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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το Υπ.Ε.Π.Θ., μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, με την εφαρμογή και την
αξιολόγηση του καινοτόμου προγράμματος «Ευέλικτη Ζώνη» (Ε.Ζ.) σε σχολικές
μονάδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, επιδιώκει την υιοθέτηση από τους εκπαιδευτικούς εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης. Σκοπός του προγράμματος είναι η σύνδεση της σχολικής γνώσης με την καθημερινή ζωή που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Το πρόγραμμα της Ευέλικτης Ζώνης βασίζεται στην αναδιάταξη του σχολικού
χρόνου, ώστε να διατίθενται τουλάχιστον δύο ώρες από το εβδομαδιαίο ωρολόγιο
πρόγραμμα του σχολείου για τη μελέτη θεμάτων, που παρουσιάζουν γενικότερο
ενδιαφέρον, με διαδικασίες συλλογικής διερεύνησης. Παράλληλα η Ε.Ζ. δημιουργεί
τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή των καινοτομιών που εισάγουν το Διαθεματικό
Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών
των γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στο σημερινό σχολείο.
Στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης-διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος, πραγματοποιείται η παρούσα έκδοση, στην οποία δημοσιεύονται σχέδια εργασίας που εκπονήθηκαν από μαθητές/τριες σε συνεργασία με τους δασκάλους/ες τους
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος. Η επιλογή του υλικού
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους κατά τόπους σχολικούς συμβούλους, με
τα μέλη των Τοπικών Επιτροπών Στήριξης και το μέλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ήταν υπεύθυνο στην αντίστοιχη διοικητική περιφέρεια. Το περιεχόμενο του
περιοδικού αποτελεί ένα πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό, που θεωρούμε ότι μπορεί
να δώσει αφορμή για ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών και από άλλα μέλη της
εκπαιδευτικής κοινότητας.
Θα επιθυμούσαμε, τέλος, να εκφράσουμε τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλους
τους συντελεστές.
Ο Πρόεδρος
του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Μιχάλης Αγ. Παπαδόπουλος
Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα έκδοση αφορά εργασίες που εκπονήθηκαν με πολύ μεράκι, φαντασία,
πάθος και κέφι από Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία της Περιφέρειας Νοτίου
Αιγαίου.
Οι σχολικές μονάδες έστειλαν τα προγράμματα τους σε ηλεκτρονική μορφή και
όπως διαπιστώνεται υπάρχουν διαφορές στην έκταση, στο βάθος επεξεργασίας και
στον τρόπο παρουσίασης των σχεδίων εργασίας και των δραστηριοτήτων τους. Όλο το
υλικό που συγκεντρώθηκε είναι εξαιρετικά αξιόλογο και λυπούμαστε που δεν μπορεί
να συμπεριληφθεί στην παρούσα έκδοση, λόγω του περιορισμένου χώρου. Ωστόσο θα
υπάρχει στο δικτυακό τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου
http://naigaiou.pde.sch.gr με τίτλο «ευέλικτη ζώνη - διαθεματικά σχέδια εργασίας»,
όπου θα συμπεριληφθούν και τα υπόλοιπα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και
θα τελειώσουν μέχρι το τέλος του Σχολικού Έτους.
Έτσι θα αναδειχθεί το έργο των σχολικών μονάδων Π.Ε και Π.Α, το οποίο ενδέχεται
να χρησιμεύσει ως πεδίο ανταλλαγής ιδεών και γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ τους.
Ευχαριστούμε θερμά τις σχολικές μονάδες και τους εκπαιδευτικούς, που παρά τις
δύσκολες μερικές φορές συνθήκες εργασίας τους (“ηλεκτρονικές”, φυσικές, περιβαλλοντικές), κατάφεραν να παρουσιάσουν δείγματα της δουλειάς τους στα πλαίσια της
Ευέλικτης Ζώνης.
Τέλος, ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές αυτής της έκδοσης, τους σχολικούς
συμβούλους και τα μέλη των Τ.Ε.Σ. Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, τους συνεργάτες μας
στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ν. Αιγαίου, που συνέβαλαν στη συγκέντρωση, καταγραφή, επιμέλεια και παρουσίαση του υλικού που περιέχεται στην παρούσα έκδοση.
Μαρία Τσαλικίδου
Προϊσταμένη Τμήματος Επιστ/κής
– Παιδ/κής Καθοδήγησης Π.Ε
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Κατάσταση σχολείων της περιφέρειας
που υλοποιούν πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΩΔEKAΝΗΣΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΣ Καλυθιών
ΔΣ Σορωνής
2ο ΔΣ Αρχαγγέλου
ΔΣ Κοσκινού
ΔΣ Αγ. Μαρίνας Κάσου
ΔΣ Αρκάσας
ΔΣ Αρχίπολης
ΔΣ Δαματριάς
2ο ΔΣ Καρπάθου
ΔΣ Λάρδου
ΔΣ Λίνδου
ΔΣ Μαλώνας
ΔΣ Μεσοχωρίου
ΔΣ Πυλώνας
1ο ΔΣ Σύμης
ΔΣ Τήλου
ΔΣ Φανών
ΔΣ Φρυ
ΔΣ Ψίνθου
ΔΣ Αγ. Μαρίνας Λέρου(Νικολαϊδιο)
ΔΣ Αλίντων
ΔΣ Άργους
3ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου
ΔΣ Λακκίου
ΔΣ Βαθέος
4ο ΔΣ Πόλεως Καλύμνου
ΔΣ Κεφάλου
1ο ΔΣ Πόλεως Κω
2ο ΔΣ Πόλεως Κω
4ο ΔΣ Πόλεως Κω
5ο ΔΣ Πόλεως Κω
6ο ΔΣ Πόλεως Κω
ΔΣ Ζηπαρίου
ΔΣ Καρδάμαινας
ΔΣ Μανδρακίου
1ο ΔΣ Πυλίου
6ο ΔΣ Πόλεως Ρόδου

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φ.12.1/1023/Γ1/921/18-10-2001
Φ.12.1/1023/Γ1/921/18-10-2001
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/1023/Γ1/921/18-10-2001
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002
Φ.12.1/382/73765/Γ1/14-7-2003
Φ.12.1/806/76691/Γ1/17-7-2002

ΓΡΑΦΕΙΟ
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
Δ/νση

ΝΗΠΙΑΓΕΙΑ ΔΩΔEKAΝΗΣΟΥ
Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
8

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
3ο Ν/Γ Πόλεως Ρόδου
18ο Ν/Γ Πόλεως Ρόδου
Ν/Γ Αγ.Μαρίνας Κάσου
1ο Ν/Γ Καλυθιών
2ο Ν/Γ Καλυθιών

ΟΡΓΑΝ/ΤΑ
2
1
1
2
2

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Φ.12.1/810/7716/Γ1/23-7-2002
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003

ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ/νση
Δ/νση
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

3ο Ν/Γ Καλυθιών
1ο Ν/Γ Καρπάθου
2ο Ν/Γ Καρπάθου
1ο Ν/Γ Σύμης
2ο Ν/Γ Σύμης
Ν/Γ Φρύ
1ο Ν/Γ Αγ. Μαρίνας Λέρου
2ο Ν/Γ Αγ. Μαρίνας Λέρου
Ν/Γ Αλίντων
1ο Ν/Γ Πόλεως Καλύμνου
Ν/Γ Κάμπου
1ο Διθέσιο Ν/Γ Λακκίου
2ο Ν/Γ Λακκίου Λέρου
Ν/Γ Ξηροκάμπου
Ν/Γ Πανόρμου
Ν/Γ Σκάλας Πάτμου
Ν/Γ Χώρας Πάτμου
3ο Ν/Γ Πόλεως Κω
4ο Ν/Γ Πόλεως Κω
6ο Ν/Γ Πόλεως Κω
2ο Ν/Γ Αντιμάχειας
1ο Ν/Γ Κεφάλου
2ο Ν/Γ Κεφάλου
Ν/Γ Πυλίου

2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
1
2
1
2

Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ.12.1/810/7716/Γ1/23-7-2002
Φ.12.1/810/7716/Γ1/23-7-2002
Φ12.1/404/79521/Γ1/28-7-2003
Φ.12.1/810/7716/Γ1/23-7-2002

1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
1ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
2ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο
3ο Γραφείο

ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Δ.Σ.
2Ο Δ.Σ.
Δ.Σ.
4Ο Δ.Σ.
1Ο Δ.Σ.
1Ο Δ.Σ.

7.

Δ.Σ.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Δ.Σ.
2Ο Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
2Ο Δ.Σ
3Ο Δ.Σ.

ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΠΛΑΚΑΣ –ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ
ΜΗΛΟΥ
ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΣΙΦΝΟΥ
ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΜΕΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΙΟΥ
ΚΥΘΝΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΜΕΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΒΑΡΗΣ-ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
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25.
26.
27.
28.
29.
30.

Δ.Σ.
Δ.Σ.
1Ο Δ.Σ.
2Ο Δ.Σ.
1Ο Δ.Σ.
Δ.Σ.

31.

Δ.Σ.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.
Δ.Σ.

46.

Δ.Σ.

47.

Δ.Σ.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
10

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ ΜΑΡΠΙΣΣΑΣ
ΠΑΡΟΥ
ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΝ ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ
ΙΟΥΛΙΔΑΣ ΚΕΑΣ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ
ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΟΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΠΙΤΡΙΦΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΔΑΝΑΚΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΣΤΕΝΗΣ ΦΑΛΑΤΑΔΟΥ
ΤΗΝΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΕΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
2Ο Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
4Ο Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
3Ο Ν/Γ
4Ο Ν/Γ
5Ο Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
2Ο Ν/Γ
3Ο Ν/Γ
5Ο Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
2Ο Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ

ΝΑΞΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΤΗΝΟΥ
ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΡΟΣ
ΒΑΡΗΣ ΣΥΡΟΥ
ΜΑΝΝΑ ΣΥΡΟΥ
ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ
ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
ΜΑΡΑΘΙΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΜΥΚΟΝΟΥ
ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΝΑΞΟΥ
ΓΑΛΑΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
3Ο Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ

56.

Ν/Γ

57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
2Ο Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
2Ο Ν/Γ
3Ο Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
2Ο Ν/Γ
3Ο Ν/Γ

ΜΟΝΗΣ ΝΑΞΟΥ
ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΔΟΝΟΥΣΑΣ
ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ
ΧΑΛΚΕΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΧΩΡΑΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΩΝ
ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΚΟΡΩΝΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΜΕΛΛΑΝΩΝ ΝΑΞΟΥ
ΒΙΒΛΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΚΟΡΩΝΙΔΑΣ ΝΑΞΟΥ
ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΑΠΕΡΑΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΑΜΟΡΓΟΥ
ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΝΑΞΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΕΑΣ
ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΚΟΡΗΣΣΙΑΣ ΚΕΑΣ
ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΧΩΡΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΜΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
ΧΩΡΑΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΧΩΡΑΣ ΙΟΥΛΙΔΑΣ
ΔΡΥΟΠΙΔΑΣ ΚΥΘΝΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
ΣΙΚΙΝΟΥ
ΘΗΡΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΦΗΣ
ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΟΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΒΟΘΩΝΑ ΘΗΡΑΣ
ΜΕΣΣΑΡΙΑΣ ΘΗΡΑΣ
ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΘΗΡΑΣ
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΙΟΥ
ΙΟΥ
ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΦΗΡΩΝ ΘΗΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
11

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
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Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ
2Ο Ν/Γ
1Ο Ν/Γ
Ν/Γ
Ν/Γ

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΘΗΡΑΣ
ΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΜΗΛΟΥ
ΣΕΡΙΦΟΥ
ΚΙΜΩΛΟΥ
ΑΔΑΜΑΝΤΑ ΜΗΛΟΥ
ΑΡΤΕΜΩΝΑ ΣΙΦΝΟΥ
ΤΡΥΠΗΤΗΣ ΜΗΛΟΥ
ΤΡΙΟΒΑΣΑΛΩΝ ΜΗΛΟΥ
ΠΛΑΚΑΣ ΜΗΛΟΥ
ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ
ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΚΩΣΤΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΔΡΥΟΥ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Το αβγό πηγή ζωής»
5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩ
Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Σταματελοπούλου Μαρία
Τάξη Β΄

Τρόπος εργασίας
• Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες, ανάλογα με το θέμα στην τάξη αλλά και στη
φύση.
• Ατομικά εργάστηκαν στην τάξη και στη βιβλιοθήκη.
• Επικοινώνησαν με ζωγράφο, γιατρό, υπεύθυνη βιβλιοθήκης.

Κριτήρια επιλογής του θέματος. Στόχοι και Σκοποί
Στο θέμα αυτό είχαμε οδηγηθεί από την προηγούμενη χρόνια αλλά και από τη φύση
των παιδιών όπου αναζητούν την προέλευση της ζωής. Έτσι το θέμα μας “Το αυγό πηγή
ζωής” χωρίστηκε σε τρεις υποενότητες που η καθεμία διέρκησε τρεις μήνες.
Α´ Υποενότητα «Το πανηγύρι των χρωμάτων»
Η πρώτη υποενότητα ονομάστηκε το “Πανηγύρι των χρωμάτων”. Σκοπός μας ήταν
13
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να μάθουμε τα βασικά, τα συμπληρωματικά χρώματα και το μαύρο άσπρο.
Να παρατηρήσουμε και να καταγράψουμε
τη φύση, τον εαυτό μας, τους συμμαθητές μας.
Ασχοληθήκαμε με το αφηρημένο σχέδιο, την προοπτική και τις σκιές. Ήρθαμε σε επαφή με υλικά
ζωγραφικής όπως τέμπερες, δαχτυλομπογιές ,μαρκαδόρους, πλαστικό χρώμα. Γνωρίσαμε τεχνικές
όπως τύπωμα, ζωγραφική με σφουγγάρι, ζωγραφική σε πλαστικό μπουκάλι, κολλάζ. Μιλήσαμε για
τον Πικάσο και το εργαστήριό του. Ζωγραφίσαμε
ένα κομμάτι τοίχου στην αυλή του σχολείου μας.
Διακοσμήσαμε την τάξη μας και τα δωμάτιά μας.
Οι γνώσεις και οι εμπειρίες που αποκτήσαμε
χρησιμοποιήθηκαν :
• Στην γλώσσα ζωγραφίζοντας τα κείμενα.
• Στα μαθηματικά κατασκευάζοντας γεωμετρικά
σώματα τρισδιάστατα στο χαρτί, ζωγραφίσαμε
τα γεωμετρικά σώματα και σχήματα.
• Στη μελέτη σχεδιάσαμε τον τόπο μας και τη
φύση.
Τέλος ζωγραφίσαμε ,χαρήκαμε και μάθαμε
να δίνουμε ζωή σε αυτό που αισθανόμαστε.
Προετοιμασθήκαμε για τις καλλιτεχνικές δημιουργίες του αυγού της Β΄ υποενότητας καθώς και
για την κατασκευή κουκλοθέατρου και κούκλα
της Γ΄ υποενότητας.
B´ Υποενότητα «Το αυγό και η ιστορία του»
Ασχοληθήκαμε με την έννοια του μουσείου.
Γνωρίσαμε πόσα είδη μουσείων υπάρχουν γενικά
και ειδικότερα το μουσείο φυσικής ιστορίας Κ.
Γουλανδρή. Με την έννοια του μουσείου ασχολη15
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θήκαμε στην γλώσσα με αφορμή το κείμενο –Ο μουσικός του μουσείου-.
Συλλέξαμε αβγά από κατοικίδια ζώα και φτιάξαμε το δικό μας μουσείο φυσικής
ιστορίας με τμήμα το μουσείο του αβγού.
Γνωρίσαμε το περιεχόμενο ενός αβγού γονιμοποιημένου και ενός αβγού μη γονιμοποιημένου. Με τη βοήθεια του -εμείς και ο κόσμος- βρήκαμε τα στάδια του γονιμοποιημένου αβγού.
Ψάξαμε σε ερμηνευτικό και ορθογραφικό λεξικό τη λέξη αβγό. Ανακαλύψαμε πως
γραφόταν και πως ονομαζόταν παλιά το αβγό – ωό, αυγό. Βρήκαμε σύνθετες λέξεις και
εκφράσεις με το αβγό.
Ανακαλύψαμε τη χρήση του αβγού στις θρησκευτικές γιορτές μέσα από τα ήθη
και τα έθιμα. Έτσι το Πάσχα κατασκευάσαμε αβγούλες δημιουργώντας εργαστήριο
σε όλο το σχολείο. Βρήκαμε συνταγές αβγών, και ανακαλύψαμε την αξία του στην
Μεσογειακή διατροφή.
Συλλέξαμε πληροφορίες για τα ζώα που γεννούν αβγά από τη βιβλιοθήκη.
Ασχοληθήκαμε με την εκκολαπτική μηχανή και βιώσαμε την εκκόλαψη των αβγών.
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Αισθανθήκαμε την ευθύνη της δημιουργίας αλλά και της επιβίωσης μιας νέας ζωής.
Έτσι τα Σαββατοκύριακα με βάρδιες βρισκόμασταν στο σχολείο για το τάισμα των
νεοσσών και την καθαριότητά τους.
Κατασκευάσαμε αβγά με πούλιες, χάντρες, κολάζ, χρώμα, ζύμη, μαλλί και γενικά
δημιουργήσαμε εικαστικά αβγά.
Ασχοληθήκαμε με τη φιλοσοφική διάσταση του αβγού (από τη στιγμή που είναι
πηγή ζωής όλων των ζωικών οργανισμών ).Είδαμε βιντεοκασέτες για τη δημιουργία της
ζωής. Ανακαλύψαμε ότι όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί προέρχονται από τα ερπετά και η
επανάστασή τους ήταν η δημιουργία του αβγού.
Χρησιμοποιήσαμε μικροσκόπιο, θερμόμετρο, μεγενθυτικό φακό, μέτρο κάνοντας
παρατηρήσεις. Με το μικροσκόπιο παρατηρήσαμε τα αβγά του μεταξοσκώληκα. Με το
θερμόμετρο παρατηρούσαμε τη θερμοκρασία του εκκολαπτηρίου. Με το μεγενθυτικό
φακό παρατηρούσαμε τους νεοσσούς.
Γεννήθηκε η ιδέα του Αβγόλαμπρου. Μιας κούκλας κατασκευασμένης από μας με
χαρακτηριστικά ενός καλού και γελαστού παππού όπου μέσα του θα καταγραφούν όλα
όσα μάθαμε για την εξέλιξη και τη δημιουργία της ζωής και του αβγού. Θα είναι και τα
υπόλοιπα χρόνια κοντά μας για να μας θυμίζει τα όσα μάθαμε.
18

Το θέμα συνδέθηκε με όλα τα μαθήματα. Έτσι δουλεύτηκε όχι μόνο στις ώρες της Ε.
Ζ. αλλά και στη γλώσσα (π.χ. Μουσικός του μουσείου), στη μελέτη (ενότητα με ζώα),
στην αισθητική αγωγή (έγιναν όλες οι κατασκευές), στα μαθηματικά (μετρήσεις με
μέτρο, κλίμακα θερμόμετρου, έννοια πρόσθεσης αφαίρεσης διαίρεσης).

Γ΄ Υποενότητα «Η κούκλα και το κουκλοθέατρο»
Η υποενότητα αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί. Τα παιδιά θα κατασκευάσουν κούκλες
χάρτινες, με παπιέ, μασέ, με κάλτσες. Θα ολοκληρώσουν τον παππού Αυγόλαμπρο
(κούκλα που έχει ζωντανέψει από την υποενοτητα 2 έχει ιστορία χωρίς να έχει πάρει
χρώμα και σώμα).
Θα στήσουν κουκλοθέατρο, θα φτιάξουν σκηνικά θα βρουν μουσική επένδυση θα
βάλουν φωτισμό και θα είναι έτοιμα να παίξουν κουκλοθέατρο την ιστορία ενός αυγού
«Α όπως το αυγό» από το βιβλίο το αλφαβητάρι της φύσης που είχανε διαβάσει στην
Α τάξη. Θα παίξουν συνδυάζοντας το θέατρο και το κουκλοθέατρο διασκευασμένο το
παραμύθι «Το χρυσό αυγό» (βιβλίο που ανακάλυψαν στην βιβλιοθήκη).
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Επίλογος συντονίστριας
Η Ε.Ζ. για μένα δεν είναι εργασίες ανεξάρτητες. Θα πρέπει το ένα θέμα να ακουμπάει το άλλο. Κάθε θέμα πρέπει να δανείζεται στοιχεία από το προυγούμενο και να
δανείζει στοιχεία στο επόμενο. Έτσι μόνο θα υπάρχει συνέχεια στα παιδιά και θα χτίζεται κομμάτι κομμάτι η γνώση.
Η Ε.Ζ. δεν είναι πρόγραμμα ή μάθημα με την μορφή προγράμματος είναι τρόπος
ζωής και δράσης μέσα στην σχολική κοινότητα. Δεν έχει στόχο την παρουσίαση της
εργασίας των παιδιών με την μορφή εκδήλωσης στην κοινότητα που ζουν ή στο Σχολικό
Σύμβουλο ή στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ο στόχος της είναι το μυαλό και η ψυχή
του παιδιού αλλά και του υπεύθυνου εκπαιδευτικού που αν και συντονιστής της όλης
δουλειάς πάντα μαθαίνει. Μαθαίνει τις δυνατότητες των παιδιών του και τις δυνάμεις
τις δικές του.
Πιστεύοντας ότι ο βασικός στόχος της Ε.Ζ. για μεν τα παιδιά είναι να αγαπήσουν το
σχολείο δηλ. οι ώρες τους μέσα σ’αυτό να είναι δημιουργικές για να πάψει να ακούγεται –που μας το γράφουν και στις εκθέσεις- άλλη μια βαρετή μέρα στο σχολείο, για
το δε δάσκαλο να αισθανθεί δημιουργικά ξεφεύγοντας από την φθορά που προκαλεί η
επανάληψη των ίδιων και των ίδιων πραγμάτων κάθε χρονιά.
Μπορώ να ισχυρισθώ ότι αυτή τη χρονιά η Ε.Ζ πέτυχε τους σκοπούς της. Η τάξη
αυτή έχει βρει και έχει προετοιμαστεί για το θέμα της επόμενης χρονιάς.
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ΘΕΜΑ: «Τέσσερις μάγισσες, οι κόρες του χρόνου. Ένα ταξίδι μαζί τους»
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΚΙΝΟΥ
Εκπαιδευτικός υλοποίησης: Αντωνιάδου Κατερίνα
Τάξη Β΄

Εισαγωγικά:
Η έννοια του χρόνου είναι αφηρημένη, έχει πολλές σημασίες, γι’ αυτό η κατανόηση
της από τα παιδιά είναι δυσχερής και επίπονη.
Αλλαγές και χρόνος πηγαίνουν πάντα μαζί. Η συνεργασία τους, δεν είναι πάντα.
ευχάριστη, ιδιαίτερα για τα παιδιά. Δύο είναι τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τις
αλλαγές και μας βοηθούν να προσανατολιζόμαστε στο χρόνο: οι διαδοχικές φάσεις που
μεσολαβούν είναι αυτές που αναφέρονται σε πρόσωπα, είτε σε γεγονότα -φαινόμενα
και η διάρκειά τους.
Είναι χωρίς κανένα παιδαγωγικό αποτέλεσμα και δεν εξυπηρετεί κανένα μαθησιακό
σκοπό η στείρα και ξένη απομνημόνευση ορισμένων λέξεων ή γεγονότων που το παιδί
δεν καταλαβαίνει το νόημα και την ουσία τους. Το να ρωτάμε τα παιδιά «τι εποχή έχουμε» και να προσπαθούμε να τις εννοήσουν με τον τρόπο αυτό είναι ματαιοπονία.
Για να αντιληφθεί τις εποχές το παιδί, πρέπει πρώτα, να παρατηρήσει τις αλλαγές,
που συμβαίνουν στη φύση. Να καταλάβει σε τι οφείλονται, να αισθανθεί και ν’ ακούσει τον άνεμο, να δει τη θάλασσα, να μυρίσει το χειμώνα, τα δέντρα, τα λουλούδια. Τα
έντονα βιώματα είναι αυτά που θα επιτρέψουν στα παιδιά να καταλάβουν τη διαφορετικότητα που υπάρχει σ’ αυτή την κυκλική εναλλαγή των εποχών του χρόνου. Στη συνέχεια τα παιδιά θα μάθουν να παρατηρούν τις αλλαγές στις συνήθειες των ανθρώπων, τις
ασχολίες τους, την ένδυσή τους, τα ήθη - έθιμα και τις γιορτές που κά- νουν την κάθε
εποχή ξεχωριστή.

Γενικοί Στόχοι:
•

Να μάθουν οι μαθητές να μαθαίνουν.

•

Να κατανοήσουν τα παιδιά, σε σχέση με το χρόνο, τις έννοιες αλλαγή, διαδοχή,
σειρά, διάρκεια.

•

Να μπορούν να κάνουν συλλογή - κατανομή - καταγραφή και ταξινόμηση των
στοιχείων της ενότητας.
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•

Να μάθουν να συνεργάζονται, να διατυπώνουν τη γνώμη τους, να καταγράφουν
και να ελέγχουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους.

•

Να αναπτύξουν δεξιότητες του καλού ομιλητή και ακροατή συμμετέχοντας σε
συζητήσεις.

•

Να τονωθεί το αυτοαίσθημά τους μέσσα από τις ομαδικές εργασίες που αναλαμβάνουν.

•

Να αποκτήσουν δυνατότητες πρόσβασης στις πληροφορίες και να μπορούν να τις
αξιοποιήσουν.

•

Να εκφράσουν μέσα από τις δραστηριότητες που αναλαμβάνουν και να αποκτήσουν καλές συνήθειες εργασίας.

•

Να υιοθετήσουν υπεύθυνες συμπεριφορές απέναντι στους συμμαθη- τές τους, όσο
και απέναντι στην εργασία στην οποία συμμετέχουν.

•

Να ευαισθητοποιηθούν απέναντι σε προβλήματα και καταστάσεις που αντιμετωπίζουν και να συμβάλλουν στην επίλυση τους.

Ο Ρόλος του Δασκάλου
Ο ρόλος του δασκάλου διαφοροποιείται όπως ακριβώς και ο ρόλος του μαθητή. Ο
μαθητής είναι «δρων» στη διδασκαλία. Ο δάσκαλος αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό ρόλο. Είναι σημαντικό, λοιπον, να είναι
προετοιμασμένος να «ακούσει» τις ανάγκες της τάξης του και όχι να «κατευθύνει» ή να
«επιβάλλει» αυτό το οποίο είχε προετοιμάσει. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι έτοιμος
και δεκτικός σε πολλές εναλλακτικές εκδοχές του σχεδίου εργασίας και συμμετέχει ως
«ΙΣΟΤΙΜΟ» μέλος της ομάδας του.
Η επιτυχία της μεθόδου βασίζεται στην ιδιαίτερη σχέση, που αναπτύσσεται μεταξύ
δασκάλου – μαθητή. Ο δάσκαλος πρέπει να αναγνωρίζει τη φύση, τη μοναδικότητα, τις
ιδιαίτερες ικανότητες κάθε παιδιού. Κάθε παιδί αναζητά την ταυτότητα, τη μοναδικότητα, την εκπλήρωση, την ικανοποίηση μέσα από τον διάλογο, την αλληλεπίδραση και
τη διαπραγμάτευση με τους γύρω του. Ο χώρος, μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται και
ανακαλύπτει τον κόσμο, είναι συνήθως η σχολική αίθουσα και η παρουσία του δασκάλου σαν συνεργάτη και καθοδηγητή είναι καθοριστική.
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Προγραμματισμός
Επιλογή της ενότητας
Ο τρόπος με τον οποίο δόθηκε το ερέθισμα και ο λόγος που επιλέχτηκε το συγκεκριμένο θέμα, ήταν η «επίσκεψη» του ΠΑΤΕΡΑ-ΧΡΟΝΟΥ μαζί με τις ΚΟΡΕΣ του, τις
ΕΠΟΧΕΣ, στην τάξη.
Χρησιμοποίησα την εικόνα ενός γέροντα ο οποίος είχε μπροστά του κρεμασμένο ένα
ρολόι. Τα παιδιά αναγνώρισαν αμέσως στην εικόνα αυτή τον «ΓΕΡΟ-ΧΡΟΝΟ». Αυτό
οφείλεται στην παρακολούθηση μιας θεατρικής παράστασης κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς όπου παρουσιαζόταν με παρόμοιο τρόπο. Χρωμάτισαν την
εικόνα με χρώματα που τα ίδια τα παιδιά πίστευαν πως τον αντιπροσωπεύουν.
Στην επόμενή του «επίσκεψη» ο ΧΡΟΝΟΣ έφερε μαζί του τέσσερις νέες εικόνες.
Ήταν τέσσερις γυναικείες μορφές με διαφορετική ενδυμασία και σε διαφορετικά τοπία,
τις οποίες παρουσίασε σαν κόρες του. Τα παιδιά τις αναγνώρισαν και κατάλαβαν ότι
αντιπροσωπευουν τις ΕΠΟΧΕΣ Ακολούθησε η ίδια διαδικασία εργασίας, δίνοντας στις
ΕΠΟΧΕΣ τα χρώματα που πίστευαν ότι ταιριάζουν. Από ένα χαρακτηριστικό των εικόνων τα παιδιά τις ονόμασαν «ΜΑΓΙΣΣΕΣ».
Στην τρίτη επίσκεψή του ο ΠΑΤΕΡΑΣ-ΧΡΟΝΟΣ συνοδευόμενος από τις κόρες
του, τις ΕΠΟΧΕΣ, διηγήθηκε στα παιδιά την ιστορία του:
Μακριά, πολύ μακριά απ’ τη γη, στον απέραντο ουρανό, σ’ ένα αστέρι πολύ μακρινό,
κατοικώ με τα παιδιά μου, τις κόρες μου, τα εγγόνια μου και όλα τα καλά μου. Από το
μικρό μας αστεράκι βλέπουμε καθετί στη γη. Κάθε Πρωτοχρονιά όμως, αφήνουμε το
σπίτι μας κι ερχόμαστε όλοι μαζί μ’ ένα ασημένιο πύραυλο στην όμορφη τη γη σας.
Μα φέτος αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι ξεχωριστό. Να δούμε τη φύση, τους
ανθρώπους της, να γυρίσουμε διάφορα μέρη. Να γνωρίσουμε συνήθειες και γιορτές,
όλα αυτά που κάνουν τις κόρες μου μοναδικές, ξεχωριστές.
Ήρθαμε να σας πάρουμε μαζί μας κι έσας σ’ ένα ταξίδι φανταστικό,να είστε οι συνοδοί μας.
Τα παιδιά ενθουσιασμένα, βιώνοντας ένα «παραμύθι», θέλησαν βέβαια να ακολουθήσουν σ’ αυτό το φανταστικό ταξίδι.
Έτσι, ξεκίνησε το Σχέδιο Εργασίας με τίτλο:
«Τέσσερις μάγισσες, οι κόρες του χρόνου. Ένα ταξίδι μαζί τους»
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Ο ΠΑΤΕΡΑΣ-ΧΡΟΝΟΣ και οι ΚΟΡΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ πήραν το ρόλο του ξεναγού - καθοδηγητή στο ταξίδι αυτό.
Οι ΚΟΡΕΣ-ΕΠΟΧΕΣ ξεκινούν μία-μία και συστήνουν τους ΓΙΟΥΣ-ΜΗΝΕΣ.
Π.χ. η ΜΑΓΙΣΣΑ του ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ τους ΓΙΟΥΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ, ΟΚΤΩΒΡΙΟ,
ΝΟΕΜΒΡΙΟ
Κάθε ΓΙΟΣ-ΜΗΝΑΣ αναλαμβάνει να ξεναγήσει τους μαθητές.
Η ξενάγηση γίνεται μέσα από:
1. τη Λαογραφία
2. τη Μυθολογία
3. την Περιβαλλοντική αγωγή
4. τις Φυσικές επιστήμες
5. τα Θρησκευτικά
6. τα Εικαστικά
7. τη Μουσική
8. τη Χειροτεχνία
9. τη Θεατρική Αγωγή
10. το Παραμύθι
11. το Μουσικοκινητικό παιχνίδι
12. το Κουκλοθέατρο
13. τη Μουσειακή αγωγή
14. τα Πειράματα
15. τις Εκπαιδευτικές επισκέψεις
16. τη Γλώσσα
17. τα Μαθηματικά

Θεματικές ενότητες
• Χρόνος
• Εποχές
• Μήνες
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Φθινόπωρο:
1. Ξαναγυρίζουμε στο σχολείο
2. Αγιασμός
3. Τρύγος
4. Τα φύλλα πέφτουν
5. Το δάσος
6. Μεταναστευτκά πουλιά
7. Η σπορά
8. Η ελιά και το λάδι της
9. Το νερό
10. Ο καιρός
11. Ο αέρας
12. Φρούτα και λαχανικά του φθινοπώρου
13. Συνήθειες των ανθρώπων
14. Ήθη-έθιμα και γιορτές
Χειμώνας
1. Τα ζώα του δάσους ετοιμάζονται για το χειμώνα
2. Ο καιρός
3. Φρούτα και λαχανικά του χειμώνα
4. Συνήθειες των ανθρώπων
5. Ήθη-έθιμα και γιορτές
Άνοιξη
1. Καλωσορίζοντας την άνοιξη
2. Τα χελιδονίσματα
3. Ο χαρταετός
4. Τα φυτά του τόπου μου
5. Απειλούμενα είδη πουλιών
6. Η σκανδαλιά του Απρίλη
7. Ο ήλιος
8. Μέλι, μέλισσες και περιβάλλον
9. Όταν έρχεται ο Μάης
10. Οι πεταλούδες
11. Ο καιρός
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12. Φρούτα και λαχανικά της άνοιξης
13. Συνήθειες των ανθρώπων
14. Ήθη-έθιμα και γιορτές
Καλοκαίρι
1. Σιτάρι- Το χρυσάφι της γης
2. Το ψωμί
3. Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές
4. Ο καιρός
5. Φρούτα και λαχανικά του καλοκαιριού
6. Συνήθειες των ανθρώπων
7. Ήθη-έθιμα και γιορτές
8. Γλυκό καλοκαιράκι

Οι Στόχοι
•

Να καλλιεργήσουν την ευθύνη για την προστασία της φύσης και τη βιώσιμη ανάπτυξή της.

•

Να μάθουν το ρόλο της φύσης και να αξιολογήσουν τη σπουδαιότητα και τη
σημασία της.

•

Να γνωρίσουν τις ανθρώπινες παρεμβάσεις στη φύση.

•

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τους φυσικούς οργανισμούς στο άμεσο περιβάλλον τους.

•

Να μάθουν ν’ αναγνωρίζουν παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της
φύσης.

•

Να μάθουν ν’ αναγνωρίζουν τη σχέση του περιβάλλοντος με την ποιότητα ζωής
του ανθρώπου.

•

Να μάθουν να προσεγγίζουν την έννοια της αλληλεπίδρασης φύτων, ζώων και
ποιότητα ζωής του ανθρώπου.

•

Να γνωρίσουν τον κύκλο της ζωής της φύσης.

•

Να καταλάβουν την επιρροή της φύσης στη Λαογραφία, στη Μυθολογία και στη
Θρησκεία.

•

Να αναπτύξουν το γραπτό και τον προφορικό λόγο μέσα από τις θεματικές ενότητες.
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Αξιολόγηση
Στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων μας, επιτεύχθηκε ο πιο σημαντικός, τα
παιδιά αγάπησαν πραγματικά το σχολείο.
Ο βιωματικός τρόπος μάθησης, ομαδικός και ατομικός, μέσα αλλά και έξω από τον
χώρο του σχολείου, τόνωσε σημαντικά το αυτοαίσθημά τους.
•

Καλλιέργησε την υπευθυνότητα τους και τους ευαισθητοποίησε απέναντι σε προβλήματα και καταστάσεις.

•

Έμαθαν να συνεργάζονται και να σέβονται τη γνώμη και τη δουλειά των συμμαθητών τους.

•

Γνώρισαν και εξοικειώθηκαν με τις δυνατότητες καιτους τρόπους πρό- σβασης
στις πληροφορίες, την συλλογή, την κατανομή, την καταγραφή και την ταξινόμηση τους.

•

Τα παιδιά κατανόησαν την έννοια του χρόνου και των αλλαγών μέσα από γεγονότα και φαινόμενα.

•

Έτσι βίωσαν και έμαθαν τις εργασίες και τις συνήθειες των ανθρώπων, παλαιότερα και σήμερα, και την σπουδαιότητά τους.

•

Γνώρισαν ήθη και έθιμα τα οποία συνδέουν τον άνθρωπο με την φύση.

•

Ταξίδεψαν μέσα στο χρόνο με την μυθολογία, γνώρισαν θεότητες και δοξασίες.

•

Βίωσαν την καλλιέργεια και την παραγωγή αγαθών.

•

Ήρθαν πολύ κοντά στη φύση και στα στοιχεία της εκτιμώντας την σπουδαιότητά
της.

•

Το μοναδικό πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν στις συναντήσεις των παιδιών
εκτός σχολείου λόγω του νεαρού της ηλικίας τους και των αποστάσεων, έπρεπε
να συνοδεύονται πάντα από τους γονείς τους, κάτι που δεν ήταν εφικτό.
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ΘΕΜΑ: «Αναζητώντας την παράδοση της Αρχίπολης»
4/Θ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΧΟΠΟΛΗΣ
Εκπαιδευτικοί υλοποίησης: Αναγνώστου Διονύσιος, Ζαχαριάδης Γεώργιος, Μακρής
Στυλιανός, Μουκάκου Αναστασία, Παπακωνσταντίνου Αρετή
Τάξη Β΄

Στάδια εργασίας
1. Επιλογή του θέματος
Η επιλογή του θέματος έγινε από το βιβλίο της Γ’ τάξης “Εμείς και ο κόσμος” στο
μάθημα “Ο τόπος μας” και από το βιβλίο της Ιστορίας της Γ’ τάξης που αναφέρεται
στους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στη χώρα μας κατά το παρελθόν και κατά πόσο
επηρεαστήκαμε εμείς. Οι μαθητές δε γνώριζαν αρκετά στοιχεία από τη λαϊκή παράδοση
και τον προγενέστερο πολιτισμό της περιοχής της Αρχίπολης.
2. Σκοπός
Η εργασία αυτή έχει σαν σκοπό την πολιτιστική προσέγγιση των μαθητών με το θέμα
και στοχεύει στην ενδυνάμωση της εθνικής ταυτότητας των μαθητών.
Η διερεύνηση της πολιτιστικής παράδοσης που κουβαλάμε όλοι μας, τις αλλαγές
που δημιουργούνται μέσα στο πέρασμα του χρόνου, αλλά και τα σημεία αναφοράς που
σχεδόν ασυνείδητα μεταφέρονται από τους μεγαλύτερους. Η διερεύνηση του τρόπου
ζωής που μας δένει με το παρελθόν.
Μέσα στο σημερινό σύμπλεγμα της παγκοσμιοποίησης καλό είναι οι μαθητές να διατηρούν και κάποια σημαντικά στοιχεία της εθνικής και πολιτισμικής τους ταυτότητας.
3. Στόχοι
• Να γνωρίσουν οι μαθητές την τοπική ιστορία της Αρχίπολης.
• Να αναζητήσουν μέσα από πηγές, πληροφορίες, έρευνες την κληρονομιά που άφησαν οι προηγούμενες γενιές στο πέρασμα τους.
• Να γνωρίσουν, να αγαπήσουν και να σέβονται τη λαϊκή τους παράδοση, τα ήθη και
έθιμα, τα παραμύθια, λαϊκά παιχνίδια, τραγούδια, χορούς, παροιμίες και μύθους του
χωριού τους.
• Να μάθουν να εργάζονται και να συνεργάζονται (μαθητές - γονείς - δάσκαλοι)
• Να κατανοήσουν και να συγκρίνουν την αξία της πολιτιστικής παράδοσης για την
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πορεία ενός έθνους.
• Να ενθαρρύνουν και να εμπλουτίσουν την έρευνα τους με συλλογή λαογραφικού
υλικού της Αρχίπολης.
• Να οδηγηθούν σε θετική στάση πάνω σε θέματα του χωριού και να τα διατηρήσουν
ως κάτι πολύτιμο που μας άφησαν οι παλιότεροι.
4. Σχέδιο δράσης – δραστηριότητες
Αφορμή για την ανάπτυξη του θέματος δόθηκε από την ερώτηση «Τι γνωρίζετε για
τον τόπο σας;» του βιβλίου της Γ’ τάξης “Εμείς και ο κόσμος”.
Όλοι οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στηριζόμενοι στη βιωματική προσέγγιση των θεμάτων μέσα από συζήτηση με το
δάσκαλό τους. Η ανατροφοδότηση γινόταν στην τάξη από τις πληροφορίες που έφερναν οι ομάδες. Ο χώρος στον οποίο επεκτάθηκε η ερευνά τους ήταν το χωριό τους, η
Αρχίπολη και η ευρύτερη περιοχή της Ρόδου.

Πορεία εργασίας
Οι μαθητές χωρισμένοι σε 4 ομάδες υποδύθηκαν το ρόλο του μικρού εξερευνητή
συγκέντρωσαν όσο υλικό μπόρεσαν αντλώντας το από κάθε είδους πηγές, βοηθήματα
και βιβλιογραφία. Υλικό δε συγκέντρωσαν μόνο από βιβλία, αλλά και από ζωντανές
πηγές όπως γιαγιάδες, παππούδες και μεγάλους σε ηλικία ανθρώπους του χωριού.

Θέμα: “Αναζητώντας την Παράδοση της Αρχίπολης”
1η ομάδα
Λαϊκά παιχνίδια,
χοροί ,παροιμίες
του χωριού
μου, ασχολίες
των κατοίκων
και μορφές
διασκέδασης.

2η ομάδα
Τραγούδια, μύθους,
παραμύθια,
ιστορίες από
την πολιτισμική
παράδοση της
Αρχίπολης.

3η ομάδα
Ιστορική
αναδρομή,
χειροτεχνήματα,
λαϊκά επαγγέλματα
και τοπωνύμια.

4η ομάδα
Παραδοσιακά
γλυκά και φαγητά,
τοπική ενδυμασία,
ήθη και έθιμα
της Αρχίπολης,
δραματοποιήσεις.

Το υλικό που συνέλεξαν αναλύθηκε και συνδέθηκε πάντα με τη βοήθεια του δασκάλου της τάξης.
30

Αντάλλαξαν απόψεις, διασταύρωσαν πληροφορίες και αξιοποίησαν όσο καλύτερα
μπορούσαν το υλικό.
Το υλικό ανακοινώθηκε σ’ όλους τους μαθητές μέσα στην τάξη. Οι μαθητές εργάστηκαν ατομικά στη αρχή και στη συνέχεια ομαδικά. Αναζήτησαν πληροφορίες, τις
ταξινόμησαν και τις επεξεργάστηκαν, τόσο στο χώρο του σχολείου όσο και εκτός. Το
θέμα συνδέονταν άμεσα με το περιβάλλον της περιοχής, την τοπική κοινωνία και πολύ
περισσότερο με την τοπική Ιστορία του χωριού.
Κατέγραψαν μύθους, θρύλους, προκαταλήψεις, παραμύθια, τραγούδια και παλιές
ιστορίες της περιοχής που τους αφηγήθηκαν οι παππούδες και οι γιαγιάδες τους. Τα
ηχογράφησαν και τα άκουσαν όλα τα παιδιά από μια γνήσια πηγή με την ομιλούμενη
τοπική διάλεκτο (ιδιωματισμούς).
Έγιναν δημοσιογράφοι, πήραν συνεντεύξεις από παλαιότερους και ερεύνησαν
ιστορικά στοιχεία που αφορούν τους λόγους έλευσης τους στο νησί. Εξοικειώθηκαν
γλωσσικά με το θέμα, επισκέφτηκαν λαογραφικά μουσεία, συνέλεξαν στοιχεία από τους
τοπικούς συγγραφείς και έγιναν κρίσεις και σχόλια για το θέμα. Με βάση την Ιστορία
του τόπου τους, αυτοσχεδίασαν δικά τους παραμύθια και έγιναν οι ίδιοι συγγραφείς με
ελεύθερη σκέψη και έκφραση με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού.
Με λεξιλόγιο μέσα από την ιστορία τους δημιούργησαν την ακροστιχίδα της λέξης
«ΑΡΧΙΠΟΛΗ».
Κατέγραψαν λαϊκές ιστορίες που διαιωνίζονται εδώ και χρόνια. Μερικές απ’ αυτές
τις ιστορίες τις παρουσίασαν και δραματοποίησαν παραδοσιακά επαγγέλματα φορώντας τοπικές ενδυμασίες στην αίθουσα εκδηλώσεων μπροστά σε όλους τους μαθητές
του σχολείου και εξέδωσαν ημερολόγιο με αυτά. Ακόμη κάποιες σκηνές από τις ιστορίες, μύθους ή παραμύθια τις ζωγράφισαν.
Επισκέφτηκαν ιστορικούς χώρους της Αρχίπολης, φωτογράφησαν περιοχές και
τοπωνύμια, τα σχεδίασαν και τα παρουσίασαν σε μακέτα. Συνέλεξαν στοιχεία παραγωγής τοπικών προϊόντων με βάση τη γεωγραφική τους θέση την οικονομική ανάπτυξη
του τόπου και παράγοντες που ευνόησαν την άνθηση αυτή.
Έκαναν σύγκριση του τόπου τους και του πολιτισμού τους μέσα από τις παραδόσεις
σε σχέση με άλλους πολιτισμούς σε παραθαλάσσιες περιοχές και τη χώρισαν σε χρονικές περιόδους. Το φωτογραφικό υλικό με εικόνες και αντικείμενα από παραδοσιακά
σπίτια, το παρουσίασαν μέσα στην αίθουσα. Συνέλεξαν στατιστικά στοιχεία για τον
πληθυσμό του χωριού τους και τα συγκρίναν χρονολογικά.
Έφεραν παραδοσιακές συνταγές και τις παρασκεύασαν με τα απαιτούμενα υλικά. Τα
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γλυκίσματα και τα αρτοπαρασκευάσματα τα δοκίμασαν όλοι οι μαθητές. Οι αναλογίες
από τις ποσότητες των γλυκών, αρτοπαρασκευασμάτων ή άλλων παραδοσιακών φαγητών που απαιτούνται για να γίνουν, καταγράφηκαν στον πίνακα.
Τα παιδιά έφεραν επίσης στοιχεία με τις θρησκευτικές συνήθειες των κατοίκων και
έγιναν συγκρίσεις με το σήμερα και με διάφορους πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στον
Ελλαδικό χώρο.
Τέλος, παρουσίασαν παραδοσιακά παιχνίδια τα οποία έπαιξαν στο σχολείο μπροστά
σε όλους τους μαθητές, χόρεψαν τοπικούς χορούς με τοπικές ενδυμασίες και δραματοποίησαν διάφορα ήθη και έθιμα της Αρχίπολης.
Αξιολόγηση
Η μεγάλη επιθυμία των παιδιών για την ενημέρωση των επόμενων γενεών και τη
θωράκιση της πατρίδας, έδωσε ένα κίνητρο περισσότερο στο να μπορέσουν να υλοποιήσουν τη σκέψη τους αυτή.
Οι μαθητές συγκέντρωσαν ντοκουμέντα, αξιοποίησαν κάθε χρήσιμο στοιχείο, ανέτρεξαν σε σοβαρές πηγές και μελέτησαν αξιόλογα συγγράμματα σχετικά με το αντικείμενο της έρευνάς τους με σκοπό μια χρήσιμη εργασία.
Έτσι όμως έμαθαν τη διαδρομή τους μέσα στην ιστορία, έμαθαν εμπειρικά τα παραδοσιακά επαγγέλματα ερχόμενοι σε επαφή με εξαρτήματα που δεν υπάρχουν πια λόγω
της εξέλιξης, συγκρίναν με το σήμερα, κατανόησαν τις δυσκολίες που υπήρχαν και δραματοποίησαν αυτενεργά. Βίωσαν τα έθιμα των παραδόσεων τους με αναπαραστάσεις
γάμων – διασκεδάσεων, φόρεσαν τις παραδοσιακές τους στολές, ανέλυσαν, ενημερώθηκαν και παρουσίασαν.
Είδαν την εξέλιξη των σπιτιών μέσα στα χρόνια επισκεπτόμενοι παλιούς και αρχαίους οικισμούς συγκρίνοντας το χθες με το σήμερα.
Οι επισκέψεις σε σπίτια, ενεργοποίησε την αυτόματη συμμετοχή των κατοίκων στην
εργασία των μαθητών.
Γνώρισαν την ψυχαγωγική παράδοση μέσω των παιχνιδιών που τείνουν να εξαλειφθούν, αναβιώνοντάς τα.
Σε ελεύθερη έκφραση ζωγράφισαν τα αισθήματά τους σε σχέση με το θέμα, βιβλιοδέτησαν τα επιτεύγματά τους και τα παρουσίασαν.
Ασχολήθηκαν ενεργά με παραδοσιακά φαγητά και τα παρασκεύασαν.
Το κυριότερο απ’ όλα όμως ήταν η συνεργασία και η αυτενέργεια των παιδιών και
η αίσθηση που τους έμεινε στο τέλος ότι έβαλαν ένα λιθαράκι για να μπορεί να μείνει
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μέσα στην ψυχή τους η θαυμάσια αυτή κληρονομιά που σέρνουν.
Η διαθεματική - διεπιστημονική προσέγγιση του θέματος συνέβαλε στην ανάπτυξη
της κριτικής σκέψης, της δημιουργικότητας και της φαντασίας των παιδιών. Ακόμη,
έμαθαν να αναλαμβάνουν ρόλους, να συνεργάζονται και να δουλεύουν ομαδικά.
Εξοικειώθηκαν με την οργάνωση αρχείων, την ταξινόμηση, την παρατήρηση και την
εφαρμογή όσων έμαθαν στην πράξη. Κυρίως συνδέθηκε η σχολική γνώση με τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών και ανοίχθηκαν δίαυλοι επικοινωνίας με την οικογένεια
και την τοπική κοινωνία
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