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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η εξγαζία πνπ αθνινπζεί απνηειεί κηα ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηωλ εθπαηδεπηηθώλ
δξάζεωλ ηνπ Κέληξνπ Ελεκέξωζεο γηα ηνλ πνιηηηζκό θαη ην πεξηβάιινλ ΔΡΤΑ.
πγθεθξηκέλα, αθνξά ζηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό θάθειν κε
ηίηιν: "ηες ζάιαζζας θαη ηοσ βοσλού οη ζεζασροί ηοσ Πελεηού", πνπ είλαη
απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ θέληξνπ γηα ηελ παηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο επξύηεξεο
πεξηνρήο ηωλ Σεκπώλ θαη ηνπ Πελεηνύ πνηακνύ. ηα πιαίζηα ελόο νινθιεξωκέλνπ
ζπζηήκαηνο κνληέξλαο παηδαγωγηθήο,
ηα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα πνπ
πξαγκαηνπνηνύληαη ζηνλ πξώελ ηδεξνδξνκηθό ηαζκό ηωλ Σεκπώλ θαη ν
εθπαηδεπηηθόο θάθεινο πνπ δηαλέκεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο, ζηνρεύνπλ ζηε
δξαζηεξηνπνίεζε καζεηώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ ώζηε λα πξνζεγγίζνπλ ην βηνθπζηθό
πεξηβάιινλ θαη ηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, νηθνδνκώληαο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο
θαη δεμηόηεηεο. ’ έλα ηαμίδη ζην ρώξν θαη ην ρξόλν ηεο πεξηνρήο, ν πξωηαγωληζηήο
Πελεηόο πνηακόο πνπ θάπνηε ιαηξεπόηαλ ζα ζεόο, αλαδεηά ζήκεξα έλα θαηλνύξην
κέιινλ.

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ΛΕΞΕΙ ΚΛΕΙΔΙΑ: εθπαηδεπηηθό πιηθό, εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα, θέληξν
ελεκέξωζεο, Πελεηόο πνηακόο, θνηιάδα Σεκπώλ

ΔΙΑΓΧΓΗ
Σα ηειεπηαία ρξφληα ε αλαγθαηφηεηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πήξε λέα
δηάζηαζε θαζψο ζπλδέζεθε κε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε,
ελζσκαηψλνληαο σο έλλνηα, ην πεξηβάιινλ, ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία,
δηαζθαιίδεη ηελ επεκεξία ζηε γε κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο
δηαηήξεζεο ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ, ελψ ε εθπαίδεπζε απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζή
ηεο (Φινγαΐηε 2006).
Ζ εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πξνβάιιεη σο βαζηθφ δεηνχκελν ησλ
ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ, θαζψο πξνζβιέπεη ζηελ θαζηέξσζε κηαο λέαο καζεζηαθήο
θνπιηνχξαο γηα ηελ νηθνδφκεζε βηψζηκσλ θνηλσληψλ θαη επηπξφζζεηα πξνζδίδεη
θνηλσληθφ ραξαθηήξα ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, επηδηψθνληαο ηελ θξηηηθή

ζεψξεζή ηνπο ζηε βάζε ηνπ ηξίπηπρνπ θνηλσλία-πεξηβάιινλ-αλάπηπμε. (Εαραξίνπ,
Καηζίθεο 2006 ).
ην πιαίζην απηήο ηεο θαηεχζπλζεο πινπνηνχληαη πνηθίια εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα ηεο ηππηθήο θαη ηεο άηππεο εθπαίδεπζεο, ζηα νπνία ν πνιηηηζκφο θαη ε
δηεπξπκέλε έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο σο θπζηθή δεμακελή θαη ηαπηφρξνλα σο πεδίν
γηα ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο, ιεηηνπξγνχλ σο εληαία θαη αιιειέλδεηα πεδία
κειέηεο θαη αλάπηπμεο δξαζηεξηνηήησλ (Φέξκειε θ.ά 2001)
Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, δίλνληαο έκθαζε ζηε κειέηε ηνπηθψλ ζεκάησλ,
δξαζηεξηνπνηείηαη ε «ΓΡΤΑ» , θέληξν ελεκέξσζεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ
πνιηηηζκφ ηνπ Κάησ Οιχκπνπ, Αλαηνιηθνχ Κηζζάβνπ, Πελεηνχ θαη Σεκπψλ πνπ έρεη
έδξα ζηα θηίζκαηα ηνπ πξψελ ζηδεξνδξνκηθνχ ζηαζκνχ ησλ Σεκπψλ(εηθ.1).
ηνρεχνληαο ζηελ πξνζηαζία θαη ηελ αλάδεημε ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο πνπ
αλαθέξακε, ζπλεξγάδεηαη κε ηνπηθνχο θνξείο θαη ζπιιφγνπο, νξγαλψλεη εκεξίδεο,
πξαγκαηνπνηεί εθδξνκέο, γηνξηέο θαη εθδειψζεηο, ζπκκεηέρεη ζε έξγα γηα ηνλ
πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ, παξνπζηάδεη εθδνηηθφ έξγν θαη εθπνλεί εθπαηδεπηηθά
πξνγξάκκαηα.
Απνηέιεζκα ηεο πξνζπάζεηαο γηα ηελ αλάδεημε θαη ηελ παηδεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο
ηδηαίηεξεο θπζηνγλσκίαο ηνπ Πελεηνχ θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ Σεκπψλ είλαη
ε δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εθπαηδεπηηθνχ θαθέινπ κε ην γεληθφ
ηίηιν “Σης θάλαζζας και ηοσ βοσνού οι θηζασροί ηοσ Πηνειού”, εγθεθξηκέλν απφ
ην ηκήκα Β΄ Αγσγήο Τγείαο θαη Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ κε Αξηζκ Πξση. 69421/Γ714/7/2010.

Εηθόλα 1: Σν Κέληξν Δλεκέξσζεο «ΓΡΤΑ», ζε θηίξην ηνπ πξψελ ηδεξνδξνκηθνχ ηαζκνχ
Σεκπψλ

ΔΠΙΓΙΧΞΔΙ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ
ΦΑΚΔΛΟΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΧΝ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ
Βαζηθή επηδίσμε ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
ζπγθξνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ΓΡΤΑ, είλαη ε
δεκηνπξγία ελφο επράξηζηνπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ αμηνπνηεί ηηο ήδε
ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ησλ καζεηψλ, ελζαξξχλεη ηελ έθθξαζε ηνπ ιφγνπ

θαη ηεο ζθέςεο, πξνηξέπεη ζε δηεξεπλήζεηο θαη πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθφηεηα θαη ηελ
επηθνηλσλία κεηαμχ φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηα πξνγξάκκαηα απηά.
Σα ζπγθεθξηκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ επειημία θαζψο
πξνζαξκφδνληαη θάζε θνξά ζηνπο καζεηέο (ειηθία, αξηζκφο, επίπεδν γλψζεσλ,
ελδηαθέξνληα, ηθαλφηεηεο, αλάγθεο) θαη ζηηο ζπλζήθεο (ρψξνο, επνρή, δηαζέζηκεο
ψξεο).
Μέζσ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ησλ θαηάιιεισλ παηδαγσγηθψλ πξνζεγγίζεσλ,
επηδηψθεηαη νη καζεηέο :






Να δηακνξθψζνπλ ζεηηθέο ζηάζεηο θαη λα ππνζηεξίμνπλ αμίεο πνπ
ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αεηθνξία.
Να θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο.
Να αληηιεθζνχλ ηηο πεξηβαιινληηθέο, θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο
ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο πεξηνρή καο.
Να αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηα παξαηεξεηηθφηεηαο,
αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ, ζπλεξγαζίαο, ζπδήηεζεο, δηαπξαγκάηεπζεο
δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ, επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο.
Να θαηαλνήζνπλ φηη νη εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα
ζχλδεζεο ηεο κάζεζεο κε ηελ ςπραγσγία.

Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο απεπζχλεηαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη ηνπο καζεηέο θαη
ζρεδηάζηεθε γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο ζπκπιεξσκαηηθφ πιηθφ πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ
ζρνιηθή πξάμε αιιά θαη ηηο ζρνιηθέο επηζθέςεηο θαη εθδξνκέο ζηελ πεξηνρή καο.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ
Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θαθέινπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη καζήηξηεο Γεκνηηθνχ θαη Γπκλαζίνπ θαη
βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο βησκαηηθήο, νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη δηεπηζηεκνληθήο
κάζεζεο.
ηα πξνγξάκκαηα αμηνπνηνχληαη δηάθνξεο ηερληθέο θαη κέζνδνη πνπ θαζνξίδνπλ ην
κεζνδνινγηθφ πιαίζην ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, γηα κάζεζε γχξσ απφ ην
πεξηβάιινλ, κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη γηα ην πεξηβάιινλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ ελεξγφ
ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ελζαξξχλνληαο ηνλ πξνβιεκαηηζκφ θαη ηελ θξηηηθή
πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε παξαηήξεζε θαη ε
αλαδήηεζε πνπ πξνζθέξνπλ άκεζεο εληππψζεηο, ε δπλαηφηεηα έθθξαζεο ηδεψλ θαη
εκπεηξηψλ, ε πξνζσπηθή δεκηνπξγία, ηα παηρλίδηα ξφισλ θαη άιια απνηεινχλ
κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο επηιεγκέλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη
δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πιαίζην γηα ηε δηεξεπλεηηθή βησκαηηθή κάζεζε.
Δπηδηψμακε ηέινο νη δξαζηεξηφηεηεο λα έρνπλ ηελ κνξθή παηρληδηνχ αθνχ ην
παηρλίδη απνηειεί ηδαληθφ φρεκα γηα ηελ έθθξαζε ησλ αλαγθψλ, ηε δφκεζε ηεο
ζθέςεο, ηελ αλάπηπμε ηεο θαληαζίαο θαη ηελ αλαθάιπςε ησλ ςπρνζσκαηηθψλ
αλαγθψλ (Κνπζνπξήο, Παπαδνγηαλλάθε 2005). Αλάκεζά ηνπο, ηα πεξηβαιινληηθά
παηρλίδηα απνηεινχλ έλα ζίγνπξν δξφκν εμνηθείσζεο ηνπ ζψκαηνο θαη ησλ
ζπλαηζζεκάησλ ησλ καζεηψλ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη έλαλ άκεζν θαη δσληαλφ
ηξφπν πξνζέγγηζεο ησλ ζχλζεησλ ιεηηνπξγηψλ ηεο θχζεο( Κνξλέι, 1994 ).

Σαπηφρξνλα ηνπο πξνζθέξνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα κνηξαζηνχλ κηα δηαζθεδαζηηθή θαη
ζπλαξπαζηηθή εκπεηξία

ΤΝΟΠΣΙΚΗ
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΣΟΤ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ
ΦΑΚΔΛΟΤ “ηης θάλαζζας και ηοσ βοσνού, οι θηζασροί ηοσ Πηνειού”
Ο Δθπαηδεπηηθφο θάθεινο απνηειείηαη απφ απηνδχλακεο θαη αιιεινζπλδεφκελεο
επηκέξνπο ελφηεηεο θαη αληαπνθξίλεηαη ζην παηδαγσγηθφ αίηεκα ηεο επνρήο γηα ηελ
νιφπιεπξε αλάπηπμε ησλ καζεηψλ, ηε ζχλδεζε ηεο γλψζεο κε ηηο εκπεηξίεο θαη ηελ
θαζεκεξηλή δσή θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ηεο δηδαθηηθήο πξάμεο κε βησκαηηθέο κεζφδνπο
δηδαζθαιίαο.
Ο θάθεινο πεξηιακβάλεη :
 Πιεξνθνξηαθφ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ηα ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηνρήο (θάξηεο πιεξνθνξηψλ)
 Τιηθφ γηα ηνπο καζεηέο κε πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο (θχιια εξγαζίαο ,
παδι)
 Γχν παηρλίδηα κε απνθιεηζηηθφ απνδέθηε ηα παηδηά
 Έλα ράξηε ηεο πεξηνρήο
 Έλα πιήξεο εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα

Περιγραθή ηοσ περιετομένοσ ηοσ θακέλοσ
Πιεροθορηαθό θαη θφηογραθηθό σιηθό γηα ηολ/ηελ εθπαηδεσηηθό : Σν πιηθφ είλαη
δηακνξθσκέλν ζε θάξηεο. Κάζε κία πεξηιακβάλεη εηθφλεο θαη θείκελα ζρεηηθά κε
πνηθίιεο πηπρέο ηνπ ηφπνπ (ηζηνξία, κπζνινγία, ρισξίδα, παλίδα, πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα). Μπνξνχλ λα δψζνπλ ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ
θαη ηαπηφρξνλα λα απνηειέζνπλ εθπαηδεπηηθφ πιηθφ γηα δξαζηεξηφηεηεο ζηελ ηάμε
κε ηνπο καζεηέο. Γηα παξάδεηγκα, δηαρσξηζκέλν ην θείκελν απφ ηηο εηθφλεο κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη σο παηρλίδη ηάμεο. Ο/Ζ εθπαηδεπηηθφο κνηξάδεη ζε νκάδεο καζεηψλ ηηο
θάξηεο κε ηηο εηθφλεο. Αθνχ ηηο παξαηεξήζνπλ, ν εθπαηδεπηηθφο δηαβάδεη ηα θείκελα
θαη θάζε νκάδα πξνζέρεη ψζηε λα δηαπηζηψζεη αλ ην θείκελν ηαηξηάδεη ζηελ εηθφλα
πνπ έρεη. Σν παηρλίδη νινθιεξψλεηαη φηαλ φιεο νη νκάδεο έρνπλ αληηζηνηρίζεη θείκελα
θαη εηθφλεο. Με ηηο θαηάιιειεο εξσηήζεηο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα εκπινπηίζεη ηε
δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνχ.
Τιηθό γηα ηοσς καζεηές (θύιια εργαζίας): Οη δξαζηεξηφηεηεο ζπλδένληαη
δηαζεκαηηθά κε πνηθίια καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο (Μαζεκαηηθά,
Μειέηε Πεξηβάιινληνο, Γιψζζα, Αηζζεηηθή Αγσγή, Φπζηθή Αγσγή, Ηζηνξία)
(εηθ.2,3).Ζ δξαζηεξηφηεηα «Δλψλνληαο ηα θνκκάηηα ηνπ κχζνπ θαη ηεο Ηζηνξίαο» δελ
έρεη ηε κνξθή θχιινπ εξγαζίαο αιιά απνηειεί έλα παδι κε ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο
ζε έκκεηξν ιφγν, ην νπνίν ζπλζέηνπλ νη καζεηέο δνπιεχνληαο ζε ηφζεο νκάδεο φζα
θαη ηα θνκκάηηα ηνπ παδι.

Για το Πημειό διαδηλώμω,
φίλος τοσ εγώ δηλώμω.

Ζωμταμεύει
η Δάφμη και ο Απόλλωμ

Οογαμώζηε μια διαδήλτζη διαμαοηροίαπ
για ηη ζτηηοία ηξρ Πημειξύ.
Σρμπληοώζηε ηα παμό
με αμάλξγα ζρμθήμαηα.

ηερνη
λτμα ή μια ζρμέμ
ηπ και ηξρ Απόλ
ξ, έμα
Ο μύθξπ ηηπ Δάθμ δημξζιξγοάθξπ από έμα δέμηο
πξρ παίομει έμαπ σάοι πξρ ζξρμ ζηξμ Πημειό;
δημιξρογήζηε
επ,
πξρλί και έμα
ξμάδ
ηε
αμ διαλένεηε θηιάν ηξρπ. Παοξρζιάζηε ηη
ε
Όπξιξ θέμα κι
δοαμαηξπξιήζη
ίζεηε ηξ
επ για μα κεοδ
διαλόγξρπ και
ρπόλξιπεπ ξμάδ
δξρλειά ζαπ ζηιπ
ςειοξκοόηημα.

Μιλάμε
δέμτρα, ψάρια και ποσλιά!
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Εηθόλα 2

Εηθόλα 3

Παητλίδηα: α) Σφκπνια κλήκεο: Υαξαθηεξηζηηθέο θσηνγξαθίεο ηεο πεξηνρήο ζε
δχν αληίγξαθα ηνπνζεηνχληαη αλάπνδα θαη νη παίθηεο πξνζπαζνχλ λα ηηο
απνθαιχςνπλ ζπλζέηνληαο δεπγάξηα. Νηθεηήο είλαη απηφο πνπ ζα ζρεκαηίζεη ηα
πεξηζζφηεξα δεπγάξηα. β) Σν θηδάθη…ν Πελεηφο: Σν παηρλίδη απηφ παίδεηαη
ηνπιάρηζηνλ κε δχν παίθηεο νη νπνίνη ηνπνζεηνχλ απφ έλα πηφλη ν θαζέλαο ζηελ
αθεηεξία ηνπ παηρληδηνχ. Ρίρλνληαο έλα δάξη πξνρσξνχλ αλάινγα θαη πάληα
ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ ηνπο δίλνπλ νη εηθφλεο ηνπ Πελεηνχ. Αλ θάπνηνο παίθηεο
δελ πξνζθσλήζεη θάπνηα απφ ηηο θξάζεηο πνπ ηνπ ππνδεηθλχνληαη, ράλεη ηε ζεηξά
ηνπ. Νηθεηήο είλαη απηφο πνπ ζα θηάζεη πξψηνο ζην ηέξκα.

Δκπαιδεσηικό πρόγραμμα
Σν πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε νπνηνλδήπνηε
ρψξν. Ζ δνκή θαη νη δξαζηεξηφηεηεο δίλνληαη παξαθάησ:

ΤΝΟΠΣΙΚΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΟΤ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ

Σν πξφγξακκα έρεη δηάξθεηα 3 ψξεο θαη απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά δηαδνρηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κε παηγληψδε ραξαθηήξα πνπ εμαζθαιίδνπλ κηα πνιπαηζζεηεξηαθή
πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο.

κοπός ηοσ προγράμμαηος
Να γλσξίζνπλ ηνλ Γήκν Κάησ Οιχκπνπ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή κε
πξσηαγσληζηή ηνλ Πελεηφ πνηακφ.

ηότοι ηοσ προγράμμαηος






Να εμνηθεησζνχλ κε ην ηδηαίηεξν πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο θαη λ’ αληηιεθζνχλ
ηελ ζπνπδαηφηεηά ηνπ.
Να γλσξίζνπλ ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηζηνξίαο ηεο
επξχηεξεο παξαπνηάκηαο πεξηνρήο, ζπλδένληαο ην παξειζφλ κε ην παξφλ θαη
ην κέιινλ.
Να αληηιεθζνχλ ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πνηακνχ γηα ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο
ησλ παξαπήλεησλ πεξηνρψλ.
Να γλσξίζνπλ ηνλ πινχην θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ
αλαπηχζζεηαη γχξσ απφ ην πνηάκη.
Να επαηζζεηνπνηεζνχλ πεξηβαιινληηθά.




Να πεξάζνπλ απφ ηε γλψζε ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε κέζα απφ ηε
δξακαηνπνίεζε θαη ηε δσγξαθηθή.
Να εθηηκήζνπλ ηελ αμία ηεο πνιηηηζκηθήο καο θιεξνλνκηάο θαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα δηαηήξεζήο ηεο.

Τποδοτή ηων μαθηηών
Δλεκεξψλνληαη γηα ην ρψξν, ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πνπ
ζα αθνινπζήζεη ( έλα ηαμίδη κε πξσηαγσληζηή ηνλ Πελεηφ πνηακφ) θαη
εμνηθεηψλνληαη κε ηηο εκςπρψηξηεο (άζθεζε γλσξηκίαο).

Δνδεικηικές δραζηηριόηηηες
 Γηα λα βρφ ηελ ηζηορία αρτίδφ κε γεφγραθία!
Γίλνπκε ην γεσγξαθηθφ ζηίγκα ηεο πεξηνρήο, πάληα κε βαζηθφ άμνλα ηνλ Πελεηφ,
κε ηε βνήζεηα δηαδξαζηηθνχ ράξηε απφ ηνλ νπνίν απνζπψληαη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία
αλαθνξάο. Ύζηεξα απφ ζχληνκε μελάγεζε, αθαηξνχκε ηα απνζπψκελα ζεκεία θαη νη
καζεηέο θαινχληαη λα ηα επαλαηνπνζεηήζνπλ ζηε ζσζηή ηνπο ζέζε παίδνληαο ην
παηρλίδη <πνπ είλαη ηη>
 Πώς ηολ ιελ’ ηολ ποηακό; Πελεηό!
Οη καζεηέο ζε νκάδεο γίλνληαη ν Πελεηφο, παξαθνινπζνχλ ηε ξνή ηνπ θαη
επηζεκαίλνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο ηνπ απφ ηηο πεγέο σο ην
Γέιηα. Γεκηνπξγνχλ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ Πελεηνχ (γξάθνπλ ηα βαζηθά
ραξαθηεξηζηηθά, επηθνιινχλ πιηθά πνπ ζπιιέγνπλ απφ ηηο φρζεο ηνπ).
 Σο κύζο θαη ηελ ηζηορία θσλεγώ, ηο παδι θηηάτλφ ζηο ιεπηό!
Οη καζεηέο αλαδεηνχλ κπζηηθά ηνπ Πελεηνχ θαη ηεο θνηιάδαο ησλ Σεκπψλ,
πεξλψληαο απφ ηνλ κχζν ζηελ ηζηνξία. Έρνπκε δεκηνπξγήζεη έλα κνλνπάηη ζην νπνίν
έρνπκε θξπκκέλεο θάξηεο κε ηνλ κχζν θαη ηελ ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ζε έκκεηξν ιφγν.
Οη καζεηέο ζε νκάδεο αλαδεηνχλ ηα θνκκάηηα ηνπ παδι θαη μαλαζπλζέηνπλ ηελ
ηζηνξία(εηθ.4).
 Αλ ζσκάκαη θαιά… ζσκπιερώλφ ηα θελά!
ε θπιιάδηα, κέζα απφ εηθνλντζηνξίεο, νη καζεηέο ζε νκάδεο γλσξίδνπλ ηελ
ηαπηφηεηα ηεο πεξηνρήο(ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, Γέιηα, ρισξίδα, παλίδα,
δξαζηεξηφηεηεο, ζχιινγνο ΓΡΤΑ).ηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξψλνπλ ηηο ίδηεο
εηθνλντζηνξίεο, νη νπνίεο είλαη έηζη δηακνξθσκέλεο ψζηε λα κελ απνθαιχπηνπλ φια
ηα ζηνηρεία(εηθ.5).

Εηθόλα 4

Εηθόλα 5

 Γλφρίδφ….. ζσκκεηέτφ…..προζηαηεύφ…… σηοζεηώ
Οη καζεηέο κε θηάιηα παξαηεξνχλ ηε δσή (ρισξίδα, παλίδα) γχξσ απφ ηνλ
πνηακφ, αθνπγθξάδνληαη ηνπο ήρνπο θαη πηνζεηνχλ έλα θνκκάηη ηεο φρζεο.
 Νηόκηλο: δράζεης θαη αληηδράζεης!
Οη καζεηέο παξαηεξνχλ θσηνγξαθίεο ζρεηηθέο κε ηε ξχπαλζε ηνπ Πελεηνχ θαη
ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο αιπζηδσηέο αληηδξάζεηο ησλ
παξεκβάζεσλ θαη ελεξγεηψλ καο κέζα απφ έλα παηρλίδη ληφκηλν, ζηα θνκκάηηα ηνπ
νπνίνπ απεηθνλίδνληαη νη θσηνγξαθίεο.
 Μηιάλε δέληρα, υάρηα θαη ποσιηά!
Οη καζεηέο νηθεηνπνηνχληαη δηάθνξνπο ξφινπο : πνπιηά, δέληξα, ςάξηα,
εξγνζηαζηάξρεο, δεκνζηνγξάθνο, δήκαξρνο θηι., ζρεδηάδνπλ ζε νκάδεο κία
ζπλέληεπμε θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δξακαηνπνηνχλ, εθθξάδνληαο ηα ζπλαηζζήκαηα θαη
ηηο επηζπκίεο ηνπο.
 Γέθσρες: περλάφ ποηάκηα, ελώλφ ζηερηές!
Οη καζεηέο πεξλνχλ απφ ηε γλψζε ζηελ πξνζσπηθή έθθξαζε κέζα απφ ηε
δσγξαθηθή. Γεκηνπξγνχλ γέθπξεο. Σα έξγα ηνπο κε ζέκα «ΓΔΦΤΡΔ: Πεξλάσ
πνηάκηα, ελψλσ ζηεξηέο» ιεηηνπξγνχλ σο ζχκβνια ειπίδαο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο
πεξηνρήο.
 Κιείζηκο ηοσ προγράκκαηος
ε έλα πιαηαλφθπιιν αλαγξάθνληαη νη ιέμεηο
ΘΤΜΑΜΑΗ…….ΒΛΔΠΩ……ΟΝΔΗΡΔΤΟΜΑΗ ……… ηηο νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ νη
καζεηέο θαη αθήλνπλ ην θχιιν λα ην πάξεη ην πνηάκη

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιφγεζε, δνκηθφ κέξνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, αθνξά θπξίσο
ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ επηιεγεί λα γίλνληαη θαηά δηαζηήκαηα ζηε δηάξθεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα θξηζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ καζεζηαθψλ
εκπεηξηψλ ησλ καζεηψλ πνπ παίξλνπλ κέξνο.
Γηα παξάδεηγκα, ε δηαπίζησζε γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ελδηαθέξνληνο
πξαγκαηνπνηείηαη
ζε
δξαζηεξηφηεηεο
θαηαζθεπήο
(ηαπηφηεηαο,
παδι,
εηθνλνΐζηνξίαο), ελψ ε εθηίκεζε ηεο δεκηνπξγίαο ζεηηθψλ ζπλαηζζεκάησλ,
πεξηβαιινληηθήο επαηζζεηνπνίεζεο θαη δηάζεζεο ζπκκεηνρήο ζηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ πξαγκαηνπνηείηαη κε παηρλίδη ξφισλ.
Ζ αμηνιφγεζε σο πξνο ηε δηάζεζε ζπκκεηνρήο θαη ηελ επραξίζηεζε ησλ καζεηψλ
πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο (δξαζηεξηφηεηα κε
ζρεδηαζκέλν θχιιν ζην νπνίν αλαγξάθνπλ ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα, πξνηηκήζεηο) θαη
απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.
Ζ επίηεπμε ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ζηφρσλ δχζθνια εθηηκάηαη θαζψο δελ είλαη
κεηξήζηκν κέγεζνο. Οη κέρξη ζηηγκήο έξεπλεο δείρλνπλ φηη ε νπνηαδήπνηε εηθφλα
ιακβάλνπκε απφ ηελ εθαξκνγή ελφο κηθξήο δηάξθεηαο πξνγξάκκαηνο ζε ζρέζε κε
ηελ αιιαγή πνπ ζπληειείηαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν είλαη ζπγθπξηαθή, (Επγνχξε,
2005) επνκέλσο, ηέηνηνπ είδνπο αμηνιφγεζε πεξηνξίδεηαη ζηε δηαπίζησζε ησλ
πξφζθαηξσλ αηζζεκάησλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζηνπο καζεηέο.

Σέινο, ε Παηδαγσγηθή Οκάδα ηνπ σκαηείνπ“ΓΡΤΑ”, ζε ηαθηέο ρξνληθέο
πεξηφδνπο, εμεηάδεη θαη επεμεξγάδεηαη ζπλνιηθά ηα ζηνηρεία αμηνιφγεζεο, εθηηκά ηηο
ζπλζήθεο πξνεηνηκαζίαο θαη πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ηελ
πιηθνηερληθή ηνπο ππνδνκή, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε βειηίσζή ηνπο.

ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ
Ο εθπαηδεπηηθφο θάθεινο «ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ βνπλνχ, νη ζεζαπξνί ηνπ
Πελεηνχ» είλαη έθδνζε ηνπ σκαηείνπ «ΓΡΤΑ». Δπραξηζηψ ηελ παηδαγσγηθή
νκάδα ηνπ ζσκαηείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο εθπαηδεπηηθνχο Δ. Βιαρνζηέξγηνπ, Δ.
Γαδηψηε, Β. Παλαγησηίδνπ θαζψο θαη ηελ αληηπξφεδξν ηνπ ζσκαηείνπ θ. Α.
Κφζζπβα γηα ηε ζπλεξγαζία θαη ηε ζηήξημε ζηελ πινπνίεζή ηνπ.
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