότητες ποικίλες, ώστε τα παιδιά του γυμνασίου είναι έτοιμα όταν
έρθουν στην Α' Λυκείου να δύνανται να εκπονήσουν με σύστημα και καλλιτεχνική
παρουσίαση projects που θα τους ανατεθούν, αναπτύσσει το ομαδικό πνεύμα και
την υπεύθυνη διαπροσωπική επικοινωνία. Φιλοδοξούμε φέτος να επιτύχουμε και
την ευρωπαϊκή ετικέτα. Συνεχίζουμε ακάθεκτοι παρόλο που το σχολείο μας
στεγάζεται σε προκατασκευασμένα κτίρια, χωρίς αίθουσα εκδηλώσεων και χώρους
απαραίτητους για ένα σχολείο.
Βασικότατη υπενθύμιση θεωρούμε ότι με την συνεχή ενασχόλησή μας με τα
προγράμματα και την συμμετοχή μας στα μαθησιακά γεγονότα και σεμινάρια που
διοργανώνει η ευρωπαϊκή πύλη του Etwinning βρισκόμαστε πρωτοπόροι στην
υλοποίηση κάθε σύγχρονης εκπαιδευτικής θεωρίας ή πράξης προτείνεται και
εφαρμόζουμε την διδασκαλία μας στην τάξη και τις δραστηριότητες των
εφημερίδων μας στα χνάρια όσων διανοίγουν «μετ’ ἐπιστήμης και τέχνης»
πρόθυμοι και δημιουργικοί, ενεργοί πολίτες.
Ενδεικτικές Δραστηριότητες του έργου μας προετοιμάζοντας το τελευταίο
τεύχος (issue 6)
1. A vegetable garden at our school - Cook a national food with the products of
your school : Με τη βοήθεια του γεωπόνου κυρίου ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΙΩΑΝ-ΝΗ,
ανοίξαμε βραγιές, φυτέψαμε μαρουλάκια, κατσαρά και παραδοσιακά,
κρεμμυδάκια φρέσκα, ρόκα, περιφράξαμε τον κήπο μας και τον φροντίσαμε με
κάθε τρόπο μέσα από πολλές αντιξοότητες καιρικές και άλλες, τον σώσαμε από
πλημμύρες, πάγο, λάσπες, σκουπίδια, τον ξεβοτανίσαμε, τον ποτίσαμε με
φροντίδα και αγάπη. Οι μαθητές μας είχαν μία ολοπρόθυμη συμμετοχή σε κάθε
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φάση, όπως θα δείτε στα βίντεο που παραθέτουμε στο τέλος της παρούσης,
χαϊδεύαν τα φυλλαράκια τους, παρακολουθούσαν βήμα βήμα το μεγάλωμά τους,
εμπειρίες που όπως είπαν δεν θα ξεχάσουν ποτέ. Φτιάξαμε λοιπόν, μία σαλάτα,
όπως συνηθίζουμε στην Κάλυμνο, με μαρούλι, ρόκα, καρύδια, φρέσκα
κρεμμύδια, ρόκα, άνηθο, ντοματίνια, ελιές, ελαιόλαδο και καλύμνικη φέτα και σε
μία πολύ ωραία δραστηριότητα, την παραθέσαμε σε ωραίες σαλατιέρες, πιατάκια
και πιρούνια στους συμμαθητές μας, τους καθηγητές μας και τον υπεύθυνο της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου κύριο Ποθητό Μαγκούλια που μας
τίμησε με την παρουσία του και σχολίασε την εκδήλωσή μας. Πήραμε
συνεντεύξεις από μαθητές του σχολείου και την ομάδα που εργάστηκε και οι
εντυπώσεις ήταν πολύ θετικές, ενθουσιώδεις, οι οποίες βοήθησαν τα παιδιά να
γίνουν ενεργοί καλλιεργητές βιολογικών προϊόντων και άλλαξε βιωματικά η
αντίληψή τους σχετικά με την υγιεινή μεσογειακή διατροφή. Επίσης αξέχαστη
τους έμεινε η προσφορά με αγάπη και ενδιαφέρον των προϊόντων τους στους
συμμαθητές τους. Παραθέτουμε μερικές από τις δραστηριότητες που βοήθησαν
τους μαθητές μας να συμμετάσχουν ενεργά :
1. Ένας λαχανόκηπος στο σχολείο μας!
2.Περιγράψτε στον διαδραστικό πίνακα padlet πώς φυτέψατε τον λαχανόκηπο του
σχολείου σας!
4.Τοποθετείστε πάνω στο χάρτη την τοποθεσία του σχολείου σας και εκεί την
τοποθεσία του λαχανόκηπού σας.
5.Επιτέλους ετοιμάσαμε τον κήπο μας!
6.Φωτογραφίες από τον λαχανόκηπό μας
7.Φτιάχνουμε τη σαλάτα από τα προϊόντα του κήπου μας και σας την
προσφέρουμε!
2.Major for a week – Δήμαρχος για μια βδομάδα. Στη δραστηριότητα αυτή οι
μαθητές μας έγραψαν αρχικά μικρές εκθέσεις για τα προβλήματα της Καλύμνου
(αναφερόμαστε για την ελληνική προσφορά, στους συνδέσμους θα δείτε και των
άλλων ευρωπαϊκών και ελληνικών σχολείων την συμμετοχή), για το πώς μπορούν
να βοηθήσουν την Κάλυμνο ως δήμαρχοι και προτάθηκε να παίξουν το
διαδικτυακό παιχνίδι enercities και να επιλέξουν μέσα από τις εμπειρίες που θα
αποκτήσουν σ΄ αυτό πώς θα μπορούσαν να γίνουν καλύτεροι δήμαρχοι
ακολουθώντας τα θετικά μαθήματα που παίρνει όποιος παίζει αυτό το πολύ
ωφέλιμο και ταυτόχρονα πολύ διασκεδαστικό παιχνίδι. Στους συνδέσμους, όπως
θα διαπιστώσετε προσπαθήσαμε να συνειδητοποιηθούμε ως ενεργοί πολίτες με τις
δραστηριότητες, που δεν ολοκληρώθηκαν ωστόσο όλες λόγω χρόνου αλλά
παραμένουν πολύ χρήσιμες σαν ιδέες. Αυτές είναι :
1. Φτιάξε ένα διαδικτυακό πόστερ με ομορφιές της πόλης σου
2. Βρείτε παραμύθια για ευτυχισμένες πόλεις με ενεργούς και άξιους δημάρχους!
3. Φτιάξτε ένα παραμύθι χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο που σας παραθέτουμε
στο τέλος.
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4. Καταιγισμός ιδεών (brainstorming) για έναν αξιόμαχο δήμαρχο! Συζητήστε τα
υπέρ και κατά, ψηφίστε τις γνώμες των άλλων και αποφασίστε πώς θα γίνετε
σωστοί δήμαρχοι για μια βδομάδα. Δείτε τον σύνδεσμο
5.Παίξτε το παιχνίδι και προτείνετε πώς μπορούμε με τη βοήθειά του να γίνουμε
σωστοί δήμαρχοι, έστω και για μια εβδομάδα!
6. Τοποθετήστε στο χάρτη την πόλη σας.
3. Technology.How has technology affected our life? Presentation of web 2.0
tools we use in our school. Πώς η τεχνολογία προσδιορίζει τη ζωή μας;
Παρουσίαση των διαδικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιούμε στο σχολείο.
1. Φτιάχνουμε ένα διαδικτυακό πόστερ με τα διαδικτυακά εργαλεία που
χρησιμοποιούμε στο σχολείο μας
2.Μία παρουσίαση για την ασφάλεια στο ίντερνετ, πολύ ενδιαφέρουσα
3.Διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμοποιούν οι μαθητές της Γαλλίας
4.Calameo – ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την τάξη μας
5.Greek food products with thinglink
6.Καρφιτσώστε στον χάρτη μας πού βρίσκεται το σχολείο σας και ποια διαδικτυακά
εργαλεία χρησιμοποιείτε
Έχουμε πάρει δύο Εθνικές Ετικέτες Ποιότητας, την Ελληνική και την Γαλλική
και ευελπιστούμε να πάρουμε και την Ευρωπαϊκή Ετικέτα Ποιότητας. Επίσης
πήραμε την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας σε τρία ακόμη προγράμματα που
συμμετείχαμε στο etwinning. Αυτά είναι:
Myths and legends, * Getting to
know us
Healthy, active & confident YOUNG PEOPLE (πήραμε και την
ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας στο συγκεκριμένο έργο).

Kάποια σχόλια για την εφημερίδα μας
1. Edna- Για: Cooking and healthy recipes of Kalymnos. Hello there and thank
you for your information – I have definitely picked up something new from right
here. Well I can look out for much more of your respective exciting content.
2.Katerina Gerogianni για: Gymnasio of Genisea, Xanthi – Flowers of our
school garden! Great Colour. As if you can get the roses’ strong parfume!
3.Ολυμπία Λαμπάκη Για : Ορθόδοξη άσκηση και νηστεία – Ποια σχέση έχει
με τη σημερινή δίαιτα και άσκηση; Πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση νηστείας και
άσκησης, άμεση και αιτιολογημένη. Συγχαρητήρια για το άρθρο συνολικά.
4.Katerina Gerogianni Για : Scuba and Decompression Chamber.This is a
very extensive work. Well done. Your island has always been related to scuba
diving and sponges and is popular for the divers’ disease.
5. Hematology in Clinical Practice, Fifth Edition (LANGE Clinical Medicine)

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο με ύλη τη Μελέτη
της Αγίας Γραφής και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας δημιουργήσαμε και
επιμελούμαστε μία διαδικτυακή σχολική εφημερίδα με το όνομα : "ΟΡΘΟΔΟΞΗ
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ΘΕΟΛΟΓΙΑ:
ΤΑ
ΘΡΗ-ΣΚΕΥΤΙΚΑ
ΣΤΟ
ΔΕΥΤΕΡΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ", με 110.784 αναγνώσεις ως σήμερα. Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό
για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου και Γ΄ Λυκείου στο αντικείμενο της και :
α) Πηγές πολλαπλών, ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων και οδηγίες χρήσεώς τους
στην εκπαιδευτική πράξη,
β) Ύλη, ημερομηνίες, Προσχέδια διαγωνισμάτων, Επαναλήψεις,
γ) Πληροφορίες και εργασίες για το project Α΄ Γυμνασίου, Σχολική και Κοινωνική
Ζωή με ειδική ενασχόληση στην ενότητα ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ.
Στο πλαίσιο της εκπόνησης του πρότζεκτ οι μαθητές μας έλαβαν μέρος σε δύο
διαδικτυακούς διαγωνισμούς όπου βραβεύτηκαν με έπαινο συμμετοχής:
a. Διαγωνισμό κινουμένων σχεδίων με θέμα : “Ζούμε μαζί – Μικρές ιστορίες
διαφο-ρετικών φίλων”. Σε αυτόν τον διαγωνισμό όλοι χωριστήκαμε σε
ομάδες και φτιάξαμε στο διαδίκτυο κόμικς με πολύ ωραία θέματα, όπως :
“Δυο διαφορετικοί πολιτισμοί συναντιούνται”, “Φιλία σε διαφορετικές
κοινωνικές τάξεις”.
b. Μάθαμε πώς να φτιάχνουμε διαδικτυακές αφίσες με θέμα το δώρο της
βροχής μέσω της εφαρμογής padlet.com. Επίσης φτιάξαμε και στο πρόγραμμα
“RealtimeBoard” έναν πίνακα με αυτό το ίδιο θέμα. Βρήκαμε τρόπους που
μπορούμε να εξικονομή-σουμε νερό στην Κάλυμνο. Σε αυτήν την εργασία
δίναμε συμβουλές για το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε το βρόχινο νερό
στο νησί μας, την Κάλυμνο, προτείνα-με, δηλαδή, με ποιο τρόπο μπορούμε
στην Κάλυμνο να επωφεληθούμε από το βρόχι-νο νερό. Μάθαμε να
αξιοποιούμε το νερό χωρίς σπατάλες. Ήταν πολύ ενδιαφέρον και μάθαμε
πολλά πράγματα χρήσιμα και διασκεδαστικά (Νικόλας Αμπελάς). Με το δώρο
της βροχής μάθαμε πολλά πράγματα για το περιβάλλον και για της
καταστροφές που έγιναν στην Κάλυμνο και στην Ψέριμο (νησί κοντά στην
Κάλυμνο).
δ) Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Γυμνάσιο με ύλη τη
Μελέτη της Αγίας Γραφής και της Εκκλησιαστικής Ιστορίας δημιουργήσαμε
ένα διαδικτυακό ψηφιακό βιβλίο για κάθε τάξη του Γυμνασίου με υλικό
πρωτότυπο και εργασίες ιδιαίτερου βάθους και ενδιαφέροντος των μαθητών
και μαθητριών μας (Δείτε τους συνδέσμους στο τέλος του εγγράφου). Τα
έγγραφα υποβάλαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Θεολογική Σχολή, στο
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Έδρα : Ποι-μαντική Θεολογία και
Χριστιανική Αγωγή, όπου προτείνουμε μια διαφορετική διδακτική
προσέγγιση του Μαθήματος των Θρησκευτικών με ειδίκευση στη Μελέτη της
Αγίας Γραφής και Εκκλησιαστικής Ιστορίας.
ε) Επίσης, παραθέτουμε κι άλλες δραστηριότητες της Εκκλησίας (Κατηχητικό
(με μαθήματα όλων των βαθμίδων κατήχησης), Εκκλησιαστικές
Κατασκηνώσεις της Καλύμνου) καθώς και άρθρα από άλλες θεολογικές
σελίδες για να ενημερώνονται σφαιρικά και ολόπλευρα οι μαθητές μας στα
σπουδαία ορθόδοξα θεολογικά θέματα.
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Στοιχεία ΣΕΠ Γ' Γυμνασίου με επαγγελματικές μονογραφίες και βιωματικές
ασκήσεις κατάλληλες για την κατανόηση του μαθήματος καθώς και ένα πρόγραμμα
"τυφλής" δακτυλογράφησης για την εκπόνηση των εργασιών τους στους υπολογιστές
με προσωπική τους ενασχόληση.
Συμπέρασμα :
Δεδομένης της ωφέλειας που προκύπτει από την εργασία των μαθητών μας, έχουμε
γίνει, πλέον, μία από τις έγκυρες πηγές της μηχανής αναζήτησης της google,
ενημερώσαμε τα γυμνάσια και Λύκεια της περιοχής της Καλύμνου και καλέσαμε
καθηγητές και μαθητές
α) σε συμμετοχή στις διαδικτυακές συνεργατικές μαθητικές μας εφημερίδες στο
έργο του σχολείου μας, με σκοπό να αντλήσει κάθε ενδιαφερόμενος, καθηγητής
ή μαθητής, από αυτό πληροφορίες χρήσιμες γι αυτόν, με τον καταλληλότερο
κατά τη γνώμη του τρόπο για να γίνουμε πρόξενοι κάθε δυνατής ωφέλειας
β) σε συνεργασία σε όλες ή σε όποιες από τις διαδικτυακές μας εφημερίδες
θέλουν,
γ) να διαδώσουν την προσπάθειά μας σε κάθε ενδιαφερόμενο,
δ) να κάνουν γνωστή σε όλη την καλυμνιακή διασπορά αλλά και σε κάθε
ακόλουθο των διαδικτυακών μας εφημερίδων την εργασία των μαθητών μας.
ε) να μπορέσουμε να ωφελήσουμε όσους περισσότερους καθηγητές και μαθητές
μπορούμε με τις δραστηριότητες αυτές του σχολείου μας. Είμαστε πρόθυμοι/ες
να παρέχουμε κάθε είδους πληροφορίες και γνώσεις.
Με τις εργασίες και δραστηριότητες του πολιτισμικού μας προγράμματος πιστεύουμε
ότι οι μαθητές και μαθήτριές μας γίνονται ουσιαστικά ενεργοί πολίτες καθώς οι
μικροί μας δημοσιο-γράφοι επιλαμβάνονται παντός του επιστητού και με κέφι και
υπευθυνότητα ανοίγονται προσφέροντας όχι μόνο γνώσεις αλλά και δράσεις στον
κοινωνικό τους περίγυρο.
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