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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η εηζήγεζε απηή βαζίδεηαη ζε κηα ζεηξά εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ από ηνλ ππεύζπλν Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ ην 2008, 2009 θαη 2010
κε θέληξν ηνλ αξραηνινγηθό ρώξν ηεο Διεπζίλαο. Δκπινπηηζκέλα κε ζηνηρεία ηεο
Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία δηακνξθώλνληαη ζε κεζνδνινγηθή πξόηαζε πξνζέγγηζεο
ελόο αξραηνινγηθνύ ρώξνπ. Η πξόηαζε απηή ζρεδηάδεηαη λα εθαξκνζηεί ζε νκάδεο
εθπαηδεπηηθώλ ηεο Γπηηθήο Αηηηθήο θαη από απηνύο πνιιαπιαζηαζηηθά ζε ζρνιηθέο
νκάδεο. Κάζε αξραηνινγηθόο ρώξνο απνηειεί έλα νηθνζύζηεκα πνπ θξύβεη κέζα ηνπ ηηο
δπλακηθέο αιιειεπηδξάζεηο θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο πεξηβάιινληνο θαη
απνθαιύπηεη ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνλ άλζξσπν θαη ηνπ αλζξώπνπ ζην
πεξηβάιινλ. Ο αξραηνινγηθόο ρώξνο ηεο Διεπζίλαο γηα δύν παξαπάλσ ιόγνπο κπνξεί
λα αμηνπνηεζεί εθπαηδεπηηθά, επεηδή αθελόο ζπλδέεηαη κε ηνλ αεηθνξηθό κύζν ηεο
αξπαγήο ηεο Πεξζεθόλεο θαη αθεηέξνπ βξίζθεηαη κέζα ζε έλα αζηηθό ηνπίν θαηάθνξην
από ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Γηδαθηηθή κεζνδνινγία θαη πξνηάζεηο
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αξραηνινγηθόο ρώξνο, νηθνζύζηεκα, αεηθνξία, κεζνδνινγία

ΔΙΑΓΧΓΗ
Η Εθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία ηνλίδεη φηη ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα είλαη
πξσηίζησο πξνβιήκαηα θνηλσληθά, πνπ πεγάδνπλ απφ αιιεινζπγθξνπφκελα
ζπκθέξνληα θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε ζρέζε κε ηε ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Σε
ηέηνηνπ είδνπο πξνβιεκαηηζκνχο εκπιέθεηαη ν θάζε πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα
αλαπηχμεη ηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ, ην αίζζεκα επζχλεο θαη άιιεο θνηλσληθέο αμίεο.
Μεζνδνινγηθά ν εθπαηδεπφκελνο θαιείηαη λα εληνπίζεη, λα αλαιχζεη θαη λα
εξκελεχζεη φια ηνπ ηα δεδνκέλα έρνληαο ππφςε ηνπ ηελ πνιππινθφηεηά ηνπο. Οη
ηειηθέο θξίζεηο θαη αμηνινγήζεηο ζα γίλνπλ αθνχ εξκελεπηνχλ ζε βάζνο θαη
δηαζηαπξσζνχλ νη ζέζεηο θαη νη αμίεο θαη επηιεγεί ε πην θαηάιιειε ιχζε. Η ΠΕ
εζηηάδεη ζηε δηαζαθήληζε ησλ αμηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζηνπο καζεηέο,
ψζηε λα δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο θνζκνζεσξία, λα πξνζδηνξίδνπλ ηηο δηθέο ηνπο
αμίεο θαη λα ηηο ππεξαζπίδνληαη (Φινγαΐηε & Ληαξάθνπ, 2009), ελψ παξάιιεια
πξνζαλαηνιίδεη ηνπο λένπο ζην ζεκεξηλφ πνιχπινθν θφζκν θαη ηνπο βνεζάεη λα
αληηιεθζνχλ ηελ αβεβαηφηεηα, ηηο πνιχπινθεο ζρέζεηο θαη ηελ ηνπηθή ζεκαζία
(Φινγαΐηε & Ληαξάθνπ, 2009). Δχν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΕ, ε επηζήκαλζε
ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε έκθαζε ζηα ηνπηθά
πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, αλ ζπλδπαζηνχλ, παξαπέκπνπλ ζην δηδαθηηθφ πεδίν ηεο

Τνπηθήο Θζηνξίαο θαη απνηεινχλ ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ ΠΕ θαη ΤΘ
Γεσξγφπνπινο, 2006) κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δεηνχκελα ηεο ΤΘ είλαη ε κειέηε θαη
έξεπλα ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο, πξνζπάζεηα εξκελείαο
θαη θαηαλφεζεο ησλ αιιαγψλ θαη κεηαζρεκαηηζκψλ πνπ ζπλέβεζαλ ζηα θπζηθά θαη
αλζξσπνγελή ηνπία, ψζηε λα πξνθχςεη ε ζεκεξηλή ηνπο κνξθή (επνκέλσο θαη ηα
ζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα) (Γεσξγφπνπινο, 2006).
Μέζα ζ’ απηή ηελ πνιχπινθε δηαδηθαζία ην ζρνιείν θαιείηαη λα βγεη απφ ηνλ
ζηελφ ηνπ πεξίγπξν θαη λα ζπλεξγαζηεί κε κνπζεία, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη
ηνπηθνχο θνξείο, ψζηε νη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο απηελέξγεηαο,
ζπλεξγαζίαο, ζπκκεηνρηθφηεηαο. Με ηε βησκαηηθή κάζεζε ν εθπαηδεπφκελνο
θαηαθηά πεξίπινθεο έλλνηεο, ελψ ηαπηφρξνλα απνθηά θξηηηθή ζηάζε ζηε ζχγρξνλε
ζπκπεξηθνξά, γεγνλφο πνπ ηνλ θαζηζηά ηθαλφ λα πξνηείλεη ιχζεηο. Η χπαξμε ζην
άκεζν ηνπηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ ελφο ρψξνπ θνξηηζκέλνπ κε ηζηνξηθέο κλήκεο
θαη θαηάινηπα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ πεδίν αλάπηπμεο ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο θαη
ηεο ζπκκεηνρηθφηεηαο. Τν παηδί ηνπνζεηψληαο ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζηελ ηζηνξηθή
γξακκή ηνπ ρξφλνπ πνπ μεθηλά απφ ην παξφλ θαη πξνρσξά ζην παξειζφλ, θαηαλνεί
ηελ παξνπζία ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο πξνγφλνπο ηνπ αιιά θαη κε ηνπο ζπγρξφλνπο ηνπ
(Μαηζαγγνχξαο, 2003). Εθπαηδεπφκελνο ν καζεηήο κέζα ζε έλαλ αξραηνινγηθφ ρψξν
έξρεηαη ζε επαθή φρη κφλν κε ηα απνκεηλάξηα ηνπ παξειζφληνο αιιά θαη κε ηα
ζηνηρεία θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην παξφλ ηνπ ηφπνπ (Μαηζαγγνχξαο,
2003), ηα νπνία αμηνινγεί αληηπαξαβάιινληαο θξηηηθά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ
ζήκεξα κε εθείλν ηνπ ρζεο θαζψο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ κε απηφ ζηελ
εμέιημε ηνπ ρξφλνπ.
Με ζηφρν λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη εθπαηδεπφκελνί καο ζηα ηνπηθά πξνβιήκαηα,
λα αληιήζνπλ απφ απηά ζεκαηνινγία γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ πξνγξακκάησλ,
αιιά θαη λα θάλνπλ αλαγσγέο ζε παλαλζξψπηλεο αλεζπρίεο θαη πξνβιεκαηηζκνχο,
ρξεζηκνπνηψληαο ζαλ δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ηε κειέηε πεδίνπ, ζρεδηάζακε ην
εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα «Ο ρακέλνο επηζηήκνλαο θαη ηα ιππεκέλα δέληξα», πνπ
εμειίζζεηαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο Ειεπζίλαο θαη βαζίδεηαη ζηνλ κχζν ηεο
αξπαγήο ηεο Πεξζεθφλεο, ελψ ηαπηφρξνλα αλαδεηθλχεη ηα ζχγρξνλα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο.

Η ΑΔΙΦΟΡΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΤΘΟΤ
Ο ζεβαζκφο ηνπ αξραίνπ αλζξψπνπ πξνο ηε θχζε θαη πξσηίζησο ηε γε, ηνλ
νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία ηνπ ειεπζηληαθνχ κχζνπ, έηζη ψζηε ε κε κπζνινγηθφ
θάιπκκα κεηάδνζε ηεο αξρέγνλεο ζνθίαο ζηηο επφκελεο γεληέο λα γίλεηαη κε πην
παηγληψδε θαη εχπεπην ηξφπν. Ο αξραίνο πνιηηηζκφο ρξεζηκνπνηνχζε ην κχζν
παξάιιεια κε ηελ επηζηήκε. Ελψ ζηελ Θσλία γλψξηδαλ ηε θπζηθή εμέιημε,
ρξεζηκνπνηνχζαλ κχζνπο κε ζενινγηθφ ραξαθηήξα, γηα λα νδεγνχλ ηνπο λένπο λα
ζέβνληαη ηε Γαία, ηε κεγάιε ζεά, θαιιηεξγψληαο ηελ αεηθνξηθή ζπλείδεζε ησλ
λεφηεξσλ γελεψλ.
Η αξραία Ειεπζίλα φθεηιε ηε θήκε ηεο ζην Θεξφ ηεο Δήκεηξαο πνπ ήηαλ έλα απφ
ηα ζπνπδαηφηεξα ζξεζθεπηηθά θέληξα ηνπ αξραίνπ θφζκνπ, θαη ζηα Μπζηήξηα πνπ
ηεινχληαλ εθεί (Παπαγγειή, 1994). Με ηελ επεμεξγαζία ηνπ κχζνπ ηεο αξπαγήο ηεο
Πεξζεθφλεο ν θχθινο ησλ επνρψλ, ν ζάλαηνο θαη ε αλαγέλλεζε ηεο θχζεο, ν
ζπφξνο- πινχηνο πνπ είλαη θξπκκέλνο κέζα ζηε γε (Πινχησλαο), ε γε πνπ
πξνζηαηεχεη γηα ηέζζεξηο κήλεο ηνπο ζπφξνπο (Πεξζεθφλε) θαη ηνπο επφκελνπο νθηψ
ηνπο αθήλεη λα βγνπλ έμσ, λα βιαζηήζνπλ θαη λα θαξπίζνπλ πεξλάλε ζηε ζπλείδεζε
ηνπ εθπαηδεπφκελνπ αλαπηχζζνληαο ηελ αεηθνξηθή ηνπ ζθέςε. Σηνπο ζχγρξνλνπο

αλζξψπνπο ε εξκελεία ηνπ κχζνπ απνθαιχπηεη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ ζηε
ζπλείδεζε ηνπ αξραίνπ πνιηηηζκνχ ζαλ πεξηβαιινληηθή επζχλε.

ΣΟ ΔΝΑΡΙΟ
Οη εθπαηδεπφκελνη εηζέξρνληαη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν θαη ζηέθνληαη θνληά
ζηελ Είζνδν. Σε πξψην πιάλν αληηθξίδνπλ κηα ειηά, ε νπνία έρεη ζθεπαζηεί κε καχξν
ηνχιη απφ ηνλ εθπαηδεπηή. Σχκθσλα κε ηνλ νκεξηθφ χκλν, πνίεκα ηνπ 600 π.Φ.,
(Πξέθα-Αιεμαλδξή, 1997) ε Δήκεηξα, κεηά ηελ απαγσγή ηεο Κφξεο ηεο,
πεξηπιαλψκελε βξέζεθε ζηελ Ειεπζίλα θάησ απφ κηα ειηά. Τν πξψην δήηεκα πνπ
ηίζεηαη ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο είλαη λα ζθεθηνχλ θαη λα θάλνπλ ππνζέζεηο «γηαηί ηα
δέληξα είλαη ιππεκέλα». Οη ππνζέζεηο θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηή ρσξίο
πεξαηηέξσ ζρνιηαζκφ θαη επεμεξγαζία, απιά αλαθέξεηαη φηη ην κπζηήξην ζα ιπζεί
ζην ηέινο.
Σηε ζπλέρεηα κε κηα θφθθηλε ηαηλία επηζεκαίλεηαη έλαο απ’ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, ν νπνίνο θαη αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ «Καιιία», ελφο παηδηνχ πνπ
έρεη έξζεη απφ ηελ Αζήλα, γηα λα ηνπο μελαγήζεη ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν. Με ηνλ
ηξφπν απηφ νη κηθξνί εθπαηδεπφκελνη ηαπηίδνληαη αθελφο κε ηνλ ζπλνκήιηθφ ηνπο θαη
αθεηέξνπ κεηαθέξνληαη ζην θιίκα ηεο αξραίαο επνρήο. Γηα ηελ θαιχηεξε εηζαγσγή
ηνπ ζην ξφιν ηνπ «Καιιία» ηνχ ηίζεληαη εξσηήζεηο φπσο: Έρεηο έξζεη απφ ηελ Αζήλα
καδί κε ηνλ παηέξα ζνπ; Ο παηέξαο ζνπ ζπκκεηέρεη ζηα Ειεπζίληα Μπζηήξηα; Εζχ
μέξεηο γηαηί δελ ζπκκεηέρεηο; Πψο πεξλάο ηηο ψξεο ζνπ εδψ ζηνλ ηεξφ ρψξν ηεο
Ειεπζίλαο; Ο εθπαηδεπηήο αμηνπνηεί θαηάιιεια ηηο απαληήζεηο ηνπ «ήξσα», γηα λα
δψζεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ γηα ηε ρξήζε ηνπ ηεξνχ ρψξνπ θαη ηα
ηεθηαηλφκελα ζ’ απηφλ.
Η επφκελε ζηάζε είλαη δίπια ζηα Μεγάια Πξνπχιαηα. Εδψ γίλεηαη κηα εηζαγσγή
γηα ην κπζηήξην πνπ επηθξαηεί ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ζηνλ αξραηνινγηθφ ρψξν ηεο
Ειεπζίλαο. Έλαο επηζηήκνλαο- αξραηνιφγνο θαη θπζηθφο ηαπηφρξνλα-, πνπ εδψ θαη
θαηξφ κειεηά ηελ πεξηνρή θαη γλσξίδεη θαιά γηαηί ηα δέληξα είλαη ιππεκέλα, έρεη
εμαθαληζηεί. Σην ζεκείν απηφ δίλεηαη ζην ρέξη ηνπ Καιιία ην πξσηνζέιηδν ηεο
ηνπηθήο εθεκεξίδαο πνπ αλαθέξεη ην έθηαθην γεγνλφο. Οη εθπαηδεπφκελνη εθθξάδνπλ
αλνηθηά ηηο ζθέςεηο ηνπο θαη δηαηππψλνπλ ππνζέζεηο, νη νπνίεο θαη πάιη
θαηαγξάθνληαη ρσξίο ζρνιηαζκφ. Σηε ζπλέρεηα έλα κάηζν ηζαιαθσκέλα θχιια απφ
εκεξνιφγην, πάλσ ζηα νπνία είλαη γξακκέλεο κεκνλσκέλεο θξάζεηο, δίλνληαη ζηα
ρέξηα ηνπ Καιιία. Ο Καιιίαο εξσηάηαη: Θέιεηο ηψξα λα καο πεηο πψο αλαθάιπςεο ην
εκεξνιφγην ηνπ ρακέλνπ επηζηήκνλα; Πνχ βξήθεο απηέο ηηο ζεκεηψζεηο; Μπνξείο λα
ηηο δηαβάζεηο θσλαρηά; Ο Καιιίαο δηαβάδεη θξάζεηο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο,
φπσο: «Θα πεζάλεη ε θχζε φιε», «Ο καχξνο θαπλφο κάο πλίγεη» «Τα κάξκαξα
αξγνπεζαίλνπλ», «Τα ζηάρηα εμαθαλίζηεθαλ εληειψο», «Τα πνπιηά ζηακάηεζαλ λα
θειαεδνχλ», «Τν ρψκα δελ αλαπλέεη», «Τν άγαικα ηεο Δήκεηξαο θιαίεη κφιηο
ζθνηεηληάζεη», «Η ραξά έζβεζε απ’ ηα πξφζσπα ησλ γεσξγψλ». Ζεηείηαη απφ ηελ
νκάδα λα εξκελεχζεη ηα γξαθφκελα παξαηεξψληαο θαιά ην ηνπίν γχξσ κε ηηο
ζχγρξνλεο παξεκβάζεηο. Οη εθπαηδεπφκελνη θάλνπλ ππνζέζεηο, νη νπνίεο
θαηαγξάθνληαη.
Σηε ζπλέρεηα πξνρσξψληαο ζηε δξάζε, γηα λα ιχζνπλ ηα δπν κπζηήξηα, ησλ
ιππεκέλσλ δέληξσλ θαη ηνπ ρακέλνπ επηζηήκνλα, νη εθπαηδεπφκελνη ρσξίδνληαη ζε
νκάδεο. Σηφρνο ησλ νκάδσλ είλαη λα αλαθαιχςνπλ ζε ρξφλν πξνθαζνξηζκέλν φζα
πεξηζζφηεξα θπζηθά ζηνηρεία κπνξνχλ πάλσ ζηηο αξραίεο θαηαζθεπέο. Σπγθεθξηκέλα
ηνπο δεηείηαη λα αλαθαιχςνπλ πνχ ππάξρεη λεξφ, θσηηά, δψα, ζηάρηα, άλζε θαη άιια.
Σε πιαζηηθνπνηεκέλεο θαξηέιεο ηνχο δίλνληαη νδεγίεο γηα ηελ αλαγλψξηζε απηψλ ησλ
θαηαζθεπψλ, ηηο νπνίεο πξέπεη λα αλαθαιχςνπλ πεξηεγνχκελνη κε εζπρία αλάκεζα

ζηα κλεκεία. Οδεγνχληαη έηζη κφλνη ηνπο ζηελ εμεξεχλεζε ηνπ αξραηνινγηθνχ
ρψξνπ.
Η ζπγθέληξσζε ησλ νκάδσλ γηα ηελ αλαθνίλσζε ησλ αλαθαιχςεψλ ηνπο γίλεηαη
ζην Τειεζηήξην. Έρνπλ αλαθαιχςεη ηηο ζξηακβηθέο αςίδεο θαη ηα δηαθνζκεκέλα
βάζξα κε ηηο δάδεο, ην Καιιίρνξν Φξέαξ θαζψο θαη ηε ξσκατθή θξήλε πνπ πεξηείραλ
λεξφ, ηελ κεηφπε κε ηα ζηάρηα θαη ηνλ ξφδαθα δίπια ζην Πινπηψλην ζπήιαην, έρνπλ
πεξάζεη απφ Μεγάια θαη Μηθξά Πξνπχιαηα, έρνπλ θηάζεη κέρξη ην Τειεζηήξην
(Πξέθα-Αιεμαλδξή, 1997). Εδψ ζπλζέηνπλ φινη καδί ηνλ κχζν ηεο αξπαγήο ηεο
Πεξζεθφλεο, ηα γεγνλφηα ηνπ νπνίνπ αληηζηνηρίδνπλ κε ηα ηνπφζεκα ηνπ
αξραηνινγηθνχ ρψξνπ. Σηε ζπλέρεηα γίλεηαη απ’ φινπο κηα εξκελεία ηνπ κχζνπ θαη
ζπζρεηηζκφο ηνπ κε ηα Ειεπζίληα Μπζηήξηα.
Αθφκα φκσο ηα δέληξα δελ έρνπλ απνβάιεη ηε ιχπε ηνπο. Πξέπεη ηψξα νη
καζεηέο λα ζρεκαηίζνπλ κηα πνκπή κε επηθεθαιήο ηνλ Καιιία, γηα λα νδεγεζνχλ ζην
Μνπζείν, φπνπ ζα αλαθαιχςνπλ αθφκε πεξηζζφηεξα θπζηθά ζηνηρεία. Όπσο νη
αξραίνη κπεκέλνη, ν θαζέλαο ζα κεηαθέξεη ζαλ πξνζθνξά ζηε ζεά Δήκεηξα φ,ηη πην
ηαπεηλφ κπνξεί- έλα ρνξηαξάθη, έλα πεηξαδάθη. Η ζεά βξίζθεηαη κέζα ζην Μνπζείν
θαη είλαη εχθνια αλαγλσξίζηκε, γηαηί είλαη ην πην κεγάιν θαη εληππσζηαθφ άγαικα.
Μπξνζηά ζην άγαικα ηεο Δήκεηξαο ηνχο δίλνληαη θαη πάιη θαξηέιεο κε νδεγίεο,
ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο αλαδεηνχλ ζηηο πξνζήθεο ηα θπζηθά ζηνηρεία, κεηαμχ ησλ
νπνίσλ θαη δψα πνπ έρνπλ ηδηαίηεξν ζπκβνιηζκφ. Κάζε δεπγάξη αλαιακβάλεη σο
απνζηνιή λα αλαθαιχςεη έλα ζπγθεθξηκέλν έθζεκα, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ζα
παξνπζηάζεη ζηνπο ππφινηπνπο. Τν πξψην κέξνο ηεο εηζήγεζεο θιείλεη κε ηελ
αλαθεθαιαίσζε ηνπ κχζνπ θαη ηε ζχλδεζή ηνπ κε ηα εθζέκαηα ηνπ Μνπζείνπ.

ΤΝΓΔΗ ΜΔ ΣΑ ΤΓΥΡΟΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
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ΣΟ

Η νκάδα βγαίλνληαο απφ ην Μνπζείν αληηθξίδεη έλα ηκήκα ηεο πφιεο κε ηα
εξγνζηάζηα, ην ιηκάλη θαη ηελ νηθηζηηθή αλάπηπμε. Σηελ άθξε ηεο απιήο ηνπ
Μνπζείνπ φκσο πεξηκέλεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κία έθπιεμε: εθεί δεκέλνο ζε κηα
θνιψλα βξίζθεηαη ν επηζηήκνλαο- έλαο εζεινληήο- πνπ κφιηο ηνλ πιεζηάδνπλ, εθείλνο
μεζηνκίδεη ε θξάζε «Πξνζηαζία φζσλ έρεηε» θαη ιηπνζπκά.
Εδψ δεηείηαη απφ ηνπο καζεηέο λα εξκελεχζνπλ ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ
επηζηήκνλα ζπλδπάδνληαο ηηο εηθφλεο ηεο ζχγρξνλεο πφιεο πνπ βιέπνπλ γχξσ ηνπο.
Γηα λα γίλεη απηφ, παξαηεξνχλ ζησπεξά θαη θαηαγξάθνπλ ζην κπαιφ ηνπο εηθφλεο ηεο
ζχγρξνλεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σηε ζπλέρεηα θιείλνπλ γηα ιίγν ηα κάηηα θαη «βιέπνπλ»
ηελ Ειεπζίλα ησλ αξραίσλ ρξφλσλ, ηφηε πνπ ν ρψξνο απηφο ήηαλ ηεξφο γηα ηνπο
αλζξψπνπο. Τηο αληηζέζεηο απηέο ε θάζε νκάδα ζα απνηππψζεη ζε ραξηί κε κηα θξάζε
ηνπ ηχπνπ: «Σήκεξα ππάξρνπλ εξγνζηάζηα, ηφηε ππήξραλ ρσξάθηα κε ζηάρηα». Με
απηφ ηνλ ηξφπν παξαηεξνχλ κε πεξηζζφηεξε πξνζνρή θαη θαηαγξάθνπλ ηηο
αιινηψζεηο πνπ έρεη ππνζηεί ην θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ απφ ηελ
παξέκβαζε ηνπ ζχγρξνλνπ πνιηηηζκνχ, πξνζπαζψληαο λα εμεγήζνπλ ηηο κεηαβνιέο
πνπ έρεη ππνζηεί ην θπζηθφ ηνπίν.
Καηφπηλ θαινχληαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, δειαδή πνηεο απφ ηηο
παξεκβάζεηο απηέο ζπληζηνχλ πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα θαη γηαηί. Εληνπίδνληαη θαη
νκαδνπνηνχληαη ηα ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ, ηελ
θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο, φπσο ε αληηθαηάζηαζε ηεο γεσξγίαο απφ ηε
βηνκεραλία, ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, ε ηζηκεληνπνίεζε ηεο γεο, ε κε χπαξμε
ειεχζεξσλ ρψξσλ, ε ζαιάζζηα ξχπαλζε, ε πιήξεο αζηηθνπνίεζε ηνπ αγξνηηθνχ
ηνπίνπ, νη κεηαβνιέο ζηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ ηφπνπ θ.ι.π. Καηαγξάθνληαη
απφ ηνλ εθπαηδεπηή ζε κεγάιν επνπηηθφ ραξηί ζρεκαηίδνληαο ελλνηνινγηθφ ράξηε

(concept map) γχξσ απφ ηελ θχξηα έλλνηα «Πξνβιήκαηα». Πξνζπαζνχλ ζηε ζπλέρεηα
λα αληρλεχζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ εδψ, πνηεο δπλάκεηο ιεηηνχξγεζαλ γηα ηε
δεκηνπξγία απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα ζπζρεηίζνπλ ηηο έλλνηεο κεηαμχ ηνπο
νκαδνπνηψληαο ηηο ζε έλλνηεο γέλνπο, ππάιιειεο θαη επάιιειεο έλλνηεο
(Μαηζαγγνχξαο, 2006).
Σηε ζπλέρεηα είλαη ζθφπηκν λα γίλεη λνεκαηηθή επεμεξγαζία ηεο έλλνηαο
«Αεηθνξία» θαη λα αλαδεηεζνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νη παξάγνληεο πνπ
νδεγνχλ ηνλ ηφπν ζε έλα αεηθνξηθφ κέιινλ θαη απηνί πνπ ζπληεινχλ ζηελ πιήξε
θαηαζηξαηήγεζε ηεο αεηθνξίαο. Σ’ απηφ ην ζεκείν δεηείηαη απφ ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο λα πξνηείλνπλ δξάζεηο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε αεηθνξηθή δηαρείξηζε
ηεο πεξηνρήο. Απηφ ζα γίλεη ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηειεπηαία ιφγηα ηνπ επηζηήκνλα θαη
ην απνηέιεζκα ζα είλαη λα έξζεη πάιη ε ραξά ζηα ιππεκέλα δέληξα ηεο Ειεπζίλαο. Οη
απαληήζεηο ηνπο ζπκπιεξψλνληαη πάλσ ζηνλ ελλνηνινγηθφ ράξηε ζε ζπζρεηηζκφ κε
ηα πξνβιήκαηα, πνπ έρνπλ ήδε θαηαγξαθεί. Καηφπηλ ηνχο δίλεηαη απφ έλα
ρξσκαηηζηφ ραξηί πάλσ ζην νπνίν γξάθνπλ ηελ πξφηαζή ηνπο κε ηηο δξάζεηο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο.
Σαλ ηειεπηαία δξάζε νη καζεηέο νδεγνχληαη ζηε «ιππεκέλε ειηά», απ’ ηελ νπνία
εμνπζηνδνηνχληαη λα μεζθίζνπλ ην καχξν ηνχιη θαη λα θξεκάζνπλ ζηα θιαδηά ηεο ηα
πνιχρξσκα ραξηηά κε ηηο πξνηάζεηο ηνπο. Η ηξαγσδία έρεη νδεγεζεί ζηελ «θάζαξζε»
κε έλα εηθαζηηθφ απνηέιεζκα. Τψξα νη νκάδεο είλαη ειεχζεξεο λα παίμνπλ «δσληαλή
ηξίιηδα» κπξνζηά ζηα Μεγάια Πξνπχιαηα, ζηα ζθαιηά ησλ νπνίσλ ππάξρνπλ
ραξαγκέλεο απ’ ηα παηδηά ησλ αξραίσλ ρξφλσλ ηξεηο ηξίιηδεο, λα δξακαηνπνηήζνπλ
ζην Πινπηψλην ηελ αξπαγή ηεο Πεξζεθφλεο θαη ηελ επηζηξνθή ηεο απφ ηνλ Άδε ζηε
κεηέξα ηεο, λα δσγξαθίζνπλ ην κχζν ή ηα ζχκβνια ηεο Δήκεηξαο κε έλα ζχγρξνλν
ηξφπν.
Ο εθπαηδεπηήο ζπγθεληξψλεη φιν ην πιηθφ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ
εθπαηδεπφκελσλ θαη ζέηεη ην εξψηεκα πψο κπνξεί απηφ λα αμηνπνηεζεί, ψζηε λα
επαηζζεηνπνηεζεί ε θνηλσλία γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ηελ πξνζηαζία
ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο πξνο ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Οη πξνηάζεηο ησλ
καζεηψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη ε ζχλζεζε ελφο θνιιάδ θαη ε αλάξηεζή ηνπ ζαλ παλψ
ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ, ε δεκνζίεπζε ζηνλ ηνπηθφ ηχπν ή ε αλάξηεζε άξζξσλ ζην
δηαδίθηπν, ε απνζηνιή ησλ πξνηάζεσλ ζε αξκφδηνπο θνξείο θιπ, αμηνπνηνχληαη
θαηάιιεια θαη ελεκεξψλνληαη νη καζεηέο γη’ απηφ.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με ηελ παξνχζα δηδαθηηθή πξφηαζε επηρεηξήζακε λα θαηαδείμνπκε ηελ ζπκβνιή
ηεο πνιηηηζηηθήο καο θιεξνλνκηάο ζε κηα Πεξηβαιινληηθή Εθπαίδεπζε πνπ ζηνρεχεη
ζηελ Αεηθνξία. Τν δηαρξνληθφ ηδεν-θηινζνθηθφ ππφβαζξν ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηζκνχ
θαη ηα κλεκεία πνιηηηζκνχ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα
εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, ζηνρεχνληαο ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο
φισλ εθείλσλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ζπλδηακνξθψλνπλ ην ζχγρξνλν αζηηθφ ηνπίν θαη
επζχλνληαη γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Η αλάπηπμε ζηνπο καζεηέο ζεηηθψλ
ζηάζεσλ θαη δεμηνηήησλ γηα δξάζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζεσξνχκε φηη απνηεινχλ
αλαγθαία ζηνηρεία γηα ην ζρεδηαζκφ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ην πεξηβάιινλ
θαη ηελ αεηθνξία. Η αιιειεπίδξαζε ησλ ηξηψλ παξαγφλησλ «πεξηβάιινλ- θνηλσλίανηθνλνκία» θαη ε δηαζαθήληζε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο ησλ ελλνηψλ απηψλ θαη ησλ
ζπζρεηίζεψλ ηνπο απνηειεί αλαγθαία ζπλζήθε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο
πεξηβαιινληηθήο θξίζεο θαη ησλ θνηλσληθψλ δεηεκάησλ απφ ηνπο απξηαλνχο
ελεξγνχο πνιίηεο.
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