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Εκ̟αιδευτικό Πρόγραµµα: 

«Ανακαλύ̟τω την Ιστορία του Τό̟ου µου στην Ευρύτερη Περιοχή του Πλακιά» 

 

 

 

«Τρεις Βιωµατικές Εκ̟αιδευτικές Ε̟ισκέψεις»  

 

«Η Αρχαιολογική Αναστήλωση στο Μοναστήρι του Πρέβελη» 

(βίντεο διάρκειας 12’ λε̟τών, στο σύνδεσµο: http://youtu.be/WGdwLkoi2BI ) 

 

«Το Λιγνιτωρυχείο στον Παλίγκρεµο» 

(βίντεο διάρκειας 8’ λε̟τών, στο σύνδεσµο: http://youtu.be/Hq4dAMy0gSU ) 

 

«Το Οικολογικό Περιβάλλον  

στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και στο ∆έλτα του Πρέβελη» 

(βίντεο διάρκειας 10 λε̟τών, στο σύνδεσµο: http://youtu.be/L4umd_0gJlU ) 

 

 

 

Συµµετείχαν οι 20 µαθητές και µαθήτριες της ∆’  Τάξης 
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Εισαγωγικά  

Στα ̟λαίσια των «Πολιτιστικών Προγραµµάτων», οι 20 µαθητές της ∆’ Τάξης του σχολείου 

µας, µε την ̟αιδαγωγική ευθύνη δυο εκ̟αιδευτικών, υλο̟οίησαν το εκ̟αιδευτικό 

̟ρόγραµµα «Ανακαλύ̟τω της Ιστορία του Τό̟ου µου στην Ευρύτερη Περιοχή του Πλακιά». Το 

̟ρόγραµµα µεταξύ άλλων ̟εριλάµβανε τρεις βιωµατικές εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις (α) 

στην Αρχαιολογική Αναστήλωση στο Μοναστήρι του Πρέβελη, (β)  στο Λιγνιτωρυχείο στον 

Παλίγκρεµο και (γ) στο Οικολογικό Περιβάλλον στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και στο ∆έλτα του 

Πρέβελη. Οι ε̟ιµέρους στόχοι ̟εριγράφονται ̟αρακάτω. 

Η ∆’ Τάξη ως οµάδα ̟αρουσίαζε σηµαντικές δια̟ολιτισµικές, µαθησιακές και άλλες 

δυσκολίες. Γι’ αυτό το λόγο το ̟ροηγούµενο σχολικό έτος η ίδια οµάδα µαθητών είχε 

χωριστεί σε δυο διαφορετικά τµήµατα. Α̟ό τους 20 µαθητές, οι 8 µαθητές είχαν γονείς 

αλβανικής καταγωγής, 1 µαθητής γονέα ολλανδικής καταγωγής και 1 ρουµάνικης 

καταγωγής, δηλαδή οι µισοί µαθητές ̟ροέρχονταν α̟ό ένα δίγλωσσο ̟ολιτισµικό 

̟εριβάλλον. Η δια̟ολιτισµικότητα είναι ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του σχολείου του 

Πλακιά, το άλλο είναι το εν δυνάµει οικολογικό ̟εριβάλλον.  

Πιο συγκεκριµένα, α̟ό τους 156 µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου του Πλακιά οι 66 είχαν 

τουλάχιστον ένα γονέα α̟ό µια άλλη χώρα, συνολικά α̟ό 17 διαφορετικές χώρες! (βλ. Αναλυτικό 

Πίνακα Παράρτηµα 1). Στο Τµήµα Ένταξης φοίτησαν ̟ερισσότεροι α̟ό 22 µαθητές και 

µαθήτριες του σχολείου, αλλά δυστυχώς δεν λειτούργησε το Τµήµα Υ̟οδοχής το ο̟οίο 

είχε λειτουργήσει ̟ροηγούµενα εκ̟αιδευτικά έτη. Σε µια µικροέρευνα µας µε όλους τους 

εκ̟αιδευτικούς τάξεων του σχολείου, εντο̟ίστηκαν ε̟ι̟λέον 31 µαθητές και µαθήτριες 

οι ο̟οίοι δεν ̟αρακολούθησαν µαθήµατα στο Τµήµα Ένταξης αλλά έχρηζαν 

εκ̟αιδευτικών αναγκών για ενισχυτική και υ̟οστηρικτική διδασκαλία. Οι εκ̟αιδευτικές 

ανάγκες λοι̟όν ήταν αυξηµένες.   

Ωστόσο ως εκ̟αιδευτικοί α̟οφασίσαµε να συµµετέχουν όλα τα ̟αιδιά της ∆’ τάξης 

δίνοντας ̟ροτεραιότητα στην ̟αιδαγωγική δράση, µια και η εκ̟αίδευση είναι τόσο 

εκ̟αιδευτικό αντικείµενο/̟εριεχόµενο/α̟οτέλεσµα όσο και εκ̟αιδευτική 

διαδικασία/συµµετοχή/συνεργασία/έκφραση. Το ίδιο το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα ̟αρείχε 

κίνητρα µάθησης στα ̟αιδιά ̟ου δυσκολεύονταν των ο̟οίων ο ενθουσιασµός για 

συµµετοχή σε βιωµατικές δράσεις ξεχείλιζε. Όλα τα ̟αιδιά έδειχναν ̟άντα έντονο 

ενδιαφέρον να συµµετάσχουν στις δραστηριότητες µέσα και έξω α̟ό το σχολείο. Η 

δυσκολία αφορούσε στην οργάνωσή τους, την ο̟οία ̟ροσ̟αθήσαµε να ανα̟τύξουµε 

έχοντας ως κίνητρο το ̟λούσιο ̟ολιτισµικό και οικολογικό ̟εριβάλλον της ̟εριοχής 

τους. Η ̟ροσ̟άθεια µας εστιάστηκε να µάθουν ̟ώς να µαθαίνουν, να συνεργάζονται, να 

εκφράζονται! Σχετικό έντυ̟ο για τη διεξαγωγή του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος 
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υ̟οβλήθηκε στην ∆ιεύθυνση Πρωτοβάθµιας Εκ̟αίδευσης στο Ρέθυµνο (βλ. Παράρτηµα 

2: Σχέδιο Υ̟οβολής του Προγράµµατος).   

Οι συναντήσεις µας στις αρχές του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος στα τέλη Νοεµβρίου 

του 2013, υλο̟οιούνταν µια φορά κάθε δεκα̟έντε ηµέρες και διαρκούσαν δυο 

εκ̟αιδευτικές ώρες. Α̟ό την άνοιξη και µετά µέχρι τον Ιούνιο του 2014 οι συναντήσεις 

̟ραγµατο̟οιούνταν µια φορά την εβδοµάδα. Την ̟αιδαγωγική ευθύνη του 

̟ρογράµµατος είχαν ο εκ̟αιδευτικός της ∆’ Τάξης και ο εκ̟αιδευτικός του Τµήµατος 

Ένταξης. Μεταξύ άλλων, σε συνεργασία µε το σχολείο µας, τους γονείς, την αρχαιολογία 

και άλλες υ̟ηρεσίες ό̟ως ήταν το ΚΤΕΛ Χανίων-Ρεθύµνου, ̟ροετοιµάσαµε και 

υλο̟οιήσαµε µαζί µε τα ̟αιδιά τις τρεις εκ̟αιδευτικές ε̟ισκέψεις, τις ο̟οίες 

κινηµατογραφήσαµε. 

Έτσι το ̟ρόγραµµα εκτός α̟ό τη βιωµατική εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση βασίστηκε και 

στην ̟ολυτρο̟ικότητα (multimodality) η ο̟οία συνδυάζει ̟ολλα̟λά σύγχρονα µέσα 

µάθησης (κείµενα, φωτογραφία, βίντεο, ψηφιακά δεδοµένα κτλ.) και σηµειωτικούς 

τρό̟ους (modes). Κατά τη διάρκεια του ̟ρογράµµατος οι µαθητές είχαν τη δυνατότητα: 

 

� Να εκφράσουν τις ατοµικές τους α̟όψεις ώστε να καλλιεργήσουν την ̟ροσω̟ική 

γνωστική, συναισθηµατική και ψυχοκοινωνική ανά̟τυξή τους, 

� Να εργαστούν οµαδικά και έτσι να µάθουν να συνυ̟άρχουν και να δηµιουργούν 

µαζί µε τον άλλο, 

� Να έρθουν σε ε̟αφή µε την οικολογία του τό̟ου τους, 

� Να µάθουν καλύτερα την ιστορία του τό̟ου τους, 

� Να µάθουν ̟ώς γίνεται µια έρευνα για τα ιστορικά ̟λαίσια (έµαθαν να κάνουν 

έρευνα στο διαδίκτυο µε θεµατικές και λέξεις κλειδιά, µε βιβλιογραφικές ̟ηγές, µε 

βίντεο, φωτογραφίες, κείµενα, υ̟ηρεσίες, να κάνουν ε̟ιτό̟ου ̟αρατήρηση σε 

αρχαιολογικούς χώρους), 

� Να γράφουν καλύτερα δοµηµένα κείµενα (χώρος, χρόνος, ̟ρόσω̟α, δράση, αντί-

δράση,  συναισθήµατα), 

� Να έρθουν σε ε̟αφή µε δρώντα ̟ρόσω̟α, να βιώσουν χώρους και να α̟οκτήσουν 

εικόνες-µνήµες ̟ου θα γίνονταν ̟ροσω̟ικά νοήµατα, 

� Να ε̟ισκεφτούν τους ιστορικούς, ̟ολιτιστικούς και οικολογικούς χώρους και να 

ξεναγηθούν α̟ό ε̟ιστήµονες, 

� Να γνωρίσουν την κατασκευή της εικόνας και την έβδοµη τέχνη (κινηµατογράφο). 
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Η Βιωµατική Μάθηση στο Σχολείο 

Η ανάγκη για µια ολό̟λευρη συνθηµατική, ψυχοκοινωνική και γνωστική ανά̟τυξη της 

̟ροσω̟ικότητας των ̟αιδιών εµφανίζεται ολοένα και ̟ιο έντονη στις µέρες µας. Οι 

δυσκολίες στη µάθηση, στην ε̟ικοινωνία και τα ̟ροβλήµατα συµ̟εριφοράς α̟αιτούν 

την αναζήτηση και εφαρµογή εναλλακτικών εκ̟αιδευτικών ̟ροσεγγίσεων. Η βιωµατική 

µάθηση έρχεται να αντι̟αρατεθεί στις ̟αραδοσιακές ̟αιδαγωγικές συνθήκες της 

τυ̟ικής Τάξης του τυ̟ικού σχολείου ̟ου στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται µε τον 

όρο «σχολείο βιβλίο» (book school). Αντίθετα στη βιωµατική µάθηση ο µαθητής 

εµ̟λέκεται ο ίδιος στην ̟ραγµατικότητα και δεν α̟οτελεί ακροατή του διδάσκοντος. Η 

ενεργή συµµετοχή α̟οτελεί βασικό στοιχείο.  Αυτός ο τρό̟ος µάθησης συνδέεται µε 

σηµαντικά ρεύµατα της Ιστορίας της Παιδαγωγικής, ό̟ως: «learning by doing»/«µάθηση 

κάνοντας» του Dewey, τη «µάθηση µέσω της ανακάλυψης» του Bruner, τη «µέθοδο 

project» του Frey, την εκ̟αίδευση ικανοτήτων ζωής, τη δια βίου εκ̟αίδευση κλ̟.  

Η βιωµατική µάθηση ̟ροσφέρει τη δυνατότητα να βιώσουν οι µαθητές το ζήτηµα ̟ου 

ερευνούν αλλά και την κατανόηση του εαυτού τους. Στις ανα̟τυγµένες κοινωνίες 

αυξάνεται το ̟οσοστό των µαθητών ̟ου αντιµετω̟ίζουν ̟ροβλήµατα µάθησης, 

ψυχοκοινωνικής ανά̟τυξης και σχολικής ̟ροσαρµογής. Εµφανίζεται έντονη η ανάγκη 

για την εφαρµογή ̟αιδαγωγικών ̟ρακτικών ̟ου θα συµβάλλουν στην αντιµετώ̟ιση 

αυτών των ̟ροβληµάτων. ∆εν είναι τυχαίο ότι ακόµη και µεγάλες ̟ολυεθνικές εταιρείες 

α̟αιτούν α̟ό το ̟ροσω̟ικό τους να εµ̟λέκεται σε οργανωµένες βιωµατικές 

δραστηριότητες (̟.χ. να ̟εράσουν ένα σαββατοκύριακο σε µια κατασκήνωση µε κοινές 

δραστηριότητες) ̟ροκειµένου να ξε̟ερνιούνται ̟ροβλήµατα συνεργασίας και ατοµικής 

έκφρασης.   

Η ανά̟τυξη δεξιοτήτων ̟ου συνδέονται µε την ε̟ικοινωνία και τις ανθρώ̟ινες σχέσεις 

συµβάλλουν στην ̟ροσω̟ική ανά̟τυξη των µαθητών αλλά και στην εξοµάλυνση των 

διαφορών στην τάξη. Η βιωµατική ̟ροσέγγιση συνδυάζεται µε την εφαρµογή 

̟ρογραµµάτων ̟ου έχουν ως στόχο την κοινωνική και συναισθηµατική ανά̟τυξη, την 

βελτίωση των δεξιοτήτων και την αλλαγή του ψυχοκοινωνικού ̟εριβάλλοντος των 

µαθητών. Σε αυτές τις δράσεις η αλλαγή του εκ̟αιδευτικού ̟λαισίου έξω α̟ό το «σχολείο 

βιβλίο» είναι ζωτικής σηµασίας.  

Ως αρχές α̟αιτούνται η ενσυναίσθηση, ο σεβασµός, η κατανόηση και η αυθεντικότητα 

µε την έννοια ότι ο άλλος είναι σηµαντικός, αξιόλογος, ̟ολύτιµος και µοναδικός. Οι 

ενέργειες και τα ̟ιστεύω του σηµαίνουν κάτι γι’ αυτόν. Αυθεντικότητα σηµαίνει να 

εµ̟ιστευόµαστε αυτό ̟ου βλέ̟ουµε στον άλλο, να είµαστε ανοικτοί µε τους ανθρώ̟ους.  

Αυτές οι αρχές ̟ροσφέρουν στους µαθητές ένα ̟λαίσιο α̟οδοχής, ενθάρρυνσης και ένα 
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ασφαλή χώρο δοκιµής νέων δραστηριοτήτων, έκφρασης ευχάριστων ή και 

κατα̟ιεσµένων συναισθηµάτων. Η βιωµατική µάθηση µ̟ορεί να ακολουθεί µια σειρά 

ενεργειών: 

Στάδιο 1: Ενεργώ/ Βιώνω. Πρόκειται για µια σειρά δραστηριοτήτων – ̟αιχνίδια, 

συζητήσεις ̟ερι̟τώσεων, ̟αίξιµο ρόλων, ανα̟αραστάσεις, ̟αρουσιάσεις. Η 

̟ληροφορία βγαίνει µέσα α̟ό την εµ̟ειρία. Στις ̟ροκαταρκτικές µας ασκήσεις µέσα και 

έξω α̟ό το σχολείο σε ένα φυσικό ̟εριβάλλον ε̟ιχειρήσαµε την ενεργο̟οίηση των 

µαθητών, την ανά̟τυξη της έννοιας της βιωµατικότητας και την ανά̟τυξη µέσα α̟ό την 

εµ̟ειρία  του ̟ροσω̟ικού νοήµατος. Μας έκανε εντύ̟ωση στην ̟ρώτη µας συνάντηση 

όταν ζητήσαµε α̟ό τα ̟αιδιά να µας γράψουν σε λίγες γραµµές «Τι σηµαίνει για εσάς το 

Κουρταλιώτικο Φαράγγι», όταν ένας µαθητής έγραψε: «Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι για εµένα 

σηµαίνει ο δρόµος ̟ου ̟άω στο Ρέθυµνο». Εντάξει αλλά µόνο αυτό, το οικολογικό 

̟εριβάλλον του φαραγγιού είναι µόνο ένα εµ̟όδιο; ∆εν υ̟άρχει κάτι άλλο; Ίσως κατά 

τη διάρκεια του βιωµατικού ̟ρογράµµατος να µην χρειαζόµασταν ̟ολλές λέξεις α̟ό 

τους µαθητές, ίσως αυτό µόνο, όταν αισθάνονταν για ̟αράδειγµα τη δροσιά, τον ήχο, το 

ροή των καταρραχτών έ̟αιρναν µια βαθιά ανα̟νοή µέσα α̟ό την καρδιά τους και 

αναφωνούσαν «… η φύση!», αυτό να ήταν αρκετό.       

Στάδιο 2: Ανταλλάσσω εµ̟ειρίες. Σ’ αυτό το στάδιο οι συµµετέχοντες συγκρίνουν τις 

εµ̟ειρίες τους. Προωθείται η συζήτηση σε µικρές οµάδες για να ε̟ιτευχθεί µεγαλύτερη 

συµµετοχή. Ταυτόχρονα µε την ατοµική έκφραση ̟αρακάτω δίνονται ̟αραδείγµατα 

οµαδικών δραστηριοτήτων. Ακόµη και αν το τελικό α̟οτέλεσµα δεν είναι η δικιά µου ̟ρόταση 

δεν ̟ειράζει, είχα όµως συµµετοχή στη διαµόρφωσή της. 

Στάδιο 3: Κατανοώ και ερµηνεύω. Οι συµµετέχοντες καλούνται να κατανοήσουν 

συναισθήµατα και εµ̟ειρίες των δύο ̟ροηγούµενων σταδίων. Η υ̟οκειµενικότητα ίσως να 

µην είναι µια τόσο δύσκολη έννοια να γίνει κατανοητή στα ̟αιδιά! 

Στάδιο 4: Γενικεύω. Γενικεύονται οι αρχές και τα συµ̟εράσµατα ̟ου ̟ροέκυψαν α̟ό τα 

̟ροηγούµενα. Ο σχεδιασµός µιας ε̟ίσκεψης, ακόµη και µιας κινηµατογράφησης α̟αιτεί ένα 

σχέδιο δράσης, είναι µια σκηνοθετηµένη δραστηριότητα και καταγραφή.   

Στάδιο 5: Εφαρµόζω. Στο στάδιο αυτό γίνεται ο σχεδιασµός για την εφαρµογή της γνώσης 

̟ου έχει α̟οκτηθεί, ε̟ίσης ̟ αρέχεται ε̟ο̟τεία για το τι έχει εµ̟εδωθεί και σε ̟ οιο βαθµό 

οι αντιλήψεις έχουν αλλάξει ή τρο̟ο̟οιηθεί (βλ. ενδεικτικά Πουρκός, & Κατσαρού, 

2011). Μετά την ολοκλήρωση κάθε βιωµατικής ε̟ίσκεψης η ̟ροβολή των κινηµατογραφήσεων 

στην οµάδα ̟αρείχε τη δυνατότητα µετα-γνώσης σε όλους τους συµµετέχοντες. Κοντά στις αρχές 

της βιωµατικής µάθησης βρίσκεται η τριµερής ταξινόµηση των στόχων του Bloom µε 

στόχους και διαδικασίες ό̟ως αναφέρονται στον ̟αρακάτω Πίνακα: 
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ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ (κατά Bloom) – Ρήµατα 

 

Η Πολυτρο̟ικότητα στην Εκ̟αίδευση 

Μια άλλη εκ̟αιδευτική ̟ροσέγγιση της ο̟οίας τις αρχές ̟ροσ̟αθήσαµε να 

εφαρµόσουµε ήταν αυτή της ̟ολυτρο̟ικότητας. Η ̟ολυτρο̟ική (multimodality) 

̟ροσέγγιση µάθησης συνδυάζει ̟ερισσότερους α̟ό ένα σηµειωτικούς τρό̟ους (modes) 

κατανόησης µε κείµενο, φωτογραφία και βίντεο (Kress & van Leeuwen, 1996, 2001, van 

Leeuwen, 1999) και µια ̟ολυγραµµατική (multiliteracy) ανάγνωση και ε̟ικοινωνία µε 

εικονιστικά και γρα̟τά στοιχεία (Χατζησαββίδης, 2003α, 2003β, 2011). Η ̟ολυτρο̟ικότητα 

α̟οτελεί τη φυσική συνέχεια του σύγχρονου κόσµου στην εκ̟αίδευση µετά α̟ό τον µετα̟ολεµικό 

αλφαβητισµό και τον αναδυόµενο γραµµατισµό µεταγενέστερα. Η εικόνα, η φωτογραφία, το 

βίντεο, το ντοκιµαντέρ δεν είναι συµ̟ληρωµατικά ενός κειµένου, είναι τα ίδια κείµενα ανάγνωσης 

και µάθησης. 

Η Χοντολίδου (1999) ̟αρατηρεί ότι στο σχολείο αντικείµενο µελέτης α̟οτελεί µόνο το 

γλωσσικό σηµειωτικό σύστηµα και τα άλλα στοιχεία ό̟ως οι εικόνες είναι 

συµ̟ληρωµατικά ως ̟ρος το κείµενο. Ο γρα̟τός λόγος είναι το «̟ραγµατικό θέµα» και 

ό,τι άλλο υ̟άρχει στο σχολείο-βιβλίο φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράµµατα κ.τ.λ., 

χρησιµο̟οιούνται για να υ̟οστηρίξουν το ̟εριεχόµενο του γρα̟τού κειµένου. Ωστόσο 

η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη αµφισβητεί την κυριαρχία του γρα̟τού λόγου. Τα 

ψηφιακά δεδοµένα των φωτογραφικών µηχανών, των ατοµικών συσκευών βίντεο, του 

διαδικτύου, των ̟ροσω̟ικών ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών ταχυδροµείων, τα 

ηλεκτρονικά βιβλία, ακόµη η τηλεόραση (και ιδιαίτερα η ιδιωτική τηλεόραση) και η 

διαφήµιση καταρρί̟τουν την κυριαρχία του κλασικού γρα̟τού λόγου.  Στην αύξηση του 

Γνωστικός τοµέας 
 
να ορίζουν 
να απαριθµούν 
να κατηγοριοποιούν 
να συγκρίνουν 
να επιλέγουν 
να κατατάσσουν 
να εξηγούν 
να συνθέτουν 
να ταξινοµούν 
να οργανώνουν 
να ελέγχουν 
να αποδεικνύουν 
 

Συναισθηµατικός τοµέας   
 
να υιοθετούν 
να αποδέχονται 
να εκτιµήσουν 
να υποστηρίζουν 
να προτιµούν 
να έχουν θετική στάση     
     απέναντι σε… 
να επιθυµούν να κάνουν 
να είναι πρόθυµοι να… 
να διερωτώνται 
 

Ψυχοκινητικός τοµέας  

να συνεργάζονται 
να χειρίζονται 
να εργάζονται... 
να κατασκευάζουν .. 
να είναι ικανοί να... 
να αποκτήσουν  
     επιδεξιότητα στο να... 
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ενδιαφέροντός µας για τα άλλα σηµειωτικά µέσα συνέβαλαν διάφοροι ε̟ιστηµονικοί 

χώροι, ό̟ως οι σύγχρονες θεωρίες της λογοτεχνίας, οι ο̟οίες άλλαξαν την αντίληψή µας 

για το κείµενο, λογοτεχνικό και µη. Τα κείµενα σήµερα γνωρίζουµε ̟ολύ καλά ̟ως είναι 

̟ολύσηµα και δεν α̟οτελούν τη φυλακή ενός και µόνον νοήµατος. Η ̟ολυσηµία είναι, 

εν µέρει, α̟οτέλεσµα και της ̟ολυτρο̟ικότητας του κειµένου. Ως κείµενο σήµερα η 

γλωσσολογία, οι θεωρίες της λογοτεχνίας αλλά και η εκ̟αιδευτική γλωσσολογία θεωρούν 

µία σύνθετη ̟οικιλία κοινωνικών καταστάσεων ή συµβάντων: γρα̟τά κείµενα και 

αφίσες, βίντεο και κινηµατογραφικές ταινίες, σχολικά µαθήµατα και ̟ολιτικοί λόγοι, 

θεατρικές ̟αραστάσεις κ.ά. 

Η έννοια της ̟ολυτρο̟ικότητας χρησιµο̟οιήθηκε για να αναγνωρίσουµε ότι τα 

µηνύµατα ενός κειµένου (λ.χ. σε σχολικό βιβλίο ή σε κινηµατογραφική ταινία) 

δοµούνται µε τη γλώσσα (γρα̟τή και ̟ροφορική), την εικόνα, τις κιναισθητικές ̟ράξεις 

(χειρονοµίες, κινήσεις, ̟όζες, χειρισµός αντικειµένων) κλ̟. Κάθε κείµενο, λοι̟όν, 

σύµφωνα µε τη θεωρία της ̟ολυτρο̟ικότητας είναι ένα ̟ολλα̟λό σύστηµα τρό̟ων. Οι 

εισηγητές του όρου της ̟ολυτρο̟ικότητας οι Kress & van Leeuwen (1996) θεωρούν την 

̟ολυτρο̟ικότητα όχι ένα ε̟ι̟λέον στοιχείο ̟ου ̟ρέ̟ει να ε̟ισυναφθεί στην ανάλυση της 

ε̟ικοινωνίας, αλλά ως ουσιαστική και θεµελιώδη ̟αράµετρο κάθε κειµένου. Το σχολείο οφείλει 

να ανοίξει τους ορίζοντές του στη συστηµατική ̟λέον διδασκαλία και ανάλυση των 

̟ολυτρο̟ικών κειµένων, ̟ροετοιµάζοντας έτσι τους/τις µαθητές/τριες του να 

κατανοούν την ̟ληθώρα των ̟ολυτρο̟ικών κειµένων ̟ου τους ̟εριβάλλει (τύ̟ος, 

τηλεόραση, βιντεοκλί̟, διαδίκτυο κλ̟). 

Ένα βήµα ̟αρα̟έρα συνιστά η ̟ροσ̟άθεια µας µαζί µε τους µαθητές να κατασκευάσουµε, να 

κάνουµε λήψη, και να δηµιουργήσουµε ένα ̟ολυτρο̟ικό ο̟τικοακουστικό κείµενο. Το κάδρο, η 

εικόνα, το κείµενο κατασκευάζονται όχι σύµφωνα µόνο µε αυτά ̟ου βλέ̟ουµε αλλά και 

σύµφωνα µε αυτά ̟ ου ήδη γνωρίζουµε. Αν για ̟ αράδειγµα οι Αρχαίοι Έλληνες ̟ ίστευαν 

ότι στη θάλασσα βρίσκονταν ο Ποσειδώνας µε την τρίαινά του, φυσικά αυτό ε̟ηρέαζε τη 

ζωή τους και τα ταξίδια τους και αντανακλούσε όχι µόνο σε αυτό ̟ου έβλε̟αν µε τα 

µάτια τους αλλά και σε αυτό ̟ου ήδη σκε̟τόταν/̟ίστευαν. Αν µέχρι το Μεσαίωνα οι 

άνθρω̟οι ̟ίστευαν ότι η γη βρίσκονταν στο κέντρο του ορισµένου ηλιακού µας 

συστήµατος αυτό ̟ροδιέγραφε ένα ρόλο για τον άνθρω̟ο, το θεό κτλ. Αυτό µας δείχνει 

και η ανασκό̟ηση της ιστορίας της τέχνης: «Συνειδητο̟οιήσαµε ̟ροοδευτικά, α̟ό εκείνο τον 

καιρό, ̟ως δεν µ̟ορούµε να ξεχωρίσουµε µε τοµή καθαρή εκείνο ̟ου βλέ̟ουµε α̟ό κείνο ̟ου 

ξέρουµε. Κά̟οιος ̟ου γεννήθηκε τυφλός και ̟ου ανακτά αργότερα την όραση του, ̟ρέ̟ει να µάθει 

να βλέ̟ει. Με λίγη αυτο̟ειθαρχία και ̟αρατηρητικότητα µ̟ορούµε ν’ ανακαλύψουµε µόνοι µας 

̟ως εκείνο ̟ου «βλέ̟ουµε», χρωµατίζεται αµετάκλητα και διαµορφώνεται α̟ό τη γνώση (ή την 

ιδέα) εκείνου ̟ου βλέ̟ουµε» (Gombrich, 1998: 562). 
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Ακολουθεί η καταγραφή των εκ̟αιδευτικών ενεργειών και δράσεων η ο̟οία α̟οσκο̟εί 

στην ̟αρουσίαση, το µοίρασµα της γνώσης τόσο ως ̟εριεχόµενο όσο και ως διαδικασία. 

Η οργάνωση ̟ροσφέρει στην εκ̟αιδευτική διαδικασία τη δυνατότητα να εξελίσσεται. 

Συχνά στην ελληνική εκ̟αίδευση δεν α̟ουσιάζουν η δηµιουργικότητα και η φαντασία 

αλλά η οργάνωση. Η οργάνωση των κανόνων του ̟αιχνιδιού ̟ροσφέρει ά̟ειρες δυνατότητες 

δράσης, η έλλειψη κανόνων δεν δηµιουργεί ̟ αιχνίδι. Το βιωµατικό, ̟ ολυτρο̟ικό εκ̟αιδευτικό 

̟ρόγραµµα ήταν µια σύνθετη διαδικασία καθώς εµ̟λέκει ̟ολλές όψεις, αλλά 

ταυτόχρονα µ̟ορεί να είναι α̟λό και ψυχαγωγικό σχέδιο δράσης όταν οργανώνεται 

βήµα βήµα. Η λε̟τοµερή και αναλυτική καταγραφή ̟ου ακολουθεί α̟ευθύνεται τόσο σε 

εκ̟αιδευτικούς, όσο και σε γονείς και (λιγότερο) σε µαθητές, ώστε να κατανοήσουµε την εκ̟αίδευση 

όχι µόνο ως ένα α̟οτέλεσµα αλλά και ως µια εκ̟αιδευτική διαδικασία.    

 

Οµαδική Συνεργασία και Ατοµική Έκφραση στην Αναζήτηση Νοήµατος  

Α̟ό τις ̟ρώτες συναντήσεις ̟ροσ̟αθήσαµε να οργανώσουµε οµαδικές δραστηριότητες 

αλλά ταυτόχρονα να ενισχύσουµε την ατοµική έκφραση κάθε µαθητή και κάθε 

µαθήτριας. Για ̟αράδειγµα φτιάξαµε οµάδες µαθητών ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

ενδιαφέροντα τους, «τι σας αρέσει;» Προχωρήσαµε ̟αρα̟έρα και ανα̟τύξαµε τη µέθοδο 

της ε̟ιχειρηµατολογίας µέσα στην τάξη µεταξύ των διαφορετικών οµάδων «γιατί η δικιά 

σας ε̟ιλογή είναι η καλύτερη;» Θα εκφραστούµε και στη συνέχεια θα ακούσουµε και την 

άλλη ά̟οψη. Κάθε οµάδα έ̟ρε̟ε µε ε̟ιχειρήµατα να υ̟οστηρίξει γιατί η ε̟ιλογή της 

ήταν η ̟ ερισσότερο ενδιαφέρουσα, µια ̟ όλη, µια χώρα, ένα µεταφορικό µέσο. Αυτό έγινε 

µε ̟ολλούς τρό̟ους ̟ροφορικά, γρα̟τά, µε ̟αιχνίδι και ελεύθερη κίνηση. Ακόµη µια 

̟ιο ενδιαφέρουσα ̟αραλλαγή αυτής της άσκησης ήταν όταν δώσαµε σε κάθε οµάδα να 

υ̟οστηρίξει όχι αυτό ̟ου είχε ε̟ιλέξει αλλά το αντίθετο ̟ου είχε ε̟ιλέξει µια άλλη 

οµάδα. Θα έ̟ρε̟ε σε αυτή την ̟ερί̟τωση να σκεφτούν διαφορετικά, ίσως και να µ̟ουν 

στη θέση των άλλων. 
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Στη συνέχεια ̟εριορίσαµε τα ενδιαφέροντα τους σε ένα µόνο αντικείµενο. Κάθε ̟αιδί θα 

έ̟ρε̟ε να µιλήσει, να γράψει ή να ζωγραφίσει ̟.χ. «για το χρώµα ̟ου του αρέσει».  
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Ταυτόχρονα ̟ροσ̟αθούµε να ανα̟τύξουµε την ικανότητα των µαθητών να διακρίνουν 

και να κατανοούν όχι µόνο την εξωτερική εικόνα αλλά και την αίσθηση ̟ου οι ίδιοι 

έχουµε για τα αντικείµενα και η ο̟οία µ̟ορεί να διαφέρει. Παρατηρούµε µέσα στην τάξη 

αντικείµενα και ̟ροσ̟αθούµε εκτός α̟ό την εικόνα να εκφράσουµε τα αισθήµατα ̟ου 
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έχουµε για αυτά. Για ̟αράδειγµα για την ίδια εικόνα «ένας υ̟ολογιστής», ένας µαθητής 

µ̟ορεί να έχει µια ευχάριστη αίσθηση «α τι ωραία θα ̟αρακολουθήσω µια ταινία, θα ̟αίξω ένα 

̟αιχνίδι», ενώ ταυτόχρονα κά̟οιος άλλος ̟ου κοιτάζει την εικόνα του «υ̟ολογιστή» 

εκείνη τη στιγµή να έχει µια όχι και τόσο ευχάριστη αίσθηση «έχω να γράψω ένα µεγάλο 

κείµενο». 

Μια σηµαντική άσκηση για την υ̟οκειµενικότητα, την ιδιαίτερη ̟ρόσληψη του καθενός 

µας ήταν όταν ζητήσαµε α̟ό όλα τα ̟αιδιά να µιλήσουν για το ίδιο αντικείµενο, µια 

καταφατική ̟ρόταση ̟.χ. «Γιατί σας αρέσει το ̟ράσινο χρώµα». Τι ̟αράξενο όµως, τα ̟αιδιά 

κατάλαβαν ̟ολύ εύκολα ότι η αφήγηση του καθενός/καθεµίας ακόµη και για το ίδιο 

αντικείµενο είναι διαφορετική. Σιγά σιγά ̟αρατηρούν τις λέξεις, την ένταση της φωνής, το 

ηχόχρωµα, τις εκφράσεις του ̟ροσώ̟ου, τις κινήσεις των χεριών, του σώµατος κτλ. Καθένας λέει 

κάτι διαφορετικό ακόµη και όταν µιλάµε για µια λέξη, µια έννοια, για το ̟ιο α̟λό 

̟ράγµα. Μή̟ως λοι̟όν µιλώντας για το «χρώµα ̟ράσινο»/̟εριεχόµενο, ταυτόχρονα δεν µιλάει ο 

καθένας και η καθεµία για τον εαυτό του/της;   

Στις ε̟όµενες συναντήσεις εκτός α̟ό την οµαδική συνεργασία και την ατοµική έκφραση, 

̟άντα ̟ροσ̟αθούσαµε να ανα̟τύξουµε την αίσθηση της ασφάλειας για τις µετακινήσεις 

µας έξω α̟ό το σχολείο, αλλά και την ̟αρατήρηση και ̟ρόσληψη του κόσµου µέσα α̟ό τις 

διαφορετικές αισθήσεις µας και ως σύνολο. Η ̟ρόσληψη ̟αραστάσεων, η αίσθηση και το 

σύνολο δηµιουργούν ̟ροσω̟ικά νοήµατα για τον καθένα µας.  

Η ο̟τικοακουστική καταγραφή ̟ροσέφερε τη δυνατότητα για µεταγενέστερη ̟ροβολή 

στο σχολείο, µε νέες συζητήσεις, µε θέµατα την οµαδικότητα, την ατοµική έκφραση, την 

αυτοεικόνα, την ̟αρατήρηση, τις αισθήσεις. Για ̟αράδειγµα, ̟ερ̟ατήσαµε έξω α̟ό το 

σχολείο σε δυάδες, σε γραµµή, στην άκρη του δρόµου, σταµατάµε και ̟ροχωράµε, 

κάνουµε κύκλο. Προσ̟αθήσαµε να µυρίσουµε, να ακούσουµε, να ̟ιάσουµε, να 

ακουµ̟ήσουµε.  Μια α̟ό αυτές τις οσφρητικές/ο̟τικές ασκήσεις καταγράψαµε σε ένα σύντοµο 

βίντεο στο σύνδεσµο:  http://youtu.be/l4--R8sc-kw (διάρκεια 2 λε̟τά). 

Μια άλλη φορά, ̟ολύ σύντοµα ̟ερ̟ατάµε ακριβώς έξω α̟ό το σχολείο και κάνουµε ένα 

κύκλο µέσα σε ένα χωράφι µε ελιές. Αυτή τη φορά ̟ροσ̟αθούµε να συγκεντρωθούµε 

στην αίσθηση της ακοής, στις «ακουστικές εικόνες». Υλο̟οιούµε διαφορετικές ασκήσεις. 

Κλείνουµε τα µάτια και ακούµε. Ανοίγουµε τα µάτια και καθένας λέει αυτό ̟ου άκουσε 

̟ροσ̟αθώντας να ̟ει κάτι ̟ου δεν έχει ει̟ωθεί µέχρι εκείνη τη στιγµή. Ξανακλείνουµε 

τα µάτια και αναζητούµε νέους ήχους και ακουστικές εικόνες. Ανοίγουµε τα µάτια και 

συζητάµε. Την ε̟οµένη φορά ̟ροσ̟αθούµε ̟άλι µε κλειστά µάτια να ακούσουµε 

οτιδή̟οτε άλλο εκτός α̟ό «εµάς» ή το δι̟λανό µας ή ένα µακρινό αυτοκίνητο Είµαστε 

σε κύκλο όλη η τάξη. Ακούµε τα ̟ουλιά, κλείνουµε τα µάτια, καθένας γυρνάει ̟ρος ένα 
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̟ουλί ̟ου ακούει και το δείχνει µε κλειστά µάτια. Ανοίγουµε τα µάτια και βλέ̟ουµε τις 

ακουστικές εικόνες ̟ου δείχνει καθένας µε το χέρι του!  

 

Οργάνωση των Βιωµατικών Εκ̟αιδευτικών Ε̟ισκέψεων  

Μετά α̟ό τις ̟ρώτες ασκήσεις σε θέµατα οµαδικής συνεργασίας, ατοµικής έκφρασης, 

ανά̟τυξη της ̟αρατήρησης κτλ., αρχίζουµε να οργανώνουµε τις ε̟ισκέψεις µας. Για την 

ε̟ιλογή των βιωµατικών εκ̟αιδευτικών ε̟ισκέψεων στην ευρύτερη ̟εριοχή του 

Πρέβελη γίνεται συζήτηση µε τα ̟αιδιά ώστε να σκεφτούν για την ̟ρωτοτυ̟ία, την 

αυθεντικότητα και την καινοτοµία ̟ ου «κρύβει» ο Πολιτισµικός και Οικολογικός τό̟ος ̟ ου 

ζουν. Οι ε̟ισκέψεις είναι η αφορµή/το ̟εριεχόµενο του ̟ ρογράµµατος αλλά εξίσου σηµαντική είναι 

η µαθησιακή διαδικασία σε όλες τις φάσεις της υλο̟οίησής τους.  

Στον ̟ίνακα γράφουµε για τα ̟αιδιά τις έννοιες και τις αναλύουµε: ̟ρωτότυ̟ος (̟ρώτος+ 

τύ̟ος <αρχαία ελληνική τύ̟ος, αρχικός τύ̟ος, δε µιµείται), αυθεντικός (αυθεντικός < αρχαία 

ελληνική αὐθεντικός, γνήσιος, κύριος του εαυτού του, ανοιχτός στη ζωή και στην ύ̟αρξη 

µου), καινοτόµος (καινός-τέµνω, νεωτερισµός). Γίνεται συζήτηση για αυτές τις έννοιες και 

ζητάµε α̟ό τα ̟αιδιά να σκεφτούν την ̟ρωτοτυ̟ία/µοναδικότητα, 

αυθεντικότητα/γνησιότητα, καινοτοµία/νεωτερικότητα  ̟ου έχουν στην ̟εριοχή στην 

ο̟οία ζουν.  

Ακολουθεί ατοµικός και στη συνέχεια οµαδικός κατιδεασµός (brainstorming, νοητική 

καταιγίδα). ∆ίνουµε σε κάθε µαθητή/τριά µια λευκή κόλλα και τους ζητάµε να γράψουν 

λέξεις κλειδιά για την ̟ρωτοτυ̟ία, την αυθεντικότητα και την καινοτοµία ̟ου έχει η 

̟εριοχή στην ο̟οία ζουν. «Τι το ιδιαίτερο έχει η ̟ εριοχή σας ̟ου δεν συναντιέται σε κανένα άλλο 

µέρος στην Ελλάδα;» «Και σε κανένα άλλο σχολείο;» Τα ̟αιδιά έγραψαν λέξεις ό̟ως 

«Κουρταλιώτικο», «Πρέβελης», «Λίµνη», «Μοναστήρι», «∆έλτα», «Παλίγκρεµος», «Στοές», 

«Λιγνιτωρυχείο».  

Αναγράφουµε τις λέξεις κλειδιά ̟ου έγραψε στο χαρτί του αυτή τη φορά στον ̟ίνακα, 

χωρίς να ε̟αναλαµβάνονται και τους ζητάµε να τις σκεφτούν σε ενότητες. Έτσι 

αναδύθηκαν οι τρεις ̟όλοι των εκ̟αιδευτικών µας ε̟ισκέψεων: «Το Κουρταλιώτικο Φαράγγι», «Το 

Μοναστήρι του Πρέβελη» και το «Λιγνιτωρυχείο». Εδώ το̟οθετούµε τα ̟ρώτα οικολογικά 

και ̟ολιτιστικά µηνύµατα του εκ̟αιδευτικού µας ̟ρογράµµατος. 

Ε̟ίσης ενηµερώνουµε τους µαθητές για την καταγραφή των ε̟ισκέψεων µας µε 

βιντεοσκό̟ηση-κινηµατογράφηση. Γίνεται µια ̟ρώτη σύντοµη ενηµέρωση για τα 

ψηφιακά δεδοµένα και τη διαχείρισή τους (βίντεο, φωτογραφία, διαδίκτυο, µηχανές 
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αναζήτησης, ̟ροσω̟ικές ιστοσελίδες, εφαρµογές κτλ.). Γίνεται ̟αραλληλισµός µιας 

σκηνοθετηµένης ο̟τικής και µιας γρα̟τής ιστορίας. ∆ίνονται ̟αραδείγµατα α̟ό γνωστά 

̟αραµύθια: «Η κοκκινοσκουφίτσα», «Οι ε̟τά Νάνοι», αλλά και α̟ό ταινίες ̟ου αναφέρουν 

οι µαθητές. Γίνεται ανάλυση του χρόνου, του χώρου, των ̟ρωταγωνιστών, των ηρώων των 

ιστοριών, της ̟λοκής-δράσης, σύγκρουσης και της λύσης.  

Η δοµή ενός βίντεο/κινηµατογράφησης µοιάζει µε τη δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου 

̟ου έχει χρόνο (̟ότε;), χώρο (̟ού;), ̟ρόσω̟α – ρόλους (̟οιοι;), δράση – ̟ράξεις (τι; δράση – 

αντίδραση), συναισθήµατα (̟ώς;). Κάναµε ̟αραλληλισµό µιας ταινίας/βίντεο/ο̟τικής 

ιστορίας µε τη δοµή ενός αφηγηµατικού κειµένου στο σχολείο, µε ένα σκέφτοµαι και 

γράφω:  

«Για την καλύτερη ̟αραγωγή γρα̟τού λόγου  σε ε̟ί̟εδο κείµενου (και ̟ερίληψης) συστήνεται 

̟ρώτα η ̟ ροφορική ανά̟τυξη του θέµατος, µετά η καταγραφή σε ένα ̟ ρόχειρο των λέξεων-κλειδιών 

και τέλος η καλύτερη οργάνωση και δόµηση ακολουθώντας τα ̟ αρακάτω σηµεία καθένα α̟ό τα ο̟οία 

µ̟ορεί να γίνει µια ξεχωριστή ̟αράγραφος. 1. Χρόνος (̟.χ. Την ̟ροηγούµενη εβδοµάδα, την 

Τετάρτη το ̟ρωί ̟ήγαµε εκδροµή µε το λεωφορείο). 2. Χώρος (Φύγαµε α̟ό το σχολείο µας και 

αρχίσαµε να ανεβαίνουµε στα βουνά. Μετά α̟ό σαράντα λε̟τά διασχίσαµε ένα φαράγγι και φτάσαµε 

στο Μοναστήρι Αρκάδι). 3. Πρόσω̟α (Στην εκδροµή ̟ήραµε µέρος όλα τα ̟αιδιά της ∆’ Τάξης, 20 

̟αιδιά. Εγώ ήµουν ̟αρέα µε τους φίλους µου). 4. ∆ράση - Πράξεις (Περάσαµε την κεντρική είσοδο 

και µ̟ήκαµε στην αυλή του µοναστηριού. Μ̟ροστά µας ήταν η εκκλησία και οι µοναχοί µας 

̟ροσκάλεσαν να µ̟ούµε µέσα. Ανάψαµε ένα κερί και ακούσαµε κά̟οιους θρησκευτικούς ύµνους. 

Στη συνέχεια ε̟ισκεφτήκαµε το Μουσείο του µοναστηριού. Εκεί είδαµε τα άµφια των µοναχών, 

κειµήλια της θρησκευτικής και ιστορικής ̟ αράδοσης του µοναστηριού. Μετά ̟ ήγαµε σε µια τεράστια 

αίθουσα ̟ου δεν είχε οροφή. Ο δάσκαλος µας µίλησε για την ανατίναξη του µοναστηριού το 1866 

α̟ό τους ίδιους τους ε̟αναστάτες για να µην ατιµαστούν α̟ό τους Τούρκους. Έξω σε ένα δέντρο 

είδαµε καρφωµένα θραύσµατα α̟ό την έκρηξη). 5. Συναισθήµατα (Πέρασα ̟ολύ όµορφα και θα 

ήθελα να ̟άω ξανά µαζί µε την οικογένειά µου)».  

Αντίστοιχα σε ένα ̟αραµύθι σε βίντεο ̟.χ. «τα τρία γουρουνάκια», υ̟άρχει ο χρόνος (µια φορά και 

ένα καιρό, ηµέρα κτλ.), ο χώρος (σε ένα δάσος, σε σ̟ίτια κτλ.), οι ̟ρωταγωνιστές (ο λύκος, τα τρία 

γουρουνάκια…), η δράση και η αντί-δραση (κατασκευή σ̟ιτιών, ξεγέλασµα, ̟ρόβληµα, λύση), 

ολοκλήρωση µε τα συναισθήµατα των ηρώων.  

Σε αυτή τη συνάντηση ε̟ικεντρωθήκαµε ̟ερισσότερο στο Χώρο και τον Χρόνο των εκ̟αιδευτικών 

µας ε̟ισκέψεων µας.  

Στην ε̟όµενη συνάντηση αρχίσαµε να συζητάµε για τα Πρόσω̟α/τους Ανθρώ̟ους/τους 

Ήρωες της ευρύτερης ̟εριοχής του Πρέβελη. Παρουσιάσαµε στα ̟αιδιά βιβλία α̟ό τη 
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Βιβλιοθήκη του σχολείου για την ̟εριοχή (Κούκουνας, 2007, Ανδριανάκης, 1998, 

Πα̟αδάκης, 2010, Συλλογική Εργασία, 2011, Ewer, 2011).   

Ε̟ίσης έγινε ̟ροβολή ενός 18λε̟του ερασιτεχνικού ντοκιµαντέρ ̟ου ετοίµασε ο 

εκ̟αιδευτικός ∆.Κ. για την ιστορικότητα της ̟εριοχής, του Μοναστηρίου του Πρέβελη, 

µε τις µαρτυρίες δρώντων ιστορικών ̟ροσώ̟ων α̟ό το Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο, διαθέσιµο 

στο σύνδεσµο http://youtu.be/ygnktYC2ygI («Α̟ό τη Νέα Ζηλανδία... στη Μάχη της Κρήτης», 

Βίντεο διάρκειας 18’ λε̟τών): Περιεχόµενα: Στρατιωτικό Μουσείο Χρωµοναστηρίου (Ρέθυµνο) 

"Μαορί και Νεοζηλανδοί", Συµµαχικό Νεκροταφείο (Σούδα/Χανιά), "Ο Νεοζηλανδός Αdrian 

Skilton ε̟ισκέ̟τεται τον τάφο ενός µέλους της οικογένειάς του", Λίµνη και Μοναστήρι του 

Πρέβελη, "Μνήµες της ̟εριοχής", Μαρτυρίες (Λαµ̟ινή Σ̟ηλίου), "Η Αρετή και ο Γιάννης 

Τζαγκαράκης θυµούνται...", "Τι µάθαµε α̟ό τον ̟όλεµο;" (Πρωτότυ̟η Μουσική του 

µουσικονσυνθέτη Μιχάλη Ανδριτσό̟ουλου).  

Ακολούθησε συζήτηση µε τους µαθητές. Το βίντεο ̟ροσέφερε άλλη µια ευκαιρία να 

αναφερθούµε στην ̟ολυ-̟ολιτισµικότητα την ο̟οία βιώνουν όλοι οι µαθητές και 

µαθήτριες τόσο στο σχολείο µας όσο και στις κοινότητές ̟ου ζουν, στις εργασίες των 

γονιών τους. Άνθρω̟οι α̟ό τη µακρινή Νέα Ζηλανδία και την Αυστραλία είχαν άµεση 

σχέση ως ιστορικά ̟ρόσω̟α µε την ευρύτερη ̟εριοχή του Πρέβελη-Πλακιά στην ο̟οία 

ζουν. Εξού και το ευχαριστήριο του Πρωθυ̟ουργού της Νέας Ζηλανδίας ̟ρος τους 

κατοίκους της ̟ εριοχής, το ο̟οίο βρίσκεται στο Μουσείο του Μοναστηριού του Πρέβελη. 

Για µια αρχική εκ̟αιδευτική ερευνητική διαδικασία δώσαµε στα ̟αιδιά δυο έντυ̟α για την 

α̟οδελτίωση των ̟ληροφοριών ̟ου θα συνέλεγαν µόνοι τους στο σ̟ίτι, α̟ό το 

διαδίκτυο, τους γονείς τους κτλ., και το ο̟οίο αφορούσε τον ιδιαίτερο τό̟ο/χωριό στον 

ο̟οίο ζουν. 
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Περισσότερες α̟ό αυτές τις εργασίες των ̟αιδιών για τα χωριά τους, τον τό̟ο της 

καταγωγής και διαβίωσης τους στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3Α: ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ.  
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Στο δεύτερο ∆ελτίο αναζήτησαν ̟ερισσότερα ιστορικά, λαογραφικά, ̟ολιτιστικά και 

δηµογραφικά στοιχεία για καθένα α̟ό τα ε̟τά (7) χωριά στα ο̟οία ζούσαν οι 20 µαθητές της ∆’ 

Τάξης: Μύρθιο, Ασώµατος, Μαριού, Ροδάκινο, Λευκόγεια, Σελλιά, Πλακιάς.  
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Περισσότερα δηµογραφικά, ιστορικά και ̟ολιτιστικά στοιχεία για τον τό̟ο διαµονής 

των µαθητών στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3β: ∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ 

ΧΩΡΙΟΥ ΜΟΥ 

 

Έως τώρα εργαζόµασταν ̟ άνω σε ευρύτερους στόχους, ένα γενικό ̟ λάνο ̟ ου αναλύουµε 

σε διαδοχικές συναντήσεις. Πάντα όµως µετά α̟ό τη γενική το̟οθέτηση ε̟ανερχόµαστε σε 

συγκριµένο διδακτικό στόχο, στις ̟ ρώτες συναντήσεις για τη συνεργασία της οµάδας και την 

ατοµική έκφραση, το χώρο και το χρόνο των ε̟ισκέψεων, στις ε̟όµενες συναντήσεις για 

τα ̟ρόσω̟α/κατοίκους της ̟εριοχής, τις δράσεις τους α̟ό το ̟αρελθόν έως σήµερα.  

Η ̟ροετοιµασία των ε̟ισκέψεων άρχισε α̟ό τα τέλη Νοέµβριου του 2013 και 

ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου του 2014. Αυτή η χρονική ̟ροετοιµασία αφορούσε 

ταυτόχρονα σε µια εκ̟αιδευτική διαδικασία µε τους µαθητές, όσο και στην ε̟ίλυση µιας 

σειράς ̟ρακτικών θεµάτων ό̟ως ήταν η ε̟ικοινωνία µας µε το Μοναστήρι του Πρέβελη, 

την αρχαιολογική υ̟ηρεσία, το κλιµάκιο της αρχαιολογικής υ̟ηρεσίας για την 

αναστήλωση στο Μοναστήρι του Πρέβελη, την αναζήτηση ̟ληροφοριών για την 

οργάνωση ό̟ως ήταν για το Λιγνιτωρυχείο. Ε̟ίσης λόγω καιρικών συνθηκών σε 

ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους ο ̟ρογραµµατισµός µ̟ορούσε να υλο̟οιηθεί καλύτερα 

α̟ό την Άνοιξη έως τις αρχές του Καλοκαιριού. 

Πριν α̟ό την έναρξη των εκ̟αιδευτικών ε̟ισκέψεων στείλαµε µια υ̟εύθυνη δήλωση 

στους γονείς των µαθητών για την ανάρτηση των κινηµατογραφήσεων στην 

εκ̟αιδευτική ιστοσελίδα του σχολείου µας. Όλοι οι µαθητές ̟ ήραν τη σχετική άδεια εκτός 

α̟ό δυο, οι ο̟οίοι όµως συµµετείχαν κανονικά στο εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα. Ε̟ίσης 

̟ριν α̟ό κάθε ε̟ίσκεψη δίναµε στους µαθητές ενηµερωτικό σηµείωµα-υ̟εύθυνη δήλωση 

για τη συµµέτοχη του ̟αιδιού στη συγκεκριµένη ε̟ίσκεψη. 

Η ̟ροετοιµασία κάθε ε̟ίσκεψης υλο̟οιούνταν µε τους µαθητές ως ερευνητές και 

ενεργούς ε̟ισκέ̟τες µε στόχους, δεν ήταν α̟ροετοίµαστες χωρίς στόχους εκδροµές. Έτσι 

̟αρουσιάσαµε στους µαθητές τις βασικές αρχές µιας εκ̟αιδευτικής έρευνας µέσα α̟ό τη 

βιβλιογραφία αλλά και την ασφαλή χρήση του διαδικτύου, τις µηχανές αναζήτησης µε λέξεις 

κλειδιά και σε ε̟ιµέρους κατηγορίες: «ιστός»/"κείµενα», «εικόνες», «βίντεο», «χάρτες». 

Παρακάτω ̟αρουσιάζουµε τη διαδικασία ̟ου ακολουθήσαµε για την εκ̟αιδευτική 

ε̟ίσκεψη στην Αρχαιολογική Αναστήλωση του Μοναστηριού του Πρέβελη. Παρόµοια 

εκ̟αιδευτική διαδικασία ακολουθήσαµε και στις τρεις ε̟ισκέψεις. Το καινοτόµο 

̟ρόγραµµα είχε ̟ολλές άγνωστες και σύνθετες ̟τυχές αλλά ̟ άντα ενδιαφέρουσες ̟τυχές 

για όλους εµάς, µαθητές και εκ̟αιδευτικούς ̟ου το υλο̟οιήσαµε.  
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Α’ Ε̟ίσκεψη: Η Αρχαιολογική Αναστήλωση στο Μοναστήρι του Πρέβελη 

Οι εκ̟αιδευτικές έρευνες σηµειώνουν ότι στην εκ̟αίδευση η εκ̟αιδευτική διαδικασία 

και το εκ̟αιδευτικό αντικείµενο µοιράζονται ισόρρο̟α τη µάθηση. Για την 

̟ροετοιµασία της ε̟ίσκεψης σε γενικές γραµµές εργαστήκαµε ως εξής. Οι 20 µαθητές 

χωρίστηκαν σε 4 οµάδες, για ̟ρακτικούς λόγους ανάλογα µε το χωριό στο ο̟οίο ζούσαν 

ή εκείνοι ̟ου µ̟ορούσαν να συναντηθούν εκτός σχολείου ώστε να συνεργαστούν. Κάθε 

οµάδα είχε ένα αντικείµενο: η Α’ Οµάδα τα Υλικά µιας αρχαιολογικής αναστήλωσης µε 

διάκριση ανάµεσα στα αρχαιοελληνικά ευρήµατα α̟ό τα βυζαντινά, η Β’ Οµάδα τα 

Εργαλεία, η Γ’ Οµάδα τις τεχνικές, και η ∆’ Οµάδα ̟ου µόνοι τους σκέφτηκαν να 

̟ροσθέσουν οι µαθητές µας τους Εργαζόµενους.  

Αφού τους δείξαµε µε ̟ροβολέα την ερευνητική χρήση του διαδικτύου µε λέξεις κλειδιά 

και τις δυνατότητες ̟ου είχαν για αναζήτηση σε κείµενο-φωτογραφία-βίντεο κτλ., τους 

ζητήσαµε να συλλέξουν ̟ληροφορίες για το αντικείµενο της οµάδας τους. Σε κάθε οµάδα 

ορίστηκε ένας συντονιστής. Την ε̟όµενη ηµέρα έφεραν στο σχολείο το υλικό ̟ου είχαν 

συγκεντρώσει και το ̟αρουσίασαν στην ολοµέλεια της τάξης. Στη συνέχεια κάθε οµάδα 

̟ροσ̟άθησε να διαµορφώσει σύµφωνα µε το συγκεντρωµένο τους υλικό, τις ερωτήσεις 

εκείνες ̟ου θα ήθελαν να ρωτήσουν στην ε̟ίσκεψη. Α̟ό όλη αυτή τη διαδικασία 

διαµορφώθηκαν ερωτήσεις ̟ου τα ̟αιδιά ρώτησαν τη µηχανικό της αναστήλωσης κ. 

Κυριακή, τον αρχιεργάτη του συνεργείου κ. ∆ηµήτρη και τους υ̟όλοι̟ους εργαζόµενους 

της αναστήλωσης. Αυτή η σκηνοθετηµένη µατιά α̟οτέλεσε το σκελετό ενός 

εκ̟αιδευτικού ερασιτεχνικού ντοκιµαντέρ. Παρακάτω ενδεικτικές γρα̟τές ερωτήσεις 

̟ου ̟ροετοίµασαν ανά οµάδα:      

 

Α’ Οµάδα: Εισαγωγικές Ερωτήσεις/Υλικά/Ύλη  

Πότε χτίστηκε το µοναστήρι;  

Ποια υλικά χρησιµο̟οίησαν για το χτίσιµο; 

Πώς τα µετέφεραν;  

Ποια υλικά χρησιµο̟οιείτε για την αναστήλωση; 

Πόσο διαρκούν τα υλικά;  
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Β’ Οµάδα: Εργαλεία/Μέσα  

Ποια εργαλεία χρησιµο̟οίησαν για να το κτίσουν;  

Ποια εργαλεία χρησιµο̟οιείτε για την αναστήλωση; 

Που τα βρίσκετε; 

 

Γ’ Οµάδα: Τέχνη/Τεχνικές  

Ποιες τεχνικές εφαρµόζετε στην ̟έτρα και στο ξύλο;  

Με ̟οια σειρά εκτελείτε τις εργασίες;  

 

∆’ Οµάδα: Άνθρω̟ος/Συνεργείο της Αρχαιολογίας  

Πόσο καιρό εργάζεστε στη συντήρηση/αναστήλωση των αρχαιοτήτων και ιδιαίτερα του 

Μοναστηριού του Πρέβελη; 

Πώς αισθάνεστε για τη δουλειά σας; 

Πόσες ώρες εργάζεστε;  

∆ουλεύετε οµαδικά;   

Σας αρέσει η δουλειά σας; 

Εκτός α̟ό την καταγραφή των υλικών-εργαλείων-τεχνικών, α̟ό το διάλογο της ύλης µε 

τον άνθρω̟ο, αναζητήθηκαν ηθικά ̟αραδείγµατα και αξίες. Οι συνοµιλητές µας στο 

Μοναστήρι ανέδειξαν τέτοια θέµατα για τους µαθητές, ό̟ως το σεβασµό τους για την 

χειρωνακτική εργασία των ̟ αλαιοτέρων γενεών, αξίες ̟ου σµιλεύει και ο ̟οιητής: «Λέµε, 

και τό δια̟ιστώνουµε κάθε µέρα, ὅτι ζοῦµε σ’ ἕνα χάος ἠθικό. Κι αὐτό, τή στιγµή ̟ού ̟οτέ ἄλλοτε ἡ 

κατανοµή τῶν στοιχείων τῆς ὑλικῆς µας ὕ̟αρξης δέν ἔγινε µέ τόσο σύστηµα, τόση στρατιωτική θά 

ἔλεγα τάξη, τόσον ἀδυσώ̟ητο ἔλεγχο. Ἡ ἀντίφαση εἶναι διδακτική. Ὅταν σέ δύο σκέλη τό ἕνα 

ὑ̟ερτροφεῖ, τό ἄλλο ἀτροφεῖ. Μία ἀξιέ̟αινη ρο̟ή νά συνενωθοῦν σέ ἑνιαία µονάδα οἱ λαοί τῆς 

Εὐρώ̟ης, ̟ροσκό̟τει σήµερα στήν ἀδυναµία νά συµ̟έσουν τά ἀτροφικά καί τά ὑ̟ερτροφικά σκέλη 

τοῦ ̟ ολιτισµοῦ µας. Οἱ ἀξίες µας οὔτε αὐτές δέν ἀ̟οτελοῦν µία γλώσσα κοινή» (Οδυσσέας Ελύτης, 

α̟όσ̟ασµα α̟ό την οµιλία του στην α̟ονοµή του Νόµ̟ελ).  

Μετά α̟ό κάθε ε̟ίσκεψη όταν ε̟ιστρέφαµε στο σχολείο, συνήθως την ε̟όµενη µέρα, 

αφιερώναµε µια ή δύο ώρες ώστε οι µαθητές να α̟οτυ̟ώσουν µε χρώµατα και γρα̟τό 
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λόγο τις εικόνες ̟ου θυµούνταν, τα νοήµατα ̟ου α̟έκτησαν. 
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Περισσότερα α̟ό τις εµ̟ειρίες των µαθητών α̟ό την ε̟ίσκεψη στην αρχαιολογική 

αναστήλωση στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ 

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ 

ΠΡΕΒΕΛΗ.  

Η βιντεοσκο̟ηµένη βιωµατική εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψή µας στην Αρχαιολογική 

Αναστήλωση του Μοναστηριού του Πρέβελη είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο 

http://youtu.be/WGdwLkoi2BI (βίντεο διάρκειας 12’ λε̟τών). 

 

Β’ Ε̟ίσκεψη: Το Λιγνιτωρυχείο στον Παλίγκρεµο 

Πριν α̟ό την ε̟ίσκεψη στο Λιγνιτωρυχείο (και κάθε ε̟ίσκεψη) οι εκ̟αιδευτικοί 

ε̟ισκεφτήκαµε το χώρο για να βεβαιωθούµε για την ̟ρόσβαση και την ασφάλεια των 

µαθητών. Σε αυτή την ε̟ίσκεψη α̟οφασίσαµε να συµµετέχουν µόνο έξι µαθητές. ∆εν 

υ̟ήρξε καµία δυσκολία, ενώ δυο ̟αιδιά είχαν ̟άει ήδη µε τους γονείς τους.  

Για την ̟ροετοιµασία της ε̟ίσκεψή µας στο Λιγνιτωρυχείο στην ̟εριοχή του 

Παλίγκρεµου, σε α̟όσταση ̟ερί̟ου ̟εντακόσια µέτρα α̟ό το σχολείο µας, 

ακολουθήσαµε ̟αρόµοιες ερευνητικές διαδικασίες και ̟ροετοιµασία, ό̟ως αυτές ̟ου 

αναφέραµε ̟αρα̟άνω για την αναστήλωση του Μοναστηριού. Βασικά ζητήµατα ήταν 

το οικολογικό ̟εριβάλλον της ̟εριοχής του Πλακιά και ιδιαίτερα του µονο̟ατιού µέχρι 

τις στοές, η ̟αρουσία των ανθρώ̟ων στην ̟εριοχή, η αλληλε̟ίδραση ανθρώ̟ου και 

̟εριβάλλοντος, τα είδη της χλωρίδας και της ̟ανίδας, η χαρά και το νόηµα της φύσης, η 

ιστορικότητα της ̟εριοχής, η οµαδική συνεργασία, η ατοµική έκφραση, η εµ̟ειρική 

γνώση βασισµένη σε µια θεωρητική ̟ροεργασία, η δηµιουργία ̟ροσω̟ικών νοηµάτων.   

Οι µαθητές µας σε αυτή την ε̟ίσκεψη αλλά και στις άλλες, ακολουθώντας το ̟ροσχέδιο 

της εργασίας αλλά και αλληλοε̟ιδρώντας και αυτοσχεδιάζοντας, έδειξαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον για τη µορφολογία, τα φυτά αλλά και τις στοές µε το ορυχείο. Μετά α̟ό την 

ε̟ίσκεψη αναζήτησαν συµ̟ληρωµατικές ̟ληροφορίες για την εξόρυξη του κάρβουνου, 

τη µεταφορά του και το ορυχείο σε µια µικρή συνέντευξη µε τον κ. Μανόλη Καλατζιδάκη, 

τον ευχαριστούµε.   

Σε δεύτερο ε̟ί̟εδο σε όλες τις ε̟ισκέψεις οι µαθητές µας ̟άντα έδειχναν ενδιαφέρον και 

για την καταγραφή της εικόνας, τα ̟λάνα, τις σκηνές, και αργότερα το µοντάζ και την 

̟ροβολή της.  

Μετά α̟ό την ε̟ίσκεψη οι έξι µαθητές µας έγραψαν:  
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Περισσότερα α̟ό τις εµ̟ειρίες των µαθητών µας α̟ό την ε̟ίσκεψη στο Λιγνιτωρυχείο 

στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 

ΛΙΓΝΥΤΩΡΥΧΕΙΟ ΣΤΟΝ ΠΑΛΙΓΚΡΕΜΟ.  

Η βιντεοσκο̟ηµένη α̟ό αυτή τη βιωµατική εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη στο Λιγνιτωρυχείο 

στον Παλίγκρεµο είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο:  http://youtu.be/Hq4dAMy0gSU  

(βίντεο διάρκειας 8’ λε̟τών).  

 

Γ’ Ε̟ίσκεψη Το Οικολογικό Περιβάλλον στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι και στο ∆έλτα 

του Πρέβελη 

Σε όλες τις φάσεις του ̟ ρογράµµατος ζητούσαµε την ανατροφοδότηση α̟ό τους µαθητές, 

τις εµ̟ειρίες, τις εικόνες, τα νοήµατα ̟ου ανέ̟τυξαν. Ο κόσµος µας δηµιουργείται α̟ό 

εµάς τους ίδιους. Πολλά ̟αιδιά δεν είχαν ε̟ισκεφτεί τις ̟ηγές στο Κουρταλιώτικο 

Φαράγγι ούτε το ∆έλτα του Πρέβελη. Ακόµη ̟ερισσότερο, αναφέραµε στην αρχή ̟ως 

ένας µαθητής έγραψε ότι «το Κουρταλιώτικο φαράγγι για εµένα σηµαίνει ο δρόµος ̟ου ̟άµε στο 

Ρέθυµνο». Η ε̟ίσκεψη σε αυτό το θαυµάσιο ̟εριβάλλον δείχνει το δρόµο για την 

εκ̟αίδευση και το σχολείο στην ̟ανέµορφη ̟εριοχή του Πλακιά µέσα α̟ό µια 

ανε̟τυγµένη οικολογική εκ̟αιδευτική συνείδηση. Θα ̟ρέ̟ει όµως να δηµιουργήσουµε αυτή 

τη µόρφωση, να την ε̟ιλέξουµε, να την αναδείξουµε, να την αφήσουµε στις εµ̟ειρίες των 

̟αιδιών.     

Κατεβήκαµε στο βάθος του φαραγγιού, ακούσαµε χίλιους ήχους, µυρίσαµε την άνοιξη, 

̟ληµυρίσαµε α̟ό τα νερά της, αγγίξαµε τη φύση. Μας δίδαξε. Για την ανά̟τυξη των 

αισθήσεων και την ̟αρατήρηση ̟εριγράψαµε ̟αρα̟άνω στις ̟ρώτες µας συναντήσεις 

αρκετούς α̟ό τους τρό̟ους και τις ασκήσεις ̟ου κάναµε.  

Η ευρύτερη ̟εριοχή του Πλακιά ̟ροσφέρει όλες τις δυνατότητες στο σχολείο, ώστε να 

ανα̟τύξει ̟ερισσότερο την οικολογική συνείδηση των µαθητών µε την ενεργή 

συµµετοχή της ευρύτερης κοινότητας. το σχολείο θα µ̟ορούσε για ̟αράδειγµα να 

ενταχθεί στο ̟ ρόγραµµα «Οικολογικά Σχολεία» το ο̟οίο α̟οτελεί ένα διεθνές εγχείρηµα 

για τη σταδιακή εφαρµογή των αρχών της αειφορίας στη σχολική ̟ ραγµατικότητα. Αυτό 

θα α̟αιτούσε την αναµόρφωση του κτιρίου και του ̟ροαύλιου χώρου του. Τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ̟ρογράµµατος ̟ου θα το καθιστούσαν καινοτόµο θα ήταν ο 

αυτοδιαχειριστικός του χαρακτήρας, η εµ̟λοκή της συνολικής σχολικής κοινότητας, η 

διαµόρφωση στρατηγικής, η συλλογική δράση και η σύνδεση του σχολείου µε τις το̟ικές 

κοινότητες των µαθητών. Το ̟ αρόν εκ̟αιδευτικό ̟ ρόγραµµα ε̟ισηµαίνει την ανάγκη το 

σχολείο του Πλακιά να στραφεί στην ανάδειξης της ̟εριβαλλοντικής εκ̟αίδευσης, την 
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αναζήτηση της ̟ορείας µιας φυσιογνωµίας ενός αειφόρου σχολείου. Πόσα σχολεία στη 

χώρα µας έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται σε ένα οικολογικό ̟εριβάλλον ό̟ως αυτό 

της ̟εριοχής του Πλακιά-Πρέβελη; Αλλά ταυτόχρονα ̟όσο δυσάρεστη είναι η σηµερινή 

κατάσταση του σχολείου να αντιµετω̟ίζεται οµοιόµορφα ό̟ως όλα τα σχολεία της 

Ελλάδας στα κτίρια, στην ασφαλτόστρωση της αυλής, στη συµµετοχή των µαθητών στους 

κή̟ους, στα εκ̟αιδευτικά ̟ρογράµµατα; Ενδεικτικές βιβλιογραφικές ̟αρα̟οµ̟ές ̟ρος 

αυτή την κατεύθυνση (Φλογαΐτη, 2006, 2008, ∆ασκαλάκης, 2010).  

Αυτή η κατάσταση θα µ̟ορούσε να αλλάξει µόνο όταν η φύση γίνει η εκ̟αιδευτική µας 

ε̟ιλογή ε̟ιθυµώντας τις αξίες εκείνες ̟ου θα την αντανακλούν: «Μια µέρα το ̟ αρελθόν µας 

θα µας αιφνιδιάσει µε τη δύναµη της ε̟ικαιρότητάς του. ∆ε θα ‘χει αλλάξει εκείνο αλλά το µυαλό 

µας. Ένα ψήλωµα νοητό, ̟ου θα χρειαστεί να το ξανανεβούµε για να εκτιµήσουµε σωστά τις 

διαστάσεις των ̟ ραγµάτων γύρω µας… Τότε µόνον θα καθαρίσει το το̟ίο, για να φανούν οι σταθερές 

̟ου το συνέχουν. Οι άνθρω̟οι θα ̟άψουν να ‘ναι α̟λώς φορείς ηθών και εθίµων, και οι θάλασσες 

ανάµεσα στους άγριους βράχους θ’ α̟οκτήσουν την ̟ ροέκταση την ηθική ̟ ου θέλησε ο συγγραφέας, 

δοκιµάζοντας να συνθέσει τα φυσικά στοιχεία µε τον τρό̟ο ̟ου θα το έκανε για ένα ιδεόγραµµα» 

(Ελύτης, 1995, σελ. 62). Οι µαθητές µας µετά α̟ό τη βιωµατική διαδροµή µας εί̟αν: 
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Περισσότερα α̟ό τις εµ̟ειρίες των µαθητών στο Φαράγγι και στο ∆έλτα στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ 

ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΤΟΥ ΠΡΕΒΕΛΗ.  

Η βιντεοσκο̟ηµένη α̟ό τη βιωµατική εκ̟αιδευτική ε̟ίσκεψη στο Οικολογικό Περιβάλλον στο 

Κουρταλιώτικο Φαράγγι και στο ∆έλτα του Πρέβελη είναι διαθέσιµη στο σύνδεσµο: 

http://youtu.be/L4umd_0gJlU (βίντεο διάρκειας 10 λε̟τών).  

 

Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος δεν αντιµετω̟ίσαµε 

σοβαρά ̟ροβλήµατα. Υ̟ήρξε µια µικρή χρονική διακο̟ή το Μάρτιο ε̟ειδή η ∆’ Τάξη 

είχε αναλάβει τη σχολική γιορτή της 25ης Μαρτίου και η έλλειψη χρόνου δεν µας 

ε̟έτρεψε να ε̟ισκεφτούµε το Λαογραφικό Μουσείο Σ̟ηλίου. Όµως οι µαθητές µας ήδη 

είχαν εργαστεί συστηµατικά και σε έκταση. Ε̟ίσης είχαµε κά̟οιες µικρές τεχνικές 

δυσκολίες. Σε αντίθεση µε την καταγραφή του βίντεο στην αρχαιολογική αναστήλωση 

του Μοναστηριού του Πρέβελη ̟ου έγινε µε καλό εξο̟λισµό, στις άλλες δυο ε̟ισκέψεις 

̟ου δεν υ̟ήρξε αυτή η δυνατότητα χρησιµο̟οιήσαµε µια α̟λή φωτογραφική µηχανή 

compact. Όµως ̟άντα ως εκ̟αιδευτικοί και εκ̟αιδευόµενοι σηµαντικό δεν είναι µόνο το 

α̟οτέλεσµα αλλά και η διαδικασία µάθησης!     

Το εκ̟αιδευτικό ̟ρόγραµµα ήταν ένα όµορφο και δηµιουργικό ταξίδι για όλους µας! Ευχαριστούµε 

τους µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Πλακιά, τους µαθητές της ∆’ Τάξης, το ∆ιευθυντή 

κ. Χαράλαµ̟ο Γασ̟αράκη, όλους τους συνάδελφους εκ̟αιδευτικούς, την 28η Εφορεία 

Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και την αρχαιολογική υ̟ηρεσία, την αρχαιολόγο κ. 

Αναστασία Φιολιτάκη, τη µηχανικό κ. Κυριακή, τον αρχιεργάτη κ. ∆ηµήτρη και όλο το 

συνεργείο του Πρέβελη, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του Σχολείου, το ΚΤΕΛ 

Ρεθύµνου-Χανίων και ιδιαίτερα τον οδηγό κ. Σταύρο ∆εβεράκη, όλους τους συντελεστές 

και συνεργάτες του εκ̟αιδευτικού ̟ρογράµµατος.  

 

Οι 20 µαθητές/τριές ̟ου έλαβαν µέρος οι υ̟εύθυνοι εκ̟αιδευτικοί του 

̟ρογράµµατος  

 

∆ρ ∆ηµήτριος Κουτάντος                                                     Κώστας Κυριακίδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 

ΜΑΘΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΛΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014 

ΕΙΧΑΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 

α/α ΤΆΞΗ/ΧΩΡΑ  Α  Β1  Β2 Γ  Δ  Ε1  Ε2  Στ1  Στ 

2 

 

1 Αλβανία  3 3 5 7 8 2 3 2 5  

2 Γερμάνια-

Ουγγαρία   

1          

3 Γερμανία     1     1  

4 Μολδαβία  1      1 1 1  

5 Ολλανδία  1    1 1     

6 Ουαλία  1     1     

7 Ρωσία 1   1  1     

8 Σκωτία    1        

9 Ιταλία     1   1    

10 Πολωνία     1       

11 Γαλλία     1       

12 Αγγλία         1   

13 Λιθουανία          1  

14 Αυστρία         1  

15 Ρουμανία      1 1     

16 Σερβία   1    1     

17 Ελβετία  1         

 Σύνολο  8 5 6 12 10 7 5 4 9 66 

 Σύνολο τάξης    21 16 18 21 21 14 17 13 15 156 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΣΧΕ∆ΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  

 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
 

ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
 

 

 Ημερομηνία 27/11/2013 

Αριθ. Πρωτ.  ..........................  

Σχ. Έτος: 2013-2014 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:   Δ.Σ. ΠΛΑΚΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ  

Δ/ΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ                                             ΓΡΑΦΕΙΟ ………….........…. 

ΤΗΛ. 2832031291 ΔΗΜΟΣ / ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ : ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

FAX : 2832031291 Email : mail@dim-plakia.reth.sch.gr 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:  15 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ: 156 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ: ΓΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕ: 70 

Ο ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΣ:  

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ – ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΛΑΚΙΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ: 

Αρ. Πράξης  Ημερομηνία 
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ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 

ΜΟΝΟ ΠΡΩΙ ΠΡΩΙ ΚΑΙ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΟΝΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ 

   

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΙ EMAIL 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ 

(ΠΕ) 

ΩΡΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 

ΩΡΑΡΙΟΥ 

(για etwinning μόνο) 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΕ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ 

(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

ΣΧΕΤΙΚΗ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 

(ΦΟΡΕΑΣ 

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

kk72salonika@gmail.com 

70  ΝΑΙ  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ     

ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

koutantosdimitri@hotmail.com 

70  ΝΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗ-ΜΙΟ 

ΚΡΗΤΗΣ 

UNIVERSITY OF 

BIRMINGHAM 

     

     

ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ : 20         ΑΓΟΡΙΑ: 11   ΚΟΡΙΤΣΙΑ: 9 

ΑΜΙΓΕΣ ΤΜΗΜΑ: Δ’ ΤΑΞΗ ΜΕΙΚΤΗ ΟΜΑΔΑ:  

 

Συνάντηση ομάδας: 

ΗΜΕΡΑ: ΩΡΑ: ΤΟΠΟΣ: 

ΤΡΙΤΗ 6η ΤΑΞΗ 

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ; ΝΑΙ / ΟΧΙ (Αν όχι δημιουργήστε ένα εφέτος) 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Α. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) : 
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1) Μελέτη της τοπικής ιστορίας 

 

2)  Λαϊκή παράδοση 

 

3) Φυσικό περιβάλλον 

 

4) Μεθοδολογία έρευνας 

 

 

Β. ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΑΛΑΤΕ; (γράψτε συνοπτικά τους πιο σημαντικούς) 

1) Γνωριμία των μαθητών με το ιστορικό-πολιτιστικό-οικολογικό περιβάλλον της περιοχής τους, 

ώστε μέσω του σεβασμού να  καταδειχθεί η ανάγκη προστασίας του  

 

2) Μύηση στην έρευνα, έλεγχος πληροφοριών, σύνθεση στοιχείων, ομαδική εργασία, ανάπτυξη 

υπευθυνότητας, κατανομή ρόλων και αρμοδιοτήτων ,ατομική έκφραση 

3) Να μπορούν να σχεδιάζουν και να οργανώνουν επισκέψεις σε χώρους από τους οποίους μπορούν 

να αντλήσουν πληροφορίες για τον τόπο τους. 

4) Να ασκηθούν στην δημιουργία γραπτού κειμένου που να αναφέρεται σε συγκεκριμένο θέμα 

 

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: 

1) Βιωµατική-Εµπειρική µέθοδος: Μέσω αυτής ο µαθητής κατασκευάζει τη γνώση, τις 

ικανότητες και τις αξίες από την άµεση εµπειρία 

2) ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ : ΜΟΝΗ ΠΡΕΒΕΛΗ – ΚΟΥΡΤΑΛΙΩΤΙΚΟ ΦΑΡΑΓΓΙ – ΠΑΛΙΟ 

ΛΙΓΝΙΤΟΡΥΧΕΙΟ ΠΛΑΚΙΑ  – ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΠΗΛΙΟΥ 

3) ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ: ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ – ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ – ΕΠΙΤΟΠΟΥ  

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

  
 

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

1) ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - Οικολογία 

2) ΙΣΤΟΡΙΑ - Πολιτισμός 

3) ΓΛΩΣΣΑ - Κείμενο 

Ε. ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 

(20- 25 ΔΙΩΡΑ) 
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Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος 

( διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κλπ) 

Προβληματισμός και καταιγισμός ιδεών 

 Συλλογή υλικού πληροφοριών και σχεδιασμός δραστηριοτήτων  

 Επεξεργασία υλικού πληροφοριών και υλοποίηση δραστηριοτήτων και επισκέψεων 

 Επεξεργασία υλικού πληροφοριών και υλοποίηση δραστηριοτήτων και επισκέψεων 

 Οργάνωση παρουσίασης  

Αξιολόγηση προγράμματος 

 

Αριθμός προβλεπόμενων επισκέψεων      4                                       

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για την έγκριση του προγράμματος μαζί με το έντυπο υποβάλλεται και 

αντίγραφο της πράξης του συλλόγου 

  

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ                                                        Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
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