Κηίδνληαο έλα Αεηθόξν ρνιείν
Παξνπζίαζε κηαο δξάζεο ηνπ Γεληθνύ Λπθείνπ Καξύζηνπ
ζηα πιαίζηα ηνπ Βξαβείνπ Αεηθόξνπ ρνιείνπ
Μαρία Παπαβαζηιοπούιοσ
Φηιφινγνο, Γεληθφ Λχθεην Καξχζηνπ, Máster en la Tecnología de la Educación,
Universidad de Salamanca, España.
mapapavas@sch.gr

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Γηεζλείς ποιηηηθοί θαη οηθολοκηθοί οργαληζκοί αλαγλωρίδοσλ ηε κάζεζε ως βαζηθό
κοτιό ηες θοηλωληθής αιιαγής ποσ απαηηείηαη γηα ηελ πραγκάηωζε ηες αεηθορίας. Σηελ
παρούζα εργαζία, παροσζηάδεηαη κία από ηης δράζεης ηοσ Γεληθού Λσθείοσ Καρύζηοσ,
ζηο πιαίζηο ηες ζσκκεηοτής ηοσ ζηο Γηαγωληζκό γηα ηο Βραβείο ηοσ Αεηθόροσ
Στοιείοσ, ηε ζτοιηθή τροληά 2012-2013. Πρόθεηηαη γηα ηελ θαηαζθεσή ελός θηερίοσ,
ζύκθωλα κε ηης αρτές ηες αεηθορίας, ηες οηθοιογηθής αρτηηεθηοληθής θαη ηες θσζηθής
δόκεζες, ποσ προβιέπεηαη λα οιοθιερωζεί κέτρη ηο ηέιος ηες ζτοιηθής τροληάς.
Παροσζηάδοληαη ηα θρηηήρηα επηιογής ηοσ ζέκαηος, οη ζηότοη ποσ ηέζεθαλ, θαζώς θαη ε
παηδαγωγηθή προζέγγηζε, ε κεζοδοιογία θαη οη θάζεης εθαρκογής ηες δραζηερηόηεηας.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Βραβείο Αεηθόροσ Στοιείοσ
ΛΕΞΕΙΣ-ΚλΕΙΔΙΑ:

Αεηθορία, Βραβείο Αεηθόροσ Στοιείοσ, θσζηθή δόκεζε,
βηοθιηκαηηθός ζτεδηαζκός, project, οκαδοζσλεργαηηθή κέζοδος

ΔΙΑΓΧΓΗ
Σν Μάξηην ηνπ 2005 θεξχρζεθε επηζήκσο ε έλαξμε ηεο «Γεθαεηίαο ηεο
εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε (2005-2014)», κε ζθνπφ ηνλ
επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ηεο εθπαίδεπζεο κε βάζε ηελ έλλνηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο.
Ζ ζεκαζία πνπ απνδίδεηαη ζην ξφιν ηεο εθπαίδεπζεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε
απνδεηθλχεηαη θαη απφ ηελ πξφζθαηε δέζκεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ ζηελ Αηδέληα
10 ηεο πλφδνπ Κνξπθήο (Ρίν+20), κε ηίηιν «Σν κέιινλ πνπ ζέινπκε». ηελ
παξάγξαθν 233 αλαθέξεηαη: «Γεζκεπφκαζηε λα πξνσζήζνπκε ηελ εθπαίδεπζε γηα
ηελ αεηθφξν αλάπηπμε θαη λα εηζάγνπκε ηελ αεηθφξν αλάπηπμε πην ελεξγά ζηελ
εθπαίδεπζε πέξα απφ ηε Γεθαεηία ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε.»
(United Nations Conference on Sustainable Development, 2012)

ΣΟ ΒΡΑΒΔΙΟ ΣΟΤ ΑΔΙΦΟΡΟΤ ΥΟΛΔΙΟΤ
Σν ζρνιείν καο ζπκκεηέρεη θέηνο, γηα δεχηεξε ρξνληά, ζην Γηαγσληζκφ γηα ην
Βξαβείν ηνπ Αεηθφξνπ ρνιείνπ. «Σν «Αεηθφξν ρνιείν» είλαη έλα εθηθηφ φξακα,
κηα εθηθηή νπηνπία. Ζ βαζηθή ηδέα ηνπ «Αεηθφξνπ ρνιείνπ» είλαη ε ελζσκάησζε
ηεο ηδέαο θαη ησλ αμηψλ ηεο αεηθνξίαο ζε θάζε πιεπξά ηεο δσήο ηνπ, δειαδή ζηε
δηνίθεζε, ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, ζηε δηαρείξηζε ησλ θηεξίσλ, ζηηο κεηαθηλήζεηο
απφ θαη πξνο ην ζρνιείν, ζηηο ζρέζεηο ηνπ ζρνιείνπ κε ηε ζρνιηθή θαη ηελ επξχηεξε
ηνπηθή θνηλφηεηα. Σν Αεηθφξν ρνιείν είλαη ην κέιινλ ηνπ ζρνιείνπ ζπλνιηθά. Δίλαη

έλα απηάξθεο, απηνθαηεπζπλφκελν, βαζηά θηινπεξηβαιινληηθφ ζρνιείν ην νπνίν
ιεηηνπξγεί δεκνθξαηηθά θαη κπνξεί λα πξνζθέξεη, κεηαμχ ησλ άιισλ:
 Μείσζε ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ησλ ζρνιείσλ.
 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο (εμνηθνλφκεζε πφξσλ θαη ρξεκάησλ).
 Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ σο νξγαληζκνχ κάζεζεο.
 Βειηίσζε ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο κέζσ ηεο πηνζέηεζεο
καζεηνθεληξηθψλ δηδαθηηθψλ κεζφδσλ θαη πξνζεγγίζεσλ.
 Βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ κέζσ αιιειεπίδξαζεο
κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηεο πηνζέηεζεο θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ
ηερλνινγηψλ». (http://www.aeiforosxoleio.gr/deiktes.php)

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΦΤΙΚΗ ΓΟΜΗΗ ΣΟ ΓΔΛ
ΚΑΡΤΣΟΤ
Κξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο
ηα πιαίζηα ηεο ζπκκεηνρήο καο ζην Βξαβείν Αεηθφξνπ ρνιείνπ θαη ζηελ
πξνζπάζεηα κεηαζρεκαηηζκνχ θαη βειηίσζεο ηνπ ζρνιείνπ καο, σο νξγαληζκνχ
κάζεζεο, αλαιακβάλνπκε πνηθηιία δξάζεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ κε βάζε ηνπο
δείθηεο θαη ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο ηνπ ΒΑ.
(http://www.aeiforosxoleio.gr/sources.php)
Απφ ηηο πνηθίιεο δξάζεηο πνπ πξφθεηηαη λα πξαγκαηνπνηήζνπκε, μερσξίζακε,
πξνο παξνπζίαζε, απηή ηεο Φπζηθήο δφκεζεο. Μαζεηέο θαη θαζεγεηέο πξφηεηλαλ λα
θαηαζθεπαζηεί, κε ηε ζπλεξγαζία ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο θαη επαγγεικαηηψλ, έλαο
αλνηθηφο ρψξνο ζπλάληεζεο γηα ηελ νκάδα ηνπ Αεηθφξνπ ρνιείνπ. Ο ρψξνο απηφο
ζα πεξηιακβάλεη έλα νίθεκα κηθξψλ δηαζηάζεσλ, πεξίπνπ 2ρ2, θαζίζκαηα ζηνλ
εμσηεξηθφ ρψξν, θαζψο θαη κηθξφ θήπν. Δπίζεο, ζα επηηειεί θαη αθφκα κία
ιεηηνπξγία: ην νίθεκα ζα είλαη ν ρψξνο ζπγθέληξσζεο ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ
ηα νπνία ζα επαλαρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο καζεηέο. Ζ ζπγθεθξηκέλε
δξαζηεξηφηεηα πξνγξακκαηίδεηαη λα μεθηλήζεη κέζα Οθησβξίνπ θαη πξνβιέπεηαη λα
νινθιεξσζεί κέρξη ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ παξαπάλσ ρψξνπ ζα γίλεη κε θπζηθή δόκεζε. «Ζ θπζηθή
δφκεζε είλαη έλαο αξθεηά λένο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη κηα
δνκηθή πξνζέγγηζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ ρξήζε ηνπηθψλ, πξνζεθηηθά επηιεγκέλσλ
ή θαη αλαθπθισκέλσλ πιηθψλ, απιψλ εξγαιείσλ θαη ηερληθψλ.» ( http://www.cob.gr/)
Ζ θαηαζθεπή ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο βηναξρηηεθηνληθήο
ζχιιεςεο θαη ζα είλαη βηνθιηκαηηθά ζρεδηαζκέλε. «Λέγνληαο «βην-αξρηηεθηνληθή
ζχιιεςε» ελλννχκε ηελ ελζσκάησζε ζην θηήξην φισλ εθείλσλ ησλ επαίζζεησλ θαη
θξίζηκσλ παξακέηξσλ πνπ καο νδεγνχλ φρη κφλν ζηελ θάιπςε ησλ θξηηεξίσλ:
«αλαγθαηφηεηα, άλεζε, ζειθηηθφηεηα» («necessitas, commoditas et voluptas»), αιιά
θαη ηνπ θξηηεξίνπ ηεο «ινγηθήο ηνπ νίθνπ» («ecologicas»), ηεο νηθνινγηθήο ινγηθήο,
ζηε ζέξκαλζε, ζην δξνζηζκφ θαη ζην θσηηζκφ ηνπ θηεξίνπ, ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο, δειαδή, θαη ηεο ρξεζηκνπνίεζεο νηθνινγηθψλ πιηθψλ πξνο ηνλ άλζξσπν
θαη ην πεξηβάιινλ.
Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ζεσξεί αλαγθαία ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζεηηθψλ
παξακέηξσλ ηνπ θιίκαηνο, φπσο ηε δηαζέζηκε ειηαθή ελέξγεηα γηα ηε ζέξκαλζε, ηνπο
δξνζεξνχο αλέκνπο γηα ηε θπζηθή ςχμε, ηε βιάζηεζε γηα ηε ζθίαζε ησλ θηεξίσλ ή

ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ, ην θπζηθφ θσο γηα ην θσηηζκφ ηνπ θηεξίνπ. Ο
βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ρξεζηκνπνηεί ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, πεξηνξίδεη
ηελ θαηαλάισζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ θαη απνθεχγεη ηελ ρξήζε θιηκαηηζηηθψλ γηα
ηε ςχμε ηνπ θηεξίνπ. πλεπψο, ε βηνθιηκαηηθή ινγηθή, ζηνρεχεη άκεζα ζηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ πξνζαξκνγή ησλ θηεξίσλ ζην πεξηβάιινλ ηνπο».
(Σζίπεξαο, 2004)
ηελ επηινγή ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο θπζηθήο δφκεζεο ζπλέβαιε ν
πξνβιεκαηηζκφο καο ζρεηηθά κε ηελ πεξηβαιινληηθή θξίζε, ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο
θαη ηηο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο. Ζ θαηαζθεπή ζα απνηειεί έλα δείγκα,
πξφηππν νηθνινγηθήο θαηαζθεπήο θαη θπζηθήο δφκεζεο.
Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο θπζηθήο δφκεζεο ζην ζρνιηθφ ρψξν ζπκβαδίδεη κε ηηο αξρέο
ηεο Αεηθνξίαο. Οη καζεηέο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθά απεπζείαο απφ ηε θχζε (πειφ,
πέηξα Καξχζηνπ, μχιν, άρπξα, πιίλζνπο θηι), ζε αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ, ζα
επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθά, ελψ ην νίθεκα ζα είλαη ελεξγεηαθά αλεμάξηεην. Με
ηνλ ηξφπν απηφ δε ζα επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, ελψ εμνηθνλνκνχληαη πφξνη θαη
ελέξγεηα.
Ο Σζίπεξαο (2004) ηνλίδεη ηε ζπνπδαία ζεκαζία πνπ έρεη ε αξρηηεθηνληθή ηνπ
θηεξίνπ ζην νπνίν κέλνπκε ή εξγαδφκαζηε γηα ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή καο πγεία.
Δλδηαθέξνπζα είλαη θαη ε αλαθνξά ζην «ζχλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηηξίνπ» (SBS), ην
νπνίν εθδειψλεηαη κε αλαπλεπζηηθέο ελνριήζεηο, νπηηθέο δηαηαξαρέο, πνλνθεθάινπο
θ.ά, ελψ ε θαηαζθεπή θηεξίσλ, εμνινθιήξνπ ή ελ κέξεη, κε ηνμηθά θαη θαξθηλνγφλα
πιηθά (π.ρ. ακίαληνο), αλακθίβνια έρεη θνβεξέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία καο.
«Οη αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο θαηαζθεπήο ζε φ, ηη αθνξά ηνλ αεξηζκφ, ηελ πγξαζία
θαη ηε ζεξκνθξαζηαθή άλεζε ζηνλ αζηηθφ ρψξν ζπλππάξρνπλ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ
ηερλνθξαηηθνχ πνιηηηζκνχ θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηνπ απηνκαηηζκνχ θαη ηεο
θαηαλάισζεο. Ζ ππεξθαηαλάισζε θάζε κνξθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα
επηιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνηφηεηαο ηεο θαηνηθίαο απνδίδνπλ ζην πεξηβάιινλ ηηο
επηπηψζεηο εθείλεο (αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε, θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία, εμάληιεζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θιηκαηηθέο αιιαγέο
θιπ.) πνπ βάδνπλ ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ, αιιά θαη ζε
αβεβαηφηεηα ηελ ίδηα ηνπ ηε δσή». (Παπαπέηξνπ, 2008)
«Οη πφιεηο καο επζχλνληαη γηα ην πεξίπνπ 30% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ 40% ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
Πνζνζηά πνπ αλακέλνπκε λα απμεζνχλ ζεκαληηθά, ιφγσ ηνπ ηιηγγηψδνπο ξπζκνχ
εγθαηάζηαζεο θιηκαηηζηηθψλ κεραλεκάησλ. Δληνχηνηο, νη ήπηεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
θαη ε πςειή ειηνθάλεηα πνπ επηθξαηνχλ ζηε ρψξα καο δελ δηθαηνινγνχλ ηέηνην
πςειφ πνζνζηφ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. Σν πςειφ απηφ πνζνζηφ, κε ηηο γλσζηέο
ζπλέπεηεο ζηε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, είλαη δπλαηφλ λα κεησζεί θαηά πνιχ, κε ηε
ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ θαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ βηνθιηκαηηθνχ θαη ελεξγεηαθνχ
ζρεδηαζκνχ θαη ηεο νηθνινγηθήο δφκεζεο.
Ζ λέα απηή αληίιεςε πξέπεη λα δηέπεη φια ηα επίπεδα ζρεδηαζκνχ, ψζηε ηα θηήξηα
καο θαη νη αλζξψπηλνη νηθηζκνί καο λα είλαη πγηείο, αζθαιείο, ηζφλνκνη θαη αεηθφξνη.
Δπηδηψθνπκε ηελ εμαζθάιηζε πςειήο πνηφηεηαο δσήο πνπ, εθηφο ησλ άιισλ,
πξνυπνζέηεη άλεηε δηαβίσζε, ηφζν ζηα θηήξηα φζν θαη ζηηο πφιεηο».

(http://www.tsipiras.gr/index.php/olistiki-arxitektoniki/2012-08-19-15-24-55)
«Όπσο είλαη γλσζηφ, ην 40% ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ ρψξα καο
θαηεπζχλεηαη ζηα θηήξηα. Σα ζρνιηθά θηήξηα ηδηαίηεξα είλαη πνιχ δαπαλεξά, φζνλ
αθνξά ηε ζέξκαλζή ηνπο, γηαηί θαλέλα δελ θαηαζθεπάζηεθε κε βάζε ηηο αξρέο ηεο
νηθνινγηθήο δφκεζεο θαη ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. (...) Σα ζρνιεία είλαη
νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο παξάγνληαη απφβιεηα πνπ είλαη ρξήζηκα, ελψ
θαηαλαιψλνληαη ζεκαληηθέο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζπκβάιινληαο ζην
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ». (Καιατηδίδεο & Γειάξε, 2011).
Δπνκέλσο, ν Σζίπεξαο, έλαο απφ ηνπο πιένλ θαηαμησκέλνπο αξρηηέθηνλεο πνπ
αζρνιείηαη επί ζεηξά εηψλ κε ηε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηελ νηθνινγηθή
δφκεζε, ππνζηεξίδεη πσο «ε κφλε δηέμνδνο γηα κηα δφκεζε κε κέιινλ είλαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηεο «ρακέλεο» γλψζεο ηνπ παξειζφληνο θαη ε επηζηξνθή ζηα πιηθά
πνπ πξνζθέξεη απιφρεξα ε θχζε». (Σζίπεξαο, 2004)
«ε φινπο ζρεδφλ ηνπο ηφπνπο ε θχζε καο εμαζθαιίδεη ηα δνκηθά πιηθά πνπ
ρξεηαδφκαζηε. Δπεηδή ηα πιηθά απηά ρξεηάδνληαη ειάρηζηε επεμεξγαζία ή κεηαθνξά,
ηα νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληνινγηθά θφζηε είλαη ρακειά. Μεξηθά απφ απηά ηα
πιηθά είλαη αλαλεψζηκα (φπσο ηα δέλδξα θαη ην άρπξν) θαη θάπνηα άιια (φπσο ε
πέηξα θαη ην ρψκα) ππάξρνπλ ζε ηέηνηα αθζνλία πνπ είλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηα.
Έλα αθφκα απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ λα θηίδεη θάπνηνο κε ηνπηθά πιηθά είλαη φηη ην
θηήξην βξίζθεηαη ζε πιήξε νπηηθή αξκνλία κε ην πεξηβάιινλ.
Αληίζεηα απφ ηα νηθνινγηθά δνκηθά πιηθά, ηα θπζηθά εκπεξηέρνπλ θαζφινπ ή
ειάρηζηε επεμεξγαζία. Ζ ρξήζε ηνπο δελ ζπλεηζθέξεη ζηελ θαηαζηξνθή ησλ δαζψλ,
ηελ θαηαζπαηάιεζε ησλ νξπθηψλ πφξσλ, ηελ κφιπλζε θαη νχηε εμαξηάηαη απφ
βηνκεραληθά πιηθά θαη βαξηά κεραλήκαηα. Ζ γε είλαη κε ηνμηθή θαη ηειείσο
αλαθπθιψζηκε». (http://www.cob.gr/)

θνπόο
Οη καζεηέο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο θαη
αεηθνξίαο θαη λα έξζνπλ ζ’ επαθή κε πιηθά άκεζα πξνεξρφκελα απφ ηε θχζε,
δνπιεχνληαο νκαδηθά.

Δπηκέξνπο ζηόρνη
Μέζα απφ ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο θπζηθήο δφκεζεο νη καζεηέο πξνβιέπεηαη:
1. Να επαηζζεηνπνηεζνχλ ζρεηηθά κε ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ρξήζε ησλ
νξπθηψλ θαπζίκσλ.
2. Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα δφκεζεο κε ηξφπν νηθνινγηθφ,
θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ θαη απφιπηα ζχκθσλν κ’ απηφ.
3. Να ρξεζηκνπνηήζνπλ «πξάζηλα» θαη θπζηθά πξντφληα ζηε δφκεζε, φπσο είλαη
ε σκή άξγηινο, ην μχιν, ηα άρπξα, ε πέηξα.
4. Να επαλαρξεζηκνπνηήζνπλ πιηθά, πξνθεηκέλνπ λα κεηψζνπλ ηα απνξξίκκαηα.
5. Να πξνζεγγίζνπλ αηζζεηηθά ηε θχζε θαη ηα έξγα ηέρλεο απφ αλαθπθιψζηκα
πιηθά.
6. Να γλσξίζνπλ ηνλ ηζπαλφ θαιιηηέρλε Gaudi.
7. Να θαιιηεξγήζνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο, θαηλνηφκνπ θαη θξηηηθήο ζθέςεο,
ζπιινγηθφηεηαο, κεζνδηθφηεηαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ.

8. Να δεκηνπξγήζνπλ «ζρνιηθφ θιήξν γεο» (school allotment). Πξφθεηηαη γηα
έλαλ ρψξν, φπνπ νη καζεηέο ζα κπνξνχζαλ λα εηζαρζνχλ ζε έλαλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν
παξαγσγήο θαη θαηαλάισζεο. Ζ θαιιηέξγεηα ηεο δηθήο ζνπ ηξνθήο απαηηεί ην
ζπκκεηνρηθφ ζρεδηαζκφ, θαηάιιειε ηερλνινγία, ακνηβαία βνήζεηα θαη
επαηζζεηνπνίεζε ζηα νηθνινγηθά φξηα. (Huckle, 2010)

Παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε
Ζ δξάζε ηεο θπζηθήο δφκεζεο βαζίδεηαη ζηηο παξαθάησ παηδαγσγηθέο
πξνζεγγίζεηο:
 Γηαζεκαηηθόηεηα θαη δηεπηζηεκνληθόηεηα
«Ζ δηεπηζηεκνληθφηεηα είλαη εγγελήο κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ζηελ Δθπαίδεπζε
γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία θαη κάιηζηα ζηελ επξχηεξε δπλαηή κνξθή ηεο,
απηήλ ηεο ελνπνίεζεο ηεο γλψζεο πνπ πξνέξρεηαη απφ θπζηθέο θαη θνηλσληθέο
επηζηήκεο. (Φινγαΐηε, 2006). Μέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, ηα παηδηά ζα
ζπλδπάζνπλ γλψζεηο θπζηθήο, πεξηβάιινληνο, ρεκείαο, καζεκαηηθψλ, νηθνλνκίαο,
ηζηνξίαο, θνηλσληνινγίαο.
 πκκεηνρηθή θαη καζεηνθεληξηθή πξνζέγγηζε
Οη παξαπάλσ πξνζεγγίζεηο ζπκβαδίδνπλ απφιπηα κε ηηο αξρέο ηνπ αεηθφξνπ
ζρνιείνπ. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηνπο Καιατηδίδε θαη Γειάξε, «ζην αεηθφξν ζρνιείν
πηνζεηνχληαη ζπκκεηνρηθέο θαη καζεηνθεληξηθέο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ
αλαπηχζζνπλ ηηο δεμηφηεηεο θαη ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ γηα θξηηηθή ζθέςε,
δηαπνιηηηζκηθή απνδνρή θαη θαηαλφεζε, γηα επηζπκία ζπκκεηνρήο κε ζηφρν ηνλ
ελεξγφ πνιίηε». (Καιατηδίδεο & Γειάξε, 2011). Ζ δξαζηεξηφηεηά καο, ζηελ πξάμε,
ζα πινπνηεζεί απφ ηνπο καζεηέο καο. Δπνκέλσο, βαζίδεηαη ζηελ θξηηηθή ζθέςε, ζηελ
ελεξγφ ζπκκεηνρή θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο απφ ηελ πιεπξά ηνπο.
 Βησκαηηθή πξνζέγγηζε
χκθσλα κε ηνλ Μπιηψλε (2009), ε ζεκειίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
ζηηο άκεζεο εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζπλδέεη άξξεθηα
ηε καζεηνθεληξηθή κε ηε βησκαηηθή εθπαίδεπζε. Οη καζεηέο πξφθεηηαη λα
πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα απνθηήζνπλ πνιιαπιέο γλψζεηο (θπζηθήο, αξρηηεθηνληθήο,
ρεκείαο, καζεκαηηθψλ, ηζηνξίαο) κέζα απφ ηελ βησκαηηθή εκπεηξία πνπ ζα
απνθνκίζνπλ, θαζψο ζα ζρεδηάζνπλ θαη ζα θηίζνπλ νη ίδηνη ην θηήξην κε θπζηθά
πιηθά.
 Γεκνθξαηηθή δηαδηθαζία ζηε ιήςε απνθάζεσλ, δξάζε θαη νκαδηθόηεηα.
Ο Dewey ζεσξεί ηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία σο θηλεηήξηα δχλακε ηεο εθπαίδεπζεο.
Χαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζην βηβιίν ηνπ «Γεκνθξαηία θαη εθπαίδεπζε» ηελ αλάγθε
λα κεηαηξαπεί ε ζρνιηθή ηάμε ζε κία δεκνθξαηηθά νξγαλσκέλε κηθξνθνηλσλία, ψζηε
λα πξνζθέξεη απζεληηθέο εκπεηξίεο βίσζεο ηεο δεκνθξαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη
δξάζεο (Dewey, 1916). Οη καζεηέο ζα ζπλεξγαζηνχλ θαη ζα δνπιέςνπλ νκαδηθά,
ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δεκνθξαηίαο ζε φ,ηη αθνξά ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ
πινπνίεζή ηνπο.

Μεζνδνινγία
Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνγξακκαηίδνληαη βαζίδνληαη ζηελ πνιιαπιφηεηα ησλ
παηδαγσγηθψλ κεζφδσλ θαη ζπλδπάδνληαη κέζα απφ ηε κέζνδν project:
 Project

Ο Μαηζαγγνχξαο (2004) ζεσξεί φηη εδψ εληάζζεηαη θάζε καζεηηθή εξγαζία πνπ
εκπιέθεη ηνπο καζεηέο θαη ηηο καζήηξηεο ζηε δηαδηθαζία ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο
πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ θαη πιηθψλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα ζπλζέζνπλ κε
δεκηνπξγηθφ ηξφπν έλα δηθφ ηνπο έξγν, πνπ παίξλεη ηε κνξθή ιφγνπ,
θαιιηηερλήκαηνο ή θαηαζθεπήο. Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ ην ζεσξεηηθφ πιηθφ πνπ
αθνξά ζηε θπζηθή δφκεζε, θαη ηα πιηθά θαηαζθεπήο απεπζείαο απφ ηε θχζε, ηα
επεμεξγάδνληαη θαη δεκηνπξγνχλ ηε δηθή ηνπο θαηαζθεπή.
Ζ θαηαζθεπή πξφθεηηαη λα ζπλδεζεί θαη κε ηελ εξεπλεηηθή εξγαζία ηεο Α’
Λπθείνπ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην ζρνιηθφ έηνο 2012-3, κε ζέκα «Σν
Αεηθφξν ρνιείν».

Οη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζόδνπ project (Χξπζαθίδεο, 2002)
Α. Έλαπζκα
Ωο αθνξκή γηα ηελ ελαζρφιεζή καο κε απηήλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηα
παξαθάησ:
 Ζ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηνλ ηζπαλφ θαιιηηέρλε Antonio Gaudi. Σα θηήξηα
ηνπ ηζπαλνχ αξρηηέθηνλα είλαη πνιχρξσκα θαη θακππιφκνξθα. Ο Γθανπληί είρε
θαηαθέξεη έλαλ εληππσζηαθφ ζπγθεξαζκφ ηεο αξρηηεθηνληθήο θαη ηεο γιππηηθήο ζην
έξγν ηνπ. Καη πίζσ απφ ηηο κνξθέο ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ, ζηαζεξή πεγή έκπλεπζεο
παξακέλεη ε θχζε. (http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=143506)
Οη καζεηέο, ζην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο, ζα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο θαη
εηθφλεο γηα ην έξγν ηνπ Γθανπληί απφ ην δηαδίθηπν θαη ζα εκπλεπζηνχλ απφ απηφ.
Δχθνια ζα πξνθχςεη ε ζρέζε αλάκεζα ζε αξρηηεθηνληθή θαη γιππηηθή, ελψ νη
θακπχιεο κνξθέο, ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ηερληθήο ηνπ αξρηηέθηνλα, ζπλαληψληαη θαη
ζηε θπζηθή δφκεζε κε ηε κέζνδν cob.
 Αθφξκεζε κπνξεί, αθφκε, λα απνηειέζεη ε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά
κε ηα θπζηθά πιηθά δφκεζεο, φπσο είλαη ην ρψκα θαη ε ιάζπε, ηελ ρξήζε ηνπο απφ
αλζξψπνπο, πνπιηά, έληνκα, θαζψο θαη ηελ αλζεθηηθφηεηά ηνπο.

Β. ρεδηαζκόο
 Δξσηεκαηνιόγηα
Σα εξσηεκαηνιφγηα ζα δηεξεπλήζνπλ ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ησλ καζεηψλ, ησλ
απφςεψλ ηνπο, ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο θαη θαηαλφεζεο ζεκάησλ ζρεηηθψλ κε ηε
δξαζηεξηφηεηα. Με βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηψλ, ν εθπαηδεπηηθφο ζα βγάιεη
θάπνηα ζπκπεξάζκαηα, ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο θαη ηηο ζηάζεηο ησλ καζεηψλ θαη ζα
ηνπο δψζεη βηβιηνγξαθία θαη θείκελα ζρεηηθά κε ην ζέκα, πξνθεηκέλνπ λα
ελεκεξσζνχλ. Παξνπζηάδνληαη θάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα:
 Ση ελλννχκε θπζηθά πιηθά δφκεζεο; Μπνξείο λα αλαθέξεηο κεξηθά απφ απηά;
 Θεσξείο φηη ε θπζηθή δφκεζε είλαη αζθαιήο;
 Γλσξίδεηο λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε παξαπάλσ κέζνδνο ζην παξειζφλ;
 Θα ζε ελδηέθεξε έλα project θπζηθήο δφκεζεο ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ;
 Πνηα πιηθά ζα κπνξνχζακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα ηε θπζηθή δφκεζε ζηελ
πεξηνρή καο;
Σν project, ζε απηφ ην ζεκείν, κπνξεί λα ζπλδεζεί κε ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Οη
καζεηέο ζ’ αλαηξέμνπλ ζηελ θαηαζθεπή νηθεκάησλ κε θπζηθά πιηθά απφ ην

παξειζφλ θαη, ζπγθεθξηκέλα, ζηελ ηζηνξία ησλ Γξαθφζπηησλ ηεο πεξηνρήο ηεο
Νφηηαο Δχβνηαο, θαηαζθεπαζκέλα απφ πέηξα.
(http://www.southevia.gr/el/115/159.html)
(http://www.ntua.gr/anemoessa/menu/files/view/drakospito.pdf)
 Καηαηγηζκόο ηδεώλ
Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ πξνβιέπεηαη λα εθαξκνζηεί ζηελ αξρή ηεο πξνζέγγηζεο ηνπ
ζέκαηνο, κε ζηφρν λα δηαπηζησζνχλ νη πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ καζεηψλ. Ο
καζεηήο θαιείηαη λα ζπκκεηάζρεη κε ελεξγεηηθφ θαη δπλακηθφ ηξφπν, γεγνλφο πνπ
ελζαξξχλεη ηελ πξσηνβνπιία, ηε θαληαζία θαη ηελ εθεπξεηηθφηεηά ηνπ. Δξσηήκαηα
πνπ ζα ηεζνχλ ζηνπο καζεηέο ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κεζφδνπ είλαη ηα αθφινπζα:
 Γηα πνηνπο ιφγνπο λα πξνηηκήζνπκε ηε δφκεζε κε θπζηθά θαη νηθνινγηθά
πιηθά;
 Γηαηί αμίδεη ε επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ;
 Πψο ζπλδέεηαη ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ ρξήζε νξπθηψλ
θαπζίκσλ;
ην ζεκείν απηφ κπνξεί λα γίλεη ζχλδεζε κε:
 Σν κάζεκα επηινγήο ηεο Β΄Λπθείνπ «Γηαρείξηζε θπζηθψλ πφξσλ».
 Σν θεθάιαην ηεο Δλέξγεηαο ζηε Φπζηθή Α’ Λπθείνπ.
 Σα θεθάιαηα ηνπ Φαηλνκέλνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ θαη ηεο Σξχπαο ηνπ Όδνληνο
ηεο Χεκείαο Β’ Λπθείνπ.
 Οξγαλσκέλε ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε απόςεσλ
Θα παξνπζηαζηνχλ δηαδνρηθά νη απφςεηο ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηε θπζηθή
δφκεζε. Δλαιιαθηηθά, ζα νξγαλσζεί αληηπαξάζεζε απφςεσλ κεηαμχ δχν νκάδσλ κε
αληηηηζέκελεο απφςεηο. (Γηα παξάδεηγκα, ππέξ ή θαηά ηεο θπζηθήο δφκεζεο).
Μπνξνχκε λα θαηαγξάςνπκε ηε ζπδήηεζε ή λα ηε βηληενζθνπήζνπκε θαη, ζηε
ζπλέρεηα, δηαηππψλνπκε ηα ζπκπεξάζκαηά καο.
 Γηαιέμεηο από έκπεηξνπο θαη θαηαμησκέλνπο επηζηήκνλεο, ζηνλ ρψξν ηεο
αξρηηεθηνληθήο, ζρεηηθά κε ηελ νηθνινγηθή αξρηηεθηνληθή θαη ηε θπζηθή δφκεζε.
 Υξήζε κνξθώλ ηέρλεο
χκθσλα κε ηελ Σξίκε (2005), κέζα απφ ηελ ηέρλε θαη ηνπο θψδηθέο ηεο ην παηδί
φρη κφλν εθθξάδεηαη, αιιά αλαθαιχπηεη θαη θαηαθηά ηε γλψζε, ελψ δηεπξχλεη ην
πεδίν ηεο αληίιεςήο ηνπ, αλαγλσξίδεη θαηλνχξγηεο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο. Ζ
ηέρλε, άιισζηε, ζεσξείηαη «αλαδσνγνλεηηθή» θαηά ηνλ Μπιηψλε (2009) θαη γηα ηηο
κεγαιχηεξεο ειηθίεο.
Με βάζε ηα παξαπάλσ, ε δεκηνπξγία ηνπ νηθήκαηνο θξίλνπκε φηη ζπκβάιιεη ζηελ
ρξήζε κνξθψλ ηέρλεο. Ζ ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε ηε θπζηθή δφκεζε καο
παξαπέκπεη ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο (γιππηηθή, αξρηηεθηνληθή). Μάιηζηα, ε θπζηθή
δφκεζε κε πειφ ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε γσληψλ θαη θακππιψλ, γεγνλφο πνπ καο
παξαπέκπεη ζηνλ αξρηηέθηνλα Gaudi. Δπηπιένλ, απφ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά, πνπ ζα
θηινμελεί ην λεφδκεην νίθεκα, νη καζεηέο ζα δεκηνπξγήζνπλ εηθαζηηθέο θαηαζθεπέο
νη νπνίεο ζα εθηεζνχλ ζε εηδηθή έθζεζε ηελ παγθφζκηα εκέξα πεξηβάιινληνο.

Γ. Τινπνίεζε (αλάπηπμε-δηεμαγσγή)

Ύζηεξα απφ ηελ θαηάθηεζε ησλ απαξαίηεησλ γλψζεσλ, ζα ηεζεί ζε εθαξκνγή ε
αλάπηπμε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη καζεηέο ζα θαηαζέζνπλ ηηο πξνηάζεηο ηνπο ζε φ,ηη
αθνξά ην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαθφζκεζε ηνπ ρψξνπ θαη ζα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο
καζεηέο πνπ έρνπλ δειψζεη επηιεγφκελν κάζεκα ζηε Β’ Λπθείνπ ην ρέδην. Οη αξρέο
ηεο αεηθνξίαο ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζεβαζηέο. ε απηφ ζα ζπκβάιεη ν ζσζηφο
πξνζαλαηνιηζκφο θαη ζρεδηαζκφο ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ θαη ε
κειέηε ηνπ θιίκαηνο ηεο πεξηνρήο. ηφρνο καο είλαη λα εμαζθαιίζνπκε:
 Φπζηθφ θσηηζκφ
Σν θηήξην ζα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζην Νφην, κε κεγάια αλνίγκαηά ζε απηφλ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη ν θπζηθφο θσηηζκφο θαη πεξηνξίδεηαη ε αλάγθε
ειεθηξνθσηηζκνχ.
 Φπζηθφ δξνζηζκφ
Θα δεκηνπξγεζεί ζηέγαζηξν κε θιεκαηαξηά ή άιιν θπιινβφιν ή αλαξξηρεηηθφ
δέληξν, γηα θπζηθφ δξνζηζκφ ηηο ζεξκέο εκέξεο, αιιά θαη πεξηζζφηεξν θσο ηνλ
ρεηκψλα. Σα θπιινβφια δέληξα πξνζηαηεχνπλ κεγάιεο επηθάλεηεο ηεο φςεο ηνπ
θηεξίνπ ην θαινθαίξη, αιιά αθήλνπλ ηνλ ήιην λα πεξάζεη ην ρεηκψλα. Ζ θαηαζθεπή
κηθξνχ ζηληξηβαληνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί θαηφπηλ ζπιινγήο νκβξίσλ πδάησλ νδεγεί,
επίζεο, ζην θπζηθφ δξνζηζκφ.
 Φπζηθφ αεξηζκφ
ην θπζηθφ δξνζηζκφ θαη αεξηζκφ ζπκβάιινπλ ηα αλνίγκαηα ζηελ νξνθή ηνπ
θηεξίνπ.
 Πξνζηαζία απφ ηνπο ςπρξνχο αλέκνπο
Σν θηήξην κπνξεί λα πξνζηαηεπηεί απφ ηνπο αέξεδεο, ζπρλφ θαηλφκελν ηεο
πεξηνρήο, θαη, θαη’ επέθηαζε, απφ ηε κείσζε ζεξκηθψλ απσιεηψλ, κε ηε θχηεπζε
ςειψλ δέληξσλ γχξσ απφ απηφ.

Γ. Παξνπζίαζε
Με ηελ νινθιήξσζή ηνπ project ζα γίλεη ε παξνπζίαζή ηνπ ζηε ζρνιηθή θαη
ηνπηθή θνηλφηεηα, ζηα πιαίζηα κίαο κηθξήο ηειεηήο. Καηά ηε δηάξθεηά ηεο, ζα
παξνπζηαζηνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ζέκαηνο, νη ζηφρνη πνπ ζέζακε θαη ε πνξεία
πνπ αθνινπζήζακε. Αθφκε, ζα ππάξρεη θσηνγξαθηθφ πιηθφ απφ ηηο θάζεηο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο θαη θαηαζθεπή ησλ παηδηψλ απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά.

Δ. Αμηνιόγεζε
ην ζπγθεθξηκέλν project ζα αμηνινγήζνπκε:
α. Σν καζεηή: σο πξνο ηηο γλψζεηο, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηε ζηάζε πνπ απέθηεζε
ζρεηηθά κε ην δήηεκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηελ αλαγθαηφηεηα ρξήζεο
νηθνινγηθψλ θαη θπζηθψλ πιηθψλ, ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε ησλ
πιηθψλ. Αθφκα, ζα δηεξεπλεζεί ε ηθαλφηεηα ησλ καζεηψλ λα δνπιεχνπλ
νκαδνζπλεξγαηηθά. Ζ αμηνιφγεζε κπνξεί λα γίλεη κε εξσηεκαηνιφγηα κεηά ηελ
νινθιήξσζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο. ηε ζπλέρεηα ζπγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα κε
απηά ησλ αξρηθψλ εξσηεκαηνινγίσλ.
β. Σνλ εθπαηδεπηηθφ: Ωο πξνο ηε δηαδηθαζία θαη ηε κέζνδν πνπ αθνινχζεζε, ηηο
ζηάζεηο θαη ηηο ηδέεο πνπ πξνψζεζε θαη ηε ξεαιηζηηθφηεηα ησλ ζηφρσλ πνπ έζεζε. Θα
αμηνινγεζεί αθφκα ην θαηά πφζν ν εθπαηδεπηηθφο νξγάλσζε ζσζηά ην project θαη
έδσζε ηα θαηάιιεια θίλεηξα ζηα παηδηά λα αλαιάβνπλ δξάζε.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν ζρνιείν κπνξεί λα απνηειέζεη, γηα ηνπο καζεηέο θαη ηελ θνηλσλία, έλα
αμηφινγν παξάδεηγκα πξαθηηθήο πξνο ηελ αεηθνξία. Σν project ηεο θπζηθήο δφκεζεο

ζα βνεζήζεη ζηε δεκηνπξγία θαιχηεξνπ θιίκαηνο ζην ζρνιείν. Οη ζρέζεηο αλάκεζα
ζε καζεηέο, αιιά θαη αλάκεζα ζε καζεηέο θαη θαζεγεηέο ζα γίλνπλ πην νπζηαζηηθέο,
ελψ κε ηε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ζα ππάξμεη ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπηθήο θαη
ζρνιηθήο θνηλφηεηαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ην ζρνιείν κπνξεί λα βειηησζεί σο
νξγαληζκφο κάζεζεο θαη θνηλσληθνπνίεζεο.
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