1

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ
ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΟΝΟΗΜΕ
ΡΟ ΠΡΟΓΡ
ΟΝΤΙΚΗΣ Ε
ΑΜΜΑ
ΚΠΑΙ∆ΕΥΣ
ΗΣ Κ∆ΒΜΠ
Α ΦΙΛΙΠΠ

ΠΕΡΙΒΑΛΛ

ΩΝ

ύση!
µαθαίνω το

τη φ
ώ
ν
υ
ε
Eξερ

περιβάλλον

ανακαλύπτω το µονοπάτι!

!

ι
πάτ
ο
ν
Μο

ΦΙΛΙΠΠΟΙ 2013

βάλας
α
Κ
ς
ά
Πα λ ι

Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Φιλίππων
Η έκδοση που έχετε στα χέρια σας αποτελεί το βασικό υλικό
που χρησιµοποιείται για την υλοποίση του µονοήµερου εκπαιδευτικού προγράµµατος «Εξερευνώ τη φύση, µαθαίνω το
περιβάλλον, ανακαλύπτω το µονοπάτι» του Κ∆ΒΜΠΑ Φιλιππων, στα πλαίσια του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου «Μαθαίνω
το περιβάλλον παίζοντας»
Συγγραφική οµάδα:
Ελένη Τουλιοπούλου
Κυριάκος Κελίδης
Στέλιος Λαζαρίδης
Αναστασία Αγαθαγγέλου
Ελένη Αντωνάρα
Επιµέλεια έκδοσης: Αναστασία Αγαθαγγέλου
ISBN 978-960-98181-6-2
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ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

«Εξερευνώ τη φύση, µαθαίνω το περιβάλλον, ανακαλύπτω το µονοπάτι»

Μεθοδολογική
προσέγγιση

Σχέδιο εργασίας (project), µελέτη στο πεδίο, (οµαδο)-συνεργατική, βιωµατική µάθηση.

Εκπαιδευτικά
εργαλεία

Θέατρο, περιβαλλοντικά-κινητικά παιχνίδια, µουσικοκινητική, αφήγηση, δραµατοποίηση, παιχνίδια ρόλων, φύλλα εργασίας.

∆ιάρκεια

∆ράσεις ΠΡΙΝ
(στο σχολείο)
3 διδακτικές ώρες

Στο σχολείο:
1η ∆ιδακτική ώρα:
Καταιγισµός - στόχοι, αρχική αξιολόγηση, χωρισµός σε
οµάδες

∆ράσεις ΚΑΤΑ την
επίσκεψη στο ΚΠΕ
Φιλίππων
1 διδακτική ώρα
∆ιάρκεια: 8:15-14:00
Υποδοχή στο ΚΠΕ
Φιλίππων:
•

•

•

Βιώσιµη ανάπτυξη. Ο µύθος
•
του Ερυσίχθονα

•

Παιχνίδι για
χωρισµό σε 4
οµάδες

Παιχνίδι γνωριµίας, συνεργασίας
και χωρισµού σε
οµάδες.
Μαθαίνω για τα
είδη χλωρίδας-πανίδας στο µονοπάτι
(orienteering)
παιχνίδι αναγνώρισης ωφελειών και
χρησιµότητας του
δάσους.

2η διδακτική ώρα:
Που, πώς , γιατί, τί,
πότε;

(Μετάβαση στο πεδίο:
Μονοπάτι Παλιάς
Καβάλας)

1η οµάδα: Πληροφορίες για το
µονοπάτι, οργάνωση δραστηριοτήτων,
τυπικές διαδικασίες.

Βασικές αρχές πεζοπορίας:
Ασφαλής πεζοπορία,
εξοπλισµός στο µονοπάτι, σακίδιο του καλού
πεζοπόρου

∆ράσεις ΜΕΤΑ
(στο σχολείο)
2 διδακτικές ώρες

Στο σχολείο:
∆ιάρκεια:
2 ή και περισσότερες διδακτικές ώρες
1. ∆ιδακτική ώρα: Θεατρικό
«Κυριακή βράδυ στο δάσος». Θεατρικό
δρώµενο για µαθητές ∆ηµοτικού
«Λατοµείο Παλιάς Καβάλας». Θεατρικό
δρώµενο-παιχνίδι ρόλων για µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου
2. ∆ιδακτική ώρα: Υπαίθριες δραστηριότητες ανατροφοδότησης:
• Το µαντήλι
• Φτιάνουµε ένα γεφύρι;
• Το γεφύρι της Άρτας
• Αξιολόγηση
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2η οµάδα:
Ασφαλής πεζοπορία
3η οµάδα:
Σακίδιο του καλού
πεζοπόρου
4η οµάδα: Ενδυµασία-εξοπλισµός
3η ∆ιδακτική ώρα:
Παιχνίδια
•
•

Γεφύρια:
Βασικές αρχές προσανατολισµού, µαθαίνω να
διαβάζω τον χάρτη, χρήση
πυξίδας (αζιµούθιο).
Νερόµυλος:
•

Ο περίπατος
Τα ζευγάρια και η •
οµάδα

•

Παρουσίαση λειτουργίας νερόµυλου.
Αλέθουµε το δικό µας
σιτάρι µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Συσχέτιση λειτουργίας νερόµυλου µε
σύγχρονα εργοστάσια υδροηλεκτρικής
ενέργειας.
Φύλλα εργασίας, παιχνίδια παρατήρησης,
ανακάλυψης, καταγραφής, ενεργοποίησης αισθήσεων
Καταρράκτης Παλιάς
Καβάλας:

•
•
•
•
•

•

∆ιάλειµµα για υγιεινό
κολατσιό
land art
Λατοµείο:
Βιώσιµη ανάπτυξη.
Παιχνίδια για τα
οικοσυστήµατα, τις
τροφικές σχέσεις και
την βιοποικιλότητα
Συζήτηση-αξιολόγηση: 3 πράγµατα που
µου Άρεσαν και ένα
καινούργιο που Έµαθα
(3Α+1ε)
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Εισαγωγή
Το ΚΠΕ Φιλίππων, στεγάζεται στο ∆ηµοτικό διαµέρισµα των Φιλίππων Καβάλας και ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2007. Η περιοχή γύρω από το ΚΠΕ είναι «ευλογηµένη», θα λέγαµε και πλαισιωµένη από
τόπους ιστορικούς, θρησκευτικούς, µνηµεία και τοπία ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς. Οι περιοχές αυτές
αποτελούν αντικείµενο µελέτης και περιβαλλοντικής αγωγής για τα προγράµµατα και τις δράσεις του
ΚΠΕ.
Το µονοπάτι της Παλιάς Καβάλας απέχει από το ΚΠΕ Φιλίππων 17,5 χιλιόµετρα. Με την πρώτη επίσκεψη της παιδαγωγικής οµάδας στο µονοπάτι, δηµιουργήθηκε η ανάγκη για οργανωµένες δράσεις και
διεξαγωγή προγραµµάτων περιβαλλοντικής αγωγής µέσα σε αυτό. Έτσι λοιπόν σχεδιάστηκε ένα µονοήµερο πρόγραµµα για µαθητικές οµάδες όλων των ηλικιών και βαθµίδων. Οι θεµατικές ενότητες του προγράµµατος είναι πολλές, καθώς µελετάται το φυσικό και πολιτισµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο «κινείται»
το µονοπάτι. Τα αντικείµενα µελέτης και οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του
προγράµµατος, συνήθως προσανατολίζονται και σχετίζονται µε τα ενδιαφέροντα και τα προγράµµατα των
σχολικών µονάδων. Οι δράσεις αυτές είναι βιωµατικές και περιλαµβάνουν κυρίως παιχνίδια και θεατρικά
δρώµενα. Άλλωστε το πρόγραµµα σχεδιάστηκε µε βάση τις γενικές αρχές και τους άξονες του Εθνικού
Θεµατικού ∆ικτύου που συντονίζει το ΚΠΕ Φιλίππων µε τίτλο: «Μαθαίνω για το περιβάλλον παίζοντας».
Όλες οι δράσεις που περιγράφονται παρακάτω, έχουν στόχο να κατανοήσουν τα παιδιά τον κόσµο
τριγύρω τους αλλά και να νιώσουν τη βαθιά προσωπική ικανοποίηση που δίνει η επαφή µε τη φύση. Μέσα
από τις δραστηριότητες του προγράµµατος, γίνεται η
προσπάθεια να διατηρηθεί η επαφή των παιδιών µε
τη γη, τους φυσικούς ρυθµούς , την οµορφιά και το
µυστήριό της. Όπως υποστηρίζει η R. Carson: «το
να αισθάνεσαι, ίσως είναι πιο σηµαντικό από το να
γνωρίζεις»

«ας διδάξουµε λιγότερο και
ας µοιραστούµε περισσότερο»
J. Cornel
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Σχεδιασµός και υλοποίηση του προγράµµατος
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1η Φάση: ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Η ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ (∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
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2η διδακτική ώρα, δραστηριότητες:
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1η οµάδα: γιατί, πού, πότε;, πώς, τι;
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2η οµάδα: Ασφαλής πεζοπορία σε µονοπάτια
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3η οµάδα: Σακίδιο του καλού πεζοπόρου
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4η οµάδα: Ενδυµασία-Εξοπλισµός
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3η διδακτική ώρα, δραστηριότητες:

19

Παιχνίδι ενεργοποίησης αισθήσεων - εξοικίωσης µε το φυσικό περιβάλλον

19
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2η φάση: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ (µονοπάτι της παλιάς Καβάλας)
22
∆ραστηριότητες στο ΚΠΕ Φιλίππων

22
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Περιβαλλοντικό µονοπάτι

Ως περιβαλλοντικό µονοπάτι (environmental trail) ορίζουµε µια οργανωµένη διαδροµή µέσα στο φυσικό ή ανθρωπογενές περιβάλλον.
Τα µονοπάτια σε ένα φυσικό περιβάλλον, δηµιουργήθηκαν από ανθρώπους πριν πολλά χρόνια στην
προσπάθεια των κατοίκων για επικοινωνία και κοινωνικοποίηση. Τα µονοπάτια αυτά είναι ενταγµένα στο
περιβάλλον και αποτελούν θα λέγαµε, συµπλήρωµα και προέκταση του φυσικού τοπίου.

Περιβαλλοντικό Μονοπάτι Παλιάς Καβάλας
Λίγα λόγια

Το ρέµα της Παλαιάς Καβάλας είναι ένα τοπίο µε ιδιαίτερη αισθητική αξία. Το µονοπάτι βρίσκεται κατά
µήκος του ρέµατος του χωριού και καλύπτει µια διαδροµή συνολικά 3 χιλ. περίπου, κάτω ακριβώς από το
δρόµο που οδηγεί στην Παλιά Καβάλα. Σε όλη τη διαδροµή ένας χείµαρρος κυλά παράλληλα µε το µονοπάτι για περίπου 1.700 µέτρα. Το περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πλούσια βλάστηση (κυρίως αιωνόβια
πλατάνια). Στη διαδροµή συναντά κανείς πολλές πηγές, φυσικούς καταρράκτες, αναβαθµίδες, γεφύρια,
ερείπια από παλιούς νερόµυλους, κανάλια µεταφοράς νερού και νεροτριβές. Όλα φανερώνουν ότι στην
περιοχή υπήρχε έντονη κοινωνικό-οικονοµική δραστηριότητα, η οποία µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο
περιβαλλοντικής και πολιτιστικής µελέτης.
Το µονοπάτι αποτελεί ιδανικό µέρος όπου µπορεί να υλοποιηθεί η περιβαλλοντική αγωγή µε µεθοδολογικές προσεγγίσεις όπως η µελέτη στο πεδίο, εκπαιδευτικές τεχνικές όπως παιχνίδια, θεατρικά δρώµενα,
υπαίθριες δραστηριότητες και δράσεις αναψυχής, έτσι ώστε να επιτευχθεί αβίαστα και φυσικά η επαφή
µε το φυσικό τοπίο και η ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης των µαθητών.
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Χαρακτηριστικά στοιχεία του µονοπατιού
Χλωρίδα
Στην περιοχή υπάρχουν πολλά είδη χλωρίδας, χαρακτηριστικά είδη λουλουδιών και αρωµατικών φυτών όπως µέντα και ρίγανη. Τσουκνίδες, φτέρες και λογιών λογιών φυτά και βότανα αγαπούν πολύ το
ρέµα της Παλιάς Καβάλας. Το κυρίαρχο είδος δέντρων στο µονοπάτι είναι τα πλατάνια που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι στολισµένα µε κισσό. Στο δρόµο µας συναντάµε και άλλα είδη δέντρων όπως:
παλιούρια, πρίνους, κέδρους, αγριοσυκιές κ.α.

Πανίδα
Στην περιοχή υπάρχουν πολλά είδη πανίδας. Το µονοπάτι είναι γεµάτο από σχισµές βράχων και ανοίγµατα όπου ζουν αλεπούδες, σκαντζόχοιροι, λαγοί, νυφίτσες και κουνάβια. Υπόγειες στοές φτιαγµένες
από τους σκαπτοπόντικες και τρωκτικά, κουφάλες και ανοίγµατα στα δέντρα όπου ζουν κουκουβάγιες,
νυκτόβια αρπακτικά,τσαλαπετεινοί και πολλά άλλα είδη πτηνών. Ανάλογα µε την εποχή ο επισκέπτης µπορεί να δει τριγύρω να πετούν πολύχρωµες πεταλούδες, να ακούσει µέλισσες να βουίζουν και πουλιά να
τιτιβίζουν. Στον καταρράκτη συχνάζουν λιβελούλες και στο ποτάµι χελώνες και βατράχια. Στα πετρώδη
µέρη και στα ερείπια µακριά από την φασαρία, κατοικούν διάφορα είδη ερπετών όπως λαφιάτες, οχιές
αλλά και σαύρες όπως σαλαµάνδρες και τυφλίτες.

Κίνδυνοι
Οι κίνδυνοι που αντιµετωπίζει το περιβάλλον της περιοχής µπορούν να καταταχθούν σε βιοτικούς και
αβιοτικούς. Οι αβιοτικοί κίνδυνοι µπορεί να είναι: Φωτιά, αποσάθρωση εδάφους, κατολισθήσεις, πληµµύρες, πυρκαγιές.
Βιοτικοί κίνδυνοι είναι οι ανθρώπινες συµπεριφορές µε άµεση επίπτωση προς το φυσικό περιβάλλον
όπως: υπερβόσκηση, εκχερσώσεις, λαθροϋλοτοµίες, ρύπανση ποταµού, ανθρώπινες οχλήσεις, λαθροθηρία, διάνοιξη µεγάλων δρόµων, επέκταση οικισµών, ρίψη και απόθεση σκουπιδιών... Αλλά µπορεί ακόµη
να είναι διάφορα έντοµα, µύκητες που παρασιτούν και αρρωσταίνουν το δάσος καθώς και εισχώρηση
ξενικών ειδών στο οικοσύστηµα.
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Επιλογή προγράµµατος

Το ρέµα της Παλιάς Καβάλας είναι ένα τοπίο µε ιδιαίτερο αισθητικό κάλλος και µεγάλο φυσικό, περιβαλλοντικό αλλά και λαογραφικό ενδιαφέρον. Ο πλούσιος και τεράστιος σε έκταση πλατανώνας που
υπάρχει κατά µήκος του ρέµατος αποδίδει στην περιοχή µεγάλη περιβαλλοντική αξία που σε συνδυασµό
µε τους εγκαταλειµµένους νερόµυλους που υπάρχουν, αποτελεί ιδανικό προορισµό, εύκολα προσβάσιµο
για την εφαρµογή µελέτης πεδίου στα προγράµµατα της περιβαλλοντικής αγωγής.

Σκοπός

Η επαφή του µαθητή µε τη φύση, η οµορφιά και η ευχαρίστηση που αισθάνεται από τον περίπατο και
την αναψυχή µέσα στο φυσικό περιβάλλον, τον φέρνει κοντά σε ήχους, µυρωδιές, χρώµατα, δυνατές
εικόνες και του αποκαλύπτει ένα περιβάλλον τελείως ξένο µε το αστικό τοπίο, στο οποίο µεγαλώνουν οι
περισσότεροι νέοι σήµερα. Η ανακάλυψη της οµορφιάς και της αρµονίας του φυσικού τοπίου, καθώς και
οι δραστηριότητες µέσα σε αυτό θα οδηγήσουν τους µαθητές να γνωρίσουν, να ανακαλύψουν, να νιώσουν άνετα και τέλος ίσως να αγαπήσουν όλα αυτά που αισθάνονται να τους περιβάλλουν. Συνήθως, ό,τι
αγαπούµε το σεβόµαστε και το προστατεύουµε. Με τον τρόπο αυτό διαµορφώνουµε τις στάσεις, τις αξίες
και τις συµπεριφορές που θέλουµε από τους αυριανούς ενεργούς πολίτες της κοινωνίας µας.
Απώτερος λοιπόν σκοπός του όλου προγράµµατος, είναι οι µαθητές να γνωρίσουν τη φύση, να νιώσουν
κοµµάτι της, να αναγνωρίσουν το µεγαλείο και την προσφορά της και τελικά να τη βάλουν στην καρδιά
και στη ζωή τους.

Επιµέρους στόχοι

Γνωστικοί:

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραµµα σχεδιάστηκε ώστε ο µαθητής να:
•

να γνωρίσει το δασικό και παραποτάµιο οικοσύστηµα,

•

να προσεγγίσει βιωµατικά τη δοµή και λειτουργία των οικοσυστηµάτων,

•

να προβληµατιστεί µε περιβαλλοντικούς κινδύνους (φωτιά, ρύπανση ποταµού, ρύπανση ευρύτερου
περιβάλλοντος µε απόθεση σκουπιδιών, ύπαρξη λατοµείου, παράγοντες µη βιώσιµης ανάπτυξης
κ.α.),

•

να ανακαλύψει τη δύναµη του νερού, να συσχετίσει την παραγωγή ενέργειας από τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια µε τη λειτουργία του νερόµυλου,

•

να έρθει σε επαφή µε στοιχεία του λαϊκού πολιτισµού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος,
όπως γεφύρια και νεροτριβές,

•

να εντοπίσει το χώρο γεωγραφικά, να αναγνωρίσει τη γεωµορφολογία του και το φυσικό –δοµηµένο, περιβάλλον που το πλαισιώνει,

•

να γνωρίσει τη σύγχρονη χρήση του µονοπατιού και τη συµβολή του στην οικονοµική-κοινωνική
ανάπτυξη της περιοχής,
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Συναισθηµατικοί:
•

να αναπτύξει την οµαδικότητα και συνεργασία,

•

να εξοικειωθεί µε το φυσικό περιβάλλον,

•

να νιώσει την ευχαρίστηση και τη γαλήνη της φύσης,

Ψυχοκινητικοί:
•

να αναπτύξει ικανότητες παρατήρησης και προσανατολισµού στο χώρο,

•

να ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις του (όσφρηση, όραση, ακοή, αφή),

•

να αναπτύξει ικανότητες συλλογής, καταγραφής, παρατήρησης,

•

να µάθει να κινείται και να περπατά σε ένα µονοπάτι µε ασφάλεια,

•

να γνωρίζει πως να εξοπλίσει το σακίδιο του και τις βασικές αρχές ενδυµασίας σε υπαίθριες δραστηριότητες,

•

να µάθει βασικές αρχές πεζοπορίας και πώς να συµπεριφέρεται κατά την διάρκεια της πεζοπορίας,

•

να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη, τη φαντασία και την καλλιτεχνική του δηµιουργικότητα.
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Μέθοδοι διδασκαλίας

Οι κύριες εκπαιδευτικές µέθοδοι που χρησιµοποιούνται στο πρόγραµµα είναι το σχέδιο εργασίας, η
οµαδοσυνεργατική µέθοδος και η µελέτη στο πεδίο. Το περιβαλλοντικό µονοπάτι µπορεί να είναι µέρος
της µεθόδου Σχεδίου Εργασίας (project ) και ακόµα συνηθέστερα της µεθόδου έρευνας στο Πεδίο Εργασίας (ﬁeld research).
Η µεθοδολογική προσέγγιση του προγράµµατος βασίζεται κυρίως στην ενεργητική – βιωµατική µέθοδο µάθησης. Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές κατακτούν τη γνώση µέσω παιδαγωγικών µεθόδων όπως
«learning by doing», ανακάλυψης του Bruner, εµπειρικής µάθησης, project του Frey.
Έτσι λοιπόν τα παιδιά:
Όταν απλά ακούν, είναι πολύ πιθανό να ξεχάσουν γρήγορα.
Όταν βλέπουν, είναι πολύ πιθανό να θυµούνται περισσότερα.
Όταν όµως συµµετέχουν ενεργά και εµπειρικά, εµπλέκονται στη διαδικασία µάθησης, τότε σίγουρα
µαθαίνουν, κατανοούν και δεν ξεχνούν!
Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιούνται είναι οι υπαίθριες δραστηριότητες, τα περιβαλλοντικά
παιχνίδια, τα παιχνίδια ρόλων-αντιπαράθεσης απόψεων, η δραµατοποίηση, οι ιστορίες, τα διλήµµατα,
τα φύλλα εργασίας, η έρευνα, η αναζήτηση-ανακάλυψη, και οι διερευνητικές συζητήσεις.

Θεµατικές ενότητες

Φυσικό περιβάλλον

∆ασικό οικοσύστηµα (αναγνώριση χλωρίδας και πανίδας, τροφικά πλέγµατα, ωφέλειες -κίνδυνοι του
δάσους).

Βιοποικιλότητα/εξαφάνιση των ειδών.
Μνηµεία της φύσης. Περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλους.

Ανθρωπογενές περιβάλλον
Παραδοσιακοί οικισµοί, πέτρινα γεφύρια, νερόµυλοι και µονοπάτια (µύθοι θρύλοι και παραδόσεις).

Ιστορικές και πολιτισµικές διαδροµές
Παραδοσιακά και σύγχρονα δρώµενα.

Επιπτώσεις από ανθρώπινες παρεµβάσεις και δραστηριότητες
Ρύπανση (αέρα, υδάτων, εδάφους). Ανεξέλεγκτες χωµατερές, λατοµεία.

Ενέργεια
Ενέργεια από τη φύση (νερό)-ενέργεια για το σύγχρονο άνθρωπο (παραδοσιακοί νερόµυλοι και υδροηλεκτρικά εργοστάσια).

Βιώσιµη ανάπτυξη
Οικοτουρισµός, άθληση στη φύση, ποιότητα ζωής.
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Σχεδιασµός και υλοποίηση του προγράµµατος

Τα ΚΠΕ δεν έχουν το ρόλο της µάθησης όπως αυτή µεθοδολογικά οργανώνεται στο σχολείο. Σκοπός
τους είναι να ευαισθητοποιήσουν τους µαθητές, να αγγίξουν κάποιες ευαίσθητες χορδές τους, έτσι ώστε
οι µαθητές να αναδιαµορφώσουν απόψεις, να εδραιώσουν στάσεις και να υιοθετήσουν αειφορικές συµπεριφορές στην υπόλοιπη ζωή τους. Το περιβαλλοντικό µονοπάτι είναι µια µέθοδος εξερεύνησης της
φύσης που χρησιµοποιείται συχνά στα περιβαλλοντικά προγράµµατα των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Είναι µια εκπαιδευτική διαδροµή η οποία µπορεί να ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις του µαθητή
(αφή, όραση, ακοή, όσφρηση) και να αναπτύξει ικανότητες παρατήρησης, µέτρησης, συλλογής, µελέτης,
ενεργοποίηση ερευνητικών δεξιοτήτων και ανάπτυξη ικανοτήτων που έχουν σχέση µε τη διάγνωση-λήψη
αποφάσεων και την αναλυτική-συνθετική ικανότητα των µαθητών.
Το µυστικό της µεθόδου είναι η κατευθυνόµενη ανακάλυψη της φύσης µέσα από προεπιλεγµένες διαδροµές.
Οι εκπαιδευτικοί δηµιουργούν αυτές τις διαδροµές µε κριτήριο την ποικιλοµορφία ερεθισµάτων για τα
παιδιά, λαµβάνοντας υπόψη την προσβασιµότητα, την ασφάλεια, το βαθµό δυσκολίας και άλλα παιδαγωγικά κριτήρια (όπως περιβαλλοντικά θέµατα της περιοχής προς µελέτη, γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά
µονοπατιού, στοιχεία από το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον). Παρακάτω περιγράφονται τα στάδια
που χρήσιµο θα ήταν να ακολουθήσει ο εκπαιδευτικός εάν θέλει να συµµετάσχει στο µονοήµερο πρόγραµµα του ΚΠΕ. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση µιας µελέτης πεδίου περιλαµβάνει τρία στάδια (κατά κάποιους
τα στάδια είναι κατηγοριοποιηµένα σε 4, µε τα ίδια περιεχόµενα) που όµως το καθένα συνδέεται άµεσα
µε τα υπόλοιπα. Είναι θα λέγαµε σαν ένα µικρό σχέδιο εργασίας. Η διάρκεια των προπαρασκευαστικών
δράσεων είναι δεδοµένη και προγραµµατίζεται από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Πρόκειται λοιπόν για το:
•

στάδιο της προετοιµασίας-δράσεις πριν την επίσκεψη στο ΚΠΕ,

•

στάδιο της εργασίας στο πεδίο - δράσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο ΚΠΕ και στο πεδίο (µονοπάτι της Παλιάς Καβάλας),

•

στάδιο της σύνθεσης, παρουσίασης - δράσεις µετά την επίσκεψη στο ΚΠΕ.
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1η Φάση: ΣΤΑ∆ΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Η ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ (∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
Η διάρκεια των παρακάτω δράσεων υπολογίζεται σε 3 διδακτικές ώρες, αλλά αυτό πάντα εξαρτάται
από πολλούς παράγοντες και επαφίεται χρονικά στην οργάνωση του από τον εκάστοτε εκπαιδευτικό.
Ας ξεκινήσουµε λοιπόν…

1η διδακτική ώρα, δραστηριότητες:
•

Αρχικά είναι πολύ σηµαντικό να γίνει µια αρχική αξιολόγηση γνώσεων, στάσεων των µαθητών
µε έναν καταιγισµό ιδεών. O καταιγισµός ιδεών, είναι ένας τρόπος για να πάρετε µια ιδέα από τα
ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των µαθητών σας. Σε έναν πίνακα σηµειώνουµε την λέξη µονοπάτι
στη φύση και ρωτάµε τους µαθητές µας να µας πουν όποια λέξη τους έρθει στο µυαλό και σε
δεύτερη φάση, τί ξέρουν για το θέµα. Κάθε λέξη την καταγράφουµε και προκύπτει έτσι ένα σχήµα
µε πολλές προεκτάσεις. Μετά τους λέµε να γράψουν σε ένα χαρτάκι τις προσδοκίες τους από µια
πιθανή επίσκεψη σε ένα µονοπάτι, τι θα θέλανε δουν, να µάθουν και να κάνουν εκεί. Συλλέγουµε
τα χαρτάκια και τα καρφιτσώνουµε σε µια γωνιά της αίθουσας (πρέπει να παραµείνουν εκεί έως
το τέλος του project γιατί θα µας βοηθήσουν στην τελική αξιολόγηση του προγράµµατος).

•

Μετά µπορούµε να προβάλουµε ένα βίντεο από το youtube. Ο τίτλος του βίντεο είναι: «Ο µύθος
του Ερυσίχθονα». Σκοπός αυτής της προβολής είναι η ευαισθητοποίηση των µαθητών σε σχέση
µε τη βιώσιµη ανάπτυξη – αειφορία και η ενεργοποίηση της θετικής διάθεσης των µαθητών προς
αυτήν την κατεύθυνση.
Ο µύθος του Ερυσίχθονα
http://www.youtube.com/watch?v=DJCbMbLlemw

Στη συνέχεια ακολουθεί παιχνίδι για χωρισµό των µαθητών σε υποοµάδες, καθώς είναι σηµαντικό να
δουλέψουν οι µαθητές µε οµαδικό-συνεργατικό τρόπο.
Η οµάδα µου
Παιχνίδι για χωρισµό σε οµάδες.
Μαζεύουµε τους µαθητές σε έναν οριοθετηµένο κύκλο (µε σκοινί, χαραγµένο
στο χώµα, στη µεγάλη περιοχή του µπάσκετ….) και έχουµε στα χέρια µας ένα ντέφι
(εναλλακτικά µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε
σφυρίχτρα, να δώσουµε ρυθµό χτυπώντας δυο
σκυτάλες µεταξύ τους, µε µουσική, κ.ά. ).
Εξηγούµε στους µαθητές, ότι όσο κάνουµε θόρυβο, αυτοί πρέπει να κινούνται µέσα στο χώρο και
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µάλιστα να το γεµίζουν, να µην αφήνουν κενά. Μόλις σταµατήσουµε τον ήχο, φωνάζουµε έναν αριθµό π.χ.
3 και τότε οι µαθητές πρέπει να σχηµατίσουν γρήγορα οµάδες των 3 ατόµων. Μπορούµε µετά από λίγο να
φωνάζουµε ταυτόχρονα ένα νούµερο και ένα σηµείο σώµατος π.χ. 5 - αγκώνας. Τότε οι οµάδες που θα
σχηµατίζονται θα πρέπει να είναι 5µελείς και να ενώσουν (αγγίξουν µεταξύ τους) ως οµάδα 5 αγκώνες.
Κάποια στιγµή στο τέλος φωνάζουµε τον αριθµό των ατόµων που θέλουµε να έχει η κάθε οµάδα, κλείνουµε το παιχνίδι και τους λέµε ότι από δω και πέρα αυτή θα είναι η οµάδα τους.

2η διδακτική ώρα, δραστηριότητες:
Έχουµε δηµιουργήσει 4 οµάδες, οι οποίες θα ασχοληθούν µε τα παρακάτω θέµατα:
1. Πού, πότε, πώς, τί, γιατί;
2. Κανόνες στο δάσος.
3. Το σακίδιο του καλού πεζοπόρου.
4. Κατάλληλη ενδυµασία για κάθε εποχή.
Ο εκπαιδευτικός βοηθά & οι µαθητές της κάθε οµάδας, συνεργάζονται και βρίσκουν τις απαντήσεις στα
παρακάτω ερωτήµατα:

1η οµάδα: γιατί, πού, πότε;, πώς, τι;
•

Γιατί θα πάµε στο µονοπάτι; Οι απαντήσεις που υπάρχουν ήδη από τον καταιγισµό ιδεών, ανατροφοδοτούνται και επαναπροσδιορίζονται.

•

Που βρίσκεται αυτό το µονοπάτι; (ψάξτε στον χάρτη, στο διαδίκτυο πληροφορίες, εικόνες..).

•

Πότε θα πάµε εκεί; Ορίζεται από κοινού µια ηµεροµηνία και ακολουθούνται οι τυπικές διαδικασίες
για άδεια µετακίνησης.

•

Πώς θα πάµε εκεί; Με τι µεταφορικό µέσο µπορούµε να ταξιδέψουµε στην περιοχή;

•

Τι θα κάνουµε στο µονοπάτι; ∆ραστηριότητες και φύλλα εργασίας που µπορούν να δηµιουργήσουν
οι οµάδες.
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2η οµάδα: Ασφαλής πεζοπορία σε µονοπάτια
•

Άραγε υπάρχουν κανόνες στο δάσος;

•

Σε τί µπορεί να αναφέρονται;

•

Αφορούν την οµάδα ή τον καθένα προσωπικά;
Ασφαλής πεζοπορία.

Εδώ µπορείτε να βρείτε, ένα χρήσιµο οδηγό για µια ασφαλή πεζοπορία.
•

Έχουµε µαζί µας τα τηλέφωνα αρµοδίων υπηρεσιών της περιοχής και ένα κινητό ή GPS.

•

Συλλέγουµε στοιχεία για το µονοπάτι που θα περπατήσουµε. (κλίση, διάρκεια, δυσκολία, διαδροµή,
µήκος).

•

Περπατάµε όλοι µαζί και δεν αποµακρυνόµαστε από την υπόλοιπη οµάδα. (έχουµε ένα έµπειρο
άτοµο στην αρχή ως οδηγό της οµάδας και ένα στο τέλος ως «σκούπα»).

•

Εφοδιαζόµαστε µε τα απαραίτητα ρούχα και παπούτσια.

•

Φροντίζουµε για το σακίδιό µας (µε τα απαραίτητα µόνο) το οποίο δε θα πρέπει να είναι βαρύ.

•

Φροντίζουµε για την οργάνωση µικρού φαρµακείου.

•

Κάνουµε οικονοµία δυνάµεων κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και δεν πιέζουµε οριακά το σώµα
µας.

•

∆εν µετακινούµε πέτρες και δεν ψαχουλεύουµε σε θάµνους και σε εσοχές σε πέτρες και βράχια.

•

∆εν κόβουµε άσκοπα λουλούδια και κλαδιά.

•

∆εν µετακινούµε σηµάδια στα µονοπάτια.

•

Κινούµαστε αργά και προσεχτικά, απολαµβάνουµε την φύση.

«Το µόνο ίχνος που πρέπει να
αφήσουµε πίσω µας, είναι το
ίχνος από τις πατηµασιές µας»
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3η οµάδα: Σακίδιο του καλού πεζοπόρου
Είναι πραγµατικά δύσκολο να περπατάς µε βάρος στην πλάτη σου. ∆εν χρειάζεται να έχεις πολλά πράγµατα µαζί σου. Ποιά όµως είναι αυτά που είναι απαραίτητα σε µια πεζοπορία;
Εξοπλισµός.
Προτάσεις για το σωστό και απαραίτητο εξοπλισµό σε πεζοπορία.
Σακίδιο πλάτης µε:
•

παγούρι µε νερό,

•

πλαστική σακούλα για µεταφορά σκουπιδιών,

•

όταν χρειάζεται ατοµικό φαρµακείο (για προσωπικές ανάγκες π.χ. φιαλίδιο εισπνοών για άσθµα),

•

κατάλληλη τροφή: ξηροί καρποί-σταφίδες-σοκολάτα-φρούτο,

•

αντιανεµικό.
4η οµάδα: Ενδυµασία-Εξοπλισµός

Τι ρούχα να φορέσω; Τα παπούτσια µου είναι κατάλληλα; Χρειάζοµαι µπουφάν µαζί µου; Αν βρέξει, τι
πρέπει να έχω µαζί µου; Μήπως δεν είναι κατάλληλος ο καιρός για πεζοπορία και δράσεις στο µονοπάτι;
« ∆εν υπάρχει ακατάλληλος καιρός,
παρά µόνο ακατάλληλη ενδυµασία
και ανεπαρκής εξοπλισµός».
Αυτό µου είπε κάποτε µια καλή µου φίλη. Ψάξτε το λιγάκι και θα δείτε
ότι αληθινά έτσι είναι!

Ενδυµασία.
•

Προτάσεις για την κατάλληλη ενδυµασία για µια άνετη
και ασφαλή πεζοπορία:

•

παπούτσια ελαφρά και εύκαµπτα (δεύτερο ζευγάρι παπούτσια σε περίπτωση βροχής),

•

άνετος ρουχισµός κατάλληλος για την εποχή (λεπτό αντιανεµικό µπουφάν, µακρύ παντελόνι, δεύτερο
µπλουζάκι-φανελάκι, σε περίπτωση που βραχεί ή µουσκέψει από ιδρώτα),

•

κάλτσες βαµβακερές,

•

σκούφος-γάντια (χειµώνα),

•

καπέλο ήλιου-γυαλιά ηλίου-αντηλιακή κρέµα (καλοκαίρι),

•

σφυρίχτρα.
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Κάθε οµάδα αναλαµβάνει το ρόλο έρευνας πληροφοριών και δηµοσιοποίησης αυτών στις άλλες
οµάδες. Αφού λοιπόν βρουν πληροφορίες, πρέπει να τις παρουσιάσουν στις άλλες οµάδες µε όποιον
τρόπο θέλουν. Μπορεί να είναι παρουσίαση µε power point, θεατρικό δρώµενο, εικόνες και παντοµίµα,
αφίσα, κολλάζ ή ότι άλλο θέλουν οι οµάδες των µαθητών.

3η διδακτική ώρα, δραστηριότητες:
Παιχνίδι ενεργοποίησης αισθήσεων - εξοικίωσης µε το φυσικό περιβάλλον
Ο περίπατος
Εισαγωγικό παιχνίδι µε στόχο την εξοικείωση των µαθητών µε το φυσικό περιβάλλον, την ενεργοποίηση των αισθήσεών τους και την ανάπτυξη θετικής διάθεσης απέναντι στη φύση, το δάσος, τα µονοπάτια.
Σχηµατίζουµε έναν κύκλο. Κλείνουµε τα µάτια και αδειάζουµε το µυαλό µας από όλες µας τις σκέψεις.
Παίρνουµε βαθιές αναπνοές και αφήνουµε τη φαντασία µας να ταξιδέψει σε ένα όµορφο δάσος. Είµαστε
εκεί όλοι µαζί. Κάνουµε ησυχία και ακούµε τις οδηγίες του οδηγού µας (εκπαιδευτικός):
«Είµαστε παιδιά στην αρχή ενός µονοπατιού. Ελάτε να ξεκινήσουµε την πορεία µας στο δάσος» , αρχίζουµε όλοι να περπατάµε αργά και προσεκτικά επί τόπου».
«Προσέχουµε, εδώ έχει ανηφόρα, πατάµε µε όλο το πέλµα κάτω και ρίχνουµε το βάρος µας µπροστά.
Τα µπατόν θα µας βοηθήσουν, πάµε όλοι να περπατήσουµε µε αυτόν τον τρόπο και να ανεβούµε την
ανηφόρα.
«Ωραία, τα καταφέραµε, τώρα όµως
κάντε λίγη ησυχία. Ας ακούσουµε
το κελάιδισµα των
πουλιών, τον ήχο
του ανέµου ανάµεσα στις φυλλωσιές των δέντρων,
το θρόισµα των
βηµάτων σας πάνω
στα ξερά φύλλα».
«Ακούµε και τον
ήχο από το ρυάκι, κελαρύζει, ίσως έχει και
κάποιον καταρράκτη
εδώ κοντά, περπατάτε, µη σταµατάτε».
«Ωχ, το ρυάκι µάλλον υπερχείλισε και
γέµισε το µονοπάτι
µε λάσπη. ∆εν έχου-
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µε άλλη επιλογή, ας περπατήσουµε βουλιάζοντας στη λάσπη, αργά και κολλώντας λιγάκι σε αυτήν».
«Επιτέλους βγήκαµε στο ξέφωτο. Νιώθουµε τις αχτίδες του ήλιου πάνω στο κορµί µας. Εδώ είναι ιδανικά να κολατσίσουµε. Ας ανοίξουµε λοιπόν τα µάτια και τα σακίδια µας και ας χαρούµε την οµορφιά της
φύσης».

Κάθε παιχνίδι είναι εργαλείο για να διδάξετε ό,τι κάθε φορά θέλετε. Κανένα παιχνίδι δεν παίζεται ποτέ µε τον ίδιο τρόπο, γιατί κάθε φορά η οµάδα, ο
τόπος, ο χρόνος, ο εµψυχωτής και οι συνθήκες διαφέρουν. Σε κάθε παιχνίδι
λοιπόν προσθέστε ή αφαιρέστε κοµµάτια, προσαρµόστε τα στη δική σας οµάδα και στα δικά σας µέτρα.
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Παιχνίδι για δέσιµο των µαθητών, για δηµιουργία θετικού κλίµατος.
Τα ζευγάρια και η οµάδα
Ζητάµε από τους µαθητές να κάνουν δυάδες την µία πίσω από την άλλη, σε σειρά. Μετά τους λέµε
να χωριστούν, να έρθουν απέναντι ο ένας από το ζευγάρι του και να κάνουν 3-4 βήµατα πίσω. Έτσι θα
σχηµατιστούν δυο σειρές. Κάθε σειρά θα γυρίσει προς µια κατεύθυνση (να βλέπει ο καθένας την πλάτη
του µπροστινού του ) και θα πιαστεί ο κάθε ένας µαθητής από την µέση του άλλου µαθητή. Στη συνέχεια
όλοι οφείλουν να περπατήσουν µε τον τρόπο που θα φωνάξουµε και θα αναπαραστήσει ο πρώτος της
κάθε σειράς. Μετά από λίγο το παράγγελµα αλλάζει καθώς ταυτόχρονα αλλάζει θέση και ο πρώτος µαθητής πηγαίνει τελευταίος. Αφού το κάνουµε αρκετές φορές αυτό, λέµε στην κάθε οµάδα να σχηµατίσει
τον κύκλο της και να πιαστεί από τα χέρια. Ένας από την οµάδα σφίγγει µε την παλάµη του την παλάµη
του διπλανού του. Ο επόµενος κάνει το ίδιο και µεταφέρεται ένα µήνυµα µε επαφές. Όποτε φωνάζουµε
«αλλαγή» , τότε θα πρέπει, σε εκείνο το σηµείο (άτοµο όπου σταµάτησε το µήνυµα) να αλλάξει και η επαφή και να γίνει µε άλλο τρόπο π.χ. ένα σφίξιµο πιο δυνατό, µεγαλύτερης διάρκειας, επαναλαµβανόµενο….
Αφού αλλάξει µερικές φορές το σύνθηµα, σταµατάµε το παιχνίδι.
Κάθε παιχνίδι έχει την δική του δυναµική. ∆εν ταιριάζουν όλα τα παιχνίδια σε
όλες τις οµάδες. Επίσης δε µπορούµε να παίζουµε ένα παιχνίδι αιώνια. Μπορούµε να καταλάβουµε πότε ένα παιχνίδι κάνει «κοιλιά» και τότε θα πρέπει να
το τελειώσουµε, πολύ σύντοµα. Πρέπει να συντονιστούµε µε την οµάδα µας,
να µάθουµε να την «ακούµε» και να τη «βλέπουµε».
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2η φάση: ∆ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΚΠΕ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕ∆ΙΟ (µονοπάτι της παλιάς Καβάλας)
∆ραστηριότητες στο ΚΠΕ Φιλίππων
Μετά τις δραστηριότητες που πραγµατοποιήθηκαν στο σχολείο, ακολουθεί η επίσκεψη στο ΚΠΕ Φιλίππων. Η οµάδα έχει προετοιµαστεί κατάλληλα, ώστε να συµµετέχει ενεργά στο πρόγραµµα.
Παρακάτω θα βρείτε τα περιβαλλοντικά παιχνίδια, τις υπαίθριες δραστηριότητες, και τα φύλλα εργασίας, που πραγµατοποιούνται αρχικά στο ΚΠΕ Φιλίππων και κατόπιν στο πεδίο, στο µονοπάτι της Παλιάς
Καβάλας.
Εισαγωγικές δραστηριότητες-παιχνίδια:
Παιχνίδια γνωριµίας (παιχνίδια για γνωριµία µε την οµάδα, δηµιουργία θετικού κλίµατος, παιχνίδια για
ενίσχυση της συνεργασίας και της οµαδικότητας).
Παιχνίδι γνωριµίας
Η οµάδα σχηµατίζει έναν κύκλο. Κάθε ένας από τους µαθητές φωνάζει δυνατά το όνοµα του, λέει µια
προσδοκία του σχετικά µε το πρόγραµµα που θα παρακολουθήσει και κάνει µια ιδιαίτερη και πρωτότυπη
χειρονοµία χαιρετισµού.
Παιχνίδι για σπάσιµο πάγου και θετικό κλίµα στην οµάδα (Freeze, walk, shout.)
Οριοθετείτε έναν κύκλο στο έδαφος. Τα µέλη της οµάδας µπαίνουν µέσα στον κύκλο. Βάζετε µουσική
χτυπάτε ένα ντέφι και µόλις φωνάξω freeze όλα τα µέλη της οµάδας πρέπει να παγώσουν. Μόλις φωνάξετε walk πρέπει να περπατήσουν και µόλις φωνάξω shout πρέπει να φωνάξουν. Αφού το κάνουν αρκετές
φορές, αλλάξτε τις εντολές. ∆ηλαδή στο freeze πρέπει να φωνάξουν κτλ. Με λίγα λόγια τους µπερδεύετε
και ακολουθεί µια…σύγχυση.
Παιχνίδι συνεργασίας-οµαδικότητας, για δέσιµο της οµάδας (Ουράνιο τόξο).
Καλείτε όλους τους συµµετέχοντες να κάνουν µια αλφαβητική γραµµή σύµφωνα µε το αρχικό γράµµα
του ονόµατος τους. Αφού λοιπόν το κάνουν, τους λέτε να σκεφτούν την ηµεροµηνία γέννησης τους και
να ξανακάνουν µια αύξουσα γραµµή ξεκινώντας από την 1-1-….(παλαιότερο έτος γέννησης). Αφού λοιπόν
κάνουν και αυτό, τους λέτε να κλείσουν τα µάτια (µε µαντήλια) και τους λέτε να µπουν σε µια γραµµή ανά
ύψος, απλά ψηλαφίζοντας ο ένας τον άλλο. Αφού το καταφέρουν και αυτό, τους λέτε έχοντας πάντα κλειστά τα µάτια να σκεφτούν ποιο είναι το αγαπηµένο χρώµα του καθενός και φωνάζοντας το να ενωθούν
σε οµάδες χρωµάτων. Τέλος, ανοίγουν τα µάτια τους και τους λέτε να συνεργαστούν και να αναπαραστήσουν σε µια παγωµένη εικόνα το ουράνιο τόξο µε τα χρώµατα που έχουν βρεθεί.
Παιχνίδι για αναγνώριση χλωρίδας-πανίδας στο µονοπάτι.
Χωρίζετε τους µαθητές σε 2 οµάδες ισάριθµες. Η µια οµάδα είναι η οµάδα της χλωρίδας και παίρνει µια
σειρά από καρτέλες µε είδη φυτών όπου πάνω σε κάθε καρτέλα υπάρχει η ονοµασία, βασικές πληροφορίες και φωτογραφία του φυτού. Η άλλη οµάδα είναι η οµάδα της πανίδας και παίρνει ανάλογες καρτέλες
µε είδη ζώων. Η κάθε οµάδα, µαζεύεται σε µια γωνιά και προσεκτικά διαβάζει τις πληροφορίες από τις
καρτέλες. Στην πλάτη του κάθε µαθητή της πρώτης οµάδας, καρφιτσώνετε από µία καρτέλα µε την εικόνα
ενός φυτού και µερικές βασικές πληροφορίες γι αυτό. Το ίδιο κάνετε και για τους µαθητές της δεύτερης
οµάδας µε τη διαφορά ότι οι καρτέλες αναφέρονται σε είδη ζώων.
Σκοπός του παιχνιδιού είναι να καταφέρει η µια οµάδα να κλέψει (όταν κάποιος καταφέρει να δια-
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βάσει τον τίτλο της καρτέλας από την πλάτη ενός αντιπάλου, τότε ο αντίπαλος είναι υποχρεωµένος να
ξεκαρφιτσώσει την καρτέλα από την πλάτη του και να τη δώσει στον αντίπαλο παίκτη) όλες τις καρτέλες
της άλλης οµάδας αλλά ταυτόχρονα και να προστατέψει τις καρτέλες της οµάδας του, µη αφήνοντας
τους αντίπαλους να τους κλέψουν τις δικές τους καρτέλες. Αυτό σηµαίνει ένα συνεχές κρυφτό-κυνηγητό
και από τις 2 οµάδες. Τέλος αφού καταφέρουν οι οµάδες να µαζέψουν όλες τις καρτέλες, κάθονται οι
2 οµάδες απέναντι η µία στην άλλη και µελετούν τις κλεµµένες καρτέλες της αντίπαλης οµάδας. Μόλις
τελειώσει η διαδικασία αυτή ξεκινά ένα debate µε 5 ερωτήσεις ανάµεσα στις 2 οµάδες. ∆ηλαδή η κάθε
οµάδα διαδοχικά κάνει µια ερώτηση στην αντίπαλη οµάδα µέσα από τις πληροφορίες που έχει πάρει από
τις καρτέλες που έκλεψε. Όποια οµάδα απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις κερδίζει.
Παιχνίδι (orienteering) για αναγνώριση ωφελειών του δάσους.
Πρόκειται στην ουσία για µια προσοµοίωση ενός αγώνα orienteering (το orienteering ή προσανατολισµός, είναι ένα άθληµα πολύ διαδεδοµένο στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης) που διεξάγεται ανάµεσα στις
4 οµάδες µας. Η κάθε οµάδα έχει στην διάθεση της ένα χάρτη (µια κάτοψη του χώρου), όπου αναγράφονται (είναι αριθµηµένα) τα 11 σηµεία όπου πρέπει να ανακαλύψουν. Ανάλογα µε το νούµερο που θα τους
τύχει, η κάθε οµάδα θα πρέπει να βρει στο χάρτη το σηµείο, κατόπιν να πάει και να βρει στο σηµείο εκείνο
την αντίστοιχη καρτέλα, να τη διαβάσει και να επιστρέψει πίσω και να δώσει την απάντηση (ό,τι έλεγε η
καρτέλα) στον εκπαιδευτικό. Αν απαντήσει σωστά η οµάδα, τους δίνεται ο επόµενος αριθµός και η οµάδα
συνεχίζει µέχρι να τελειώσει και τα 11 σηµεία. Όποια οµάδα το καταφέρει αυτό, κερδίζει. Φυσικά επάνω
στις καρτέλες είναι γραµµένες οι ωφέλειες του δάσους, τις οποίες οι µαθητές θα πρέπει να βρουν, διαβάσουν και επαναλάβουν. Ένα παιχνίδι κίνησης, παρατήρησης, ανακάλυψης αλλά ταυτόχρονα και µάθησης.
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∆ραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πεδίο (µονοπάτι Π. Καβάλας):
∆ραστηριότητα για ενεργοποίηση αισθήσεων, ηρεµία και χαλάρωση. Βοηθά να δείτε καθαρά, να ταυτιστείτε και να γίνετε ένα µε ότι σας περιβάλει . Αυτή η τεχνική επίσης βοηθά τις ήσυχες αλλά και τις
ανήσυχες σκέψεις και κάποτε φέρνει µια θαυµάσια ηρεµία.
Γαλήνια περισυλλογή.
Αρχικά, χαλαρώστε, εισπνέοντας και τεντώνοντας όλο το σώµα σας. Πλάτη, χέρια, πόδια, λαιµός, πρόσωπο, τεντώστε τα, όσο πιο πολύ µπορείτε. Μετά εκπνεύστε αργά και χαλαρώστε ακόµη περισσότερο.
Επαναλάβετε το ίδιο αρκετές φορές. Παρατηρείστε τη φυσική ροή της αναπνοής σας, µην την ελέγχετε σε
καµία περίπτωση. Απλά ακολουθήστε την. Κάθε φορά που εισπνέετε, να σκέφτεστε «γα» και κάθε φορά
που εκπνέετε να σκέφτεστε «λήνη» και επαναλαµβάνετε, δίχως τίποτε να αποσπάσει την συγκέντρωση και
την προσοχή σας. Να είστε ήρεµοι, παρατηρώντας οτιδήποτε µπροστά σας. Αφήστε τις αρνητικές σκέψεις,
το χθες και το αύριο, µείνετε στο τώρα. Καθίστε άνετα σε ένα σηµείο και εστιάστε σε ένα σηµείο που
σας αρέσει, σε µια ωραία θέα, σε ένα δέντρο, ένα φύλλο... Ξεκινήστε να γνωρίζετε το σώµα σας. Νιώστε
τα πέλµατα, τα πόδια, τα χέρια, τους βραχίονες, τη σπονδυλική στήλη, το κεφάλι. Τώρα επεκτείνετε την
αίσθηση πέρα από το σώµα σας, στο γρασίδι κάτω, στα λουλούδια πλάι σας, στα έντοµα, στα δέντρα.
Προσπαθήστε να αισθανθείτε πως είστε µέσα σε ό,τι βλέπετε και σας αρέσει. Κάντε αυτό για λίγα λεπτά.
Μετά περιπλανηθείτε λίγο πιο µακριά. Στους µακρινούς θάµνους και τα δέντρα, στους ήχους των πουλιών,
στις κορυφογραµµές των βουνών, στη γραµµή του ορίζοντα. Νιώστε πως ο,τιδήποτε βλέπετε, είναι µέρος
του εαυτού σας.

«Ο άνθρωπος δεν είναι
µόνο ο εαυτός του.
Είναι όλα όσα βλέπει,
όλα όσα κυλούν σε
αυτόν από χίλιες πηγές... Είναι η γη, το
ύψωµα των κορυφογραµµών, η έκταση
των κοιλάδων»
Mary Austin
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Βασικές αρχές προσανατολισµού. Προσανατολισµός µε χρήση πυξίδας.
Για να µπορέσουµε να βρούµε που είµαστε και να ορίσουµε µια πορεία προς τα εκεί που θέλουµε να
πάµε, µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε µια πυξίδα.
Η πυξίδα είναι ένα όργανο που µας βοηθά να προσανατολιστούµε και η λειτουργία της βασίζεται σε
µια µαγνητική βελόνα που δείχνει πάντα το βορρά. Εκτός από τη βελόνα στην πυξίδα υπάρχει ένας δίσκος
όπου φαίνονται τα νούµερα από 0 µέχρι 360. Τα νούµερα αυτά υποδηλώνουν µια κατεύθυνση σε σχέση
µε τον άξονα βορρά - νότου και µετρούνται σε µοίρες π.χ το 0° ή Ν είναι ο βορράς, το 90° ή Ε η ανατολή,
το 180° ή S ο νότος και το 270° ή W η δύση.
Η γη λειτουργεί σαν ένας τεράστιος µαγνήτης ο οποίος έλκει αυτή τη µαγνητική βελόνα και τη στρέφει
να δείχνει πάντα προς τον µαγνητικό Βορρά. Όµως, ο αληθινός Βορράς δεν είναι ο µαγνητικός Βορράς
αλλά είναι ο Βόρειος Πόλος. Εποµένως, η µαγνητική βελόνα δείχνει το µαγνητικό Βορρά και όχι τον αληθινό.
Υπάρχουν δύο είδη πυξίδας
1. η πρισµατική, όπου η µαγνητική βελόνα του βορρά κινείται µαζί µε το δίσκο που γράφει τις µοίρες
και
2. η ορειβατική πυξίδα, για χρήση χάρτη όπου η µαγνητική βελόνα του βορρά κινείται χωρίς να συµπαρασύρει το δίσκο µε τις µοίρες που τον γυρνάτε µόνοι σας.

H πρισµατική πυξίδα.
Χρήση:
Κάποιος σας δίνει τον προορισµό που θα ακολουθήσετε π.χ 30° πορεία. ∆εν έχετε παρά να κάνετε δυο
απλές κινήσεις:
1. Κρατώντας την πυξίδα µπροστά σας, σταθερά και όσο το δυνατό χωρίς κλίσεις στρέφετε όλο το
σώµα σας µέχρι να δείτε στο µπροστινό µέρος της ο κινητός δίσκος να δείχνει 30°.
2. Περπατάτε προς αυτή την κατεύθυνση.
Αν δεν πρόκειται να χρησιµοποιήσετε πυξίδα σε συνδυασµό µε χάρτη δεν χρειάζεται τίποτε άλλο.
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Η πυξίδα χάρτη, ορειβατική.
Αυτή χρησιµοποιείται ιδιαίτερα σε συνδυασµό µε χάρτες για τη χάραξη πορείας.
Ο χάρτης, απεικονίζει την περιοχή του βουνού. Όταν κρατάµε έναν οποιοδήποτε χάρτη, το πάνω µέρος
είναι πάντα ο βορράς και φυσικά, κάτω ο νότος, δεξιά η ανατολή και αριστερά η δύση. Σε µια γωνιά στο
χάρτη υπάρχει ‘’υπόµνηµα χάρτου». Το υπόµνηµα περιέχει πληροφορίες σε σχέση µε την κλίµακα του χάρτη και επεξηγήσεις των συµβόλων που χρησιµοποιούνται.
Η κλίµακα µας λέει πόσες φορές πιο µικρή απεικονίζεται µία περιοχή προκειµένου να χωρέσει στο
χάρτη.
Η πυξίδα, όπως παρατηρείτε, είναι διαφανής για να µπορείτε να βλέπετε όταν την τοποθετείτε πάνω
σε ένα χάρτη.
Αποτελείται από 3 µέρη
•

Το παραλληλόγραµµο πλαίσιο της πυξίδας,

•

Τον περιστρεφόµενο δίσκο µε τις µοίρες που τον γυρνάτε. Όταν ο δίσκος κινείται παρασύρει και τη
σταθερή βελόνα (µε την ένδειξη του βορρά),

•

Τη µαγνητική κινητή βελόνα που δείχνει πάντα το βορρά (κόκκινο βέλος).

Χρήση:
1. Προσανατολίζω το χάρτη προς το Βορρά, γυρίζοντας το χάρτη, έτσι ώστε το κόκκινο βέλος της
πυξίδας που δείχνει το Βορρά να συµπίπτει µε την ένδειξη Ν, στο πάνω µέρος του χάρτη.
2. Τοποθετώ την πυξίδα πάνω στο σηµείο που είµαι και στοχεύω (στο µπροστινό µέρος της πυξίδας
υπάρχει µια µικρή λευκή γραµµή, κάτι σαν χάρακας για να χαράξω τη διαδροµή µου) προς το σηµείο
που θέλω να πάω. Γυρίζω τον περιστρεφόµενο δίσκο της πυξίδας, έτσι ώστε η ένδειξη του Βορρά
(Ν) να συµπίπτει µε το κόκκινο βέλος της πυξίδας που δείχνει την κατεύθυνση του Βορρά. Η γωνία
ανάµεσα στο σηµείο που θέλουµε να πάµε και στο κόκκινο βέλος της πυξίδας, έχει κάποιες µοίρες.
Αυτή είναι η πορεία (οι µοίρες) που πρέπει να ακολουθήσω.
3. Κρατώ την πυξίδα σταθερά και θέτοντας την εµπρός µου, βαδίζω προς την κατεύθυνση αυτή.
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Πέτρινα γεφύρια.
Πληροφορίες για τα πέτρινα γεφύρια, τον τρόπο που χτίζονταν, τα υλικά που χρησιµοποιούσαν, τους
µάστορες , το κόστος κατασκευής.
Γιατί
Τα πρώτα γεφύρια έγιναν από κορµούς δέντρων ή µεγάλες πλάκες από πέτρες για να διασχίσουν οι
άνθρωποι ποτάµια, ρέµατα κ.α. Αργότερα, οι Ρωµαίοι ανέπτυξαν τις δυνατότητες του ηµικυκλικού τόξου
και της θολοδοµίας. Κατόπιν, οι Βυζαντινοί ανέπτυξαν τις δυνατότητες τους µε κατασκευή υδατογέφυρας
για τη µεταφορά και υδροδότηση των πόλεων. Τον 18-19αι. έχουµε το απόγειο της λαϊκής τέχνης µε κατασκευές µε λεπτά τόξα και αξεπέραστη αισθητική και αντοχή.
Έχουµε 2 ειδών γεφύρια: µονότοξα και πολύτοξα. Ο λόγος κατασκευής τους ήταν η επικοινωνία µε
ορεινά και δύσβατα κοντινά χωριά, διαπέραση ποταµού ή ρέµατος, συνέχιση κάποιου µονοπατιού.
Πού;
Η επιλογή του µέρους γινόταν µε βάση τη µορφολογία του εδάφους, δηλ. σε στενά και βραχώδη µέρη
µε γερούς βράχους αντιστήριξης για τα ακρόβαθρα. Όσο πιο στενή καµάρα τόσο πιο γερό γεφύρι και τόσο
πιο µικρό κόστος κατασκευής. Τα γεφύρια χτίζονταν συνήθως κοντά σε χάνι, νερόµυλο, κρήνη, ξωκλήσια.
Με τι;
Κύριο υλικό δόµησης οι πέτρες και ο σχιστόλιθος. Ως συνδετικές ύλες χρησιµοποιούσαν το «κουρασάνι» ένα είδος ασβεστοκονιάσµατος που περιείχε τριµµένο κρεµµύδι, σβησµένο ασβέστη, ελαφρόπετρα,
χώµα, νερό και ξερά χόρτα. Επίσης, συναντάµε πολύ συχνά περιεκτικότητα σε ασπράδια αυγών και µαλλιά ζώων για να αυξηθεί η συνεκτικότητα των υλικών.
Πόσο;
Το κόστος κατασκευής ήταν αρκετά υψηλό. Αναλάµβαναν την κατασκευή του τα γύρω χωριά, ο µυλωνάς, ο ιερέας ή κάποιος πλούσιος κάτοικος του εξωτερικού ή ένας χορηγός, στον οποίο τιµητικά έδιναν το
όνοµα του στο γεφύρι. Πολλές φορές το όνοµα του το γεφύρι το «έπαιρνε» από το ευρύτερο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον, όπως κάποιο κοντινό εκκλησάκι, ένα νερόµυλο, µια χαράδρα κ.τ.λ.
Ποιοι;
Από γεφυροποιούς, γεφυράδες ή κιοπρουλήδες
µέχρι το 1940, οι οποίοι ήταν οργανωµένοι σε
µπουλούκια ή συντεχνίες εποχιακές. Οι συντεχνίες
αποτελούνταν κυρίως από αδερφοξαδέρφια του
πρωτοµάστορα ή συγχωριανούς. Συµβόλαιο ήταν
ο λόγος του µάστορα ο οποίος αν και αγράµµατος,
ήταν άνθρωπος αξιόπιστος, µε σεβασµό στη φύση, ο
οποίος είχε αρµονία και µέτρο του πάντα ο άνθρωπο.
Ξεχωρίζουν οι µάστορες από την Ηπειρωτική Ελλάδα
(γύρω από το όρος Γράµµος), τη ∆υτική Μακεδονία
(Γρεβενά, Κοζάνη), από τα Λαγκάδια της Αρκαδίας και
οι ∆ουλγέρηδες της Θράκης.
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Νερόµυλος
Επίσκεψη, στο νερόµυλο της Παλιάς Καβάλας. Παρουσίαση λειτουργίας νερόµυλου.
Αλέθουµε το δικό µας σιτάρι µε τον παραδοσιακό τρόπο.
Συσχέτιση λειτουργίας νερόµυλου µε τα σύγχρονα εργοστάσια υδροηλεκτρικής ενέργειας.
Νερόµυλος
Πληροφορίες σχετικές µε τους νερόµυλους, τη χρήση και τη δοµή τους.
Στον Ελληνικό χώρο λειτούργησαν δύο τύποι νερόµυλων: ο «ρωµαϊκός» µε την όρθια εξωτερική φτερωτή (όπου η ροή του νερού ήταν µεγάλη) και κυρίως ο «ανατολικός» ή «ελληνικός» µε τη µικρότερη
εσωτερική οριζόντια φτερωτή ( όπου η ποσότητα του
νερού ήταν µικρή και γινόταν εκµετάλλευση πίεσης
από εκτόξευση ή υδατόπτωση). Ο νερόµυλος µε την
οριζόντια φτερωτή φαίνεται ότι διαδόθηκε γρήγορα στο Βυζαντινό κράτος (γι’ αυτό και ονοµάστηκε
«ανατολικός») και ως το τέλος της λειτουργίας του
δεν παρουσίασε σηµαντική εξέλιξη. Στους οριζόντιους
νερόµυλους που λειτουργούσαν µε λίγο νερό, ήταν
απαραίτητη η παράλληλη κατασκευή έργων υποδοµής συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διοχέτευσης του
νερού (δηλαδή νεροκράτες, λίµνες, αγωγοί, αυλάκια,
γέφυρες, δεξαµενές, βαγένια, κανάλια..).

Νεροτριβή.
Είναι ένας ξύλινος βαθύς κάδος σε σχήµα κώνου. Συναρµολογείται από σφηνωµένες µεταξύ τους πλανισµένες σανίδες σε
σχήµα σφήνας και δένεται περιφερειακά µε σιδερένια τσέρκια.
Το µεγαλύτερο µέρος του βρίσκεται χωµένο βαθιά στο έδαφος,
ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος να ανοίξουν τα τοιχώµατα από
την πίεση του νερού. Η νεροτριβή επεξεργάζεται µάλλινα υφαντά
(φλοκάτες, µαλλιώτα, κάπες κλπ.). Η πτώση του νερού στον κάδο
προκαλεί τη δηµιουργία στροβίλων, οι οποίοι συµπαρασύρουν τα
υφαντά στη δίνη τους. Με την τριβή του νερού τα υφαντά «αναµαλλιάζουν», χνουδιάζουν, γίνονται αφράτα και τα στηµόνια µε
τα υφάδια δηµιουργούν ένα σώµα (κλείνουν τα αναµεταξύ τους
κενά).
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Υδροηλεκτρικά εργοστάσια
Χρήσιµες πληροφορίες σχετικές µε την υδραυλική ενέργεια, τα υδροηλεκτρικά εργοστάσια και
τη χρήση υδροηλεκτρική ενέργειας στην εποχή
µας.
Σήµερα η υδραυλική ενέργεια αξιοποιείται
κυρίως στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος.
Οι τουρµπίνες στα υδροηλεκτρικά εργοστάσια
παίρνουν ενέργεια από το νερό µε τον ίδιο σχεδόν τρόπο µε τον οποίο ενεργοποιούνται οι νερόµυλοι. Σε µερικές περιπτώσεις το νερό πέφτει
από µεγάλο ύψος και η ενέργειά του οφείλεται
στη µεγάλη του ταχύτητα. Σε άλλες πάλι περιπτώσεις δεν προέρχεται από µεγάλο ύψος, οπότε δεν πέφτει στην τουρµπίνα µε µεγάλη ταχύτητα, αλλά
η ποσότητά του είναι τέτοια, ώστε να µεταβιβάζει αρκετή ενέργεια. ∆ίπλα σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια,
στα οποία το νερό δεν προέρχεται από µεγάλο ύψος, συνήθως χτίζεται και ένα φράγµα κατά µήκος του
ποταµού, έτσι ώστε πίσω από αυτό να δηµιουργείται µια µεγάλη δεξαµενή νερού. Το νερό µετακινείται
από εκεί στις τουρµπίνες. Μεταφέρεται έτσι σ’ αυτές ένα µέρος από την ενέργειά του, το οποίο, µέσω
της περιστροφής, µεταβιβάζεται σε ηλεκτρικές γεννήτριες. Καθώς λειτουργούν οι γεννήτριες, η λόγω
περιστροφής ενέργειά τους µετατρέπεται – πάντοτε εν µέρει – σε ηλεκτρική ενέργεια. Τα περισσότερα
υδροηλεκτρικά εργοστάσια είναι τεράστιες εγκαταστάσεις που τροφοδοτούν µε ενέργεια βιοµηχανικά
συγκροτήµατα αλλά και ολόκληρες πόλεις. Σε περιοχές µε «λίγα νερά» είναι δυνατόν να δηµιουργηθούν
µικρές υδροηλεκτρικές µονάδες. Αυτές θα µπορούσαν να τροφοδοτούν ενεργειακά νοικοκυριά που βρίσκονται µακριά από τον πολιτισµό.
http://12gym-patras.ach.sch.gr/energia.doc

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες λειτουργούν υποστηρικτικά για τον εκπαιδευτικό, σχετικά µε το πρόγραµµα, καθώς στο µονοπάτι υπάρχει ενεργός νερόµυλος
και ερείπια νεροτριβής.

30

Φύλλα εργασίας
Οι παρακάτω δραστηριότητες πραγµατοποιούνται κατά την διάρκεια της πεζοπορίας και των δράσεων (Φύλλα εργασίας, παιχνίδια παρατήρησης, ανακάλυψης, καταγραφής, ενεργοποίησης αισθήσεων) από το ΚΠΕ
Φιλίππων στο µονοπάτι της Παλιάς Καβάλας.

Ο κατάλογος του ανιχνευτή

Μαζέψτε µόνο πράγµατα που µπορείτε να βρείτε στην φύση, δίχως να καταστρέψετε τίποτε.

Ένα φύλλο.
Ένα αγκάθι.
Κάτι µαλακό.
Κάτι άσπρο.
Κάτι µαύρο.
Κάτι στρόγγυλο.
Κάτι αιχµηρό.
Κάτι ολόισιο.
Κάτι που να κάνει θόρυβο.
Κάτι πολύ όµορφο.
Κάτι πολύ σηµαντικό µέσα στη φύση.
Ένα µεγάλο χαµόγελο.

Παρέα µε το δέντρο µου
Ηλικία, ( άραγε τι ηλικία να έχει το δέντρο σας;)
Μπορείτε να το υπολογίσετε εάν: Πάρετε τη µετροταινία και µετρήσετε την περιφέρεια του δένδρου σε ύψος 1,5 µέτρο από το έδαφος. ∆ιαιρέστε το αποτέλεσµα µε το 2,5.
Ύψος, (µπορείτε να υπολογίσετε το ύψος του δέντρου σας;)
Εύκολα, εάν γνωρίζετε το ακριβές ύψος κάποιου από την οµάδα σας. Θα τοποθετήσετε όρθιο το
άτοµο (του οποίου γνωρίζετε το ύψος) µπροστά και στη βάση του δέντρου που έχετε επιλέξει να
µετρήσετε. Μετά θα πάρετε ένα κλωναράκι, µικρό ξύλο, χάρακα ή ό,τι άλλο έχετε µαζί σας και κρατώντας το µε τεντωµένο χέρι µπροστά σας, στο ύψος του µατιού σας, θα κοιτάξετε και θα ορίσετε
το ύψος του φίλου σας πάνω στο κλωνάρι σας. Τώρα δεν έχετε παρά να µετρήσετε πόσες φορές
αυτό το κλωνάρι χωράει στο δέντρο σας. Η άθροιση της πράξης µας δείχνει κατά προσέγγιση το
ύψος του δέντρου.
Σκαρφάλωµα στο δέντρο
Βρείτε τρόπο να ανέβει έστω και για λιγάκι κάποιος από την οµάδα σας, πάνω στο δέντρο, και
δώστε του µια οµαδική αγκαλιά. Όσο περισσότερα άτοµα ανεβούν, τόσο καλύτερα….θα αισθανθούν).

Αποτύπωµα δέντρου
Τοποθετήστε ένα φύλλο Α4 πάνω στον κορµό του δέντρου και βάζοντας πλάγια το µολύβι,
σκιάστε τον κορµό. Έτσι θα αποτυπωθεί πάνω στο χαρτί σας το ανάγλυφο του.

Αφή
Αγγίξτε, χαϊδέψτε το ανάγλυφο του δέντρου σας, τις σχισµές, τα ανοίγµατα, την
επιφάνεια του κορµού, τα κλαδιά, τα φύλλα του. Εάν κλείσετε τα µάτια θα ενεργοποιηθούν περισσότερες αισθήσεις. Είναι έτσι;

Η ιστορία ενός δέντρου
Βάλτε απαλά το αυτί σας στον κορµό του δέντρου, κάντε ησυχία,
χαλαρώστε και πάρτε βαθιές και αργές αναπνοές. Συγκεντρωθείτε και
ακούστε την ιστορία του. Σίγουρα κάτι έχει να σας πει.

Ποίηµα για το δέντρο
∆ηµιουργήστε ένα µικρό ποίηµα για το δέντρο
σας, γράφοντας ο καθένας από την οµάδα µια µικρή
φράση και συνθέτοντας τες όλες µαζί σε ένα ενιαίο
ποίηµα.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ………………………………..........…………
ΕΙ∆ΟΣ ∆ΑΣΟΥΣ………………………….........…………
ΧΡΗΣΕΙΣ ∆ΑΣΟΥΣ…………………….........………….
……………………………………………………..……………….
…………………………………………………………..………….
ΕΙ∆Η ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ
ΚΩΝΟΦΟΡΑ

ΠΛΑΤΥΦΥΛΛΑ

ΘΑΜΝΟΙ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ - ΒΟΤΑΝΑ

ΠΟΕΣ - ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ

ΜΥΚΗΤΕΣ-ΒΡΥΑ - ΛΕΙΧΗΝΕΣ

ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ∆ΑΣΟΣ ΜΕ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΑΤΙΑ

Ανθρώπινη παρουσία στο δάσος
Αναβαθµίδες:
χρώµατα
Στάνες:

Κρήνες:
Σκουπίδια:

Μπάζα:

Αρώµατα και µυρωδιές

Ερείπια κτιρίων:
ακούσµατα
Νεροτριβές:
Φράχτες:

Το δάσος µε µια λέξη

∆ραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στον καταρράκτη της Παλιάς Καβάλας
•

∆ιάλειµµα στον καταρράκτη της Παλιάς Καβάλας για υγιεινό κολατσιό.

•

∆ηµιουργική έκφραση και κατασκευές µε φυσικά υλικά.
Ζωγραφίζοντας στη γη, land art.

Στην δράση αυτή, οι µαθητές σε οµάδες δηµιουργούν και εκφράζονται καλλιτεχνικά, φτιάχνοντας κατασκευές µε υλικά που βρίσκουν γύρω τους στη φύση.
Land art ή Earth Art είναι µια καλλιτεχνική κίνηση, έκφραση, στην οποία, το τοπίο και το έργο τέχνης είναι
άρρηκτα δεµένες. Είναι µια µορφή τέχνης που δηµιουργείται σε εξωτερικό περιβάλλον και συνηθέστερα στη
φύση, χρησιµοποιώντας φυσικά υλικά όπως χώµα, πέτρες, οργανικά υλικά( φύλλα, κούτσουρα, κλαδιά), νερό.
Παράλληλα µπορούν να εισαχθούν επιπρόσθετα, συνδετικά υλικά όπως κλωστές, µέταλλο, χρωστικές ουσίες,
κ.α. Οι κατασκευές συνήθως δηµιουργούνται και τοποθετούνται σε ανοιχτά, υπαίθρια µέρη και τοποθεσίες,
µακριά από τον πολιτισµό. Τα γλυπτά, δεν θα λέγαµε ότι τοποθετούνται στο τοπίο, αλλά πολύ περισσότερο ότι
το τοπίο είναι το µέσο της δηµιουργίας τους.

«

Τέχνη είναι
ο άνθρωπος προστιθέµενος στη φύση»
είπε ο Σεζάν
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∆ραστηριότητες που πραγµατοποιούνται
στο λατοµείο της Παλιάς Καβάλας
Επίσκεψη στο λατοµείο της Π. Καβάλας. Παρατήρηση λατοµείου και συζήτηση σχετική µε τη βιώσιµη ανάπτυξη. Παιχνίδια για
την αναγνώριση οικοσυστηµάτων, τροφικών πλεγµάτων, τη βιοποικιλότητα και τις
σχέσεις αλληλεξάρτησης των ειδών µεταξύ τους.
Παιχνίδι κατανόησης της πολυµορφίας και βιοποικιλότητας
Οι ζωγραφισµένες τσάντες
Κάθε συµµετέχων παίρνει ένα κοµµάτι λευκό χαρτί, ένα µολύβι και κάποιες χρωµατιστές µπογιές. Μετά,
ο εµψυχωτής περιγράφει µια τσάντα, δίχως όµως να τη δείξει στους συµµετέχοντες. Την περιγράφει όσο
πιο αναλυτικά και παραστατικά µπορεί. Μετά λέει στους υπόλοιπους, να ζωγραφίσουν αυτήν την τσάντα
ο καθένας στο χαρτί του, µακριά ο ένας από τον άλλο. Τέλος σηκώνουν όλοι ψηλά και επιδεικνύουν τις
ζωγραφιές τους. Ξεκινάµε µια κουβέντα για το πόσο διαφορετικά σχέδια έχουν µε ένα κοινό θέµα, πόσο
σηµαντικό είναι να υπάρχει η ποικιλοµορφία σε όλους τους τοµείς της κοινωνίας και της φύσης, την αξία
και την επίδραση της πολυµορφίας στα ζώα και φυτά του πλανήτη µας.
Παιχνίδι για τα οικοσυστήµατα
Χωρίζουµε τους µαθητές σε 2 οµάδες. Αρχικά συζητάµε για το τι είναι τα οικοσυστήµατα. Κατόπιν χωρίζουµε τους µαθητές σε 2 οµάδες. Η µια είναι η οµάδα του παραποτάµιου οικοσυστήµατος και η άλλη η
οµάδα του δασικού οικοσυστήµατος. Η κάθε οµάδα συνεργάζεται για να αναπαραστήσει το οικοσύστηµα
της, όπου κάθε µαθητής παίρνει το ρόλο του µέσα σε αυτό. Η οµάδα αποδίδει το οικοσύστηµα της µε µια
παγωµένη εικόνα, η οποία παίρνει ζωή, κίνηση και ήχο µόλις την αγγίξουµε.
Παιχνίδι τροφικής αλυσίδας
Λέµε στους µαθητές να χωριστούν όπως αυτοί θέλουν σε 3 οµάδες. Η πρώτη θα είναι τα φυτά, η
δεύτερη τα χορτοφάγα ζώα και η τρίτη τα σαρκοφάγα ζώα. Κατόπιν τους λέµε να σχηµατίσουν µια πυραµίδα όπου στην βάση της θα βρίσκονται τα φυτά, θα ακολουθούν τα φυτοφάγα ζώα και τέλος ψηλά
στην πυραµίδα θα βρίσκονται τα σαρκοφάγα ζώα, οι ανώτεροι θηρευτές. Είναι συνηθισµένο η πυραµίδα
να µην µπορεί να σχηµατιστεί γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί θηρευτές. Λέµε στους µαθητές να προσπαθήσουν να βρουν τρόπο να ισορροπήσει
η πυραµίδα τους, αλλάζοντας ιδιότητα
(δηλαδή να
µπορούν τα σαρκοφάγα ζώα να γίνουν
φυτά ή φυτοφάγα ζώα).
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Συζήτηση-αξιολόγηση: 3 πράγµατα που µου άρεσαν και ένα καινούργιο που έµαθα (3Α+1ε).
Συγκεντρώνουµε τους µαθητές και σχηµατίζουµε έναν κύκλο. ∆ίνουµε 2-3 λεπτά στον κάθε έναν να
σκεφτεί και µόλις είναι όλοι έτοιµοι, ξεκινάµε µια συζήτηση, όπου µπορεί να µας πει ο καθένας, για 3
δράσεις του προγράµµατος που του άρεσαν περισσότερο και για 1 καινούργιο πράγµα που έµαθε κατά
την διάρκεια του προγράµµατος.
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3η φάση: ΣΤΑ∆ΙΟ ΣΥΝΘΕΣΗΣ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ-∆ΡΑΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΠΕ
(δραστηριότητες στο σχολείο)

Αµέσως µετά την επίσκεψη στο ΚΠΕ, υπάρχουν διάφορες δράσεις που πραγµατοποιούνται πίσω στο
σχολείο. Οι δράσεις αυτές λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο ως αξιολόγηση του προγράµµατος αλλά και
ως ανατροφοδότηση. Εργαλεία µας και πάλι το παιχνίδι, το θέατρο και οι υπαίθριες δραστηριότητες.
Ένα θεατρικό δρώµενο, ένα παιχνίδι ρόλων, ένα παιχνίδι ανατροφοδότησης, ένας χορός σχετικός µε τη
λαογραφία της περιοχής. Παρακάτω λοιπόν, σας δίνονται κάποιες ενδεικτικές προτάσεις, που µπορούν να
είναι ο κύριος άξονας πάνω στον οποίο θα κινηθεί η οµάδα. Ο οδηγός αυτός δίνεται ως βοήθηµα στον
εκπαιδευτικό, ο οποίος φυσικά µπορεί να συντονίσει τις οµάδες όπως αυτός θέλει. Σε καµία περίπτωση
δεν είναι οι οδηγοί «κλειστές λίστες». Τόσο ο εκπαιδευτικός αλλά και οι µαθητές µπορούν να βάλουν τη
δική τους προσωπική σφραγίδα στις δράσεις και να προβάλουν τη δική τους θέση.

Θεατρικό (για µαθητές ∆ηµοτικού)
Κυριακή βράδυ στο δάσος
Οι µαθητές χωρίζονται σε 2 οµάδες και παίρνουν από ένα θεατρικό κείµενο, το οποίο αναλαµβάνουν
σαν οµάδα να αποδώσουν. Οι ρόλοι διανέµονται από τους ίδιους τους µαθητές µεταξύ τους, ανάλογα µε
τις προτιµήσεις και ικανότητες τους. Οι µαθητές δουλεύουν οµαδικά, συνεργάζονται και οργανώνουν τις
προσπάθειες τους, έτσι ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσµα.
Σενάριο: Τα φυτά συζητούν, πώς πέρασαν το Σαββατοκύριακο µαζί µε όλους εκείνους τους εκδροµείς
που επισκέφτηκαν το δάσος.
Κρόκος: Α, θαυµάσιο αυτό το weekend! Θα τολµούσα να πω, πως πέρασα υπέροχα! Ξέρετε, διασκέδασα αφάνταστα µε όλους αυτούς τους ανθρώπους γύρω µου! Όπως θα προσέξατε βέβαια όλοι εµένα
θαύµαζαν! Μάλιστα. Όλοι λέγανε: «Κοιτάξτε καλέ τι όµορφο λουλούδι αυτός ο κρόκος! Τι εξαίσια χρώµατα! Τότε κι εγώ λικνιζόµουν στο πρώτο αεράκι και τους έπαιρνα τα µυαλά»!
Φασκόµηλο: Ναι, όλο µας περηφανεύεσαι και κοκορεύεσαι πως σε προσέχουν οι άνθρωποι. Καµιά
µέρα θ’ απλώσει ένας απ’ αυτούς τους φυσιολάτρες τη χερούκλα του και χράπ! Τέλος. Θα µας αδειάσεις
τη γωνιά και θα γλυτώσουµε απ’ τα παινέµατά σου. Να σε δούµε τότε πώς θα λικνίζεσαι µέσα σ’ ένα
βαζάκι µε µπόλικο νεράκι!
Κρόκος: Α, να χαθείς! Τα λες αυτά γιατί σ’ έφαγε η ζήλια. Βέβαια ο κύριος δεν µπορεί να βλέπει όλη
µέρα να θαυµάζουν τα όµορφα και τα υπέροχα πλάσµατα. Έννοια σου φουκαρά µου και κοίτα να µη γίνεις
εσύ τσάι σε καµιά κούπα και µαζεύεις τα κρυολογήµατα και τις αρρώστιες των ανθρώπων!
Πλατάνι: Καλέ, τι φαρµακόγλωσσα αυτός ο κρόκος! Τι να πω κι εγώ το πλατάνι που όλη µέρα πρόσφερα τη σκιά µου στους περαστικούς. Κι όσο για οµορφιά; και ποιος δε µε χαίρονταν. Όλοι λέγανε: «Τι
όµορφο πλατάνι! Κι όλοι ήθελαν να φωτογραφηθούν µαζί µου. Άσε που θαύµαζαν τα πουλάκια πάνω στα
κλαδιά µου. Μόνο που ένας βάρβαρος ήρθε και σκάλισε το όνοµά του πάνω στο φλοιό µου. Μη τυχόν και
τον ξεχάσω, το βάρβαρο!
Ρίγανη: Ε, κορίτσια κοιτάτε εκεί δίπλα στο ποτάµι. Τι έπαθε η φτέρη και κουνιέται συνέχεια; Σήµερα
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δεν έχει αέρα!
(Ένα παιδί παριστάνει τη φτέρη. Είναι καθισµένο κάτω και ταλαντεύεται πολύ δυνατά δεξιά - αριστερά
κρατώντας µε τα δυο χέρια το κεφάλι του.)
Φτέρη: Πω, πω παιδιά τι ζαλάδα είναι αυτή ! Πω - πω ! όλα γυρνάνε γύρω - γύρω! ∆εν είµαι καλά σας
λέω, δεν είµαι καλά! Όποιος περνούσε από το µονοπάτι µε τραβούσε και µια σπρωξιά και ...νάτα µας! Πάλι
να πηγαίνω πέρα- δώθε! Μόλις ησύχαζα κι έλεγα πάει πέρασε, να ο επόµενος τουρίστας! Και πάλι τα ίδια.
Και το χειρότερο: πέρασε όλη η ΣΤ τάξη του ...... ∆ηµοτικού Σχολείου! Ναι, µάλιστα. Τριάντα τρελόπαιδα
και κούνα - κούνα µε κάνανε αυγοτάραχο. Πω-πω! ∆εν είµαι καλά σας λέω.
(Ακούγεται κλαψούρισµα)
Πλατάνι: Ακούστε, κάποιος κλαίει: Να εκεί ένα µικρό αγριολούλουδο.
Ρίγανη: Γιατί κλαις µικρούλι µου;
Κυκλάµινο: (κλαίγοντας). Κάτι παιδιά πέρασαν δίπλα µας κι ένα κοντοστάθηκε και µας κοίταζε, εµένα
και το αδελφάκι µου. Τότε ένα άλλο παιδί άπλωσε το χέρι κι έκοψε το αδελφάκι µου! Το πήρε µαζί του κι
έφυγε! ∆εν θα το ξαναδώ ποτέ! Ποτέ!
Φτέρη: Πω! Πω! Τι σκληρός κόσµος! Εµείς χαρίζουµε την οµορφιά µας στους ανθρώπους κι εκείνοι, µεγάλοι και µικροί, θέλουν να µας πάρουν µαζί τους. Αυτό όµως είναι για µας καταστροφή! Γιατί το κάνουν;
Μήπως δεν θέλουν να χαίρονται την οµορφιά µας εδώ, µέσα στη φύση; Θεούλη µου, λες να µε κόψουν
κι εµένα το άλλο Σαββατοκύριακο;

Θεατρικό δρώµενο (για µαθητές Γυµνασίου-Λυκείου)
Προτάσεις διαχείρισης του λατοµείου Παλιάς Καβάλας.
Αφού διαβάσετε το κείµενο, µοιράστε ρόλους στους µαθητές. Ακολουθεί η θεατρική απόδοση του έργου από την οποία µπορεί να προκύψει διάλογος και αντιπαράθεση απόψεων, τόσο από όσους παίξανε
τους ρόλους αλλά και από όσους το παρακολούθησαν.
Σκηνικό: Πρόκειται για µια τηλεοπτική εκποµπή µε θέµα «Λατοµείο Παλιάς Καβάλας». Οι µαθητές υποδύονται το δηµοσιογράφο, το διευθυντή της εταιρίας Λατοµείου, το δασάρχη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων και
τον πρόεδρο τοπικού φυσιολατρικού οµίλου.
∆ηµοσιογράφος: Κυρίες και κύριοι, στη σηµερινή εκποµπή θα σας παρουσιάσουµε ένα θέµα που
διχάζει τον τελευταίο καιρό την κοινή γνώµη της πόλης µας: «τα λατοµεία µαρµάρου στην Π. Καβάλα».
Έχω µπροστά µου τοπικές εφηµερίδες που έγραψαν για το θέµα των λατοµείων. Στα σχέδια όµως για τη
λειτουργία των λατοµείων δε συµφωνεί το ∆ασαρχείο και ο σύλλογος «Οι φίλοι των λατοµείων».
Στην εκποµπή µας έχουµε καλεσµένους εκπροσώπους όλων των πλευρών προκειµένου να φωτίσουµε
το πρόβληµα αυτό.
Σας παρουσιάζω τον κύριο Μαρµαρόπουλο - διευθυντή της εταιρείας «ΜΑΡΜΑΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ». Η εταιρία «ΜΑΡΜΑΡΙΑΝ ΕΞΠΡΕΣ» επιθυµεί να εκµεταλλευτεί τα µάρµαρα της περιοχής. Ο δεύτερος καλεσµένος µας είναι ο δασάρχης Καβάλας ο κύριος ∆εντράκης Σιµεών, ο τρίτος καλεσµένος είναι ο κύριος
Τουριστοφιλίδης Βασίλειος πρόεδρος των ξενοδόχων της περιοχής και η τέταρτη καλεσµένη είναι η κυρία
Φυσιολατρίδου Μαριάνθη που είναι πρόεδρος του συλλόγου «Οι φίλοι των λατοµείων» .
Θα παρακαλούσα τον κύριο Μαρµαρόπουλο να µας εκθέσει τη δική του εκτίµηση για το ενδεχόµενο
λειτουργίας των λατοµείων µαρµάρου.
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Μαρµαρόπουλος: Ευχαριστώ που µου δίνετε την ευκαιρία να µιλήσω από την όµορφη εκποµπή σας
και να φωτίσω το θέµα αυτό. Η περιοχή της Παλιάς Καβάλας είναι µια περιοχή µε πολλά µάρµαρα. Η
εταιρεία µου θέλει να εκµεταλλευτεί αυτά τα µάρµαρα για πολλούς λόγους.
∆ηµοσιογράφος: Μπορείτε κύριε Μαρµαρόπουλε να µας πείτε αυτούς τους λόγους για τους οποίους
θέλετε να κάνετε λατοµεία εκεί;
Μαρµαρόπουλος: Θα σας εξηγήσω αµέσως. 1ον, στα λατοµεία θα βρουν δουλειά αρκετοί εργαζόµενοι. Θα χρειαστούµε οδηγούς στα φορτηγά, χειριστές στα µηχανήµατα, δυναµιτιστές, φύλακες κλπ. Ακόµη
πολλοί άνθρωποι θα εργάζονται στην επεξεργασία των µαρµάρων αυτών. Θα κόβουν, θα γυαλίζουν τα
µάρµαρα κ.τ.λ. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως πολλοί άνθρωποι θα ωφεληθούν. 2ον, τα µάρµαρα αυτά είναι
καλής ποιότητος. Έτσι θα τα εξάγουµε σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκές ή Αραβικές. Πουλώντας τα µάρµαρα
στις χώρες αυτές θα φέρουµε πλούτο στη δική µας χώρα. Ποιος δε θέλει να δει τον τόπο του πλουσιότερο; 3ον, όταν µετά από χρόνια τελειώσουν τα µάρµαρα τα λατοµεία θα ξανασκεπαστούν µε χώµα και
θα φυτευτούν µε δέντρα. Έτσι και η φύση δεν παθαίνει κακό και όλα γίνονται όπως πριν. Να, γιατί εµείς
επιµένουµε και θέλουµε να κάνουµε λατοµεία. Όσοι λένε όχι στα λατοµεία κάνουν κακό στον τόπο τους
και δεν ωφελούν κανένα. Χωρίς δουλειές οι άνθρωποι θα φύγουν και τότε ποιος θα µείνει ; Τα πουλάκια
και τα λουλουδάκια;
∆ηµοσιογράφος: Ας ακούσουµε όµως και την άποψη του κυρίου ∆ασάρχη, του κυρίου ∆εντράκη.
∆εντράκης: Η περιοχή της Παλιάς Καβάλας, είναι µια απ’ τις ωραιότερες περιοχές του νοµού µας. Σε
αυτήν την περιοχή θέλουν ορισµένοι να ξεκινήσουν την εκµετάλλευση των µαρµάρων. ∆εν είναι µόνο η
εταιρεία του κυρίου Μαρµαρόπουλου. Άλλες 45 εταιρείες θέλουν να κάνουν λατοµεία µαρµάρου. Φανταστείτε πώς θα γίνει η περιοχή αν ανοίξουµε 45 πληγές στο βουνό. Η απάντηση είναι απλή. Η φύση θα
καταστραφεί, η φυσική αυτή οµορφιά θα χαθεί για πάντα και µε το θόρυβο των εκρήξεων, τη σκόνη και
την κίνηση των µηχανηµάτων θα καταστραφούν τα καταφύγια των άγριων ζώων και των πτηνών.
∆ηµοσιογράφος: Με τα λατοµεία όµως θα βρουν δουλειά αρκετοί άνθρωποι.
∆εντράκης: Τα λατοµεία όταν τελειώσουν τα µάρµαρα, θα κλείσουν και οι άνθρωποι θα µείνουν πάλι
άνεργοι - ενώ το τοπίο θα έχει καταστραφεί για πάντα.
∆ηµοσιογράφος: Μας είπατε πως η φύση θα καταστραφεί, ενώ ο κύριος Μαρµαρόπουλος µας είπε
πως στο τέλος θα σκεπάσουν τα λατοµεία µε χώµα και θα φυτέψουν δέντρα.
∆ασάρχης: Μέχρι τώρα κανένα λατοµείο δεν σκεπάστηκε µε χώµα και δε φυτεύτηκε µε δέντρα. Όταν
οι λατόµοι πάρουν τα µάρµαρα αφήνουν τα λατοµεία ανοιγµένα σαν πληγές και φεύγουν. Αυτό συµβαίνει
γιατί αν επιχειρούσαν να αποκαταστήσουν το τοπίο, θα ξόδευαν όλα τα χρήµατα που κέρδισαν. Είµαι βέβαιος πως η ζηµιά θα είναι µεγάλη και δε θα διορθώνεται. Υπάρχουν άλλες περιοχές που µπορούν να µας
δώσουν µάρµαρα και που δεν είναι τόσο πολύτιµες.
∆ηµοσιογράφος: Ας ακούσουµε τον κύριο Τουριστοφιλίδη, τον πρόεδρο των ξενοδόχων.
Τουριστοφιλίδης: Συµφωνώ µε τον κύριο ∆ασάρχη. Οι άνθρωποι που σήµερα χρειάζονται δουλειά
µπορούν να απασχοληθούν σε τουριστικά επαγγέλµατα, γιατί αν διαφηµίσουµε την οµορφιά του τόπου,
πολλοί φυσιολάτρες τουρίστες θα επισκέπτονται την περιοχή µας. Θα χρειάζονται λοιπόν ξενοδοχεία
και εστιατόρια για να µείνουν και να τραφούν και φυσικά θα χρειάζονται αρκετούς ανθρώπους που θα
εργάζονται για να τους εξυπηρετήσουν, όπως ξεναγούς, οδηγούς λεωφορείων, ταξιδιωτικούς πράκτορες,
εστιάτορες κλπ. Αυτές οι θέσεις εργασίας δεν θα είναι για λίγο καιρό αλλά για πάντα. Εµείς οι ξενοδόχοι
ζητάµε από το ∆ήµο να διαφηµίσει την περιοχή µας και να την κάνει γνωστή στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Μπορούν να κυκλοφορήσουν σποτάκια, κάρτες, αφίσες και τουριστικοί οδηγοί. Έτσι θα έρθει πολύς
κόσµος. Πρέπει όµως να γίνει κι ένας µεγάλος δρόµος δίπλα στο ποτάµι, για να µπορούν οι τουρίστες να
θαυµάζουν µε το αυτοκίνητο την οµορφιά αυτή και να γίνουν επίσης ξενοδοχεία για να µένει ο κόσµος.
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Τα λατοµεία δεν νοµίζω πως χρειάζονται γιατί θα διώχνουν τους τουρίστες.
∆ηµοσιογράφος: Θα παρακαλούσα να µας πείτε κι εσείς τη δική σας γνώµη για το θέµα της διαχείρισης του λατοµείου, κυρία Φυσιολατρίδου.
Φυσιολατρίδου: Θα πρέπει να προσέξουµε την περιοχή αυτή σαν τα µάτια µας! Για να γίνει αυτό το
θαύµα της φύσης χρειάστηκαν χιλιάδες χρόνια. Κανείς δεν έχει δικαίωµα να καταστρέψει την οµορφιά
αυτή σε δέκα ή είκοσι χρόνια. ∆εν µπορούµε να τα θυσιάζουµε όλα για ένα προσωρινό κέρδος. Τα λατοµεία δεν πρέπει να γίνουν.
∆ηµοσιογράφος: Για τον τουρισµό τι έχετε να πείτε;
Φυσιολατρίδου: Πρέπει να είµαστε πολύ προσεκτικοί. Οι ξενοδόχοι ζητούν να γίνει ένας µεγάλος
δρόµος δίπλα στο ποτάµι. Αυτό όµως δεν είναι καθόλου σωστό γιατί θα καταστρέψει την οµορφιά του
τοπίου. Εξ’ άλλου υπάρχουν σπάνια ζώα και πουλιά, που αν ενοχληθούν από τους τουρίστες δεν θα µπορέσουν να φωλιάσουν και θα εξαφανιστούν. Επίσης τα αγριολούλουδα θα εξαφανιστούν αν αρχίσουν οι
τουρίστες να τα κόβουν. Αντί για µεγάλα ξενοδοχεία µπορούν να αναπαλαιωθούν και να γίνουν µικρά παραδοσιακά σπίτια στον διπλανό χωριό. Έτσι οι φυσιολάτρες θα επισκέπτονται την περιοχή, θα περπατούν
στο µονοπάτι, θα τραβούν φωτογραφίες, θα παρατηρήσουν και θα απολαύσουν το τοπίο, θα χαρούν το
ποτάµι και τον καταρράκτη του, θα δουν την λειτουργία του παραδοσιακού νερόµυλου και θα παραµείνει
το µέρος ένας µικρός παράδεισος και καταφύγιο για πολλά ζώα και πουλιά αλλά και µια µικρή όαση για
µας.

Θα µπορούσε εφ΄ όσον υπάρχει η διάθεση και ο χρόνος, να προκύψει ένα
παιχνίδι ρόλων ανάµεσα σε δυο οµάδες. Η µια οµάδα θα είναι οι εργολάβοι,
βιοµήχανοι και εταιρείες υπέρ της λειτουργίας του λατοµείου και η άλλη µπορεί
να είναι υπέρµαχοι της φύσης, οικολογικές οργανώσεις και ευαισθητοποιηµένοι
κάτοικοι σχετικά µε το περιβάλλον, που µάχονται για την εύρεση µιας βιώσιµης
ανάπτυξης στην περιοχή.
∆ηµιουργήστε λοιπόν τις δυο αυτές οµάδες, δώστε τους ένα έντυπο που θα
τους βοηθήσει να καταγράψουν τα επιχειρήµατα κάθε εµπλεκόµενου και παίξτε
ένα παιχνίδι ρόλων.
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Υπαίθριες δραστηριότητες ανατροφοδότησης
Το µαντήλι
Παιχνίδι αναγνώρισης-ανατροφοδότησης ειδών χλωρίδας-πανίδας
Οι µαθητές χωρίζονται σε 2 ισάριθµες οµάδες. Οι οµάδες τοποθετούνται η µία απέναντι από την άλλη,
σε απόσταση 20 µέτρων περίπου. Ο εµψυχωτής πηγαίνει στην πρώτη οµάδα δίνει από ένα µυστικό όνοµα
στον κάθε παίκτη, που δεν είναι παρά ένα είδος χλωρίδας ή πανίδας από αυτά που συναντήσατε στο µονοπάτι. Το ίδιο κάνει και µε την άλλη οµάδα, δίνοντας ακριβώς τα ίδια µυστικά ονόµατα ειδών χλωρίδας
και πανίδας στους µαθητές. (Φροντίζουµε να έχουµε τόσα είδη ζώων και φυτών όσα είναι και τα µέλη
µιας οµάδας). ∆ηλαδή δίνει τα ίδια ονόµατα ζώων και φυτών και στις δυο οµάδες. Κατόπιν, ο εµψυχωτής
στέκεται στη µέση της απόστασης, ανάµεσα στις δυο οµάδες, κρατώντας ένα µαντήλι ψηλά και φωνάζει
ένα είδος χλωρίδας ή πανίδας. Κερδίζει πόντο όποιος πάρει γρηγορότερα το µαντήλι και επιστρέψει στην
οµάδα του, δίχως να τον ακουµπήσει ο αντίπαλος. Νικήτρια, η οµάδα που θα µαζέψει τους περισσότερους
πόντους.
Φτιάνουµε ένα γεφύρι;
Αναπαράσταση γεφυριού µε τα σώµατα των µαθητών
Οι µαθητές έχουν στην διάθεση τους 15΄για να συνεργαστούν και να σχηµατίσουν µε τα σώµατα τους
ένα παραδοσιακό γεφύρι. ( Μπορούν για παράδειγµα να φτιάξουν οι µισοί τη γέφυρα, ξαπλώνοντας µε
το σώµα τους µπρούµυτα και ανασηκώνοντας τα ισχία τους ψηλά, σχηµατίζοντας ένα κεφαλαίο Λ. Το
βάρος πέφτει στα χέρια και στα πόδια. Οι υπόλοιποι µπορούν να γίνουν οι διαβάτες που περνούν κάτω
από το γεφύρι. Σε µια άλλη αναπαράσταση, µπορούν να σχηµατίσουν µια πυραµίδα µε τα σώµατα τους
και να δηµιουργήσουν έτσι ένα πολύτοξο γεφύρι.
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Το γεφύρι της Άρτας
Σε συνεργασία µε τον καθηγητή Φυσικής Αγωγής, Μουσικής Αγωγής της σχολικής µονάδας. ∆ράση,
που µπορεί να συνδυαστεί µε την προηγούµενη, µε σκοπό την επαφή των µαθητών µε τη λαογραφία και
τον παραδοσιακό χορό.
Οι µαθητές αναζητούν στο διαδίκτυο το παραδοσιακό τραγούδι: «45 µάστορες»
Έπειτα βρίσκουν πληροφορίες πάλι στο διαδίκτυο για την ιστορία και το µύθο που συνδέει το τραγούδι
µε το γεφύρι της Άρτας.
Μαθαίνουν τα βήµατα του χορού (χορός της καµάρας) και όταν σχηµατίζεται η γέφυρα από µια οµάδα
µαθητών µπορεί η άλλη οµάδα να τραγουδήσει και χορέψει το συγκεκριµένο χορό.
∆ε χρειάζεται πάντα να δίνουµε οδηγίες και να βάζουµε κανόνες. Πολλές φορές η δηµιουργικότητα και η συνεργασία των µαθητών µπορεί να µας εκπλήξει.

Αξιολόγηση

Παρακάτω µπορείτε να βρείτε κάποιους πιο παιχνιδιάρικους τρόπους αξιολόγησης αλλά παράλληλα και
ανατροφοδότησης. Η µορφή τους είναι µέσα από το παιχνίδι. Μέσα από τα παιχνίδια µπορείτε να αξιολογήσετε τη δράση γνωστικά και συναισθηµατικά.
•

Προσδοκίες. Στο πρώτο µάθηµα έγινε ένας καταιγισµός ιδεών όπου οι µαθητές γράψανε σε ένα
µικρό χαρτάκι την προσδοκία τους από τη δράση και το κολλήσανε σε ένα χαρτόνι. Τώρα ήρθε η
ώρα να καλέσουµε τους µαθητές να πάνε να δουν τι είχανε γράψει στο χαρτάκι τους και αν έχει
επαληθευτεί η προσδοκία τους να πάρουν το χαρτάκι τους πίσω. Αν όχι, να το αφήσουν κολληµένο.
Με τον τρόπο αυτό, µπορούµε να δούµε ποιες προσδοκίες εκπληρώθηκαν, γεγονός που µπορεί να
µας βοηθήσει στην αξιολόγηση του προγράµµατός µας.

•

Σωστό – λάθος. Σχηµατίζουµε δυο οµάδες ισάριθµες, και τις τοποθετούµε την µία δίπλα στην
άλλη. Σε απόσταση 20 µέτρων περίπου τοποθετούµε 2 καρέκλες. Πάνω στην κάθε καρέκλα σταθεροποιούµε από ένα φύλλο χαρτί (Α4). Στην µία καρέκλα το χαρτί έχει γραµµένη τη λέξη «σωστό»
και στην άλλη καρέκλα έχει γραµµένη τη λέξη «λάθος». Έχουµε κάνει µια λίστα µε προτάσεις που
θα πρέπει να είναι είτε σωστές είτε λάθος. Οι προτάσεις αυτές σχετίζονται µε τους στόχους, τις
γνώσεις, τις δράσεις του προγράµµατος και αντιπροσωπεύουν την επίτευξη τους ή όχι από τους
µαθητές. Είναι ένα είδος ανατροφοδότησης αλλά ταυτόχρονα και αξιολόγησης των δράσεων µας.
Κατόπιν, για κάθε ένα αντίπαλο ζευγάρι φωνάζουµε και µια διαφορετική πρόταση, π.χ. στο µονοπάτι που περπατήσαµε, παρατηρήσαµε ως κυρίαρχο είδος δέντρου το πλατάνι. Μόλις ακούσουν οι
µαθητές αυτήν την πρόταση, επιλέγοντας αν η πρόταση είναι ορθή ή όχι, τρέχουν να κάτσουν στην
κατάλληλη καρέκλα. Για κάθε σωστή απάντηση δίνεται και ένας πόντος. Κερδίζει η οµάδα µε τους
περισσότερους πόντους.

•

Κλίµακα χρωµάτων σε οµαδικό κλιµακόµετρο. Είµαστε όλοι τοποθετηµένοι σε ένα µεγάλο
κύκλο. Ο εκπαιδευτικός έχει µαζί του, µικρά χαρτάκια µε 3 διαφορετικά χρώµατα. Οι κάρτες αυτές
είναι δείκτες αξιολόγησης. Κόκκινο = µου άρεσε πάρα πολύ, µπλε = δεν µου άρεσε καθόλου, κίτρινο
= µου ήταν αδιάφορο. ∆ίνουµε σε κάθε µαθητή και από τα τρία διαφορετικού χρώµατος χαρτάκια.
Μετά φωνάζουµε δυνατά διάφορες δραστηριότητες του προγράµµατος (ανάλογα µε το τι θέλουµε
να αξιολογήσουµε) και οι µαθητές για κάθε πρόταση ανασηκώνουν την καρτέλα που αντιπροσωπεύει το αίσθηµα τους.
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Προτάσεις διάδοσης & διάχυσης δράσεων

Προτάσεις για διάχυση της όλης δράσης, καθώς το αίτηµα για σχολεία ανοιχτά στην κοινωνία είναι περισσότερο υπαρκτό από ποτέ.
•

Blog –ιστοσελίδα: µε ανάρτηση προτάσεων, φωτογραφιών από περιβαλλοντικές εξορµήσεις δράσεις και γενικότερα θέµατα οικολογικού προβληµατισµού.

•

∆ίκτυο: Συνεργασία και ανταλλαγή εµπειριών µε σχολεία από όλη την Ελλάδα που έχουν κοινό
θέµα ή προτάσεις για να υλοποιήσουν.

•

E-twinning: ∆ηµιουργία επαφών µε σχολεία άλλων χωρών µε στόχο, την ανταλλαγή απόψεων
και ιδεών πάνω στο συγκεκριµένο θέµα.

•

CD-Slideshow : µε αποτύπωση δράσεων και εµπειριών.

•

Παρουσίαση εργασιών και δράσεων: στις υπόλοιπες σχολικές τάξεις µε σκοπό την ενηµέρωση
των µαθητών πάνω σε περιβαλλοντικά θέµατα.

•

Παρουσίαση εργασιών και δράσεων στο σύλλογο γονέων: µε σκοπό το άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία και την ενίσχυση περιβαλλοντικών δράσεων γονέων-µαθητών.

Οι µαθητές της εποχής µας, αγαπούν πολύ την τεχνολογία. ∆ίνοντας τους την
ευκαιρία να συνεργαστούν και να δηµιουργήσουν ιστότοπους και blogs σχετικά
µε περιβαλλοντικά θέµατα, προβληµατισµούς, δράσεις σε φυσικό περιβάλλον
συµβάλουµε στην αλλαγή στάσεων, συµπεριφορών και νοοτροπιών, µορφώνοντας δραστήριους µελλοντικούς πολίτες, υπεύθυνους και µε οικολογική συνείδηση.
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Τα θεατρικά δρώµενα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευση, τα οποία έγραψε ο δάσκαλος - υπεύθυνος
Π.Ε. και υπεύθυνος του ΚΠΕ Βιστωνίδας, Γερµαντζίδης Νίκος το 1991 για την ευαισθητοποίηση
µαθητών σε θέµατα διαχείρισης περιβάλλοντος.

•

Τα παιχνίδια αξιολόγησης (2012) των Χούσανλη Αναγνώστη και Θεοδοσάκη Ζωή στο σεµινάριο
εκπ/κων του ΚΠΕ Φιλίππων µε τίτλο: «θέατρο, παιχνίδι και υπαίθριες δραστηριότητες στην Π.Ε.»,
Φίλιπποι Καβάλας.

•

Gruntvig, Parental seminar. Fairbund (2012): “Motivation to exercise and activities in the nature
with kids”, Germany.
Ευχαριστούµε: Την κ. Σιώκη Ειρήνη και τον κ. Γερµαντζίδη Νίκο, για τις παρατηρήσεις τους.
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