2ο Δημοτικό Σχολείο Κολινδρού Πιερίας
«Γνωρίζω τον τόπο μου».
Πρόταση γνωριμίας με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του
Δήμου Κολινδρού Πιερίας.
Συντονιστής: Δημήτριος Χλεμές, δάσκαλος
Τάξη υλοποίησης προγράμματος: Β΄ (Δευτέρα)

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2004-2005 και στόχευε στα
παρακάτω:
•

Να γνωρίσουν οι μαθητές από κοντά το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον του

Κολινδρού και της ευρύτερης περιοχής του.
•

Να αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό και να καταγράψουν στοιχεία της παράδοσης

και της ιστορίας του τόπου τους.
•

Να μάθουν να διακρίνουν το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον και να

ερευνήσουν τους κινδύνους από τους οποίους απειλείται γενικά το περιβάλλον.
•

Να έρθουν σε επαφή με τα φυτά, το δάσος και τα ζώα του τόπου μας, αλλά και με

ανθρώπινα δημιουργήματα (κατοικίες, ναούς, μοναστήρια, ξωκλήσια, εργοστάσιο κ.ά.).
•

Να συγκεντρώσουν με τη βοήθεια των γονέων τους παραδοσιακά παιχνίδια και να

τα παρουσιάσουν στην αυλή του σχολείου.
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Για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση του θέματος εφαρμόστηκε η εργασία σε
ομάδες και η έρευνα δράσης αλλά και η μέθοδος αποσαφήνισης αξιών και όρων, η
δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων.
Οι παραπάνω στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν με δραστηριότητες που
υλοποιήθηκαν σε όλη τη φάση εφαρμογής του προγράμματος, όπως:
•

Επισκέψεις στους οικισμούς του Δήμου Κολινδρού, σε άλση, χωράφια, περιβόλια,

εργαστήρια, εργοστάσιο κονσερβοποιίας, παραδοσιακές κατοικίες της περιοχής του
Κολινδρού. Ο κάθε μαθητής και μαθήτρια συμμετείχε με ενδιαφέρον στις επισκέψεις και
στις δραστηριότητες πεδίου.
•

Καταγραφή και ταξινόμηση των συλλεχθέντων στοιχείων και παρουσίασή τους.

Συνέλεξαν και κατέγραψαν έθιμα, παροιμίες, παραδόσεις, αινίγματα, παραδοσιακά
παιχνίδια και τραγούδια του τόπου τους. Στην συλλογή των πληροφοριών υπήρξε
θετική ανταπόκριση των γονέων των μαθητών.
•

Οι μαθητές ζωγράφισαν, δημιούργησαν χειροτεχνικές κατασκευές, έγραψαν

ποιήματα, τραγούδησαν, υποδύθηκαν ρόλους, έπαιξαν παραδοσιακά παιχνίδια στην
αυλή του σχολείου. Ηχογράφησαν στο δικό τους CD εφτά παραδοσιακά τραγούδια του
Κολινδρού.
•

Δημοσίευσαν στον τοπικό τύπο τις δράσεις τους.
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Την Παρασκευή 10 Ιουνίου 2005, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ημερίδα
παρουσίασης του Προγράμματος. Η εκδήλωση αυτή ήταν το επισφράγισμα των
δράσεων που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς και περιλάμβανε
ομιλία από τον υπεύθυνο του προγράμματος Δημ. Χλεμέ, προβολή του CD-ROM με
περιεχόμενο και φωτογραφίες των δραστηριοτήτων, έθιμα, παραδόσεις, παροιμίες,
ποιήματα μαθητών, αινίγματα του τόπου μας, στοιχεία για την ιστορία και λαογραφία της
περιοχής κ.ά.
Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση του CD με τα κολινδρινά τραγούδια που
ερμήνευσε η μαθήτρια της Β΄ τάξης Σεραφειμίδου Ευθυμία και η χορωδία των μαθητών
της Β΄ τάξης. Το CD περιλαμβάνει τα παρακάτω τραγούδια: 1) Ανθία μου γιατρούδα
μου 2) Λισσάβου Κουκουφτούδα 3) Όνειρο είδα 4) Κάτω στα περιβόλια 5) Στης Μπάρας
το πλατάνι (στίχοι Χαρ. Χασιαπέτη) 6) Στου Μυντημένου τα στενά και 7) Του ψαρά ο
γιος.
Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου που έγινε η παρουσίαση
λειτουργούσε και έκθεση έργων φωτογραφίας, ζωγραφικής και χειροτεχνίας των
μαθητών.
Ο συντονιστής του προγράμματος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στους στόχους των
προγραμμάτων

Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης,

την

παιδαγωγική

αξία

του

συγκεκριμένου προγράμματος και ανέπτυξε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και τα
κριτήρια επιλογής του θέματος.
Το ακροατήριο παρακολούθησε με ενδιαφέρον τα στοιχεία που παρουσίαζαν οι
μαθητές/τριες τα οποία προβάλλονταν ταυτόχρονα σε οθόνη.
Η παρουσίαση έκλεισε με το θεατρικό δρώμενο: «Τα χελιδόνια και το μαύρο
σύννεφο», που με επιτυχία παρουσίασαν οι μαθητές /τριες της Περιβαλλοντικής
ομάδας.
Στο τέλος της ημερίδας απονεμήθηκαν στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μαθητές,
έπαινοι της Διεύθυνσης Π.Ε. Πιερίας και βεβαιώσεις συμμετοχής από τον προϊστάμενο
του 1ου Γραφείου Π.Ε. Πιερίας κ. Χρήστο Τζιμόπουλο και τον Υπεύθυνο
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας κ.
Ιωάννη Οργανόπουλο, οι οποίοι και χαιρέτισαν την εκδήλωση.
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Ο υπεύθυνος Π.Ε. κ. Οργανόπουλος αναφέρθηκε στη φιλοσοφία των Σχολικών
Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο νομό και τόνισε
την πολύπλευρη αξία και ωφελιμότητά τους.
Την εκδήλωση παρακολούθησαν οι μαθητές όλων των τάξεων του σχολείου, μέλη του
Δ.Σ. του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του σχολείου, γονείς, οι εκπαιδευτικοί του
σχολείου.
Μετά το τέλος της παρουσίασης μαθητές της Β΄ τάξης προσέφεραν σε όλους πίτες,
κεράσια, γλυκά και αναψυκτικά.
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