1

Έλα εθπαηδεπηηθό Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα:
«Σα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά
ζηε Γεκνηηθή καο Παξάδνζε»
Δσδοκία Βλάτοσ

Γηεπζύληξηα 34νπ Γεκνηηθνύ ρνιείνπ Αζελώλ
Αγίαο Δηξήλεο 14 111 46 Γαιάηζη
vlachouevi@gmail.com

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
H θεωρηηική καηάρηιζη για ηο περιβάλλον και ηην σγιεινή διαηροθή και η απόκηηζη
περιβαλλονηικής ζσνείδηζης και ζωζηών διαηροθικών ζσνηθειών από ηοσς μαθηηές,
μπορεί να αποηελέζει μέρος ηης μαθηζιακής διαδικαζίας και ηοσ πεδίοσ εργαζίας ζε
κάθε ηύπο ζτολείοσ με ηη τρήζη καηάλληλων παιδαγωγικών μεθόδων, για μια διεπιζηημονική, διαθεμαηική προζέγγιζη ηοσ θέμαηος. Σηο πλαίζιο ηοσ προγράμμαηος αναπηύτθηκαν διάθορες δράζεις και δραζηηριόηηηες ηων μαθηηών μέζα ζηο ζτολείο (δημιοσργία ζτολικού λατανόκηποσ) αλλά και ζηο εσρύηερο πεδίο εργαζίας, ηο οποίο ήηαν ηο
κονηινό Άλζος ηοσ Προθήηη Ηλία, ηο Άλζος Βέικοσ, η λαϊκή Αγορά και διάθορα εργαζηήρια ηετνιηών. Κύριος ζκοπός ηοσ προγράμμαηος ήηαν η καλύηερη διαθεμαηική γνωριμία ηων μαθηηών με ηα θρούηα και ηα λατανικά, καθώς επίζης να έρθοσν ζε επαθή
με ηη θσζιολαηρία ποσ εμπεριέτεηαι ζηη δημοηική μας παράδοζη, διαμορθώνονηας,
ηασηότρονα, μια θεηική περιβαλλονηική ζσνείδηζη και εσαιζθηζία για ηην προζηαζία
ηοσ περιβάλλονηος και ειδικόηερα για ηη ζωζηή διατείριζη ηων θρούηων και ηων λατανικών.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Στολικό Πρόγραμμα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλονηική Δκπαίδεσζη, Γημοηική Μοσζική Παράδοζη,
θρούηα, λατανικά.

ΔΙΑΓΧΓΗ
ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΟ
Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε ηόζν κε πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα όζν θαη κε εθπαηδεπηηθά.
Πεξηβαιινληηθά: Γηαηί ην ζέκα καο αλαθέξεηαη ζηα θπηά ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο θαη εηδηθά ζηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ηνπ ηνπηθνύ καο πεξηβάιινληνο
Δθπαηδεπηηθά: Δπεηδή ην ζέκα καο κπνξεί λα απνηειεί κέξνο ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο θαη ηνπ πεδίνπ εξγαζίαο ζε θάζε ηύπν ζρνιείνπ κε ηε ρξήζε θαηάιιεισλ
παηδαγσγηθώλ κεζόδσλ, γηα κηα δηεπηζηεκνληθή, δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκα-
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ηνο, δεδνκέλνπ όηη ζπζρεηίδεη ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά κε ηελ μέλε θαη ειιεληθή
κνπζηθή παξάδνζε θαη ηδηαίηεξα κε ηα δεκνηηθά καο ηξαγνύδηα.
Δηδηθόηεξα:
Ζ ζρέζε ηνπ ζέκαηνο κε πνιιέο ελόηεηεο ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη θπξίσο κε ην κάζεκα «Μελέηη Περιβάλλονηος»
Ζ εθδήισζε ηεο επηζπκίαο ησλ καζεηώλ
Ζ θαζεκεξηλή επαθή ησλ καζεηώλ κε ην αληηθείκελν ηνπ ζέκαηνο
Ζ δπλαηόηεηα λα δξάζνπλ ζην ηνπηθό πεξηβάιινλ θαη λα ην γλσξίζνπλ θαιύηεξα.
Ζ δπλαηόηεηα ζύλδεζεο ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε θνξείο θαη πξόζσπα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα
Ζ δπλαηόηεηα λα ζπιιέμνπλ θαη λα γλσξίζνπλ ηα παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα πνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά, λα ηα ηξαγνπδήζνπλ θαη λα ηα ρνξέςνπλ ηαπηόρξνλα.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
Οη άκεζνη εθπαηδεπηηθνί ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ ήηαλ γλσζηηθνί, θνηλσληθνί, ςπρνθηλεηηθνί, ζπλαηζζεκαηηθνί θαη παηδαγσγηθνί.
Αλαιπηηθόηεξα νη ζηόρνη απηνί απνβιέπνπλ ζην:
Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά ηεο Διιεληθήο γεο, ηε ρξήζε ηνπο θαη ηηο ζεξαπεπηηθέο ηνπο ηδηόηεηεο .
Να εληνπίζνπλ ην θνληηλό ηνπο πεξηβάιινλ (Άιζνο Πξνθήηε Ζιία, Άιζνο Βέηθνπ) θαη λα εζηζηνύλ ζηελ παξαηήξεζε θαη ηελ έξεπλα.
Να εμνηθεησζνύλ κε ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ
Να ζπζρεηίζνπλ ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά κε ηελ ιατθή ειιεληθή θαη μέλε κνπζηθή παξάδνζε θαη θπξίσο κε ηα δεκνηηθά ηξαγνύδηα.
Να γλσξίζνπλ ηελ πξνζθνξά ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, ζηελ Διιάδα θαη ζην Δμσηεξηθό (ηνπηθά, εζληθά, παγθόζκηα) σο πξνο ηελ
νηθνλνκία, ηε δηαηξνθή, ηελ πγεία θαη ηνλ πνιηηηζκό(νηθνλνκηθά, θνηλσληθά, πνιηηηζηηθά θαη πεξηβαιινληηθά)
Να παίμνπλ, λα ηξαγνπδήζνπλ, λα ρνξέςνπλ θαη λα εθθξαζηνύλ θαιιηηερληθά
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ησλ θξνύησλ θαη ηεο δσήο
Να απνθηήζνπλ γλώζεηο, ζηάζεηο, θίλεηξα θαη αίζζεκα πξνζσπηθήο δέζκεπζεο
γηα αηνκηθή θαη πξνζσπηθή εξγαζία γηα ηελ πινπνίεζε ζσζηώλ ηξόπσλ ρξήζεο
θαη δηαρείξηζεο ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ
Να ζπκβάιινπλ νη καζεηέο ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία.
Να εθαξκόζνπλ ζπιινγηθέο δξάζεηο γηα επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πνιίηε
Να ζπιιέμνπλ ην θαηάιιειν πιηθό, λα ην αμηνινγήζνπλ, λα ην επεμεξγαζηνύλ
αλαπηύζζνληαο επηζηεκνληθή λννηξνπία θαη εξεπλεηηθή ηθαλόηεηα.
Να δηακνξθώζνπλ ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ
θαη λα πηνζεηήζνπλ έλα ζεηηθό πξνζσπηθό θώδηθα ζπκπεξηθνξάο σο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πγηεηλή δηαηξνθή.
Να εξγαζηνύλ νκαδνζπλεξγαηηθά θαη λα αλαπηύμνπλ θξηηηθή ζθέςε θαη άιιεο
δεμηόηεηεο.
Ζ εθαξκνγή/αμηνπνίεζε/αμηνιόγεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο κεζόδνπ θαη ηεο ζπζηεκηθήο δηαζεκαηηθήο ζπζρέηηζεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ζηε ζρεδίαζε, ηελ νξγάλσζε θαη
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ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη Αγσγήο Τγείαο δξαζηεξηνηήησλ (κέζνδνο project)
Ο ηειηθόο θαη απώηεξνο εθπαηδεπηηθόο ζθνπόο ήηαλ ε δεκηνπξγία ελόο καζεηή/πνιίηε ν νπνίνο λα κπνξεί λα επαηζζεηνπνηεζεί ζε πεξηβαιινληηθά θαη Αγσγήο
Τγείαο ζέκαηα/δεηήκαηα, ηα νπνία έρεη πξνζεγγίζεη θαη κέζα από ελδηαθέξνληα θαη
πξαθηηθέο ηεο ειιεληθήο ιατθήο δεκνηηθήο παξάδνζεο αιιά θαη λα έρεη κάζεη λα
δξαζηεξηνπνηείηαη θαη λα δξα κε κέζνδν θαη απνηέιεζκα.

ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Ζ πξνζέγγηζε είλαη δηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή. Αθνινπζήζεθε ε εξεπλεηηθή,
επηζηεκνληθή εθπαηδεπηηθή κεζνδνινγία, κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε εθπαηδεπηηθώλ πεξηβαιινληηθώλ θαη Αγσγήο Τγείαο δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ.
Ζ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο έγηλε κε: ζρεδίαζε, νξγάλσζε, αμηνιόγεζε θαη
δεκνζηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ/δξάζεσλ (project, Karl frey),
κέζα ζηηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ, ζην ζρνιηθό θήπν, ζηα πεδία (Άιζε, δαζύιιηα, ζηε ιατθή αγνξά, ζηα εξγαζηήξηα δαραξνπιαζηηθήο θ.ιπ.).
Αμηνπνηήζεθαλ κέζνδνη κε ηηο νπνίεο νη καζεηέο εξγάζηεθαλ ζπκκεηνρηθά, ζπιινγηθά, εξεπλεηηθά, βησκαηηθά θαη αλαδήηεζαλ, αλαθάιπςαλ, ζπλέιεμαλ επεμεξγάζηεθαλ θαη παξνπζίαζαλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο θαη απόςεηο.
πγθεθξηκέλα αθνινπζήζεθαλ ηα εμήο ζηάδηα ηα νπνία εθαξκόδνληαη θαη ζην βηβιίν ησλ Φπζηθώλ Δπηζηεκώλ ηεο Δ΄ θαη Σ΄ ηάμεο, Φσζικά-Δρεσνώ και Ανακαλύπηω.
Έλαπζκα ελδηαθέξνληνο: Αλαδεηήζεθαλ ελαύζκαηα πνπ πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ γηα ζρεηηθέο παξαηεξήζεηο θαη πιεξνθνξίεο (Σν έλαπζκα δόζεθε
θάλνληαο έλα πεξίπαην ζην δαζύιιην ηνπ Πξνθήηε Ζιία θαη ζπδεηώληαο γηα ηα θαηεζηξακκέλα λεξάληδηα από κηα πξόζθαηε λεξνπνληή).
Πξνβιεκαηηζκόο θαη παξόηξπλζε ησλ καζεηώλ: γηα δηαηύπσζε ππνζέζεσλ θαη
πξναληηιήςεσλ ώζηε λα εληζρπζνύλ επνηθνδνκεηηθά νη αθξηβείο πξναληηιήςεηο θαη
λα αξζνύλ νη εζθαικέλεο. Αθόκε νη καζεηέο ζηεξίρζεθαλ ζε πξνεγνύκελεο γλώζεηο
θαη εκπεηξίεο (δνκεηηζκόο) αλαπηύζζνληαο έηζη εθηελέζηεξα ην ζέκα θαη πξνζθέξνληαο ηόζν λέεο γλώζεηο όζν θαη επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε
ρξήζε θαη δηαρείξηζε ησλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.
Πεηξακαηηζκόο (εξεπλώ-ελεξγώ πεηξακαηίδνκαη): Με ηελ παξόηξπλζε ηνπ δαζθάινπ ηνπο, νη καζεηέο εξγάζηεθαλ νκαδνζπλεξγαηηθά θαηακεξίδνληαο ηηο εξγαζίεο: ιήςε κεηξήζεσλ, θαηαγξαθή παξαηεξήζεσλ, εθηέιεζε πεηξακάησλ, επεμεξγαζία
δεδνκέλσλ, αμηνιόγεζε ησλ δεδνκέλσλ κε ηειηθή επηινγή θαη ζύλζεζή ηνπο, δηαηύπσζε πξνηάζεσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Έηζη νη καζεηέο εμαζθάιηζαλ ηελ
εκπέδσζε θαη νδεγήζεθαλ ζηε γελίθεπζε θαη ζηε κεηαθνξά ηεο γλώζεο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή.
Παξάιιεια αμηνπνηήζεθαλ θαη άιιεο κέζνδνη-ηερληθέο: Αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ θαη επηθνηλσλία κε εηδηθνύο επηζηήκνλεο (βνηαλνιόγνπο, γεσπόλνπο, θεπνπξνύο). Έξεπλα ζε βηβιηνζήθε. Έγηλαλ εξγαζίεο πεδίνπ (ζρνιηθόο θήπνο, Άιζνο Βέηθνπ), ελεκεξσηηθέο επηζθέςεηο, εθπαηδεπηηθά παηρλίδηα, ηερληθέο θαηαζθεπώλ, ζεαηξηθά παηρλίδηα ή παηρλίδηα ξόισλ ( Άιθεζηηο).
Αθόκα έγηλε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ, πξνεηνηκαζία θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ.
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ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΔΙ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζρεδηάζηεθαλ, νξγαλώζεθαλ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο:
Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο (Φξνύηα θαη ιαραληθά). Έθαλαλ ηαμηλόκεζενλνκαζία ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ, ζπγθξίζεηο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ.
Βξήθαλ γπλαηθεία νλόκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξνύηα (Λεκνληά, Μειηά, Πνξηνθαιέληα θ.ά)
Δπηζθέθηεθαλ ην δηπιαλό δαζύιιην θαη ηε γεηηνληά θσηνγξαθίδνληαο θαη θαηαγξάθνληαο ηα δέληξα πνπ παξάγνπλ θξνύηα. Δπίζεο επηζθέθηεθαλ ηνπο κηθξνύο θήπνπο ηνπ Πεξηζζνύ (γύξσ από ην ζρνιείν) κε ηε ζπλνδεία εηδηθνύ βνηαλνιόγνπ θαη
ελόο θεπνπξνύ από ηνπο νπνίνπο πήξαλ θαη ζπλέληεπμε. ε θάζε θπηό κε θξνύηα, νη
καζεηέο θξέκαζαλ έλα θαξηειάθη κε ην όλνκά ηνπ πνπ θηινηέρλεζαλ κόλνη ηνπο. Καη
βέβαηα δελ ήηαλ ιίγα ηα θπηά πνπ παξάγνπλ θξνύηα ζηε γεηηνληά ηνπ ζρνιείνπ (ζπθηέο, ιεκνληέο, λεξαληδηέο, ζθακληέο, ειηέο θ.ιπ.). Σα απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο απνηππώζεθαλ πάλσ ζε έλα ηακπιό.
Πεηξάκαηα κε ηε βνήζεηα Γεσπόλνπ. Με ηελ επίζθεςε γεσπόλνπ ζην ζρνιείν
έγηλε ζρεηηθή ζπδήηεζε θαη πεηξάκαηα πνπ αθνξνύλ ην είδνο ηνπ ρώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε θάζε θπηό. Γηαθνξεηηθό ρώκα ζέινπλ ηα ιαραληθά δηαθνξεηηθό ρώκα
ηα νπσξνθόξα δέληξα ιεκνληά, πνξηνθαιηά θ.ιπ, θαηαλνώληαο έηζη νη καζεηέο ηα
ρεκηθά ζηνηρεία θαη ηελ αμία ηνπο πνπ εκπεξηέρνληαη ζην θάζε ρώκα.
Δπίζθεςε καζεηώλ ζηε ιατθή αγνξά όπνπ είραλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπδεηήζνπλ
κε ηνπο παξαγσγνύο-πσιεηέο, λα παξαηεξήζνπλ, λα ξσηήζνπλ θαη λα αγνξάζνπλ.
Δπηζηξέθνληαο ζην ζρνιείν κε ην θαιάζη ηνπο γεκάην θξνύηα θαη ιαραληθά δεκηνύξγεζαλ θπζηθνύο ρπκνύο θαη ζαιάηεο θξνύησλ, καζαίλνληαο ηαπηόρξνλα γηα ηηο βηηακίλεο θαη ηηο αμίεο ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ, κπεκέλνη, έηζη, αβίαζηα, ζηελ
πγηεηλή δηαηξνθή. Μειέηε ηεο αμίαο, ηεο ρξήζεο θαη ησλ ζεξαπεπηηθώλ ηδηνηήησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ιαραληθώλ θαη θξνύησλ.
Παξαζθεπή θαη δνθηκή αθεςεκάησλ από θξνύηα θαη ιαραληθά.
Παξαζθεπή πνηώλ, καξκειάδσλ θαη γιπθώλ από θξνύηα .(Γεκηνύξγεζαλ γιπθά
ηνπ θνπηαιηνύ από αγγνύξηα θαη θαξπνύδηα κε ηε βνήζεηα ηεο ππεύζπλεο ηνπ θπιηθείνπ θαη δνθίκαζαλ όινη νη καζεηέο απ’ απηά).
Πξνηάζεθε από καζεηέο ε δεκηνπξγία ζρνιηθνύ θήπνπ κε ιαραληθά όπνπ όινη
ζα έρνπλ ελεξγή ζπκκεηνρή ζην θύηεκα, ζθάιηζκα, πόηηζκα, ζπγθνκηδή δηδαζθόκελνη ηαπηόρξνλα ηε δηαηήξεζε, ηε ζπληήξεζε, ηελ πεξηπνίεζε θαη θξνληίδα ηνπο κε
άμνλεο ηηο θιαζηθέο κεζόδνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (κέζνδνο project,
επίιπζε πξνβιήκαηνο). Φύηεςαλ θξάνπιεο, βαζηιηθό, κειηηδάλεο, θαξόηα, αγγνύξηα,
θνινθπζάθηα, θξεκκπδάθηα θ.ιπ. Σα παξαγόκελα πξντόληα πξνηάζεθαλ γηα ηηο εμήο
δξάζεηο: Να δηαηεζνύλ ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ηνπ ζρνιείνπ πνπ έρνπλ νηθνλνκηθό
πξόβιεκα, λα γίλεη αλαδήηεζε παξαδνζηαθήο καγεηξηθήο ελεκεξώλνληαο γηα ηε δηαηξνθηθή αμία ησλ ιαραληθώλ δεκηνπξγώληαο θαη δηάθνξεο ζαιάηεο, ελώ ν βαζηιηθόο
πνπ θύηεςαλ νη καζεηέο ρξεζηκνπνηήζεθε ηελ εκέξα ηνπ Αγηαζκνύ.
Σα θξνύηα κέζα από ηελ πνίεζε: Οη καζεηέο γλώξηζαλ ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά κέζα από ηελ ειιεληθή πνίεζε. Έθαλαλ αλζνιόγεζε πνηεκάησλ κε θξνύηα.
Γηάβαζαλ θαη έκαζαλ όηη ν Γξνζίλεο, ν Παπαδηακάληεο, ν Διύηεο, ν Βξεηηάθνο, ν
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Ρίηζνο θ.ά. ύκλεζαλ ζηα πνηήκαηά ηνπο ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά γξάθνληαο θαη
δηαβάδνληαο ζηελ ηάμε κεξηθά από απηά όπσο θαίλνληαη θαη ζην ζπζηεκηθό δηάγξακκα.
Καηαγξαθή κελπκάησλ, παξνηκηώλ θαη αηληγκάησλ, κύζσλ πνπ αλαθέξνληαη ζε
θξνύηα θαη ιαραληθά. Όπσο επίζεο ζπαδνθεθαιηέο, πάδι, παηρλίδηα ινγηθήο, ζηαπξόιεμα, θξππηόιεμα, αθξνζηηρίδεο, παξνκνηώζεηο (θίηξηλνο ζαλ ην ιεκόλη) ζπγγξαθή
θεηκέλνπ κε ηηο σθέιεηεο ησλ θξνύησλ θαη ησλ ιαραληθώλ.
Έθζεζε θσηνγξαθίαο, έξγσλ ηέρλεο κεγάισλ δσγξάθσλ, ζπιινγή θαη έθζεζε
θεληεκάησλ θαη πθαληώλ κε ζέκα ηα θξνύηα.
Παξνπζίαζαλ ηα παξαδνζηαθά δξώκελα «θξνπηνιαραλνζεξαπεία» θαη «γηα έλα
δεπγάξη ξόδα» θαη ρόξεςαλ «ηα θνπθηά». Γξακαηνπνίεζαλ ην έζηκν ηεο Πηξπηξνύλαο
ζηνιίδνληάο ηελ κε θιαδηά ξνδηάο, ιεκνληάο, κειηάο, βαζηιηθνύ θαη άιισλ ιαραληθώλ.
Αλάγλσζε –αθξόαζε ινγνηερληθώλ θεηκέλσλ, παξακπζηώλ (ην θξνπηνιαραλνρώξη), εζίκσλ- παξαδόζεσλ θαη κηα κεγάιε δεκηνπξγία από ιαραλνζηηράθηα.
Έγηλε πξνζδηνξηζκόο ησλ επνρηαθώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ θαηά κήλα.
Γεκηνπξγία παξακπζηνύ από ηα ίδηα ηα παηδηά, ηα νπνία έπιαζαλ θαη θξνύηα κε
πεινπιαζηηθή θαη κε απηά ζηόιηζαλ ηελ αίζνπζα. Αθόκε, θηινηέρλεζαλ 380 ζειηδνδείρηεο κε ζρεηηθά κελύκαηα θαη παξαζηάζεηο από θξνύηα θαη ιαραληθά θαη ηα έθαλαλ δηαλνκή ζε όινπο ηνπο καζεηέο ησλ δπν ζρνιείσλ.
Γεκηνπξγία επηηξαπέδησλ ζνππιά κε παξαζηάζεηο από θξνύηα θαη ζαιάηεο πηνζεηώληαο έηζη πγηεηλέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο.
Γηαλνκή έληππνπ πιηθνύ.
Ήξζακε ζε επαθή κε ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη ηξνθίκσλ ην νπνίν αληαπνθξίζεθε ζην θάιεζκά καο θαη καο πξνκήζεπζε κε έληππν πιηθό ζρεηηθά κε ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά θαη ηε θξνληίδα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο. Μέζα από ηε δξαζηεξηόηεηα απηή έκαζαλ νη καζεηέο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αλαπηύζζνληαη ηα θπηά γηα λα
δώζνπλ ηα θξνύηα θαη πώο λα ηα θξνληίδνπλ, λα ηα θαιιηεξγνύλ θαη λα πξνζηαηεύνπλ ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν ζηνλ νπνίν δνπλ. Έγηλε δηαλνκή ηνπ έληππνπ πιηθνύ ζε
όινπο ηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ.
Καηαγξαθή παξαδνζηαθώλ ηξαγνπδηώλ
Οη καζεηέο κεηά από έξεπλα ζε βηβιία, ζε ςεθηαθνύο δίζθνπο, ζε θαζέηεο, ζε
κνπζηθά πεξηνδηθά θαζώο θαη από ηελ πξνθνξηθή παξάδνζε ησλ πξνγόλσλ ηνπο
(παππνύδσλ θαη γηαγηάδσλ), ζπλέιεμαλ έλα πιήζνο από παξαδνζηαθά ηξαγνύδηα πνπ
είραλ αλαθνξέο ζε θξνύηα θαη ιαραληθά. Έλα ηξαγνύδη γηα θάζε θξνύην θαη ιαραληθό, όπσο ην «κήιν κνπ θόθθηλν», ε «θνληνύια ιεκνληά», ε «Μειίηζα»θ.ά.

Η ΦΤΙΟΛΑΣΡΙΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ
ην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κνπζηθή εθδήισζε ε νπνία πιαηζηώζεθε
κε αθεγήζεηο – απαγγειίεο ησλ καζεηώλ, ζεαηξηθή παξάζηαζε δηεγήκαηνο ησλ καζεηώλ θαη
Παξαδνζηαθνύο Υνξνύο, από ηνπο καζεηέο ηνπ ρνιείνπ θαζώο θαη από ην ρνξεπηηθό ζπγθξόηεκα ηνπ Κέληξνπ Διιεληθνύ Υνξνύ θαη Λατθνύ Πνιηηηζκνύ. Οη καζεηέο ήξζαλ ζε

δσληαλή επαθή κε ηε Γεκνηηθή καο παξάδνζε αθνύγνληαο, ,ηξαγνπδώληαο θαη ρνξεύνληαο κόλν ηξαγνύδηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα θξνύηα θαη ζηα ιαραληθά. Δηδηθόηεξα,
ε πινύζηα θαη πνιππνίθηιηε ύιε ηεο κνπζηθνπνηεηηθήο καο παξάδνζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηα
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δέλδξα, ζηα ιαραληθά θαη ζηα θξνύηα κπνξεί λα αλαδείμεη πνιιέο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο θαηά
ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε δηάθνξεο δξάζεηο.
Έλα πιήζνο ηξαγνπδηώλ ηνπ γάκνπ, ηνπ ζξήλνπ, ηνπ πνιέκνπ, ηεο ζπνξάο, ηεο άλνημεο, ηνπ
ζέξνπο, ηνπ ηξύγνπ, απνθξηάηηθα, θιέθηηθα, εξσηθά θαη πνιιά άιια αλαθέξνληαη ζηα θξνύηα, ζηα ιαραληθά θαη ζην ζπκβνιηζκό ηνπο θαζώο θαη ηελ αιιεγνξηθή ηνπο ζεκαζία πνπ είλαη δηαθνξεηηθή θάζε θνξά ζε θάζε ηξαγνύδη.
Πέξα από ηνπο ζπκβνιηζκνύο απηνύο θαη ηελ ηδηαίηεξε ζεκαζία ηνπο, ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά έρνπλ ηε δηθή ηνπο δηαηξνθηθή αμία ζε θάζε Τγηεηλή δηαηξνθή, ηελ νπνία πξέπεη λα
θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο, κέζα θαη από ην δεκνηηθό ηξαγνύδη.

ηελ εθδήισζε ζπκκεηείραλ θαηαμησκέλνη επηζηήκνλεο θαη θαιιηηέρλεο, κνπζηθνί
θαη ηξαγνπδηζηέο όπσο ό θ. Βαζίιεο κάλεο, ε θ. Γηώηα Βέε, ν θ. Νίθνο Φηιηππίδεο ,
ν θ. Θνδσξήο Σαζνύιαο, ν θ. Γηάλλεο Παπιόπνπινο θ.α ηελ ίδηα εθδήισζε ν θάζε
καζεηήο απήγγεηιε θαη έλα -ζρεηηθό κε ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά- παξαδνζηαθό
ηξαγνύδη. Μέζα από απηήλ ηελ εθδήισζε αλαδείρζεθε θαη ην κνπζηθό ηαιέλην νξηζκέλσλ καζεηώλ.
Σε κνπζηθή επηκέιεηα ησλ ηξαγνπδηώλ αλέιαβε ε θαζεγήηξηα ηεο Μνπζηθήο θ.
Σνπκπαθάξε Βαζηιηθή ε νπνία κάιηζηα δίδαμε ζηνπο καζεηέο θαη κεξηθά πνιύ παιηά
δεκνηηθά ηξαγνύδηα αλαθεξόκελα ζηα θξνύηα ηα νπνία θπθινθόξεζαλ ζε cd γηα
πξώηε θνξά ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν. Γηα ηα ηξαγνύδηα απηά έγηλε εηδηθή πξνεηνηκαζία θαη εηδηθά καζήκαηα εθκάζεζεο ρνξώλ από ηελ θαζεγήηξηα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο θ. Βειαξά Αζαλαζία, ηα νπνία θαη παξνπζίαζαλ ζε εηδηθή ρνξεπηηθή παξάζηαζε
ληπκέλνη όινη νη καζεηέο κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. Θεξκέο επραξηζηίεο θαη ζηηο δπν
εθπαηδεπηηθνύο γηα ηελ αγάπε θαη ηε θξνληίδα πνπ επέδεημαλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο.
Παξαθνινύζεζε ζε VIDEO παιηόηεξεο κνπζηθήο εθδήισζεο κε δηαθεθξηκέλνπο
βηνινλίζηεο γηα ηε γλσξηκία ησλ καζεηώλ κε ηε ζύγρξνλε θαη θιαζηθή επνρή αθνύγνληαο ηξαγνύδηα κεγάισλ δεκηνπξγώλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα θξνύηα (Beethoven,
Vivaldi, Sopen).

ΜΔΘΟΓΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιόγεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ησλ απνηειεζκάησλ αθνινύζεζε ηξία βαζηθά κεζνδνινγηθά ζηάδηα.
Πξώηα έγηλε κηα αξρηθή δηεξεπλεηηθή / δηαγλσζηηθή αμηνιόγεζε κε ηελ δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ επηπέδνπ ησλ καζεηώλ γύξσ από ην ζέκα
πνπ αζρνιήζεθαλ. Δηδηθόηεξα νη αξρηθέο ηνπο γλώζεηο αμηνινγήζεθαλ από ην δάζθαιν κε παηρλίδη γλώζεσλ θηηάρλνληαο θαξηειίηζεο πάλσ ζηηο νπνίεο ηππώζεθαλ
πξνηάζεηο γηα ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά θαη νη καζεηέο ζπκθσλνύζαλ ή δηαθσλνύζαλ κε ηα αλαγξαθόκελα.
Μεηά ην παηρλίδη γλώζεσλ αθνινύζεζε κηα Γηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε κε επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ ζηόρσλ θαη αλαηξνθνδόηεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα
από κηα ζπζηεκαηηθή ζρεηηθή γισζζνινγηθή δηεξεύλεζε θαη θαηάξηηζε ελόο εηδηθνύ
γισζζάξηνπ αθνύ πξνέθπςε όηη νη καζεηέο είραλ ειιηπείο γισζζνινγηθέο γλώζεηο
ζρεηηθά κε ηελ νλνκαηνινγία ησλ ιαραληθώλ θαη θξνύησλ.
Ζ ηειηθή αμηνιόγεζε έγηλε κε ηε ζπκπιήξσζε εηδηθνύ εξσηεκαηνινγίνπ από ηνπο
καζεηέο από ην νπνίν πξνέθπςε αιιαγή ζηάζεο θαη ζπκπεξηθνξάο θαη κεγαιύηεξε
επαηζζεηνπνίεζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη Αγσγήο Τγείαο. Έγηλε επίζεο αμην-
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ιόγεζε κε ηε δεκηνπξγία θαη ζπκπιήξσζε ιεθηηθώλ παηρληδηώλ (αθξνζηηρίδεο, ζηαπξόιεμα θ.ιπ.).
εκαληηθή ήηαλ θαη ε απηναμηνιόγεζε πνπ έγηλε από ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ζε
κηα ηειηθή ζπδήηεζε γηα ηελ θαηαλόεζε από ηνπο ίδηνπο ηεο επίηεπμεο ή όρη ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπνπ πεξηέγξαςαλ νη ίδηνη ηηο αιιαγέο ζηηο ζηάζεηο ηνπο θαη
ηηο ζπκπεξηθνξέο ηνπο.
Σέινο έγηλε ε αμηνιόγεζε ησλ θαθέισλ ησλ καζεηώλ από όπνπ πξνέθπςε ε πιεξόηεηα γλώζεσλ πεξηβαιινληηθώλ θαη Αγσγήο Τγείαο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΣΤΠΟ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΧΝΙΑ
Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ ζε κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία κάζεζεο
Απέθηεζαλ αμηόινγε ζπλείδεζε ζε ζέκαηα δηαηξνθήο αθνύ επαηζζεηνπνηήζεθαλ
ηδηαίηεξα ζηε δηαηξνθή κε θξνύηα θαη ιαραληθά.
- Ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ κνπζηθή ιατθή θαη δεκνηηθή παξάδνζε, κπήζεθαλ ζηελ
πγηεηλή δηαηξνθή, έγηλε εμάζθεζε πξνθνξηθνύ ιόγνπ παξαγσγή γξαπηνύ ιόγνπ.
Ο αληίθηππνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ήηαλ ζεκαληηθόο. Ζ δηάρπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο
έγηλε κε ηελ έθδνζε εηδηθώλ εληύπσλ κε ζρεηηθέο δεκνζηεύζεηο ζηνλ ηνπηθό θαη πεξηνδηθό ηύπν (εθεκεξίδα Γξακκή θαη πεξηνδηθό Υνξνζηάζη). ρεηηθό δεκνζίεπκα κε
θξηηηθή γηα ηελ Πνιηηηζηηθή Δθδήισζε (πνπ είρε σο ζθνπό λα αλαδεηρζεί ν θνηλσληθόο, ςπραγσγηθόο θαη κνξθσηηθόο ραξαθηήξαο ηνπ ρνιείνπ πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηελ παξάδνζε, ηα ήζε θαη ηα έζηκα, ηα ηξαγνύδηα θαη ηνπο παξαδνζηαθνύο ρνξνύο
ηεο παηξίδαο καο) πνπ έγηλε ζην ζρνιείν ππάξρεη ζην πεξηνδηθό ΥΟΡΟΣΑΗ, ηεύρ. 31,
Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2012.
Δπίζεο κε εθζέζεηο δσγξαθηθήο, θσηνγξαθίαο θαη αθίζαο Αγσγήο Τγείαο πνπ αλαξηήζεθαλ ζην ζρνιείν. Ηδηαίηεξε ηθαλνπνίεζε δεκηνπξγήζεθε ζηνπο γνλείο από ηελ
αιιαγή ησλ δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ αθνύ ζε θάζε δηάιεηκκα έηξσγαλ ηα θξνύηα
ηνπο. Μάιηζηα απηό θάλεθε θαη έκπξαθηα όηαλ ν ζύιινγνο Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ
πξνζέθεξε θάζε βδνκάδα θξνύηα γηα ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ.

ΠΡΟΣΑΔΙ ΜΑΘΗΣΧΝ
Να εληαρζεί ην δαζύιιην ηνπ Πξνθήηε Ζιία ζην ζρνιηθό πξόγξακκα σο ρώξνο
πεξηπησζηαθήο εθπαίδεπζεο, άζιεζεο, πεξηπάηνπ θαη αλαςπρήο.
Να εληαρζνύλ ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ηα θξνύηα θαη ηα ιαραληθά, πξάγκα πνπ
πινπνηήζεθε αθνύ θαζηεξώζεθε κηα κέξα ηελ εβδνκάδα σο κέξα θξνπηνθαγίαο.
Να εκπινπηίδεηαη θάζε ρξόλν ν ζρνιηθόο καο θήπνο.
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι
Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πιεξέζηεξεο δπλαηήο δηαζεκαηηθόηεηαο θαη νιηζηηθόηεηαο
ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα/δξάζε ζην βήκα «ππνζέζεηο» ηεο κεζνδνινγίαο ζρεδηάζηεθε
έλα ζρεηηθό δηάγξακκα ζην νπνίν έγηλε κε ζπζηεκηθή αλάιπζε ε εμαθηίλσζε ηνπ ζέκαηνο ζηα παξαθάησ καζήκαηα: Φπζηθή (κνξθέο ελέξγεηαο θαη κεηαηξνπέο) Γιώζζα
(ζρεηηθά θείκελα από ην αλζνιόγην ή θάπνηα άιια ινγνηερληθά θείκελα), Ηζηνξία (ν
άλζξσπνο γελληέηαη θαιιηεξγεηήο. Ζ νηθνλνκία ησλ ηξνθίκσλ ή ε ππεξπαξαγσγή
ηξνθήο ζε έλα κέξνο ηνπ θόζκνπ θαη ε έιιεηςε ζε θάπνηα άιια κέξε), Μνπζηθή,
Φπζηθή Αγσγή, Λνγνηερλία Θέαηξν, Υνξόο, Σερληθά Μπζνινγία, Θξεζθεπηηθά
ΓΛΧΑ
Παξαγσγή γξαπηνύ
θαη πξνθνξηθνύ ιόγνπ, αξάρλε ησλ ιέμεσλ «θξνύηα θαη
ιαραληθά»

ΜΤΘΟΛΟΓΙΑ

ΙΣΟΡΙΑ
Φξνύηα θαη ιαραληθά
ζηνπο αξραίνπο πνιηηηζκνύο

«Ο κύζνο ησλ Δζπεξίδσλ»

ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ
Πεδνπνξία ζην γεηηνληθό δαζύιιην, παηρλίδηα πάλσ θαη γύξσ από ηα θξνπηόδεληξα.

ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ –ΘΔΑΣΡΟ
Αλάγλσζε ινγνηερληθώλ
θεηκέλσλ όπνπ ηα ιαραληθά
θαη ηα θξνύηα πξσηαγσληζηνύλ.
πγγξαθή παξακπζηνύ κε
θξνύηα θαη ιαραληθά. Γξακαηνπνίζε: «πηξπηξνύλαο,
«θνπθηά», «γηα έλα δεπγάξη
ξόδα»

ΦΡΟΤΣΑ
ΚΑΗ
ΛΑΥΑΝΗΚΑ
ΜΔΑ ΑΠΟ
ΣΖ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΜΑ
ΠΑΡΑΓΟΖ

ΜΟΤΙΚΗ
Καηαγξαθή 80 παξαδνζηαθώλ
ηξαγνπδηώλ ζρεηηθώλ κε θξνύηα θαη ιαραληθά θαη εθκάζεζε
κεξηθώλ. Μνπζηθή εθδήισζε
ζην ζρνιείν κε ζπκκεηνρή θαηαμησκέλσλ ηξαγνπδηζηώλ θαη
θαιιηηερλώλ από ην ρώξν ηεο
δεκνηηθήο θαη θιαζηθήο κνπζηθήο

ΣΔΥΝΙΚΑ
Υεηξνηερλίεο ,θνιιάδ,
Πόζηεξ, δσγξαθηέο,
έθζεζε δσγξαθηθήο

XOΡΟ
Σξαγνύδηα ζρεηηθά
κε θξνύηα θαη ιαραληθά πνπ ηξαγνπδήζεθαλ θαη
ρνξεύηεθαλ
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34o Γεκνηηθό ζρνιείν Aζελώλ
Υαιθνκαηάδσλ 42 Πεξηζζόο
Σει. 210 2516637

ΠΡΟΚΛΗΗ

Ποόγοαμμα Πεοιβαλ/κήπ Εκπαίδερζηπ-Αγωγήπ Υγείαπ
Πεοιβάλλξμ-Υγιειμή Διαηοξθή
«Φρούτα και Λατανικά μέσα από τη Δημοτική μας Παράδοση»
Σαπ ποξζκαλξύμε με ςαοά ζηη Μξρζική Εκδήλωζη πξρ θα ποαγμαηξπξιηθεί ζηιπ 18 Μαΐξρ 2012 ημέοα Παοαζκερή και ώοα 19:30 ζηξμ
αύλιξ ςώοξ ηξρ Σςξλείξρ μαπ από μαθηηέπ ηηπ Γ ηάνηπ με ζρμξδεία
Παοαδξζιακήπ ξοςήζηοαπ

Λαούτο: Βασίλης Σμάνης
Βιολί:
Γιάννης Πασλόποσλος
Κλαρίνο: Θοδωρής Τασούλας
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ΜΧΡΖ ΚΟΝΣΟΤΛΑ
ΛΔΜΟΝΗΑ
ΜΔ ΣΑ ΠΟΛΛΑ
ΛΔΜΟΝΗΑ….

ΜΖΛΟ ΜΟΤ
ΚΟΚΚΗΝΟ

ΛΔΜΟΝΑΚΗ
ΜΤΡΧΓΑΣΟ

ΣΑ ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΣΑ ΛΑΥΑΝΙΚΑ ΣΗ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΜΑ ΠΑΡΑΓΟΗ

ΝΑ’ΥΑ ΝΔΡΑΣΕΗ ΝΑ’ ΡΗΥΝΑ

ΚΟΦΣΔ ΚΛΧΝΗ
ΒΑΗΛΗΚΟ

ΑΓΓΗΝΑΡΑ ΜΔ Σ’
ΑΓΚΑΘΗΑ
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ΔΛΤΣΗ
«Γηαβάδσ κέζα ζην λεξό
ην α ην β θαη ην ξ
Καη ηα δπν ηνπ πόδηα
ηνπο θήπνπο κε ηα ξόδηα

Ν. ΒΡΔΣΣΑΚΟ
«Σεο πάξηεο νη πνξηνθαιηέο
Υηόληα ινπινύδηα ηνπ έξσηα…..…»

Σα θξνύηα θαη ηα
ιαραληθά κέζα από
ηελ πνίεζε

ΠΑΠΑΓΙΑΜΑΝΣΗ
«Παξαθαιώ ηελ Παλαγηά

θαη πξνζθπλώ ηελ Πόιε
λα κνπ ραξίζεη ηα θιεηδηά
λα’ κπσ ζε πεξηβόιη,
λα θόςσ κήιν θόθθηλν
λα πησ λεξό δξνζάην…..»

ΚΤΚΛΑΓΙΣΙΚΟ
«ηε Μύθνλν ζηε έξηθν
ζηε ίθηλν ζηε Ρόδν
Πεηάο θππαξηζζόκειν θη
εγώ πεηάσ κήιν…..»
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