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ΠΔΡΗΛΖΨΖ
Πξόθεηηαη γηα έλα ζρέδην εξγαζίαο πνπ πινπνηήζεθε ζην κνλνζέζην δεκνηηθό ζρνιείν
ηνπ Αγ. Βαζηιείνπ ζηελ θνηιάδα ηνπ Λάδσλα, ζηελ Οξεηλή Αραΐα. Τν ζρέδην απηό
πξαγκαηνπνηήζεθε ην ζρνιηθό έηνο 2011-12 αθνινπζώληαο ηε ζηξαηεγηθή ηεο
αλαδπόκελεο ζηνρνζεζίαο θαη δηακνξθσηηθήο αμηνιόγεζεο, δελ θαηαηέζεθε πνηέ ζην
Τκήκα Πεξηβαιινληηθώλ Θεκάησλ ηνπ λνκνύ θαη απηή είλαη ε πξώηε δεκόζηα
παξνπζίαζή ηνπ. Ο Σρνιηθόο Κήπνο έρεη ελδηαθέξνλ, γηαηί θαηόξζσζε λα γίλεη
επίηεπγκα ησλ ίδησλ ησλ καζεηώλ θαη ηεο Τνπηθήο Κνηλόηεηαο. Τν ζρνιηθό Κόκπνζη,
ην μύιηλν παξηέξη κε ηηο καξγαξίηεο, ηνπο βαζηιηθνύο θαη ηηο θξανπιηέο, ν Λαραλόθεπνο
κε ηα καξνύιηα, ηηο θνινθπζηέο θαη ηηο βηνινγηθέο ληνκάηεο, ην Γθαδόλ θαη ην
Γεληξόζπηην απνδεηθλύνπλ πσο ηα βιωματικά περιβαλλοντικά προγράμματα είλαη
έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα διαθεματικά παιδαγωγικά εργαλεία πνπ δηαζέηεη έλαο
δάζθαινο. [Ο Σρνιηθόο Κήπνο είλαη 1 από ηα 6 ζεκαηηθά εηήζηα Σρέδηα Δξγαζίαο πνπ
ζπλζέηνπλ ηε Χξσκαηηθή Αγσγή, κηα εθαξκνζκέλε καζεηνθεληξηθή νιηθή πξνζέγγηζε
δηδαζθαιίαο πνπ κε θέληξν ηε θύζε θαη ηηο ηέρλεο θαηνξζώλεη λα κεηακνξθώλεη ην
Σρνιείν ζε Τόπν Χαξάο & Γλώζεο]
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Δκςύρσζε, Χαξά, Φύζε, Τέρλεο, Μαζεηνθεληξηθή Γηδαζθαιία,
Οιηθή Πξνζέγγηζε, Σρέδην Δξγαζίαο, δηαζεκαηηθόηεηα, πεξηβάιινλ, Λαραλόθεπνο,
Αλζόθεπνο, Κόκπνζη, Γεληξόζπηην, αλαδπόκελε ζηνρνζεζία, δηακνξθσηηθή
αμηνιόγεζε, κνλνζέζην δεκνηηθό

ΔΗΑΓΩΓΖ
Τν κνλνζέζην Γεκνηηθό
Σρνιείν
ηνπ
Αγίνπ
Βαζηιείνπ
Σεηξώλ
ζηα
Καιάβξπηα
είλαη
έλα
απνκνλσκέλν
δπζπξόζηην
πνπ αξηζκεί 7 καζεηέο, έλα
από ηα ειάρηζηα ζηε ρώξα
πνπ γιίησζαλ από ηνλ
ππξεηό ζπγρσλεύζεσλ ηνπ
Καιιηθξάηε ΙΙ.
Άιιε κία ηδηαηηεξόηεηα
απηνύ ηνπ δεκνηηθνύ είλαη
πσο
νη
καζεηέο
ηνπ
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από δηάζπαξηα ζπίηηα ζηνπο γύξσ ιόθνπο. Οη γνλείο ηνπο είλαη θαηά πιεηνςεθία
θηελνηξόθνη θαη ε έλλνηα ηνπ ρσξηνύ έρεη πηα ζρεδόλ θαηαιπζεί, θαζώο νη νηθηζκνί
είλαη εμαηξεηηθά αξαηνθαηνηθεκέλνη ιόγσ ηεο έληνλεο εζσηεξηθήο κεηαλάζηεπζεο
ησλ πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ ζε πόιεηο όπσο ε Τξίπνιε, ε Πάηξα θαη ε Αζήλα. Τα
παηδηά όκσο δε δείρλνπλ λα λνηάδνληαη γηα όια απηά. Δίλαη ραξνύκελα ζηε θύζε
παξέα κε ηα θαηζηθάθηα ηνπο. Δπηπρηζκέλα θαη αγλά αθόκα, ζαλ παηδηά άιινπ
θαηξνύ.
Τν ζρνιείν ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ είλαη ρηηζκέλν ζε έλα ππεξπςσκέλν θηήκα πάλσ
από ην δξόκν. Δίλαη πεξηθξαγκέλν κε θππαξίζζηα θαη ε ρσκάηηλε απιή ηνπ έρεη ηξεηο
θαξπδηέο θαη άιια όκνξθα θπιινβόια δέληξα. Σε απόζηαζε αλαπλνήο από ην
ζρνιείν βξίζθεηαη ν Σεηξαίνο -έλαο παξαπόηακνο ηνπ Δξύκαλζνπ- κε ηα ακέηξεηα
πιαηάληα ηνπ λα ηνλ ζπλνδεύνπλ κέρξη ηα Τξηπόηακα.

Α. ΧΔΓΗΑΜΟ ΓΡΑΔΩΝ
Τν πξόγξακκα πνπ πινπνηήζακε βαζίζηεθε ζε 2 παξάιιεινπο άμνλεο. Οη ζηόρνη
καο ήηαλ αλαδπόκελνη, ε πξνζέγγηζή απνθιεηζηηθά δηαζεκαηηθή θαη ε κέζνδνο
αμηνιόγεζεο δηακνξθσηηθή γηα θάζε δξάζε ηνπ ζρεδίνπ πνπ εθαξκόζακε.
(Μαηζαγγνύξαο, 2003).
Καη νη δύν παξάιιεινη άμνλεο εληάρζεθαλ ζην σξνιόγην πξόγξακκα ηνπ
κνλνζέζηνπ ζρνιείνπ θαη είραλ ζθνπό λα νδεγήζνπλ ηνπο καζεηέο θαη ζε βησκαηηθή
εκπινθή ζηα καζήκαηα ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο, ζηε Γιώζζα, ζηε Φπζηθή,
ηε Γεσγξαθία, ηα Μαζεκαηηθά, ηελ Αηζζεηηθή αιιά θαη ηε Φπζηθή Αγσγή.
(Steiner,1996)

1ορ Άξοναρ Γπάζηρ - Πεπιβαλλονηικέρ Γπάζειρ ζηο ποηάμι

Οη ζθνπνί ηνπ 1νπ Άμνλα ήηαλ θαηά βάζε πεξηβαιινληηθνί, αιιά ηνπο ζπλδπάζακε
κε θάπνηνπο «θνηλσληθν-ζπλαηζζεκαηηθνύο εληζρπηέο» ώζηε λα θηηάμνπκε κηα πην
ελδηαθέξνπζα θαη γιαθπξή εκπεηξία γηα ηνπο καζεηέο καο (Goleman, 2006):
• Γηα ηελ εμνηθείσζε κε ην παξαπνηάκην πιαηαλόδαζνο, ζρεδηάζακε νκαδηθά
ζςνεπγαηικά παισνίδια θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ, όπνπ νη καζεηέο ζα έιπλαλ γξίθνπο
θαη ζα πεξλνύζαλ θπζηθέο δνθηκαζίεο ειέγρνληαο ππάξρνπζεο γλώζεηο θαη
δεμηόηεηεο.
• Γηα ηελ ανάδειξη ηηρ σλυπίδαρ και ηηρ πανίδαρ ηνπ πνηακνύ, επηιέμακε λα
ζπλεξγαζηνύκε κε ην γεηηνληθό 1/ζ Γεκνηηθό Τξηπνηάκσλ θαη ην ΚΠΔ Κιεηηνξίαο ζε
κία εκηεκεξήζηα Γξάζε Μεηξήζεσλ & Παξαηήξεζεο κηθξννξγαληζκώλ.
• Γηα ηελ αλάπηπμε οικολογικήρ ζςνείδηζηρ ησλ καζεηώλ, ζειήζακε λα
πηνζεηήζνπκε ην πνηάκη δίπια ζην ζρνιείν καο θαη λα νξγαλώζνπκε 3 επνρηαθνύο
θαζαξηζκνύο κε καζεηηθή νκάδα θαηαγξαθήο απνξξηκκάησλ.

2ορ Άξοναρ Γπάζηρ - Γημιοςπγία σολικού Κήπος

Οη ζθνπνί ηνπ 2νπ Άμνλα ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθνί ηνπ πξώηνπ. Η δηακόξθσζε ηεο
απιήο, ηνπ ιαραλόθεπνπ, ηνπ αλζόθεπνπ θαη ηνπ θόκπνζη απνηέιεζαλ ην
πεξηβαιινληηθό όρεκα γηα έλαλ ζθνπό απώηεξν, ηελ εκςύρσζε ησλ καζεηώλ.
Πξόθεηηαη γηα κηα απζεληηθή παηδαγσγηθή έλλνηα πνπ ζηνρεύεη ζηελ ελδνπξνζσπηθή
αιιά θαη θνηλσληθνζπλαηζζεκαηηθή ελδπλάκσζε ησλ πξνζώπσλ πνπ εκπιέθνληαη
ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. (Γεκεηξίνπ-Λαγνπνύινπ-Νηθνιάνπ, 2007)
Δίρακε αλάγθε λα πηζηέςνπκε ζηελ νπηνπία. Πηζηέςακε όηη ε επί 60 ρξόληα
ρσκάηηλε απιή ηνπ ζρνιείνπ ζηελ νπνία κόλν αγθάζηα θύηξσλαλ, κπνξνύζε λα
κεηακνξθσζεί -ελ θαηξώ θξίζεο- ζε έλαλ θήπν αλαςπρήο, βησκαηηθήο κάζεζεο, ζε

κηα όαζε ραξάο. Θειήζακε λα ληώζνπλ νη καζεηέο καο όηη «όπνηνο αγαπά θαη όπνηνο
πηζηεύεη, βξίζθεηαη ηξόπνο θαη ηειηθά ηα θαηαθέξλεη». Έηζη θη έγηλε.

Β. ΥΛΟΠΟΗΖΖ ΓΡΑΔΩΝ
Οη δύν άμνλεο εμειίρζεθαλ θαη αλαπηύρζεθαλ παξάιιεια θαη θαζ’όιε ηε δηάξθεηα
ηεο ρξνληάο, ελώ ν έλαο αλαηξνθνδνηνύζε ηνλ άιινλ.

1.Υιοθεζία και Γπάζειρ ζηο ποηάμι
Τν Σεπηέκβξε ηνπ 2011 έλαο μπινγιύπηεο από ηε Γνξηπλία δώξεζε ζην ζρνιείν
κία ρεηξνπνίεηε πηλαθίδα Υιοθεζίαρ Ποηαμού γηα λα ηελ ηνπνζεηήζνπκε ζην
γεθπξάθη θάησ από ην ζρνιείν καο. Δλζνπζηαζκέλνη νη καζεηέο πνπ έλησζαλ νη ίδηνη
πξνζηάηεο ηνπ πνηακνύ, έδσζαλ ππόζρεζε λα θάλνπλ θάηη θαιό γη’ απηό κηα θνξά ην
κήλα.
Σηηο ώξεο ηεο Δςέλικηηρ Εώνηρ θαηεβαίλακε ζην πνηάκη θαη κειεηνύζακε ηα
δέληξα, καδεύακε πιαηαλόθπιια γηα λα θηηάμνπκε ζηάκπεο κε δαρηπινκπνγηά ή λα
αθεγεζνύκε ηζηνξίεο πνπ γξάθακε ύζηεξα ζην εκεξνιόγηό καο. (Gardner, 2004)
Άιιεο θνξέο αμηνπνηώληαο ηελ ώξα ηεο Γςμναζηικήρ θηηάρλακε «πίζηεο» κε θπζηθά
εκπόδηα θαη εηδηθέο δηαδξνκέο
γηα λα εμαζθεζνύκε ζηελ
ηζνξξνπία θαη ην ζπληνληζκό
Σην Κςνήγι Θηζαςπού ηνπ
Φζηλνπώξνπ
νη
καζεηέο
ρξεηάζηεθε λα ζπλεξγαζηνύλ
θαη λα θνπβαιήζνπλ θνξκνύο
ζην πνηάκη γηα λα θηηάμνπλ έλα
γεθπξάθη. «Φνβήζεθα αιιά ηα
θαηάθεξα…» γξάθεη ε Μαξίλα
καζήηξηα ηεο Γ’ ηάμεο «λα’ λαη
θαιά ε Αγγειηθή θαη ν Γεκήηξεο
πνπ θνξνύζαλ γαιόηζεο θαη κε

θξάηαγαλ θαη καο πέξλαγαλ έηζη έλαλ-έλαλ απέλαληη ζην μέθσην»
Τηο Απόθξηεο παίμακε άιιν έλα θπλήγη ζεζαπξνύ, κε ήξσεο παξακπζηνύ θαη
θνπζηνύκηα απηή ηε θνξά. Έπξεπε λα πξνζαλαηνιηζηνύκε, λα ζπκεζνύκε
γευγπαθικέο γλώζεηο, μαθημαηικά ζύκβνια θαη έλλνηεο ηηρ θςζικήρ όπσο ε κάδα,
θαη ν όγθνο.
Τελ Άλνημε πξαγκαηνπνηήζακε ηελ πεξηβαιινληηθή εκηεκεξήζηα πνπ είρακε
ζρεδηάζεη κε ην δηπιαλό κνλνζέζην θαη ην ΚΠΔ ζηε ζπκβνιή ηνπ πνηακνύ καο κε ηνλ
Δξύκαλζν. Ξεθηλήζακε κε κπζνινγία θαη ζεαηξηθό παηρλίδη, ελώ ζπλερίζακε
παξαηεξώληαο κηθξννξγαληζκνύο ζηα ζηεξενζθόπηα. Τν Μάην θάλακε θαη ηνλ 3ο
πξνγξακκαηηζκέλν καθαπιζμό ποηαμού θαη ζπλνκηιήζακε κε έλαλ γείηνλα ηνπ
ζρνιείνπ πνπ είρακε δεη όηη πεηνύζε ζπζηεκαηηθά ζηδεξηθά θαη πιαζηηθά από ηνπο
ζηάβινπο ηνπ ζην πνηάκη. Τνπ δεηήζακε λα καο βνεζήζεη επεηδή ήηαλ βαξηά θαη
εθείλνο ληξάπεθε θαη ηειηθά καο ηα θνπβάιεζε ζηνλ θάδν.

2. Δπγα ζηην αςλή
Παξάιιεια κε ην πνηάκη όκσο ηα έξγα είραλ ήδε μεθηλήζεη θαη ζην ζρνιείν.
Πξηλ ηηο θζηλνπσξηλέο εθινγέο ε πεξζηλή καο αίηεζε γηα θηεξηαθά έξγα από ην
Γήκν Καιαβξύησλ είρε όρη κόλν εγθξηζεί αιιά είρε νινθιεξσζεί. Έλα μύιηλν
ππόζηεγν κε θεξακίδηα, ειηνξνθή θαη πέηξηλν δηάδξνκν, πνπ αληηθαηέζηεζε ην
κνλνπάηη ιάζπεο πξνο ηεο εμσηεξηθέο ηνπαιέηεο, έγηλε ην κεγάιν θαιό γεγνλόο ηνπ
ρσξηνύ.
Απηό ην έξγν θαη ε εληύπσζε πνπ πξνθάιεζε, θαζώο ε νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή
ζπγθπξία δελ ήηαλ αλάινγε ησλ πεξηζηάζεσλ, έθεξε ζε όινπο καο κηα απξνζδόθεηε
αηζηνδνμία θαη αλέιπηζηεο εμειίμεηο. Έλαο ηξαγνπδηζηήο κε ξίδεο από ην ρσξηό
άθνπζε πσο θαιά
έξγα γίλνληαη ζην
ζρνιείν θαη ζέιεζε
λα ζπλεηζθέξεη θαη
απηόο
ζε
ό,ηη
κπνξνύζε.
Η αιιαγή είρε
μεθηλήζεη.
Τνικήζακε θαη ην
δεηήζακε: Θέιακε
γθαδόλ ζηελ απιή
γηα λα παίδνπλ ηα
παηδηά! Πξάγκαηη ε
ηνπηθή
θνηλσλία
θηλεηνπνηήζεθε θαη
αλέιαβε
δξάζε
κπξνζηά
ζηα
εληππσζηαζκέλα
κάηηα ησλ παηδηώλ.
Κάπνηνο παηέξαο παηδηνύ έθεξε ην θνπξεπηηθό θαη θόςακε ηα αγθάζηα, θάπνηνο
άιινο θίινο ηνπ ζρνιείνπ από ην δηπιαλό ρσξηό ηε θξέδα ηνπ θαη αλαθαηέςακε ην
ρώκα. Τα απηόκαηα πνηηζηηθά κπήθαλ θαη ην γθαδόλ θπηεύηεθε καδί κε δύν όκνξθα
αλαξξηρώκελα ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ. Ο ηξαγνπδηζηήο ηέινο νξγάλσζε κηα
ρνξνεζπεξίδα θαη έηζη κάδεςε ηα ρξήκαηα γηα ην γθαδόλ ηνπ ζρνιείνπ.

3. σολικό Κόμποζη
Τε ζθπηάιε ηνπ ελζνπζηαζκνύ πήξαλ
πηα νη καζεηέο. Βιέπνληαο ηνπο κεγάινπο
λα αζρνινύληαη ηόζν πνιύ κε ην ζρνιείν
ηνπο άξρηζαλ λα δεηνύλ επίκνλα λα
θαζαξίζνπκε ηελ πίζσ απιή από
μεραζκέλεο αρπξόκπαιεο από ηελ
πεξζηλή θαινθαηξηλή καο γηνξηή. Η ηδέα
απηή ζπλδπάζηεθε κε κία πξόηαζε ηεο
κηθξόηεξεο ηνπ ζρνιείνπ ηεο Δπιακπίαο
7 ρξνλώλ. Μίιεζε ζηελ ηάμε γηα θάηη πνπ
είδε ζηελ ηειεόξαζε. «Δίλαη ζαλ έλα
θνπηί, πνπ νη άλζξσπνη βάδνπλ ζηα
κπαιθόληα γηα λα πεηνύλ ηηο κπαλάλεο ηνπο.
Κπξία, θέξλσ θαη εγώ κπαλάλεο, κπνξνύκε λα θηηάμνπκε έλα;»
Μηα γξήγνξε καηηά ζην δηαδίθηπν καο έδσζε ηελ ηδέα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο
παιηέο αρπξόκπαιεο γηα ηνηρώκαηα θόκπνζη! Η επηρείξεζε άξρηζε κε θαξόηζηα θαη
θηπάξηα από γείηνλεο θαη ζείνπο. Οη αρπξόκπαιεο κεηαθηλήζεθαλ θαη όζεο ήηαλ ζε
απνζύλζεζε αλαθαηεύηεθαλ κε ρώκα, μεξά θύιια αιιά θαη κπαλάλεο. Οη
ζθνπιεθαληέξεο κεηαθέξζεθαλ πξνζεθηηθά ζην λέν ηνπο ζπίηη θαη κεηνλνκάζηεθαλ
ζε «πνιύηηκνπο γαηνζθώιεθεο». Τν λέν καο θόκπνζη πνηίζηεθε θαη ζθεπάζηεθε. Σηα
δηαιείκκαηα νη καζεηέο αλαθάηεπαλ κε ηελ ηζνπγθξάλα θαη ην εκπινύηηδαλ κε
ελζνπζηαζκό θέξλνληαο θάζε κέξα λέα θξνύηα.

4. σολικόρ Λασανόκηπορ
Νέα ηξνθή γηα ην Κόκπνζη καο ήηαλ ηα
δηάθνξα αγξηόρνξηα πνπ είραλ θπηξώζεη ζηε
ισξίδα γεο πνπ αθήζακε άζπαξηε από
γθαδόλ γηα λα θηηάμνπκε ιαραλόθεπν.
Ξεπεηξίζακε θαη δηαιέμακε ηα θαιά ρόξηα
από ηηο «θαξκαθνπιίζξεο». Οη κεγαιύηεξνη

καζεηέο δνθίκαζαλ ηελ ηζάπα θαη ηελ
ηζνπγθξάλα, ελώ νη κηθξόηεξνη αλαθάηεπαλ
κε ην θηπαξάθη θαη ηα γάληηα ηνπ θήπνπ ην
ρώκα κε ηελ ρσλεκέλε θνπξηά, πνπ

πξνζθέξζεθε λα καο θέξεη ν βνζθόο-παπάο ηνπ γεηηνληθνύ ρσξηνύ. Φςηέταμε
μαποςλάκια, αγγούπι, καλοκςθιέρ και θαζολιέρ. Βέβαηα «θάςακε» ηηο δύν γηαηί
πεηξακαηηζηήθακε κε ην καγηάηηθν ήιην ζθεπάδνληαο ηηο κε λάηινλ ζεξκνθεπίνπ.
Απνδείρηεθε όκσο ρξήζηκν απξόνπην θαη ην αμηνπνηήζακε παηδαγσγηθά, κειεηώληαο
ηελ ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ ιαραλόθεπνπ.
Τειεπηαίν καο απόθηεκα έλα δεπγάξη βιολογικέρ νηομάηερ με παπαδοζιακό
ζπόπο θαη έλα καθξύ ιάζηηρν, γηαηη ζύληνκα ηα πνηηζηήξηα δελ ήηαλ αξθεηά λα
μεδηςάζνπλ ηα θπηά καο.
Τα δηαιείκκαηα ηνπ ζρνιείνπ δελ ήηαλ πνηέ ηα ίδηα. Τα κηθξόηεξα παηδηά έηξεραλ
λα πξνιάβνπλ ην ιάζηηρν γηα λα πνηίζνπλ ην ιαραλόθεπν, ελώ ράδεπαλ ην λεξό λα
πξνρσξά ζηα απιάθηα. Οη κεγαιύηεξνη ζύληνκα έθηηαμαλ ομάδερ καηαγπαθήρ θαη
δύν θνξέο ηελ εβδνκάδα ζεκείσλαλ θαη παξνπζίαδαλ ην ύςνο, ην πιάηνο θαη ηελ
παξαγσγή ηνπ θάζε θπηνύ. Η δηαρείξηζε δεδνκέλσλ θαη νη δεθαδηθνί αξηζκνί
εκπεδώζεθαλ βησκαηηθά από όινπο ηνπο καζεηέο αθόκα θαη από ηνπ κηθξόηεξνπο,
ελώ νη πίνακερ παπαηήπηζηρ θηηάρηεθαλ από ηα ίδηα ηα παηδηά (Armstrong, 2009)

5. σολικόρ Ανθόκηπορ
Τελ Άλνημε όηαλ ην γθαδόλ είρε
θπηξώζεη πηα γηα ηα θαιά, απνθαζίζακε λα
θάλνπκε άιιε κία αηζζεηηθή παξέκβαζε
ζην πεξηβάιινλ ηεο απιήο καο. Φηηάμακε
έλα ξύλινο παπηέπι αθξηβώο θάησ από ην
γείζν
ηνπ
λένπ
καο
ππόζηεγνπ.
Υπνινγίζακε όηη ην λεξό ζα πέθηεη από ηηο
απιαθώζεηο ησλ θεξακηδηώλ αθξηβώο εθεί
πνπ ζρεδηάζακε λα θπηέςνπκε βαζιλικούρ,
μικπέρ ηπιανηαθςλλιέρ, μαπγαπίηερ και
θπάοςλερ. Τν μύιηλν παξηέξη ήηαλ ε
αγαπεκέλε ελαιιαθηηθή ελαζρόιεζε ησλ
κηθξώλ θαζώο ηνπο άξεζε λα ηα
πεξηπνηνύληαη θαη λα καδεύνπλ ηηο έηνηκεο
θξάνπιεο

6.
Παπαηηπηηήπιο Φύζηρ
Ήηαλ ην ηειεπηαίν δώξν ησλ αλζξώπσλ
πνπ αγάπεζαλ ην κηθξό καο ζρνιείν. Σηνιίδη
ηεο ζρνιηθήο καο απιήο, ην όλεηξν κηθξώλ
θαη κεγάισλ εδώ θαη πνιύ θαηξό έγηλε
πξαγκαηηθόηεηα: έλα αιεζηλό παξαηεξεηήξην
ηεο θύζεο, ένα ξύλινο δενηπόζπιηο!
Η αναππίσηζη από ηελ ζθάια κε ηνπο
θπζηθνύο θνξκνύο έγηλε επίηεπγκα γηα θάζε
καζεηή κε ρακειή απηνεθηίκεζε (Steiner,
1996), κηα θσιηά γηα ηνπο θίινπο πνπ ήζειαλ
λα ζπδεηήζνπλ, λα κειεηήζνπλ ή απιά λα
μεθνπξαζηνύλ θαη λα ζαπκάζνπλ ηνλ θήπν
καο από κία δηαθνξεηηθή νπηηθή. Τν ζρνιείν,
νη ζπκκαζεηέο, ε δαζθάια, ηα πξνβιήκαηα
όια θαίλνληαλ δηαθνξεηηθά από ςειά.

Σην παξαηεξεηήξην ηεο θύζεο παίμακε κε ηηο θινγέξεο καο, δσγξαθίζακε, αιιά
δηαβάζακε θη έλα βηβιίν. Τν βηβιίν πνπ καο έθαλε λα ζθεθηνύκε ιίγν θηινζνθηθά θαη
λα ζπγθηλεζνύκε. «Τη είλαη άξαγε ε θύζε γηα ηνλ άλζξσπν θαη ηη ν άλζξσπνο γηα ηε
θύζε;» Απνραηξεηήζακε ηε ρξνληά δηαβάδνληαο ην «Γέληξν πνπ Δδηλε» ηνπ Σει
Σίιβεξζηάηλ.

Γ. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΓΡΑΔΩΝ
Όπσο αλαθέξζεθε θαη ζην Σρεδηαζκό, ε Αμηνιόγεζε απνηέιεζε έλα
δηακνξθσηηθό εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζακε κεηά από θάζε δξάζε γηα λα
επαλαπξνζδηνξίζνπκε ζηόρνπο θαη λα ελαξκνλίζνπκε ηελ πξόνδν ησλ δξάζεσλ καο
ζύκθσλα κε ηηο εμειηζζόκελεο αλάγθεο ησλ καζεηώλ. Η ηειηθή καο αμηνιόγεζε
παξνπζηάδεη ην αληίθηππν ηνπ Πξνγξάκκαηόο καο ζηα παηδηά αιιά θαη ζηελ ηνπηθή
θνηλσλία. Καη αθξηβώο επεηδή ο αναζηοσαζμόρ είναι ζςζηημαηική μαρ επιλογή
και ππακηική μεηά από κάθε δπάζη, ε ηειηθή εηθόλα κνηάδεη ηόζν πινύζηα πνπ
ππεξβαίλεη θάζε αξρηθή καο πξνζδνθία. Κάζε ιάζνο αμηνπνηήζεθε, θάζε παξάιεηςε
ζπκπιεξώζεθε θαη θάζε δπζθνιία έγηλε αθόξκεζε ζρεδηαζκνύ επόκελεο δξάζεο. Γε
ζα κπνξνύζακε λα θάλνπκε θαη δηαθνξεηηθά, θαζώο κόλν έηζη κπνξέζακε λα
θάλνπκε θνηλσλνύο ηνπ έξγνπ καο όια απηά ηα πξόζσπα, ηνπο θίινπο, ηνπο
ζπγγελείο, ηνπο γείηνλεο θαη όπνηνλ έλησζε ηελ αλάγθε λα πξνζθέξεη «πιαηαίλνληαο»
έηζη ηε ζρνιηθή θνηλόηεηα.
Ήηαλ ηόηε ζηε γηνξηή ιήμεο πνπ ήξζε ζην ζρνιείν καο αξθεηόο θόζκνο γηα λα καο
ραηξεηήζεη. Ο Σρνιηθόο Λαραλόθεπνο γεκάηνο από όια ηα θαιά γέκηζε ηηο αγθαιηέο
ησλ κεγαιπηέξσλ καο θαη έθαλε θάπνηεο θαξδηέο λα ρηππήζνπλ πην δπλαηά. Έλαο
γέξνληαο έζθπςε θαη κνπ είπε ζπγθηλεκέλνο «Παηδί κνπ καο ζύκηζεο ηα παιηά, ηόηε
πνπ όινη βνεζνύζακε ν έλαο ηνλ άιινλ, καδί ζηηο ραξέο καδί θαη ζηηο ιύπεο».
Κιείλνληαο ζα αλαθέξσ κηα θνπβέληα ηεο καζήηξηάο κνπ Αγγειηθήο, ηεο Δ’
Γεκνηηθνύ. Μηα θνπβέληα πνπ έιπζε κέζα κνπ θάζε εξσηεκαηηθό ή θόβν γηα ην ηη
θαηαθέξακε ηειηθά: «Κςπία, με κάναηε να πιζηέτυ. Πίζηετα όηι αθού μπόπεζε
ηο μικπό μαρ ζσολείο να κάνει κάηι πος όλοι θαύμαζαν, ηόηε όλοι μποπούν!»
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