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Μέσα από το Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», ο Δήμος Αθηναίων
αγκαλιάζει όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης μας και περιηγείται μαζί τους, γνωρίζοντας την
ιστορία, τη σημασία και το πολιτιστικό κεφάλαιο γλυπτών, μνημείων, αλλά και
ιστορικών κτιρίων της Αθήνας. Η περιήγηση, όμως, αυτή δεν μοιάζει με μια ακόμα
εκπαιδευτική δραστηριότητα. Και αυτό, διότι το Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και
τα μνημεία» επενδύει στη διάδραση, αντί για τη στείρα διδασκαλία. Προβάλλει τη
διασύνδεση των γλυπτών, των μνημείων και των κτιρίων, αντί για τη μονόπλευρη
παρουσίαση της ιστορίας τους. Εμπνέει τις μαθήτριες και τους μαθητές να εξωτερικεύσουν οι ίδιοι σκέψεις και ανησυχίες για την πόλη τους, αντί να επιβάλει όρους
και περιορισμούς στη συμπεριφορά τους. Ενεργοποιεί τα ένστικτα εκείνα που καθιστούν τα παιδιά υπεύθυνους και ευαισθητοποιημένους πολίτες για το αύριο της
Αθήνας, αντί να φοβίζει και να επικεντρώνεται στα αρνητικά και γκρίζα στοιχεία
της. Χρησιμοποιεί νέα τεχνολογικά μέσα, αντί να περιορίζεται σε παλαιότερες και
αποδεδειγμένα αναποτελεσματικές μεθόδους επικοινωνίας με τα παιδιά.
Το Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» δεν θα μπορούσε να επιτύχει τα
συναρπαστικά αυτά αποτελέσματα, δίχως τους ανθρώπους της Τεχνόπολης του
Δήμου Αθηναίων, από την οποία και υλοποιείται, αλλά και χωρίς την σύμπραξη
τόσο με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Α΄
Αθήνας, όσο και με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.
Αφυπνίζουμε, λοιπόν, τα παιδιά και χτίζουμε μαζί τους το αύριο της Αθήνας.

Κώστας Μπακογιάννης
Δήμαρχος Αθηναίων
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Με τον Οδηγό για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που ακολουθεί την προηγηθείσα
έκδοση για την Πρωτοβάθμια, το πρόγραμμα του Δήμου της Αθήνας «Το παιδί, η
πόλη και τα μνημεία», συνεχίζει επίμονα και αισιόδοξα και με την θερμή προσωπική υποστήριξη του Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, την προσπάθεια να
συμβάλει στη διαμόρφωση πολιτών που έχουν επίγνωση ότι συμμετέχουν στην
ιστορία και χαράζουν την δική τους πορεία σε αυτή, σεβόμενοι την μνήμη, τα ίχνη
της στην τέχνη, τα αγάλματα και την αρχιτεκτονική.
Το πρόγραμμά μας γεννήθηκε από την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων σε μια δύσκολη εποχή για την χώρα, μέσα στην οικονομική κρίση, με τη θερμή συνεργασία
του Υπουργείου Παιδείας (Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας) προχώρησε με επιτυχία και συνεχίζει -ολοκληρώνει φέτος την
4η χρονιά- σε μια ακόμη δυσκολότερη, για την παγκόσμια πλέον κοινότητα, μια
πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, λόγω «κορονοϊού». Η έκδοση του Οδηγού για την
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, μέσα σε αυτή την συγκυρία, η οποία εγείρει απαιτήσεις για ευελιξία και νέους τρόπους εφαρμογής του προγράμματος, είναι απόδειξη
του πείσματος και της ελπίδας που εμπνέουν εξ αρχής όλους μας.
Ευχαριστούμε τον επιστημονικό επιμελητή των κειμένων και συγγραφέα της ενότητας «Ονόματα και μορφές του ’21 στην πόλη των Αθηνών» συμμετοχή του προγράμματός μας στα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, ομότιμο καθηγητή
Παιδαγωγικής του ΕΚΠΑ κ. Γιώργο Σπανό, καθώς και τους συγγραφείς και πολύτιμους συνεργάτες του προγράμματος, φιλολόγους Πέτρο Τζαγκαράκη και Ελένη
Παππά, οι οποίοι, συντονισμένοι με την εποχή τους, έχουν προσαρμόσει τον Οδηγό
στις επιταγές της ηλεκτρονικής εκμάθησης και συμμετοχής. Ευχαριστούμε τον Μανώλη Χατζηελευθερίου, υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, για την πολύτιμη συμβολή του στην εφαρμογή του προγράμματος και την ολοκλήρωση του Οδηγού.
Με τους μαθητές ενθουσιώδεις συμμέτοχους και συνδιαμορφωτές, του ονείρου
μας για το μέλλον, με την αρωγή της Σχολής Καλών Τεχνών, της Γλυπτοθήκης, καθώς και τη συνεργασία της MOnuMENTA, μένουμε αισιόδοξοι, η ομάδα της Τεχνόπολης ΔΑ, πιστεύοντας με πάθος στον Ντοστογιέφσκι, ότι ναι, «η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο».

Πόπη Διαμαντάκου
Εντεταλμένη σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων για το πρόγραμμα
«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», υπεύθυνη για την υλοποίηση του.
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Η Διεύθυνση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας και το Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που ανήκει σε αυτήν, αναγνώρισαν εξ αρχής την παιδαγωγική σημασία του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» που τελεί υπό
την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων.
Μαθητές και εκπαιδευτικοί αποδέχθηκαν αμέσως το άνοιγμα του Δήμου στα σχολεία και δικαιώθηκαν, διότι το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» παρείχε μεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης και σύνθεσης των σταθερών και μη σημείων
πόλης των Αθηνών. Δόθηκε επίσης στους μαθητές μας η σημαντική ευκαιρία να
εξοικειωθούν με τις διαδικασίες της διαβούλευσης, ώστε να εκπονούν προτάσεις
αξιοποίησης χώρων της πόλης και να τις θέτουν μετέπειτα σε δοκιμασία κρίσης,
ουσιαστικό μάθημα συνέργειας και ομαδοκεντρικής προσέγγισης και εν τέλει δημοκρατίας.
Τα μνημεία, η ιστορία που πνέει γύρω τους κι ανάμεσά τους, οι σχέσεις των κατοίκων, τα έργα των ανθρώπων, υφαίνουν το ψηφιδωτό της πόλης, υλικό και άυλο.
Με τη νοητή εικόνα της πόλης, που έμεινε έξω από τους ιδιωτικούς μας χώρους,
ζήσαμε τον καιρό του πρόσφατου αναγκαστικού μας εγκλεισμού, όταν ο ιστός της
πόλης ερημώθηκε υπό την απειλή της πανδημίας. Και είναι αυτή ακριβώς η ποικιλότροπη βιωματική προσέγγιση και κατανόηση της πόλης, εν δυνάμει προϊόν του
προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», που ευελπιστούμε, ότι θα οδηγήσει τους μαθητές μας στην επανένταξή τους σε αυτήν αλλά και στην εμψύχωση
της με νέες προτάσεις. Οι σημερινοί ανήλικοι δημότες της Αθήνας απέκτησαν με
άμεσο τρόπο, ήδη από την αρχή του βίου τους, τη συνείδηση ότι η βούληση των
ανθρώπων οργανώνει και δίνει ζωή στους χώρους και όχι το αντίθετο.
Με την ευχή για δημιουργική συνέχεια του προγράμματος του Δήμου Αθηναίων «Το
παιδί, η πόλη και τα μνημεία», χαιρετίζουμε την έκδοση του Οδηγού ως αποτύπωση αυτής της εξαιρετικά σύνθετης και πολυτροπικής προσπάθειας.

Ιωάννα Κων. Ψίνα
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας Τ.Σ.Υ.
M.Ed. Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ06
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ΠΡΌΛΟΓΟΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΉΣ ΟΜΆΔΑΣ

Ο Οδηγός για την Υλοποίηση του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προέκυψε ως πόνημα μετά από τη διαπίστωση
εκ μέρους της κ. Πόπης Διαμαντάκου ότι για τον εκπαιδευτικό του Γυμνασίου και
του Λυκείου είναι αναγκαίος ένας «οδικός χάρτης», ο οποίος θα τον βοηθά να
κάνει πράξη ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Αποδεχόμενοι την πρόσκλησή της να αναλάβουμε το έργο αυτό, θέσαμε ως στόχο να ετοιμάσουμε έναν
οδηγό όχι τόσο για να παρουσιάσουμε τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος και
θεωρητικά στοιχεία για την εκπαιδευτική του διάσταση, όσο για να ενθαρρύνουμε
εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να αναλάβουν την υλοποίησή
του, παρέχοντάς τους τις εκπαιδευτικές μεθόδους και τα πρακτικά εργαλεία για να
το επιτύχουν, ακόμη και αν δεν έχουν καμιά προϋπάρχουσα εμπειρία σε τέτοιου
είδους εγχειρήματα.
Φυσικά, ο Οδηγός δεν αποτελεί πανάκεια για τον τρόπο υλοποίησης του Προγράμματος. Αντιθέτως, επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν και να προσαρμόσουν τις προτάσεις του στις εκπαιδευτικές ανάγκες της ομάδας μαθητών που θα
συντονίσουν. Έτσι, είναι εκείνοι, τελικά, που, στην πράξη, θα τον μετασχηματίσουν
σε έναν δικό τους «οδικό χάρτη» για την δική τους διαδρομή στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας.
Ευχαριστούμε θερμά την κ.Πόπη Διαμαντάκου, πρώην πρόεδρο της Τεχνόπολης
Δήμου Αθηναίων και εμπνευστή του Προγράμματος, για την εμπιστοσύνη με την
οποία μας περιέβαλε αναθέτοντάς μας το πόνημα τούτο. Στο πρόσωπό της ευχαριστούμε όλη τη συντονιστική ομάδα της Τεχνόπολης και τους εκλεκτούς συνεργάτες
της για τη γόνιμη συνεργασία μας. Αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε
ιδιαιτέρως τον ομότιμο καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. κ. Γεώργιο Σπανό, ο οποίος είχε την
καλοσύνη να επιμεληθεί τον Οδηγό και να μας συμβουλεύσει με δημιουργικό τρόπο σε κάθε βήμα της σύνθεσής του. Τέλος, μέσα από το έργο τούτο, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε και όλους τους μαθητές που υλοποιούν το Πρόγραμμα στην πόλη
μας, διότι είναι η δική τους επιθυμία για βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος που
δίνει το κίνητρο σε όλους εμάς τους εκπαιδευτικούς, να προσφέρουμε έργο για το
παιδί, την πόλη και τα μνημεία.

Ελένη Παππά,
Φιλόλογος, 53o ΓΕΛ Αθηνών.
Πέτρος Τζαγκαράκης,
Φιλόλογος, 53o ΓΕΛ Αθηνών.
Μανώλης Χατζηελευθερίου,
Γεωλόγος M.Sc., Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας.
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΈΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
ΑΝΙΧΝΕΎΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΟΎΝ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ ΣΤΟΙΧΕΊΑ
ΤΗΣ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ ΤΟΥΣ
Με την παρουσίαση του δεύτερου Οδηγού για εκπαιδευτικούς που προβλέπει και
προωθεί το πρόγραμμα με τίτλο «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» διευρύνεται ο
ορίζοντας του συγκεκριμένου έργου περιλαμβάνοντας και τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης των Αθηνών. Η προηγούμενη εμπειρία από τη
συμμετοχή των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων συνιστά μια λειτουργική βάση
για την ποιοτική οργάνωση δράσεων στα Γυμνάσια και στα Λύκεια.
Οι αρχές και οι κατευθύνσεις που διατυπώθηκαν από τον «Οδηγό εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», η ποιότητα της εμπλοκής
των μαθητών και των διδασκάλων τους και των αποτελεσμάτων που προέκυψαν
ελήφθησαν υπόψη στη διαμόρφωση των κατευθύνσεων του παρόντος «Οδηγού».
Το πλαίσιο αναφοράς που διατύπωσε η εκλεκτή συνάδελφος κ. Θάλεια Δραγώνα
και η παιδαγωγική προσέγγιση του χώρου και του χρόνου συνεχίζουν να αποτελούν προσανατολιτιστικά στοιχεία για την οργάνωση, τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο.
Η φυσιογνωμία, βέβαια, της εφηβικής ηλικίας παραπέμπει σε ένα άλλο ψυχοπαιδαγωγικό και κοινωνιολογικό μέγεθος, το οποίο καθιστά τον Οδηγό για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διαφορετικό ως προς τις απαιτήσεις, τον χαρακτήρα και τη
διαδικασία των αναλαβανόμενων ομαδικών δράσεων και επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων. Η συγγραφική ομάδα, αποτελούμενη από τους εκλεκτούς φιλολόγους κ.
Ελένη Παππά και κ. Πέτρο Τζαγκαράκη καθώς και τον Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας κ. Εμμανουήλ Χατζηελευθερίου, εργάστηκε με συνέπεια και ζήλο και ως προς τον τομέα αυτό.
Η διαμόρφωση Ομάδων ή Ομίλων εργασίας στο πλαίσιο των κατευθύνσεων του
δοκιμασμένου πια έργου «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», διευκολύνεται εκ του
λόγου ότι η ψυχολογία των εφήβων και η δυναμική της συμπεριφοράς τους συναρτώνται με την ένταξη σε ομάδες, την ανάληψη ρόλων και την ανάγκη για συνεργασία και επικοινωνία. Η εφηβεία ως μεταβατική περίοδος, ως ενδιάμεσο στάδιο
και γέφυρα ανάμεσα στο παιδί και στον ώριμο, προσφέρεται για αναζητήσεις και
ουσιαστική σύνδεση με τον περιβάλλοντα φυσικό και πολιτιστικό χώρο και για
κατάδυση στον χρόνο (παρελθόν, παρόν, μέλλον).
Η ανάγκη των εφήβων να ξεφύγουν από την «ανισορροπία» που δημιουργεί συνήθως η ταχύτητα των αλλαγών του εσωτερικού τους αλλά και του εξωτερικού
χώρου, ο ρυθμός της ανάπτυξης των σωματικών και πνευματικών δυνατοτήτων
και οι αντιστάσεις που συναντούν στον κοινωνικό χώρο (μονοτονία σχολικής ατμόσφαιρας, επιβολή κανονιστικού πλαισίου, στέρηση πρωτοβουλιών, διάψευση) τους
ωθεί στο να ενδιαφέρονται για Δράσεις που τους επιτρέπουν να «ανήκουν» συνειδητά κάπου και να «είναι» κάποιοι, να έχουν ταυτότητα.
Σ’ αυτό το γόνιμο ψυχολογικό πλαίσιο, το προσφερόμενο από την Τεχνόπολη του
Δήμου Αθηναίων έργο προβάλλει σ’ αυτούς την έννοια της Πόλης τους ως οντότητας που ευνοεί την καλλιέργεια της συνείδησης του πολίτη (του Αθηναίου πολίτη)
που ανιχνεύει τα βήματα, τα μορφώματα και τις φωνές του παρελθόντος και, παράλληλα, βιώνει τις πραγματικότητες και τα οράματα του παρελθόντος. Έτσι, οι
προτεινόμενες και επιλεγόμενες εκπαιδευτικές δραστηριότητες συντρέχουν με τα
ενδιαφέροντα των εφήβων μαθητών.
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Έχουν, εκ κατασκευής, εθελοντικό χαρακτήρα και γοητεύουν τους εφήβους. Τους
επιτρέπουν να αυτοσχεδιάζουν, να οργανώνουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες,
να δοκιμάζουν τους εαυτούς τους, να συνυπάρχουν και να συγκρούονται, να παίζουν μαθαίνοντας ή να μαθαίνουν παίζοντας. Το σταθερό σημείο αναφοράς και
δράσης τους είναι η έξοδος από το σχολείο στον χώρο της πόλης, που σταδιακά
τον γνωρίζουν βαθύτερα. Δένονται μαζί του, συνειδητοποιούν τη σχέση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε αναφορά με την πόλη τους ως Δήμο και ως δεδομένο της
ταυτότητάς τους.
Αν ληφθεί υπόψη ότι η Πολιτεία, η Βουλή και η Δικαιοσύνη συνομολόγησαν ότι οι
έφηβοι ηλικίας 17 ετών αποκτούν το δικαίωμα της ψήφου και έχουν τη δυνατότητα
να διεκδικούν έκδοση άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, τότε η συμμετοχή στο συγκεκριμένο Έργο και η ένταξή τους σε ομάδες μελέτης και εργασίας με αντικείμενα
τη ζωή, τις λειτουργίες, τον πολιτισμό, τα ιδρύματα και, γενικά, το πρόσωπο της
πόλης, τους συνιστούν μια γόνιμη μαθητεία. Υπηρετεί τη βαθιά γνωριμία με την
ταυτότητα της πόλης τους, τη συνειδητοποίηση της αποστολής τους ως πολιτών,
τη νήφουσα παρουσία εντός του ιστού της πόλης τους.
Η εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας με την ταχύτητα των αλλαγών, τη σκληρότητα
του ανταγωνισμού και την πρώιμη έκθεση των εφήβων στα δρώμενα, επαυξάνει
την απορρόφησή τους από μέριμνες και υποχρεώσεις που τους οδηγούν σε μια
αδυναμία για προσεκτική παρατήρηση, αληθινή βίωση του περιβάλλοντος πολιτιστικού χώρου. Συμβαίνει, μάλιστα, πολλές φορές τα παιδιά και οι νέοι να μην παίρνουν είδηση για το τι γίνεται γύρω τους. Να αγνοούν τα πρόσωπα στα οποία είναι
αφιερωμένα τα ιδρύματα, οι πλατείες, οι δρόμοι. Να μη γνωρίζουν την ιστορία των
μνημείων που συναντούν κάθε πρωί πηγαίνοντας στο σχολείο τους. Να μη συνδέουν την ύπαρξή τους με τα υποδομικά στοιχεία της πόλης τους.
Αυτό το κενό μπορεί να το καλύψει μια άτυπη εκπαιδευτική δράση προσανατολισμένη στα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες, τις δυνατότητες και, γενικά, τις ανησυχίες
των εφήβων. Οι δραστηριότητες προς τις οποίες είναι προσανατολισμένος ο ανά
χείρας «Οδηγός» υπηρετούν την παροχή κινήτρων και ευκαιριών για αυτενεργή
δράση, για συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων συνεργασίας, για απελευθέρωση
των ψυχοπνευματικών δυνάμεων των εφήβων. Ενδιαφέρει να δοθούν μέσα και
τρόποι για ανάπτυξη δεξιοτήτων, για ομαλή ένταξη στο στενότερο, αρχικά, αλλά
και, τελικά, στον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτιστικό χώρο.
Έχουν, βέβαια, την αφετηρία τους στον σχολικό χώρο. Η ουσία της δράσης, άλλωστε, αφορά την εθελοντική σύμπραξη εκπαιδευτικών και εφήβων μαθητών. Δεν
συνδέονται, όμως, κατ’ ανάγκην με τα σχολικά μαθήματα. Δεν υποτάσσονται στο
σχολικό πρόγραμμα. Είναι απαλλαγμένες από την υποχρέωση για προσέγγιση συγκεκριμένης γνωστικής ύλης. Υπηρετούν τη μετάβαση από τον στενά προγραμματισμένο σχολικό χρόνο στον ζωτικό χώρο της πόλης και της κοινωνικής ζωής.
Προσδοκία και ευχή των εισηγητών και οργανωτών του Έργου είναι η συνεργασία
με τους εκπαιδευτικούς να διαμορφώσει συνθήκες μαθητείας εν τοις πράγμασι,
προσανατολισμένης στο να μυείται ο έφηβος στο να επιλύει προβλήματα. Να χειρίζεται αποτελεσματικά καταστάσεις. Να συμβιώνει λειτουργικά και ανθρώπινα
με τους άλλους. Να γνωρίζει τον εαυτό του αναγνωρίζοντας τον ζωτικό χώρο των
άλλων. Να αποκτά, εντέλει, συνείδηση της ύπαρξής του ως κατοίκου της πόλης και
ως πολίτη που έχει ταυτότητα.

Γεώργιος Ι. Σπανός
Ομότιμος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
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Μέρος Α:
Εισαγωγή
Βασικές έννοιες
Θεωρητικό πλαίσιο
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ΜΕΡΟΣ Α — ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Εισαγωγή

Η ΣΎΛΛΗΨΗ
ΤΗΣ ΙΔΈΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Η ιδέα για το Πρόγραμμα ανήκει στην κ. Πόπη Διαμαντάκου,
δημοσιογράφο, πρώην δημοτική σύμβουλο και τέως πρόεδρο
της Τεχνόπολης. Η κ. Διαμαντάκου, παρατηρώντας τους βανδαλισμούς και τις φθορές που υφίστανται τα μνημεία στην
πόλη, σχεδίασε και πρότεινε στη δημοτική αρχή ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσω του οποίου οι μαθητές της πόλης
θα κινητοποιηθούν και θα μάθουν να σέβονται την πόλη, τη
μνήμη της και τα κτήριά της. Με αυτόν τον τρόπο οι νέοι θα
αγαπήσουν την πόλη και θα την προστατεύουν από τέτοιου
είδους φθορές ως μελλοντικοί ενεργοί πολίτες της Αθήνας1 .
Εικ. 1 κ. Πόπη
Διαμαντάκου.
Εντεταλμένη
σύμβουλος του
Δημάρχου Αθηναίων
για το πρόγραμμα
«Το παιδί, η πόλη
και τα μνημεία»,
υπεύθυνη για την
υλοποίησή του.

ΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
«ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ»
Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» αποτελεί πρωτοβουλία του Δήμου
Αθηναίων και υλοποιείται από την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε συνεργασία με
τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, και την
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διά του Γραφείου Διασύνδεσης της Σχολής.
To πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για
την εφαρμογή του στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση το πρόγραμμα προσφέρει:
→→ σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς με θέμα τα κτήρια και τις γειτονιές της Αθήνας σε συνεργασία με τη MOnuMENTA 2 .
→→ ξεναγήσεις των μαθητών που συμμετέχουν, από τη MOnuMENTA,
1

Άρθρο στην ηλεκτρονική έκδοση athensvoice.gr, διαθέσιμο στο https://www.athensvoice.gr/

politics/529375_popi-diamantakoy-ithela-na-axiopoiiso-tin-psifo-ton-athinaion
2 Η MOnuMENTA είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για την προστασία της φυσικής και
της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

στην αρχιτεκτονική κληρονομιά ιστορικών περιοχών της Αθήνας και ανάδειξη της σύνδεσής
της με τα γεγονότα που σημάδεψαν τη νεότερη
ελληνική ιστορία
→→ περιηγήσεις στην πόλη και ξεναγήσεις στην
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών από το επιστημονικό προσωπικό της Σχολής
→→ υποστήριξη από καλλιτέχνες και ειδικούς για
τη δημιουργία των μαθητικών έργων στο τέλος
της χρονιάς, με εργαστήρια οπτικοακουστικών
μέσων, γκραφίτι, δημιουργικής γραφής κ.ά.
→→ υποστήριξη των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για την εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία της ανοικτής διαβούλευσης και
την έννοια της συναίνεσης
→→ βασική βιβλιογραφία για την πόλη και τις ιστορίες της.

Εικ. 2 Παρουσίαση
από τη Μαρία
Φλώρου,
διαχειρίστρια του
προγράμματος
και διευθύντρια
του Βιομηχανικού
Μουσείου
Φωταερίου.

Ο ΣΚΟΠΌΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Σκοπός του προγράμματος3 «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
είναι να στρέψει το ενδιαφέρον της σχολικής κοινότητας στην
έννοια της πολιτειότητας και να ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων ενεργού πολίτη στα παιδιά, δίνοντάς τους τα κατάλληλα ερεθίσματα για να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη τους,
να μάθουν να την αγαπούν και να την προστατεύουν. Με το
βλέμμα στραμμένο στην ανάγκη μετάβασης από ένα κλειστό
εκπαιδευτικό σύστημα σε ένα σύγχρονο δίκτυο ανταλλαγής
ιδεών, προτάσεων και καλών πρακτικών, που θα παραμένει
σε ανοικτό διάλογο με την κοινωνία, και θα ενθαρρύνει την
πρωτοβουλία και την εξέλιξη των μελών του στη βάση της
διά βίου μάθησης, «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» επιδιώκει τη γόνιμη διάδραση με την εγχώρια εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς,
μαθητές, αρμόδιους φορείς) και τις τοπικές κοινωνίες αλλά και την ανταλλαγή
με ευρωπαϊκές χώρες που εφαρμόζουν αντίστοιχα προγράμματα και υιοθετούν
ανάλογη προσέγγιση.

Εικ. 3
Προτομή της
Μελίνας Μερκούρη
στη διασταύρωση
της λεωφόρου
Βασιλίσσης Αμαλίας
με τον πεζόδρομο
του Διονυσίου
Αρεοπαγίτου.

3

Στο εξής με τη λέξη Πρόγραμμα θα εννοείται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δήμου

Αθηναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία».
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Η ΕΞΈΛΙΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΩΣ ΣΉΜΕΡΑ

Εικ. 4 Εορτή
λήξης στην
Τεχνόπολη, 2019

«Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» εφαρμόστηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση4
για πρώτη φορά, ως πιλοτικό πρόγραμμα, κατά τη σχολική χρονιά 2016-17, και στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για πρώτη φορά το σχολικό έτος 2017-18. Έως το 2020,
στο πρόγραμμα εντάχθηκαν 110 σχολεία, 220 εκπαιδευτικοί και 3.100 μαθητές και
μαθήτριες 5-18 ετών5 . Καθοριστικό ρόλο στην επιτυχημένη υλοποίησή του από το
2016 διαδραματίζουν, εκτός από την κ. Διαμαντάκου, οι παρακάτω συνεργάτες:
→→ Ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί στην Τεχνόπολη υπό την προεδρία της κ. Διαμαντάκου και αποτελείται από την Μαρία Φλώρου,
υπεύθυνη Διαχείρισης του Προγράμματος και Διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου / Τεχνόπολη Δ.Α., την Παναγιώτα
Δούκα στην οργάνωση δραστηριοτήτων, τον Παναγιώτη Κουνούδη
στον συντονισμό εκδηλώσεων και επικοινωνίας και τη Λένκα Κανέλλια στην επικοινωνία και προώθηση
→→ Αβλάμης Γεράσιμος, εικαστικός
→→ Αντωναρόπουλος Περικλής, Ε.ΔΙ.Π., Δημόσιες Σχέσεις, Α.Σ.Κ.Τ.
→→ Γαβρίλη Δάφνη, εκπαιδευτικός, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας από
το 2015 ως το 2017
→→ Γκουμοπούλου Γεωργία, αρχιτέκτονας πολεοδόμος
→→ Γρατσία Ειρήνη, αρχαιολόγος, συντονίστρια της MOnuMENTA
→→ Δελή Ερμιόνη, εκπαιδευτικός, Ε.ΔΙ.Π., Α.Σ.Κ.Τ.
→→ Δημοπούλου Μαρία, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
→→ Δραγώνα Θάλεια, ομότιμη καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας στο
Ε.Κ.Π.Α.
→→ Εγγλέζου Φωτεινή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά, μέλος του Ινστιτούτου Ρητορικών και Επικοινωνιακών
Σπουδών Ελλάδος
4

Ως υποστηρικτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς εκδόθηκε το 2018 ο Οδηγός εκπαιδευτικών

δραστηριοτήτων για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα
Ομίλου Πειραιώς. Τη συγγραφική ομάδα αποτελούν οι Μαρία Δημοπούλου, Καλλιόπη Κύρδη
και Ελένη Σβορώνου.
5 Διαθέσιμο στο http://www.cityofathens.gr/node/33526 και
https://kids4thecity.gr/to-programma/
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ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

→→ Κύρδη Καλλιόπη, υπεύθυνη Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας
→→ Λεωνίδα Μαρία, σκηνοθέτης, ιδρυτικό μέλος του Κέντρου Εκπαιδευτικών Δράσεων και Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας
→→ Μερκούρη Έλλη, ηθοποιός, θεατρολόγος
→→ Μπέτσου Βίκυ, επίκουρη καθηγήτρια Α.Σ.Κ.Τ.
→→ Ντιντιούμη Σοφία, αρχαιολόγος
→→ Παπαδόπουλος Σίμος, επίκουρος καθηγητής Π.ΤΔ.Ε., Δ.Π.Θ.
→→ Παχούλη Αγνή, εκπαιδευτικός πληροφορικής
→→ Σκαλτσάς Γιάννης, Αντιπρύτανης Οικονομικών Α.Σ.Κ.Τ.
→→ Σπανός Ι. Γεώργιος, ομότιμος καθηγητής Παιδαγωγικής, Ε.Κ.Π.Α.
→→ Σπηλιόπουλος Αθανάσιος, υπεύθυνος εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
Εθνική Πινακοθήκη, Μουσείο Αλ.Σούτσου, Ίδρυμα Ε. Κουτλίδη
→→ Σβορώνου Ελένη, υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης WWF Ελλάς, συγγραφέας
→→ Σκαλτσάς Γιάννης, αναπληρωτής καθηγητής, επικεφαλής Γραφείου
Διασύνδεσης Α.Σ.Κ.Τ.
→→ Σπάχου Βίκυ, χορεύτρια, χορογράφος
→→ Σχινά Κατερίνα, μεταφράστρια, συγγραφέας, δημοσιογράφος
→→ Χατζηελευθερίου Μανώλης, υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας (Δ.Δ.Ε.
Α΄ Αθήνας)

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ Ο ΟΔΗΓΌΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο Οδηγός περιλαμβάνει την παρουσίαση της φιλοσοφίας, των στόχων και της εξέλιξης του προγράμματος, την επεξήγηση βασικών εννοιών οι οποίες βρίσκονται
στον πυρήνα του, τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα Εκπαιδευτικά
Προγράμματα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και μια εκτεταμένη πρόταση για την υλοποίησή του στο σχολείο σύμφωνα με τη μέθοδο project. Τέλος,
στα παραρτήματα, πέρα από τη βιβλιογραφία και δικτυογραφία για το αντικείμενο
και τα εργαλεία μάθησης, έχουν προστεθεί χρήσιμα έγγραφα και συνοπτικές οδηγίες για την επιτυχή υλοποίησή του.
Στον παρόντα Οδηγό η λέξη μαθητής αναφέρεται σε μαθητές και μαθήτριες και
η λέξη καθηγητής σε καθηγητές και καθηγήτριες. Το αρσενικό γραμματικό γένος
χρησιμοποιείται αποκλειστικά για πρακτικούς λόγους.
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Βασικές έννοιες
στο Πρόγραμμα

ΠΌΛΗ

Εικ.5 Η Αθήνα

Πόλη ονομάζουμε μια μεγάλη ανθρώπινη εγκατάσταση, συνήθως άνω των 10 χιλιάδων κατοίκων, με εκτεταμένες υποδομές σε κατοικίες, δρόμους, μεταφορές, με
υπηρεσίες υγείας, ασφάλειας και παιδείας καθώς και δίκτυα ύδρευσης, επικοινωνιών και ενέργειας6 . Το μέγεθος αυτής της εγκατάστασης και οι υποδομές της είναι
τέτοιες, ώστε να διευκολύνεται σημαντικά η αλληλεπίδραση μεταξύ κατοίκων και
πολιτείας με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξή τους. Είναι προφανές ότι στον όρο
αυτό περιλαμβάνεται και ο πληθυσμός ως αναπόσπαστο μέρος της εγκατάστασης.
Η πόλη αποτελεί ολοένα και περισσότερο την καρδιά της πολιτικής και οικονομικής
ζωής στα σύγχρονα κράτη και η αστικοποίηση στον αιώνα μας εξελίσσεται τόσο
ραγδαία, ώστε μέχρι το τέλος του η μεγάλη πλειοψηφία των κατοίκων των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου θα κατοικεί σε μικρές ή μεγάλες πόλεις. Το παράδειγμα της Αθήνας είναι χαρακτηριστικό, καθώς συγκεντρώνει
ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού της χώρας, ενώ, παράλληλα, αποτελεί
το κέντρο της πολιτικής, πνευματικής και οικονομικής ζωής.

6
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΗΜΌΣΙΟΣ ΧΏΡΟΣ
Ο δημόσιος χώρος, σε αντιδιαστολή με τον ιδιωτικό, είναι εκείνη η έκταση η οποία
είναι προσβάσιμη σε όλους τους πολίτες. Σε αυτή την κατηγορία συνήθως περιλαμβάνονται δρόμοι, πλατείες, πάρκα, παραλίες, δημόσια κτίρια, χώροι αναψυχής
και άθλησης. Ο δημόσιος χώρος σχετίζεται με τη δράση του πολίτη σε πολιτιστικό,
πολιτικό και οικονομικό επίπεδο και θεωρείται αναπόσπαστο μέρος των πόλεων,
σύμφυτο με την ύπαρξή τους. Ο δημόσιος χώρος και η χρήση του καθορίζεται από
τη νομοθεσία σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο, ώστε να προστατεύεται και να είναι διακριτός από τον ιδιωτικό χώρο, ο οποίος δεν είναι προσβάσιμος σε όλους.

ΜΝΗΜΕΊΑ
Μνημεία ονομάζονται τα πολιτιστικά αγαθά που αποτελούν υλικές μαρτυρίες, ανήκουν στην πολιτιστική κληρονομιά μιας χώρας και των οποίων επιβάλλεται η ειδικότερη προστασία. Τα μνημεία μπορεί να
είναι: ακίνητα, κινητά, γραπτά, μόνιμα,
εφήμερα7. Συχνά τα μνημεία ταυτίζονται
με επιβλητικές κατασκευές, εντούτοις
ένα μνημείο, για παράδειγμα ένα γλυπτό,
μπορεί να έχει και μικρότερες διαστάσεις, πιο κοντά στο ανθρώπινο μέτρο 8 .
Με τον Χάρτη της Βενετίας του 1964 και
τη Σύμβαση της Γρανάδας του 1985 διευρύνθηκε η έννοια του μνημείου, το
οποίο δεν είναι μόνο ένα μεμονωμένο
αρχιτεκτονικό έργο, αλλά και η αστική
και αγροτική περιοχή που μαρτυρεί έναν
ιδιαίτερο πολιτισμό, μια εξέλιξη ή ένα
ιστορικό γεγονός9.
Τέσσερις παράγοντες μας βοηθούν στο να καθορίσουμε τι καλείται μνημείο και
τι όχι. Ο πρώτος είναι η πρωτοτυπία ή γνησιότητα που καθορίζεται από τα υλικά
κατασκευής αλλά και από την επιθυμία του ιδιοκτήτη και τις δυνατότητές του να
το δημιουργήσει. Δεύτερος παράγοντας είναι η ιστορικότητα. Ο χρόνος, δηλαδή,
στον οποίο δημιουργήθηκε αλλά και η πορεία και η κατάληξή του. Κατόπιν έρχεται
η ποιότητα και ο συμβολισμός. Όλοι μαζί οι παράγοντες μας δίνουν την εξίσωση
της έννοιας μνημείο.

Εικ.6 Εθνικό
Αρχαιολογικό
Μουσείο.

Τα μνημεία, μαζί με τα άυλα πολιτιστικά αγαθά, συναποτελούν την πολιτιστική
κληρονομιά μιας κοινωνίας, ενός τόπου, μιας χώρας.

7 Νόμος 3028/2002 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, άρθρο 2. Διαθέσιμο στο
https://www.e-nomothesia.gr/kat-arxaiotites/n-3028-2002.html
8 Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). Μνημείο. Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 2η έκδοση.
Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.
9 Χάρτης της Βενετίας. διαθέσιμος στο http://www.charta-von-venedig.de
Σύμβαση της Γρανάδας, διαθέσιμη στο
https://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/granada-convention
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ΓΛΥΠΤΙΚΉ
ΣΕ ΔΗΜΌΣΙΟ ΧΏΡΟ
Η γλυπτική σε δημόσιο χώρο είναι μια μορφή τέχνης που ταυτίστηκε διαχρονικά με
το αστικό περιβάλλον, από την αρχαία ελληνική πόλη ως τη σημερινή
μεγαλούπολη. Πρόκειται για πλαστική τέχνη από σκληρό υλικό, σε
ελεύθερη ή ανάγλυφη μορφή, που αναπαριστά μορφές κάθε είδους.
Η ειδοποιός διαφορά από τη γενικότερη κατηγορία της γλυπτικής
είναι ότι το γλυπτό τοποθετείται σε δημόσιο χώρο (συνήθως πλατεία,
πάρκο, πεζοδρόμιο, εξωτερικό μέρος κτιρίου), ακριβώς για να μπορεί
να είναι ορατό από μεγάλο πλήθος πολιτών και να τους κάνει κοινωνούς ενός μηνύματος ή μιας συγκεκριμένης αισθητικής πρότασης.

Εικ.7
Ο Ξυλοθραύστης
του Δημητρίου
Φιλιππότη (1908).

ΤΈΧΝΗ ΤΗΣ ΠΌΛΗΣ STREET ART
(GRAFFITI, MURAL, TAG ΚΑΙ ΆΛΛΑ)
Πρόκειται για την εικαστική τέχνη που δημιουργείται από έναν ή πολλούς καλλιτέχνες σε δημόσιο χώρο, συχνά χωρίς να τους έχει ανατεθεί από κάποιον επίσημο
φορέα ή κάποιο πρόσωπο10 . Μολονότι οι καταβολές της street art βρίσκονται στις
μεγάλες πόλεις της αρχαιότητας, όπως η Ρώμη, εντούτοις έχει ταυτιστεί όσο λίγες
μορφές εικαστικής τέχνης με τη σύγχρονη εποχή, δηλαδή, τον 20ο και τον 21ο αιώνα. Οι σύγχρονες κατηγορίες της street art είναι αρκετές και παρακολουθούν την
εξέλιξη της τεχνολογίας στη χρήση των υλικών. Μερικές από τις δημοφιλέστερες
είναι το graffiti (λέξη ή ζωγραφική σε τοίχους με τη χρήση σπρέι, αυτοκόλλητων ή
άλλων υλικών), το mural (μεγάλη τοιχογραφία η οποία, συνήθως, απαιτεί πολλές
ημέρες για τη δημιουργία της), tag («υπογραφή» καλλιτεχνών), sticker art (επικόλληση αυτοκόλλητων για την προώθηση μηνυμάτων με πολιτικό ή κοινωνικό περιεχόμενο), street installation (τρισδιάστατη κατασκευή), video projection - video art
(προβολή βίντεο τέχνης).

ΑΙΣΘΗΤΙΚΉ
Επιστημονικός κλάδος, που αποτελεί σήμερα αυτόνομη επιστήμη και ασχολείται
με το φαινόμενο της καλλιτεχνικής πράξης, της δημιουργίας και της απόλαυσης
του έργου τέχνης, στους διάφορους πολιτισμούς και τις διάφορες εποχές. Η αισθητική αξία συνδέεται με την τέχνη και είναι διαχρονικά ένα από τα αμφιλεγόμενα ζητήματα στην ανθρώπινη σκέψη. Διαφορετικά κριτήρια έχουν προταθεί κατά
καιρούς, ήδη από τους αρχαίους χρόνους, για να αποτιμήσουμε την αισθητική αξία
ενός ανθρώπινου δημιουργήματος. Όμως ο σκοπός της αισθητικής παραμένει ο
προσδιορισμός της φύσης των πραγμάτων που ανήκουν σε αυτόν τον επιστημονικό κλάδο και ο προσδιορισμός της σχέσης μας με αυτά.

10 Wikipedia, Street art. Διαθέσιμο στο https://en.wikipedia.org/wiki/Street_art
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9
Εικ. 8, 9, 10
Street art και
graffiti στην
περιοχή του Ψυρρή.
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ΔΗΜΟΤΙΚΉ ΑΡΧΉ ΤΟΠΙΚΉ ΑΥΤΟΔΙΟΊΚΗΣΗ
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδος: «Η διοίκηση των τοπικών υποθέσεων ανήκει στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού»
(άρθρο 102 παρ. 1). Βασικές αρχές συγκρότησης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α. τίθενται
από το ίδιο άρθρο του Συντάγματος και είναι οι εξής:
α) Οι Ο.Τ.Α. είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση
των τοπικών υποθέσεων· μάλιστα σε περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων μεταξύ
Ο.Τ.Α. και κεντρικής διοίκησης, συντρέχει
υπέρ των πρώτων τεκμήριο αρμοδιότητας.
β) Οι Ο.Τ.Α. χαίρουν διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και οι αρχές τους εκλέγονται με καθολική μυστική ψηφοφορία.
γ) Η εποπτεία του κράτους στους Ο.Τ.Α.
περιορίζεται αποκλειστικά στον έλεγχο
νομιμότητας των αποφάσεων και πράξεών
τους. Επίσης, το κράτος είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα που
απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., καθώς και
να τους ενισχύει οικονομικά, όταν τους μεταβιβάζει δικές του αρμοδιότητες.
Εικ. 11 Δημαρχείο
Αθηνών.

Η εκάστοτε δημοτική αρχή, όπως είναι ο Δήμος Αθηναίων, είναι πρωτοβάθμιο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που έχει συσταθεί σε συγκεκριμένη περιοχή με
σκοπό τη διοίκηση. Τα όργανα που την απαρτίζουν εκλέγονται με ψηφοφορία από
τους δημότες και αποστολή τους είναι να επιλύουν τα ζητήματα που προκύπτουν
μέσα στα γεωγραφικά όρια του Δήμου. Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Δήμος Αθηναίων
είναι ο μεγαλύτερος της χώρας με έκταση 38,96 τ.χμ. και πληθυσμό 664.046 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 201111 .

ΕΝΕΡΓΌΣ ΠΟΛΊΤΗΣ
Είναι εκείνος ο οποίος συμμετέχει στα κοινά, δηλαδή σε φορείς, ενώσεις, συλλόγους ή άτυπες συλλογικότητες, ενημερώνεται, εκφράζει τις απόψεις του, γνωρίζει
και διεκδικεί τα δικαιώματά του στον δημόσιο χώρο12 . Η έννοια του ενεργού πολίτη σχετίζεται άμεσα με την αποκαλούμενη «κοινωνία των πολιτών», δηλαδή τις
μορφές κοινωνικής δράσης που δεν απορρέουν από το κράτος, βασικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας στην Ευρώπη του 21ου αι. Προϋπόθεση για την ενεργή
πολιτειότητα σήμερα είναι η γνώση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που
έχει το άτομο ως πολίτης, η ενημέρωση για τα κοινά, η ελευθερία έκφρασης λόγου
και η συμμετοχή στις κοινωνικές διεργασίες.

11 Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διαθέσιμο στο https://www.statistics.gr/2011-census-pop-hous
12 Γκόβας, Ν. & Κύρδη Κ. (2015). Νοιάζομαι και Δρω. Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός
Πολίτης. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Αθήνα: Δεσμός και Ίδρυμα Λαμπράκη, σ. 21.
Διαθέσιμο στο https://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΉ ΔΡΆΣΗ
Ως εθελοντική ορίζουμε μια δράση που έχει αναληφθεί για κάποιο κοινωφελή σκοπό χωρίς υλικό ή άλλο αντάλλαγμα. Ως εκ τούτου εθελοντής είναι ο πολίτης ο
οποίος προσφέρει ανιδιοτελώς χρόνο και γνώση για χρήσιμες δράσεις προς όφελος όλων, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα13 . Λαμβάνοντας υπόψη τον παραπάνω
ορισμό, ο εθελοντισµός παρουσιάζει τρία βασικά χαρακτηριστικά:
α) Ο πρωταρχικός σκοπός για τον εθελοντή δεν είναι το οικονομικό
όφελος, αλλά η κοινωνική προσφορά.
β) Κινητήρια δύναμη για τον εθελοντή είναι η ελεύθερη βούληση για
δράση, χωρίς εξωτερικό καταναγκασμό και πιέσεις.
γ) Ο εθελοντισμός ωφελεί ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων, διαφορετικών
κοινωνικών και ηλικιακών ομάδων, ωφελεί όμως και τον εθελοντή.
Ας σημειωθεί πως πέρα από τις εκπαιδευτικές εθελοντικές δράσεις
των σχολείων όλων των βαθμίδων, καθώς και τις εθελοντικές δράσεις που οργανώνουν οι Ο.Τ.Α., υπάρχουν και στην Ελλάδα, όπως και
στην Ευρώπη, δεκάδες οργανώσεις που προωθούν δράσεις εθελοντισμού. Τέλος, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης «προβάλει δυναμικά» τον εθελοντισμό στην Εκπαίδευση και ήδη από το 2011, με
αφορμή το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού έχει εκδώσει και σχετικό
εκπαιδευτικό οδηγό14 .

ΜΑΘΗΤΙΚΉ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ
Με την έννοια αυτή προσδιορίζουμε τη δραστηριότητα του προγράμματος που
εμπλέκει ομάδες μαθητών σε μελέτες περίπτωσης (case studies), συζήτηση, επιχειρηματολογία, κατάθεση προτάσεων και συναινετική εξαγωγή συμπερασμάτων
με στόχο τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην
πόλη. Η διαβούλευση έχει όλα τα χαρακτηριστικά του
δημοκρατικού διαλόγου ανάμεσα σε ενεργούς πολίτες και αποτελεί το επιστέγασμα του προγράμματος,
καθώς, μέσω αυτής, οι ακατέργαστες ιδέες των μαθητών για μια ομορφότερη πόλη μετατρέπονται σε
τεκμηριωμένες προτάσεις προς τη δημοτική αρχή.
Η Μαθητική Διαβούλευση λαμβάνει χώρα κατά την
εορτή λήξης του Προγράμματος στην Τεχνόπολη και σε
αυτήν εκπροσωπούνται τα σχολεία που συμμετείχαν
με λίγους μαθητές (συνήθως 5-6). Τα πορίσματα της
διαβούλευσης τίθενται σε ηλεκτρονική ψηφοφορία,
ώστε από αυτά να προκύψουν ρεαλιστικές προτάσεις
προς τον Δήμο, με σκοπό την αναβάθμιση της ζωής στην πόλη σε θέματα σχετικά
με τις εργασίες που έκαναν οι μαθητές (αστικό περιβάλλον, τέχνη, μνημεία, προσβασιμότητα, δημόσιος χώρος, πράσινο, αειφορία, καθαριότητα κ.λπ.).

Εικ. 12 Η διαδικασία
της μαθητικής
διαβούλευσης στην
Τεχνόπολη.

13 Γκόβας, Ν. & Κύρδη Κ. (2015). Νοιάζομαι και Δρω. Εθελοντισμός - Αλληλεγγύη - Ενεργός
Πολίτης. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό. Αθήνα: Δεσμός και Ίδρυμα Λαμπράκη, σ. 16.
Διαθέσιμο στο https://noiazomaikaidrw.gr/eksoseis-noiazomai-kai-drw/
14 Μάγκου, Μ. (2012). Διδάσκοντας τον Εθελοντισμό, Ένα εγχειρίδιο για τον καθηγητή της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αθήνα: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς. Διαθέσιμο στο
http://ethelontismospaideia.gr/wp-content/uploads/2015/07/egxeiridio_ethelontismos-Nea-Genia.pdf

25

ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

ΜΕΡΟΣ Α — ΒΑΣΙΚΈΣ ΈΝΝΟΙΕΣ

Οι επιμέρους στόχοι γνωστικής ανάπτυξης μέσω της Διαβούλευσης είναι οι εξής:
α) Ανάπτυξη ικανότητας να εκφράζουν οι μαθητές τις απόψεις τους με
επιχειρήματα: Μπορώ να δομήσω τη σκέψη μου; Αντιλαμβάνομαι
πώς κάθε ιδέα και πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από επιχειρήματα και τεκμήρια; Μπορώ να ξεχωρίσω μεταξύ επιχειρημάτων που
βασίζονται στη λογική και αυτών που βασίζονται στο συναίσθημα;
β) Ανάπτυξη κριτικής σκέψης: Ποιες παραμέτρους πρέπει να εξετάσω,
προτού πάρω μια απόφαση; Πώς αντιμετωπίζει το θέμα η κοινή γνώμη; Τι προβλέπει ο νόμος; Τι αξίζει να λάβω υπόψη μου;
γ) Ανάπτυξη ικανότητας επίλυσης προβλημάτων: Μπορώ να εντοπίσω
τα προβλήματα που αναδύονται στον δημόσιο χώρο; Τι κάνω για
αυτά; Πώς μπορώ να προσεγγίσω ένα πρόβλημα που προκύπτει σε
σχέση με τον δημόσιο χώρο; Πώς θα το λύσω;
δ) Ανάπτυξη Δημιουργικότητας: Οι μαθητές καλούνται να φανταστούν
τον εαυτό τους σε ένα υποθετικό σενάριο, να αναλάβουν ρόλους και
να προτείνουν λύσεις, να προχωρήσουν σε σύνθεση πρωτότυπου
κειμένου.
Οι επιμέρους στόχοι συναισθηματικής ανάπτυξης μέσω της διαβούλευσης είναι οι εξής:
α) Συνεργασία και αλληλεπίδραση: Ποια είναι η σχέση μου με τους άλλους; Μπορώ να αποφασίζω μόνος μου;
β) Ανάπτυξη ενσυναίσθησης: Μπορώ να μπω στη θέση του συνομιλητή
μου και να μοιραστώ την οπτική του;
γ) Ανάπτυξη ικανότητας του διαλέγεσθαι: Μπορώ να ανταλλάξω απόψεις; Μπορώ να υποχωρήσω, αν χρειαστεί; Μπορώ να υπερασπιστώ
τη θέση μου;
δ) Λειτουργία σε ομάδα: Αναγνώριση διακριτών ρόλων και ανάδειξη εκπροσώπων με αξιοκρατικά κριτήρια.

ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΌΣ
Με τον όρο αυτό εννοούμε κυριολεκτικά τη σκόπιμη πρόκληση φθοράς καλλιτεχνικών δημιουργημάτων, αγαλμάτων και αρχιτεκτονημάτων15 . Με μια ευρύτερη έννοια
βανδαλισμός θεωρείται η σκόπιμη πρόκληση φθοράς οποιασδήποτε περιουσίας,
δημόσιας ή ιδιωτικής. Ο βανδαλισμός μπορεί να λάβει διάφορες μορφές λιγότερο ή
περισσότερο εμφανείς. Η αισθητική αλλοίωση με τον αυθαίρετο επιχρωματισμό και
την αναγραφή συνθημάτων, η αποκοπή μερών του μνημείου, η ρύπανση, η αυθαίρετη αφισοκόλληση είναι μερικές από τις μορφές του στη σύγχρονη πόλη.
Εντούτοις ο προσδιορισμός μιας πράξης ως βανδαλισμού είναι μια διαφιλονικούμενη υπόθεση. Πράγματι, υπάρχουν υποστηρικτές των «παρεμβάσεων» κάποιου είδους στα μνημεία, κυρίως τα αρχιτεκτονικά, όπως ο χρωματισμός τους με σπρέι ή η
αναγραφή συνθημάτων με πολιτικό ή αθλητικό περιεχόμενο. Συχνά, τέτοιου είδους
παρεμβάσεις χαρακτηρίζονται ως ελεύθερη δημιουργική ή κοινωνικοπολιτική έκφραση, άρα ελεύθερη άσκηση δημοκρατικού δικαιώματος. Ο αντίλογος προβάλλει
το επιχείρημα ότι η αυθαίρετη αλλοίωση της καθιερωμένης εικόνας ενός μνημείου
δεν μπορεί να δικαιολογηθεί στο όνομα της ελευθερίας της έκφρασης, αφού αυτή
η έκφραση υποβιβάζει την αισθητική αξία του έργου τέχνης και υποβαθμίζει την
15 Μπαμπινιώτης, Γ. (2002). Βανδαλισμός. Στο Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 2η έκδοση,
Αθήνα: Κέντρο Λεξικολογίας.
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αισθητική στην πόλη, άρα υποβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών.

13
Εικ. 13 Tags και
graffiti στην
πλατεία Ασωμάτων.
Εικ. 14
Αφισορύπανση σε
κτήρια στου Ψυρρή.
Εικ. 15
Βανδαλισμός στο
πρώην Βουστάσιο
στον Κολωνό.

14

15
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Θεωρητικό πλαίσιο
για την εκπαίδευση

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉ ΌΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» συνελήφθη ως ιδέα και σχεδιάστηκε εξ αρχής με γνώμονα την ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη διαμόρφωση
του αστικού χώρου της πόλης, είτε μέσα από εργασίες - projects είτε μέσα από
τη Μαθητική Διαβούλευση. Γι΄ αυτό και οι στόχοι του είναι παιδαγωγικοί, άρρηκτα
συνδεδεμένοι με την εκπαιδευτική διαδικασία στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Άλλωστε, το Πρόγραμμα έχει λάβει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υλοποίησή του στα σχολεία από μαθητές και
εκπαιδευτικούς με τρόπο που θα αναλυθεί στη συνέχεια.

ΣΤΌΧΟΙ
Συγκεκριμένα, μέσα από το πρόγραμμα επιδιώκεται οι μαθητές και οι μαθήτριες
6-18 ετών:
→→ Να ανακαλύπτουν την αισθητική αξία των υπαίθριων γλυπτών και
των ιστορικών κτιρίων της Αθήνας.
→→ Να μαθαίνουν να προστατεύουν τον δημόσιο χώρο.
→→ Να διερευνούν τη σύνδεση μνημείων και κτιρίων με την πόλη και την
ιστορία της.
→→ Να προετοιμάζονται για να γίνουν οι υπεύθυνοι ιδιοκτήτες της, οι
αυριανοί ενεργοί πολίτες.
Οι εκπαιδευτικοί και των δύο βαθμίδων επιδιώκεται να έχουν την ευκαιρία:
→→ Να επιμορφωθούν στη χρήση δημιουργικών εργαλείων για να τα αξιοποιήσουν στη σχολική τάξη.
→→ Να διερευνήσουν νέες δυνατότητες ενσωμάτωσης των μέσων καλλιτεχνικής έκφρασης στην εκπαιδευτική πράξη.
→→ Να ενισχύσουν τους δεσμούς ομάδας με τους μαθητές τους.
→→ Να ανταλλάξουν απόψεις στο πλαίσιο μιας κοινότητας επιστημόνων/ επαγγελματιών με κοινό όραμα και προβληματισμούς και να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες.
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΈΣ
ΔΕΞΙΌΤΗΤΕΣ

Η σύγχρονη εκπαιδευτική πράξη αξιώνει την εισαγωγή και χρήση στο σχολείο τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν
πολύτιμα εργαλεία για την απόκτηση γνώσης, την προαγωγή της εξατομικευμένης
εκπαίδευσης και την εξασφάλιση της δια βίου μάθησης16 . Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία», παρακολουθώντας τις καινοτομίες στην εκπαίδευση,
δίνει την ευκαιρία σε μαθητές και καθηγητές να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες
ποικιλοτρόπως. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλές από τις εργασίες των μαθητών αλλά και μεγάλο μέρος της οργάνωσης των δραστηριοτήτων εκ μέρους των
καθηγητών δύνανται να υλοποιηθούν με τη βοήθεια εκπαιδευτικών εφαρμογών
υπολογιστών, όπως εφαρμογές γραφείου (office suites), εφαρμογές πολυμέσων
(multimedia), εφαρμογές ιστοτόπων ή ιστολογίων κ.ά.

Εικ. 16 Αξιοποίηση
των ΤΠΕ κατά την
υλοποίηση του
Προγράμματος.

Προφανώς, η αξιοποίηση ή μη των νέων τεχνολογιών εναπόκειται στη διάθεση της
ομάδας των μαθητών και εκπαιδευτικών. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι επιτυχημένες
εργασίες που έχουν ολοκληρωθεί χωρίς τη χρήση νέων τεχνολογιών. Εντούτοις,
ενθαρρύνεται η αξιοποίηση των τελευταίων είτε στο στάδιο της οργάνωσης και
δημιουργίας, είτε στο στάδιο της παρουσίασης, καθώς, έτσι, ενισχύεται η αποτελεσματικότητα της ομάδας, η δημιουργικότητά της και η διάδραση αλλά και, εν
τέλει, η διάχυση των έργων στο ευρύ κοινό.
Επιπλέον, δίνουν την ευκαιρία σε μαθητές και εκπαιδευτικούς για ευρύτερη εξοικείωση με τις ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές με απώτερο σκοπό την προώθηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πράξη, ενταγμένη όχι μόνο στα
καινοτόμα προγράμματα, αλλά και στα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος.

16 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 4.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/1Geniko_Meros.pdf
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ΜΈΘΟΔΟΣ
PROJECT

Εικ. 17 Εργασία
ομάδας μαθητών με
τη μέθοδο project.

Η μέθοδος project στην εκπαίδευση είναι ένας τρόπος, μια μέθοδος ομαδικής διδασκαλίας, στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία
διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσοι συμμετέχουν17. Η μέθοδος αυτή,
όπως εφαρμόζεται στο ελληνικό σχολείο, στηρίζεται σε 4 θεμελιώδεις παιδαγωγικές αρχές, αυτές της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, της διεπιστημονικής συνεργασίας των καθηγητών, της διαφοροποίησης του περιεχομένου, της
διαδικασίας και του πλαισίου της μάθησης, καθώς και της ομαδικής συνεργασίας
των μαθητών18 . Οι παραπάνω παιδαγωγικές αρχές δημιουργούν ένα εκπαιδευτικό
περιβάλλον υπέρ της πρωτοβουλίας, του πειραματισμού και του συνδυασμού ατομικής και ομαδικής υπευθυνότητας στην εργασία.
Η μέθοδος αυτή διαθέτει ορισμένα βασικά γνωρίσματα εκ των οποίων τα σημαντικότερα είναι τα παρακάτω:
→→ η πρόταση διεξαγωγής ενός project πηγάζει από ένα βίωμα, ένα γεγονός της επικαιρότητας ή ένα πρόβλημα,
→→ οι συμμετέχοντες συζητούν και αποφασίζουν για τις σχέσεις που θα
επικρατούν μεταξύ τους,
→→ η ανταλλαγή πληροφοριών αναφέρεται σε ενέργειες, συνθήκες εργασίας και σε αποτελέσματα,
→→ οι στόχοι της εργασίας τίθενται ξεκάθαρα και επιδιώκεται να επιτευχθούν κατά το μέγιστο δυνατό,
→→ οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να ικανοποιήσουν ομαδικά και ατομικά
ενδιαφέροντα τηρώντας τους κανόνες που θέτει η ομάδα,
→→ οι διαφωνίες και οι εντάσεις που τυχόν εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της εργασίας διευθετούνται από τα μέλη της ομάδας,
→→ η εργασία πραγματοποιείται σε ένα ανοικτό πεδίο δράσης που δεν
είναι εκ των προτέρων πλήρως επεξεργασμένο.
17 Frey, K. (2005) , Η μέθοδος project: Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως
θεωρία και πράξη / Μετάφραση Κλεονίκη Μάλλιου. (σειρά Παιδαγωγική και Εκπαίδευση).
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, σ. 9.
18 Ματσαγγούρας, Η. (2012) Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο. Βιβλίο
Εκπαιδευτικού, Α΄ Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΙΤΥΕ Διόφαντος, σσ. 15-16.
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Όπως γίνεται φανερό, η μέθοδος project είναι μια ανοικτή και σύνθετη διαδικασία
μάθησης, καθώς τα όρια και οι διαδικασίες της δεν είναι αυστηρά καθορισμένες,
όπως στη συμβατική δασκαλοκεντρική μέθοδο.
Αναλυτικότερα, τα επιμέρους στοιχεία που την αποτελούν είναι, σε μια ιδανική
περίπτωση, επτά19:
α. Η πρόταση προς την ολομέλεια για το θέμα της εργασίας:
Η πρωτοβουλία για την έναρξη ενός project συνήθως λαμβάνεται
από ορισμένα μέλη της ομάδας με αφορμή κάποιο προβληματισμό
για θέμα επίκαιρο και σχετικό με τα ενδιαφέροντα των μελών. Ο
ανοικτός ορίζοντας στην επιλογή του θέματος είναι κλειδί για την
επιτυχία του, γι΄ αυτό και οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναλάβουν
την πρωτοβουλία για την υποβολή προτάσεων με παρρησία. Η πρόταση για τη διεξαγωγή του project δεν συνεπάγεται και την υποχρεωτική αποδοχή της, είναι, όμως, το αναγκαίο βήμα, για να ακολουθήσει συζήτηση για την παιδαγωγική αξία της πρότασης και τη
δυνατότητα υλοποίησής της.
β. Η κριτική ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρόταση:
Την υποβολή προτάσεων ακολουθεί η συζήτηση με δημοκρατικές
διαδικασίες και με χρονικό περιορισμό, ώστε να εξασφαλιστεί η δυνατότητα έκφρασης όλων των μελών και ο σεβασμός των απόψεων. Με τον καθορισμό του πλαισίου διεξαγωγής εξασφαλίζεται ότι
η συζήτηση θα διεξαχθεί επί συγκεκριμένου θέματος και η ομάδα
θα καταλήξει σε υπερψήφιση μιας πρότασης και σε δημιουργία ενός
αδρομερούς σχεδίου δράσης. Συνήθως, η πρόταση που υπερψηφίζεται αποτελεί τη συνισταμένη των επιθυμιών και αναγκών των περισσοτέρων μελών της ομάδας.
γ. Η από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης της ομάδας:
Από το σημείο αυτό ξεκινά η υλοποίηση της πρότασης. Οι συμμετέχοντες αποκτούν ξεκάθαρες ιδέες για το επιθυμητό αποτέλεσμα
του project, σχεδιάζουν τις φάσεις του και διευκρινίζουν τους όρους
πραγματοποίησής του και κατανέμουν τις εργασίες. Ακόμη καθορίζεται ο ρυθμός εργασίας και το χρονικό εύρος. Στην πραγματικότητα,
οργανώνεται ένα λεπτομερές πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο
θα αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» της δραστηριότητας ως την περάτωσή της.
δ. Η υλοποίηση του προγράμματος στο καθορισμένο χρονοδιάγραμμα
(είτε ολίγων ωρών είτε μερικών μηνών):
Σε αυτή τη φάση πραγματοποιούνται οι εργασίες και οι δράσεις,
όπως έχουν καθοριστεί στον προγραμματισμό. Προφανώς, κατά την
υλοποίηση ενός πολύμηνου σχεδίου δράσης θα χρειαστεί ευελιξία
και προσαρμογή στις αντικειμενικές δυσκολίες που θα προκύψουν.
Ο προγραμματισμός, όμως, και το χρονοδιάγραμμα θα πρέπει να τηρηθούν σε γενικές γραμμές με σκοπό να παραδοθεί το έργο που σχεδιάστηκε. Στη φάση της υλοποίησης κάθε μικροομάδα, έχοντας κατανείμει ρόλους στα μέλη της, εργάζεται για το μέρος του έργου που
της έχει ανατεθεί, συνεργάζεται παράλληλα και με τις υπόλοιπες, για
να συμβαδίζει μαζί τους και να ολοκληρώσει την εργασία εντός του
χρονικού πλαισίου που έχει τεθεί..
ε. Τα διαλείμματα ενημέρωσης κατά τη διάρκεια των εργασιών στην τάξη:
Πρόκειται για χρονικά διαστήματα, τακτικά ή έκτακτα, κατά τα
οποία τα μέλη της ομάδας διακόπτουν για λίγο (μερικά λεπτά) την
19 Frey, K. (2005) , Η μέθοδος project: Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως
θεωρία και πράξη / Μετάφραση Κλεονίκη Μάλλιου. (σειρά Παιδαγωγική και Εκπαίδευση).
Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αδελφών Κυριακίδη, σσ. 17-34.
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εργασία τους, προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες και συμβουλές, να διαπιστώσουν την πρόοδο των εργασιών σε σχέση με το
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, να οργανώσουν επόμενα βήματα για τη
συγκεκριμένη ή την επόμενη συνάντηση, να επικαιροποιήσουν κάποιους στόχους και, προφανώς, να ξεκουραστούν. Επί της ουσίας τα
διαλείμματα ενημέρωσης βοηθούν τη συγκέντρωση των μελών της
ομάδας στον στόχο της, προκειμένου να μην βγουν εκτός θέματος ή
χρονοδιαγράμματος.
στ. Τα διαλείμματα ανατροφοδοτικής ανασκόπησης και συζήτησης των
διαπροσωπικών σχέσεων:
Τα διαλείμματα αυτά διαφέρουν από τα προηγούμενα στο γεγονός
ότι εδώ δίνεται έμφαση στην κριτική αντιμετώπιση των ενεργειών
των μελών της ομάδας από τα ίδια τα μέλη. Σκοπός είναι να διαπιστώσουν αν ο τρόπος εργασίας και ο προγραμματισμός λειτουργούν
επιτυχώς και αν οι κανόνες που έχουν θεσπιστεί για τη συνεργασία
και τον καταμερισμό εργασιών βοηθούν στην επίτευξη του αποτελέσματος ή χρειάζονται αναθεώρηση. Σε αυτά τα διαλείμματα τονίζεται όχι μόνο το πρακτικό μέρος του project, αλλά και το μορφωτικό
- παιδαγωγικό, αφού μέσα από αυτά η ομάδα θα κρίνει, θα αξιολογήσει, θα τροποποιήσει επιμέρους δράσεις, προκειμένου να αποκτήσουν μορφωτική - παιδαγωγική αξία αλλά και θα εξομαλύνει τυχόν
δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των μελών.
ζ. Η περάτωση του project:
Η ολοκλήρωση ενός project συνήθως ταυτίζεται με την επίτευξη του
επιδιωκόμενου σκοπού και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων
του σε κοινό. Σε αυτή την παρουσίαση τα μέλη προβάλλουν τις εργασίες τους και τους σκοπούς που πέτυχαν. Είναι δυνατό, όμως, ένα
project να θεωρηθεί περατωμένο χωρίς να φτάσει ως την εκδήλωση
παρουσίασης. Υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες ολοκληρώνονται
με έναν λιγότερο συνειδητό και τυποποιημένο τρόπο, όπως στις περιπτώσεις που τα μέλη της ομάδας σταδιακά εφαρμόζουν στην καθημερινή πράξη όσα κατακτήθηκαν μέσα από την προσπάθειά τους,
χωρίς να χρειαστεί να το παρουσιάσουν σε κοινό. Αυτό συνήθως παρατηρείται σε project που δίνουν έμφαση στην εθελοντική δράση
ή στην υιοθέτηση κανόνων συμπεριφοράς με εμπειρικό τρόπο. Σε
αυτές τις περιπτώσεις η ολοκλήρωση του project ταυτίζεται με την
εφαρμογή των κανόνων στην πράξη.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΆΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ
Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» συνδέεται διαθεματικά με πολλά
από τα διδακτικά αντικείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Γι’ αυτό τον λόγο, άλλωστε, θα μπορούσε να υλοποιηθεί, όχι μόνο ως
πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων αλλά ακόμη και στο πλαίσιο μιας ομαδικής
εργασίας για ένα μάθημα εντός του διδακτικού ωραρίου. Καθώς, λοιπόν, οι γενικοί
στόχοι και επιμέρους σκοποί των παρακάτω διδακτικών αντικειμένων συνδέονται
με τους παιδαγωγικούς στόχους του Προγράμματος, μπορεί ο εκπαιδευτικός να
αξιοποιήσει τα μαθήματα για την υλοποίησή του.
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ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΊΟΥ
1. ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο20 αναφέρονται ως
γενικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να εντοπίζουν οι μαθητές/τριες τα κύρια σηµεία στον λόγο των συνομιλητών τους.
→→ Να χρησιµοποιούν αποτελεσµατικά κώδικες προφορικής επικοινωνίας για διάφορους σκοπούς και να αξιοποιούν τα παραγλωσσικά και
εξωγλωσσικά στοιχεία του λόγου.
→→ Να εκφράζονται προφορικά σε προσεγµένο λόγο και µε το προσωπικό ύφος τους και να προσαρµόζουν τον λόγο τους στο επικοινωνιακό
πλαίσιο, αξιοποιώντας τα µορφοσυντακτικά και λεξιλογικά δεδοµένα.
→→ Να συντάσσουν κείµενα διαφορετικού είδους ανάλογα µε τον αποδέκτη, τον σκοπό και την περίσταση επικοινωνίας.
Ακόμη, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο21 αναφέρονται ως ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να συνειδητοποιήσουν οι µαθητές τη σηµασία του λόγου για τη
συµµετοχή στην κοινωνική ζωή, ώστε είτε ως ποµποί είτε ως δέκτες
του λόγου να µετέχουν στα κοινά ως ελεύθεροι δηµοκρατικοί πολίτες µε κριτική και υπεύθυνη στάση για τα ζητήµατα της εθνικής τους
καθώς και της παγκόσµιας κοινότητας.
→→ Να κατανοήσουν ότι η προσπάθεια για τη βελτίωση του γλωσσικού
επιπέδου δεν περιορίζεται µόνο στο µάθηµα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται σε όλα τα µαθήµατα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της σχολικής και εξωσχολικής ζωής.
→→ Να εκτιµήσουν την αξία του διαλόγου και να ασκηθούν στο είδος
αυτό του λόγου, βασικού στοιχείου του δηµοκρατικού πολιτεύµατος,
καθώς και στην κριτική αντιµετώπιση διαφορετικών απόψεων.
→→ Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και οµαδικότητας στη σχολική
και εξωσχολική ζωή.
→→ Να εξοικειωθούν µε την τεχνολογία της πληροφορικής, ώστε να µπορούν να διαβάζουν και να γράφουν κείµενα µέσω των Η/Υ και να
επικοινωνούν µέσω των Η/Υ ως ποµποί ή δέκτες.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τις παρακάτω διδακτικές ενότητες και τάξεις:

Γλωσσική Διδασκαλία Α΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 3Β. Ταξίδι στον κόσμο της φύσης (ιδίως η ενότητα Β.
Περιγραφή)
Ενότητα 6Α. Δημιουργικές δραστηριότητες στη ζωή μου
Ενότητα 10. Γνωρίζω τον τόπο μου
20 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 47-48.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/3deppsaps_GlossasGimnasiou.pdf
21 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 48-49.
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Ως επιμέρους στόχοι των παραπάνω θεματικών ενοτήτων για τον μαθητή αναφέρονται τα εξής 22 :
→→ Να εκφράζεται σε οικείο ακροατήριο ή να γράφει απλά κείµενα, λαµβάνοντας υπόψη τις διάφορες παραµέτρους και περιστάσεις επικοινωνίας (περιγραφή / αφήγηση, ακροατές / αναγνώστες, σαφήνεια
στη διατύπωση κ.λπ.).
→→ Nα παρακολουθεί συζητήσεις ή να διαβάζει κείµενα αξιολογώντας
τα επιχειρήµατα του ποµπού και την αποτελεσµατικότητά τους. Να
ασκείται στη σύνταξη κειµένων µε επιχειρηµατολογία, σε θέµατα
κατάλληλα για την ηλικία του.
Γλωσσική Διδασκαλία Β΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 1. Από τον τόπο μου σε όλη την Ελλάδα.
Επιμέρους στόχοι αυτής της θεματικής ενότητας για τον μαθητή είναι:
→→ Να αντιληφθεί, µε απλό τρόπο, την οργάνωση µιας παραγράφου µε
διάφορους τρόπους (αιτιολόγηση, παραδείγµατα, σύγκριση, αντίθεση, διαίρεση κ.λπ.), ώστε να µπορεί να υποστηρίζει τις απόψεις του.
Γλωσσική Διδασκαλία Γ΄ Γυμνασίου
Ενότητα 7. Τέχνη, μια γλώσσα σε όλους, για όλες τις εποχές.

2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο23 αναφέρονται
ως γενικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Η κατανόηση των τρόπων µε τους οποίους η λογοτεχνία αναπαριστά
τον αστικό χώρο και η µελέτη των αξιών της πόλης ή της υπαίθρου,
όπως αυτές προβάλλονται στα κείµενα.
→→ Η κατανόηση της σχέσης ανάµεσα στη φύση, τον άνθρωπο και την
κοινωνία.
→→ Η µελέτη του τρόπου µε τον οποίο συγκεκριµένα ιστορικά γεγονότα
του παρελθόντος µεταπλάθονται σε λογοτεχνικό έργο.
→→ Η ανάπτυξη θετικής αντίληψης για τη σύγχρονη πολυπολιτισµική και
πολυεθνοτική κοινωνία και η συνειδητοποίηση της ισοτιµίας των έργων του παγκόσµιου πολιτισµού.
→→ Η καλλιέργεια της συνείδησης ότι ζούµε σε έναν κόσµο ριζικά πλουραλιστικό και η προσπάθεια της κατανόησης του εαυτού µας µέσα
από τη γνωριµία και τη διαρκή σύγκριση µε άλλα συστήµατα αξιών,
εθίµων, νοοτροπιών.
→→ Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για ενεργητική
συµβολή στην αντιµετώπιση σύγχρονων διεθνών κοινωνικών προβληµάτων (φτώχεια, βία, ρατσισµός, πόλεµοι, µετανάστευση, κ.λπ.).

22 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 50.
23 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 65-66
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Ακόμη, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας για το Γυμνάσιο24 αναφέρονται ως ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να προσλαµβάνουν το λογοτεχνικό κείµενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόµενο στενά δεµένο µε την εποχή του.
→→ Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποίησει τις παρακάτω διδακτικές
ενότητες κατά τάξη:

Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 1. Ο άνθρωπος και η φύση• Πόλη - Ύπαιθρος. Στην ενότητα
αυτή εντάσσεται το απόσπασμα με τίτλο «Μανιτάρια στην πόλη»
από το μυθιστόρημα του Ιτάλο Καλβίνο Μαρκοβάλντο ή
Οι εποχές στην πόλη.
Ενότητα 7. Ταξιδιωτικά κείμενα. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται το
απόσπασμα με τίτλο «Κοιτώντας την Αθήνα» από το μυθιστόρημα
του Τζων Φώουλς Ο Μάγος.
Ενότητα 9. Αθλητισμός. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται το απόσπασμα με τίτλο «Η νίκη του Σπύρου Λούη» από το μυθιστόρημα της
Αγγελικής Βαρελλά Καλημέρα, Ελπίδα.
Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 1. Ο άνθρωπος και η φύση̇• Πόλη - Ύπαιθρος. Στην ενότητα
αυτή εντάσσεται το ποίημα του Νίκου-Αλέξη Ασλάνογλου με τίτλο
«Αθήνα» και το απόσπασμα με τίτλο «Χαλασμένες Γειτονιές» από
το βιβλίο του Κοσμά Χαρπαντίδη Μανία πόλεως.
Ενότητα 12. Προβλήματα της σύγχρονης ζωής: Στην ενότητα αυτή
εντάσσεται το απόσπασμα με τίτλο «Στην εποχή του τσιμέντου και
της πολυκατοικίας» από το μυθιστόρημα της Μαρίας Ιορδανίδου
Η Αυλή μας.
Νεοελληνική Λογοτεχνία Γ΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 8. Η Νεότερη Λογοτεχνία. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται
το απόσπασμα με τίτλο «Η διαδήλωση» από το μυθιστόρημα του
Γιώργου Θεοτοκά Αργώ.

24 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 66.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf
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3. ΙΣΤΟΡIΑ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Ιστορίας για το Γυμνάσιο25 αναφέρονται ως γενικοί στόχοι,
μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να κατανοήσουν τη σηµασία του γεωγραφικού παράγοντα για τις
ιστορικές εξελίξεις.
→→ Να εκτιµήσουν τη λειτουργία της δηµοκρατίας ως συστατικού της
ελεύθερης πολιτείας.
→→ Να εκτιµήσουν την προσφορά των Ελλήνων και των Ρωµαίων στην
ανάπτυξη του πολιτισµού.
→→ Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της
δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας.
→→ Να συνειδητοποιήσουν τις επιρροές που ασκεί η ανθρώπινη δραστηριότητα στο περιβάλλον και να εκτιµήσουν την αξία και την ποιότητα του τοπικού φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
→→ Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητική διάθεση για ζητήµατα
της τοπικής κοινωνίας.
Ακόμη, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Ιστορίας για το Γυμνάσιο26 αναφέρονται ως ειδικοί
σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να καταστούν ικανοί, µέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήµατά τους και να
προγραµµατίσουν υπεύθυνα το µέλλον τους.
→→ Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία
της κοινωνίας στην οποία ζουν.
→→ Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη µελέτη όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λπ.).
→→ Να συνειδητοποιήσουν και να εκτιµήσουν τη συμβολή του ελληνικού
πολιτισμού στον παγκόσμιο πολιτισµό.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τις παρακάτω ενότητες κατά
τάξη:

Ιστορία Α΄ Γυμνασίου:
Κεφάλαιο Δ΄ (Αρχαϊκή Εποχή 800-479 π.Χ.), Ενότητα 10. Τέχνη
Κεφάλαιο Η΄ (Οι τέχνες και τα Γράμματα στην Κλασική Εποχή)
Κεφάλαιο Θ΄ (Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι), Ενότητα 5.
Τα Γράμματα και οι Τέχνες των Ελληνιστικών Χρόνων
Κεφάλαιο Θ΄ (Ελληνιστικοί και Ρωμαϊκοί Χρόνοι), Ενότητα 6.
Ο Ελληνορωμαϊκός πολιτισμός
Και οι τέσσερις ενότητες σχετίζονται με τους παρακάτω στόχους του Προγράμματος:
→→ Οι μαθητές να ανακαλύψουν την αισθητική αξία των υπαίθριων γλυπτών και των ιστορικών κτιρίων της Αθήνας.
→→ Οι μαθητές να διερευνήσουν τη σύνδεση μνημείων και κτιρίων με
την πόλη και την ιστορία της.
25 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 186-187.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/9deppsaps_Istorias.pdf
26 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 213-214.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/9deppsaps_Istorias.pdf
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ιστορία Β΄ Γυμνασίου:
Κεφάλαιο 5.4. Εικαστικές τέχνες και Μουσική.
Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 26. Πνευματική ζωή, Γράμματα και Τέχνες στην Ελλάδα
τον 19ο αιώνα:
Ενότητα 44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά το
Μεσοπόλεμο.
Ενότητα 65. Οι Τέχνες στην Ελλάδα τον 20ο αι.

4. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. των Εικαστικών για το Γυμνάσιο27 αναφέρεται ως γενικός στόχος να γνωρίσει ο µαθητής τις Εικαστικές Τέχνες, να εµβαθύνει σ΄ αυτές και να τις
απολαύσει µέσα από ισόρροπες δραστηριότητες έρευνας και δηµιουργίας έργων
αλλά και µέσα από τη γνώση και την κατανόηση του φαινοµένου της τέχνης, ώστε
να καλλιεργηθεί ως δηµιουργός και ως φιλότεχνος θεατής.
Ακόμη, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. των Εικαστικών για το Γυμνάσιο28 αναφέρονται ως
ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Η δηµιουργικότητα και η δράση του µαθητή, η παραγωγή καλλιτεχνικού έργου από µέρους του, η συµµετοχή του στις εικαστικές τέχνες.
→→ Η ευαίσθητη ανταπόκριση, η κατανόηση, η κριτική προσέγγιση και η
ανάλυση του εικαστικού έργου αλλά και του φαινοµένου της Τέχνης
γενικότερα.
→→ Η κατανόηση της πολιτιστικής διάστασης και της συµβολής της τέχνης στην εξέλιξη της κοινωνίας διαχρονικά και συγχρονικά.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τις παρακάτω ενότητες κατά
τάξη:

Καλλιτεχνικά (Αισθητική Αγωγή) Α΄ Γυμνασίου:
Το μάθημα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί σε όλες του τις ενότητες ως προς τη δημιουργία καλλιτεχνικών έργων από τους μαθητές, όπως τοιχογραφίες - γκράφιτι,
αφίσες, κόμικς κ.ά. Άλλωστε, όπως και τα αντίστοιχα του Γενικού Λυκείου και του
ΕΠΑ.Λ., μπορεί από μόνο του να αποτελέσει μια πλατφόρμα υλοποίησης του Προγράμματος σε χρονικό διάστημα μερικών μηνών με τελικό προϊόν ένα ή περισσότερα καλλιτεχνικά έργα, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.
Καλλιτεχνικά (Αισθητική Αγωγή) Β΄ Γυμνασίου:
Το μάθημα συνδέεται με το Πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο που συνδέεται και το
αντίστοιχο της Α΄ Γυμνασίου. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνονται ενότητες για αναλύσεις έργων και για την Ιστορία της Τέχνης, οι οποίες άπτονται του Προγράμματος
ως προς τη μελέτη των έργων τέχνης.
27 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 97.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/6deppsaps_Eikastikon.pdf
28 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 111-112.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/6deppsaps_Eikastikon.pdf
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Εικαστικά Γ΄ Γυμνασίου:
Το μάθημα συνδέεται με το Πρόγραμμα με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται και τα
αντίστοιχα μαθήματα Αισθητικής Αγωγής της Α΄ και της Β΄ Γυμνασίου. Ιδιαίτερα θα
μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι ενότητες 2.1 (Σχέδιο Γραφιστικής, Αφίσα, Έντυπο),
3.1 (Φωτογραφία) και 3.2 (Βίντεο και Ηλεκτρονικός Υπολογιστής) για τη δημιουργία
τεχνημάτων παραδοτέων του Προγράμματος, αλλά και τη διάχυση των δράσεων.

5. ΚΟΙΝΩΝΙΚH ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής για το Γυμνάσιο29 αναφέρονται ως γενικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω30:
→→ Να κατανοήσουν τη διαλεκτική σχέση ατόµου και κοινωνίας.
→→ Να αναπτύξουν πνεύµα συνεργασίας και σεβασµού των άλλων οµάδων.
→→ Να συνειδητοποιήσουν την αντιστοιχία και αλληλοσύνδεση δικαιωµάτων και υποχρεώσεων.
→→ Να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις όλων των µελών της οµάδας, ανεξάρτητα από κοινωνικές,
οικονοµικές και πολιτισµικές διαφοροποιήσεις.
Επιπλέον, αναφέρονται ως ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να αποκτήσουν αξίες, στάσεις και δεξιότητες για αποτελεσµατική
επικοινωνία και συνεργασία και για προσωπική και κοινωνική ανέλιξη.
→→ Να κατανοήσουν τη σηµασία για ενεργό συµµετοχή στο κοινωνικό
και πολιτικό γίγνεσθαι και να ενδιαφέρονται για µια καλύτερη κοινωνία και πολιτεία, για έναν καλύτερο κόσµο.
→→ Να συνειδητοποιήσουν ότι οι άνθρωποι δηµιουργούν και λύνουν
κάθε είδους κοινωνικό και πολιτικό πρόβληµα.
→→ Να µάθουν να συζητούν, να δέχονται τις διαφορετικές απόψεις, να
εκφράζουν τις δικές τους και να τις υποστηρίζουν µε επιχειρήµατα.
→→ Να ενθαρρύνονται, για να θέτουν ερωτήµατα και να βρίσκουν λύσεις
σε κοινωνικά και πολιτικά προβλήµατα.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τις παρακάτω ενότητες κατά
τάξη:

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Γ΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 2. Κοινωνικές Ομάδες
Ενότητα 12. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

29 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 244-247.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/10deppsaps_kpa.pdf
30 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 244.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/10deppsaps_kpa.pdf
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

6. ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Οικιακής Οικονομίας για το Γυμνάσιο31 αναφέρονται ως
γενικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της κατοικίας για τον άνθρωπο.
→→ Να αποκτήσουν γενικές γνώσεις σχετικά µε τους κύριους τύπους και
µορφές κατοικίας, τη λειτουργικότητα και την αισθητική του χώρου
καθώς και τον εξοπλισµό και την υγιεινή της κατοικίας.
→→ Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες του ανθρώπινου περιβάλλοντος και να συνειδητοποιήσουν την αλλοίωση που υφίσταται το περιβάλλον από τον άνθρωπο.
Ακόμη, αναφέρονται ως ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω32 :
→→ Να γνωρίσουν θέµατα οικολογίας και να ευαισθητοποιηθούν στα
προβλήµατα υπερεκµετάλλευσης των φυσικών πόρων και καταστροφής του περιβάλλοντος.
→→ Να αναπτύξουν αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και αυτοέλεγχο µε
σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων αναφορικά µε την προσωπική
τους υγεία και την προστασία του εαυτού τους γενικότερα.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τις παρακάτω ενότητες κατά τάξη:

Οικιακή Οικονομία Α΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 5. Κατοικία.

7. ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Γεωλογίας - Γεωγραφίας για το Γυμνάσιο33 αναφέρονται
ως γενικοί στόχοι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να επιλέγουν τους κατάλληλους χάρτες που χρειάζονται, ανάλογα µε
το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν.
→→ Να διακρίνουν και να εφαρµόζουν απλές χρήσεις των χαρτών στην
καθηµερινή ζωή (επιλογή πορείας, µέτρηση αποστάσεων µε τη βοήθεια της κλίµακας).
→→ Να διακρίνουν τις διαφορετικές λειτουργικές ζώνες µιας πόλης και να
περιγράφουν τις λειτουργίες που εξυπηρετεί η καθεµία.
→→ Να µπορούν να αναφέρουν συγκεκριµένα παραδείγµατα, τα οποία
αποδεικνύουν ότι οι µεγάλες πόλεις επηρεάζουν έντονα τον χώρο
που τις περιβάλλει και τους µικρότερους οικισµούς.
→→ Να κατανοούν, όσο τους επιτρέπει η ηλικία, τους τον σηµαντικό
ρόλο τον οποίο παίζουν οι µεγάλες πόλεις στην οικονοµική ζωή της
Ελλάδας.
31 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 404-405.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/17deppsaps_OikiakisOikonomias.pdf
32 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 404-405.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/17deppsaps_OikiakisOikonomias.pdf
33 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σσ. 489, 493, 499.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/23aps_GelogiasGeografias.pdf
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Ακόμη, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Γεωλογίας - Γεωγραφίας για το Γυμνάσιο34 αναφέρονται ως ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να αξιολογούν και να αξιοποιούν τα αποτελέσµατα των παρατηρήσεών τους, ώστε να προτείνουν λύσεις σε συγκεκριµένα προβλήµατα.
→→ Να αναπτύσσουν τις απαραίτητες διαθέσεις και στάσεις που θα τους
επιτρέψουν να ενταχθούν οµαλά και δηµιουργικά στο φυσικό και
κοινωνικό περιβάλλον τους.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τις παρακάτω ενότητες κατά τάξη:

Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου:
Α1.3. Η χρήση των χαρτών στην καθημερινή ζωή
Γ1.4. Οι μεγάλες πόλες του πλανήτη
Γ1.5. Πού είναι κτισμένες οι μεγάλες πόλεις του πλανήτη;
Γεωλογία - Γεωγραφία Β΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 3, Μάθημα 34: Οι μεγάλες πόλεις της Ελλάδας

8. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Πληροφορικής για το Γυμνάσιο35 αναφέρονται ως γενικοί
στόχοι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να αποκτούν στοιχειώδεις δεξιότητες και γνώσεις χειρισµού λογισµικού γενικής χρήσης καθώς και ικανότητες µεθοδολογικού χαρακτήρα.
→→ Να εξοικειώνονται µε τον υπολογιστή και να τον χρησιµοποιούν ως
εργαλείο ανακάλυψης, δηµιουργίας, έκφρασης αλλά και ως νοητικό
εργαλείο και εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης.
→→ Να χρησιµοποιούν το λειτουργικό σύστηµα, το λογισµικό εφαρµογών
(επεξεργασία κειµένου, ζωγραφική, εκπαιδευτικό λογισµικό, λογισµικό πλοήγησης στο διαδίκτυο κ.λπ.), το διαδίκτυο και να αναπτύσσουν δραστηριότητες στο πλαίσιο ποικίλων οµαδικών - συνθετικών
εργασιών.
Ακόμη, στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ. της Πληροφορικής για το Γυμνάσιο36 αναφέρονται ως
ειδικοί σκοποί, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, επιλογής, ανάλυσης και αξιολόγησης πληροφοριών από διάφορες πηγές (ηλεκτρονικές εγκυκλοπαίδειες, ηλεκτρονικά λεξικά, παγκόσµιος ιστός – www κ.ά.) και να τις
αξιοποιήσουν για τη δηµιουργία ατοµικών ή οµαδικών – συνθετικών
εργασιών.
34 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 489.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/23aps_GelogiasGeografias.pdf
35 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 413.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
36 Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών - Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. - Α.Π.Σ.) για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, σ. 419.
Διαθέσιμο στο http://ebooks.edu.gr/info/cps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf
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→→ Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, για να
επικοινωνήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις, να προβληµατισθούν, να
διασκεδάσουν, να παρουσιάσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους (µε
τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν) και να εφαρµόσουν απλές γνώσεις
των ΤΠΕ στην καθηµερινή ζωή.
→→ Να συνεργαστούν για την εκτέλεση συγκεκριµένης εργασίας, να
αναπτύξουν πρωτοβουλίες, να σχεδιάσουν, να θέσουν στόχους, να
διαλεχθούν, να υπερβούν τις αντιθέσεις τους, να διατηρήσουν την
ανεξαρτησία τους µε σεβασµό στην άποψη των άλλων, να αναγνωρίσουν τη συµβολή της οµαδικής εργασίας στην παραγωγή έργου,
να συζητήσουν και να κρίνουν την εργασία τους και την εργασία των
άλλων.
→→ Να αναπτύξουν έναν κώδικα δεοντολογίας που να αφορά την εργασία τους στον χώρο του εργαστηρίου, τον σεβασµό της εργασίας και
της διαφορετικότητας των άλλων.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τις παρακάτω ενότητες κατά
τάξη:

Πληροφορική Γ΄ Γυμνασίου:
Ενότητα 2. Χρήση εργαλείων έκφρασης, επικοινωνίας, ανακάλυψης
και δημιουργίας
Ενότητα 3. Ο υπολογιστής στην κοινωνία και στον πολιτισμό
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ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΎ ΛΥΚΕΊΟΥ

Εικ. 18 Καταγραφή
κτιρίων με τη
φόρμα της
MOnuMENTA.

1. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις
ημερήσιου ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19»37 αναφέρεται ως γενικός σκοπός ο
παρακάτω:
→→ Να καταστήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες ικανούς/ές να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε όλο το φάσμα των επικοινωνιακών
και κοινωνικών περιστάσεων, ενεργοποιώντας γνώσεις και ικανότητες που αφορούν ποικίλα σημειωτικά συστήματα, ανάμεσα στα
οποία κυρίαρχη είναι η γλώσσα.
Ακόμη, αναφέρονται 38 ως προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
→→ Να παράγουν ιδέες χρησιμοποιώντας ποικιλία στρατηγικών (π.χ. καταιγισμός ιδεών, γραφικοί οργανωτές κ.ά.), πηγών πληροφόρησης
(εντύπων ή ηλεκτρονικών) και μέσων (μολύβι και χαρτί ή ηλεκτρονικά προγράμματα επεξεργασίας κειμένων).
→→ Να χρησιμοποιούν ποικίλες τεχνικές πύκνωσης ή παράφρασης για να
επιτύχουν την περιληπτική προφορική ή γραπτή απόδοση των κειμένων ανάλογα με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.
→→ Να αξιοποιούν στρατηγικές διαπροσωπικής προφορικής επικοινωνίας (π.χ. γλώσσα του σώματος, χιούμορ, διακοπή του συνομιλητή
με ευγένεια) και προφορικής έκφρασης (π.χ. επιτονισμός, παύσεις,
ένταση φωνής κ.ά.) και να τις χρησιμοποιούν για την επίτευξη των
επικοινωνιακών τους στόχων.
→→ Να επιλέγουν τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης της εργασίας τους
(π.χ. γραμματοσειρές, διαστήματα, γραφικά κ.α.), χρησιμοποιώντας
μια ποικιλία οπτικοακουστικών μέσων (π.χ. ηλεκτρονικά προγράμματα παρουσίασης, καταγραφής φωνής κ.ά.) ώστε να την καταστήσουν
περισσότερο ελκυστική και αποτελεσματική για τους αποδέκτες της.

37 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 142758/Δ2, 4-9-2018) με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία
των φιλολογικών μαθημάτων στις Α’ και Β’ τάξεις ημερήσιου Γ.ΕΛ. για το σχολικό έτος 2018-19,
σ.24.
38 ό.π. σσ. 28-29.
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Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα του
Αναλυτικού Προγράμματος:

Νεοελληνική Γλώσσα Α΄ Λυκείου:
Γλώσσα και Γλωσσικές ποικιλίες: VI. Ειδικές Γλώσσες
Ο Λόγος: Ι. Προφορικός και Γραπτός Λόγος, II. Διάλογος
Περιγραφή: ΙΙ. Διάφορα Θέματα / Αντικείμενα της Περιγραφής
Αφήγηση: ΙΙ. Περιγραφή και Αφήγηση
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Λυκείου:
Ενότητα «Παρουσίαση-Κριτική», ΙΙΙ. Παρουσίαση - κριτική άλλων
μορφών τέχνης
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ΄ Λυκείου:
Κεφάλαιο 1. Η πειθώ. Τρόποι πειθούς
Ερευνητική Εργασία

2. ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
Στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στις Α΄ και Β΄ τάξεις
ημερήσιου ΓΕ.Λ. για το σχολικό έτος 2018-19»39 αναφέρεται ότι, για να επιτευχθεί
ο διάλογος με τα κείμενα και τον κόσμο, οι μαθητές χρειάζεται να υποστηριχθούν
στα ακόλουθα:
→→ Να θέτουν κρίσιμα για εκείνους/εκείνες ερωτήματα / θέματα συζήτησης σχετικά με τα ζητήματα που πραγματεύονται τα κείμενα.
→→ Τα ερωτήματα να λειτουργούν στη συνέχεια ως άξονες ή κέντρα αλληλεπιδράσεων και συνομιλιών μεταξύ μαθητών/τριών, ελεύθερων
τόσο στη διανοητική όσο και στη συναισθηματική τους διάσταση.
Ακόμη, αναφέρονται40 ως προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
→→ Να δημιουργούν προφορικά, γραπτά ή/και πολυμεσικά κείμενα, τα
οποία να διαλέγονται με τη «λογοτεχνικότητα» (είτε ερμηνεύοντας
κριτικά τα λογοτεχνικά κείμενα είτε παράγοντας δημιουργικά ομοιότροπα κείμενα, π.χ. δημιουργική γραφή).
→→ Να αντιλαμβάνονται τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους ως συγγραφείς / ομιλητές/ήτριες, ώστε να προσδιορίσουν τους τρόπους με
τους οποίους θα αναπτύξουν τις δεξιότητές τους να γράφουν και να
μιλούν κατάλληλα και αποτελεσματικά.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τις παρακάτω διδακτικές ενότητες κατά τάξη:

Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Λυκείου:
Θεματική Ενότητα: Τα φύλα στη Λογοτεχνία
Θεματική ενότητα: Παράδοση και Μοντερνισμός
39 ό.π., σ. 17.
40 ό.π., σσ. 19-20.
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Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄ Λυκείου:
Παντελή Πρεβελάκη, «Η κεφαλή της Μέδουσας»
Χρήστου Καρούζου, «Η κλασική πλαστική»
Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευτικός έχει την ελευθερία να επιλέξει μεταξύ του συνόλου των έργων της νεοελληνικής λογοτεχνίας, χωρίς να περιορίζεται από το σχολικό εγχειρίδιο, με σκοπό να προσεγγίσει με τους μαθητές τις δυο θεματικές ενότητες. Επομένως, μπορεί κάλλιστα να επιλέξει μεταξύ δεκάδων λογοτεχνικών έργων
στα οποία γίνεται αναφορά στο αστικό τοπίο, τη δημόσια τέχνη και τον ρόλο του
πολίτη.

3. ΙΣΤΟΡΙΑ
Στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο
για το σχολικό έτος 2002-03»41 αναφέρονται ως ειδικοί σκοποί της διδασκαλίας της
Ιστορίας στους μαθητές οι παρακάτω:
→→ Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά τους και να
προγραμματίσουν ορθά το μέλλον τους.
→→ Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία
της κοινωνίας στην οποία ζουν.
→→ Να συλλαμβάνουν το ιστορικό παρελθόν ως ολότητα, σε κάθε εξεταζόμενη περίοδο, ως συνάρθρωση των ποικίλων πεδίων της ανθρώπινης δραστηριότητας, και να κατανοούν την επίδραση και τον
αλληλοκαθορισμό τους.
→→ Να αναπτύξουν θετική στάση για τη συμμετοχή τους στο ιστορικό
γίγνεσθαι.
→→ Να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών αναγκαίων για τη βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τις παρακάτω διδακτικές ενότητες κατά τάξη:

Ιστορία Α΄ Λυκείου:
ΙΙ. Οι αρχαίοι Έλληνες, 2.2. Αρχαϊκή Εποχή (750-480 π.Χ.)
ΙΙ. Οι αρχαίοι Έλληνες, 2.3. Κλασική Εποχή (480-323 π.Χ.)
ΙΙΙ. Ελληνιστικοί Χρόνοι, 2.6. Οι Τέχνες
IV. Ο Ελληνισμός της Δύσης, Πολιτισμοί Δ. Μεσογείου και Ρώμη,
3.4. Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας - Res publica
VI. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία (1ος αι. π.Χ. - 3ος αι. μ.Χ.),
1.4. Η ρωμαϊκή τέχνη.
VII. Η Ύστερη Αρχαιότητα (4ος - 6ος αι. μ.Χ.), 3.2. η καλλιτεχνική
ανάπτυξη

41 Βέικου Χριστίνα (συντονίστρια για το Π.Ι.) (2003), Οδηγίες για τη διδασκαλία των
φιλολογικών μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο για το σχολικό έτος 2002-03, Αθήνα: ΟΕΔΒ,
σσ. 234-235.
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Ιστορία Β΄ Λυκείου:
V. Μεσαιωνικός πολιτισμός. 1. Ο Βυζαντινός Πολιτισμός
Ιστορία (Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) Γ΄ Λυκείου:
Ενότητα Γ΄ Το Προσφυγικό Ζήτημα στην Ελλάδα.
Γ΄. Η αποκατάσταση των Προσφύγων

4. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Για το μάθημα αυτό τίθενται οι ίδιοι γενικοί στόχοι και ειδικότεροι σκοποί με τα
μαθήματα Ιστορίας, σύμφωνα με τις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών
μαθημάτων στο Ενιαίο Λύκειο για το σχολικό έτος 2002-03».
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τις παρακάτω διδακτικές ενότητες κατά τάξη:

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Επιλογής) Α΄ Λυκείου:
Μέρος Πρώτο, κεφάλαιο 5. Η αυτονόμηση της τέχνης
Μέρος Δεύτερο, κεφάλαιο 6. Η τέχνη του «ευ ζην»

5. ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Το μάθημα της Καλλιτεχνικής Παιδείας χωρίζεται σε επιμέρους μαθήματα που μπορεί να επιλέξει ο μαθητής, εφόσον διατίθενται. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τα διδακτικά αντικείμενα των Στοιχείων Θεατρολογίας, των Εικαστικών και της Μουσικής.
Στοιχεία Θεατρολογίας (Επιλογής) Α΄ Λυκείου:
Σύμφωνα με τις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος42 στόχοι της διδασκαλίας του
θεάτρου στο σχολείο είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Καλλιέργεια των γλωσσικών δεξιοτήτων και της γραπτής σύνθεσης
των μαθητών, ώστε να προκύψει ένα δημιουργικό εργαστήρι γραφής.
→→ Σύνδεση του θεάτρου, ως πολιτιστικού προϊόντος, με τις τοπικές κοινότητες - έξοδος των μαθητών στην κοινωνία (το θέατρο ως εργαλείο κατανόησης του κόσμου).
Ακόμη, στα αναμενόμενα αποτελέσματα, τονίζεται ότι «Η καλλιτεχνική παιδεία στο
σχολικό πρόγραμμα μπορεί να αποτελεί για τους νέους πολίτες αυτό που είναι για
τους ενήλικους η βιωμένη πολιτική εμπειρία. Το θέατρο καθώς και οι άλλες τέχνες
προπονούν τον πολίτη και τον εκπαιδεύουν σε μια δημοκρατία των ιδεών, της αντίληψης και της ανοχής»43 .

42 Ι.Ε.Π. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνική Παιδεία (Τάξη Α’), 2015, σ. 88.
43 ό.π., σ. 91.
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Ενότητες που συνδέονται με το Πρόγραμμα είναι οι παρακάτω:
X. Το αμερικάνικο θέατρο, Από τον γραπτό λόγο στην εικόνα,
προετοιμασία του ηθοποιού για την παράσταση.
ΧΙ. Το παράλογο και οι νεότερες τάσεις στο παγκόσμιο θέατρο,
Η γλώσσα της σιωπής.
Εικαστικά (Επιλογής) Α΄ Λυκείου:
Το μάθημα αυτό συνδέεται με το Πρόγραμμα όπως τα αντίστοιχα μαθήματα του
Γυμνασίου. Ιδιαίτερα θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν οι Ενότητες 7 (Φωτογραφία
- Κόμιξ - Κινηματογράφος) και 8 (Βιομηχανικό σχέδιο) τόσο για τη δημιουργία τεχνημάτων παραδοτέων του Προγράμματος, όσο και για τη διάχυση των δράσεων.
Άλλωστε στις οδηγίες διδασκαλίας44 προτείνονται σχέδια μαθήματος με στόχο «να
προαχθεί στη σχολική τάξη η γνώση της εικαστικής γλώσσας, η μετατροπή της
εικαστικής θεωρίας σε εικαστική πράξη, η ανάπτυξη της αισθητικής κρίσης των
μαθητών αλλά και η προβολή αξιών για την απόκτηση στάσεων και συμπεριφορών
που καλλιεργούν την κριτική σκέψη και συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων,
στην απόκτηση κινήτρων για μάθηση, στην αυτοπεποίθηση, στην αυτοεπίγνωση,
στην ενσυναίσθηση και στην αποδοχή του «άλλου», στην επικοινωνία και στη συνεργασία των μαθητών», στόχοι που εξυπηρετούν την υλοποίηση του Προγράμματος.

6. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Πολιτικής Παιδείας και των
Βασικών Αρχών Κοινωνικών Επιστημών στο Ημερήσιο και Εσπερινό ΓΕΛ για το σχολικό έτος 2016-17»45 αναφέρεται ότι «Η Πολιτική Παιδεία έχει κύριο στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές για τον ρόλο του ενεργού πολίτη. Ως εκ τούτου, το μάθημα
της πολιτικής παιδείας δεν μπορεί να εξαντλείται στην απομνημόνευση γνώσεων
σχετικών με την κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική. Η καλλιέργεια της κριτικής
σκέψης με την αναγωγή της καθημερινότητας ή/και της επικαιρότητας σε επιστημονική γνώση θα βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τον ιστορικό και κοινωνικό προσδιορισμό των φαινομένων.[...] Ο κοινωνικός και πολιτικός γραμματισμός
που αναδύεται μέσα από την Πολιτική Παιδεία θα τους εξοπλίσει με εκείνες τις
δεξιότητες συνεργασίας, επικοινωνίας, πληροφόρησης αλλά και κριτικής προσέγγισης των κοινωνικών φαινομένων, ώστε να αντιληφθούν τα όρια της ατομικής
και της συλλογικής τους ευθύνης και να ενταχθούν με κοινωνική ευαισθησία και
αλληλεγγύη στη σημερινή κοινωνία.»
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τα παρακάτω διδακτικά
αντικείμενα κατά τάξη:

Πολιτική Παιδεία Α΄ Λυκείου:
Κεφάλαιο 5. Η πολιτεία - η πολιτική κοινότητα
Κεφάλαιο 7.1. Το αξίωμα του πολίτη: ελεύθερος, υπεύθυνος και
ενεργός πολίτης
Κεφάλαιο 7.8. Ο εθελοντισμός
44 Ι.Ε.Π. Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, Καλλιτεχνική Παιδεία (Τάξη Α΄), 2015, σσ. 53-54.
45 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 150664/Δ2, 15-9-2016) με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία
των μαθημάτων Πολιτική Παιδεία και Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών στο ημερήσιο και
εσπερινό ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016 – 2017, σσ. 1-2.
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Κεφάλαιο 8.1. Ατομική και Συλλογική απόφαση
Κεφάλαιο 8.2. Κριτήρια λήψης ορθών αποφάσεων
Κεφάλαιο 8.3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

7. ΣYΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Στις «Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής
Αγωγής ημερησίου και εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019»46
αναφέρεται ότι γενικοί σκοποί του μαθήματος είναι οι μαθητές:
→→ Να κατανοούν, να συζητούν και να κρίνουν το πολιτικό και κοινωνικό
παρόν.
→→ Να εμπεδώσουν δημοκρατικές αρχές συμπεριφοράς.
→→ Να υιοθετήσουν στάσεις και να αποκτήσουν νοοτροπίες συμβατές
με την πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της σημερινής κοινωνίας.
→→ Να αναπτύξουν ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του
ενεργού πολίτη.
Ακόμη, αναφέρονται47 ως προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα για τους μαθητές, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:
→→ Να αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία ως θεσμική οργάνωση.
→→ Να συλλογίζονται πάνω στις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τα
όρια της άμεσης δημοκρατίας.
→→ Να συλλαμβάνουν τη δημοκρατία ως ζητούμενο και να αξιολογούν
θετικά τον ρόλο των πολιτών στην υπεράσπισή της.
→→ Να εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής του πολίτη στη σύγχρονη δημοκρατία.
Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία Β΄ Λυκείου:
Θεματική Ενότητα 1. Δημοκρατία. Η Δημοκρατία στις μέρες μας
Θεματική Ενότητα 2. Πολίτης και Δικαιώματα. Ο ενεργός πολίτης,
ο πολίτης που συμμετέχει σε μια δημοκρατική κοινωνία

8. ΑΡΧΕΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Σύμφωνα με το Βιβλίο καθηγητή του μαθήματος48 ανάμεσα στους διδακτικούς
στόχους της διδασκαλίας της φιλοσοφίας στο σχολείο είναι, μεταξύ άλλων:
→→ Η καλλιέργεια ποικίλων αναγνωστικών δεξιοτήτων που αντιστοιχούν
στον γνωστικό τομέα (γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση).
→→ Η ανάπτυξη ψυχοκινητικών δεξιοτήτων (όπως εξοικείωση με τη βιβλιοθήκη και τα μέσα σύγχρονης τεχνολογίας, πρωτοβουλίες κ.α.)
46 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 175355/Δ2/18-10-2018) με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία
μαθημάτων Κοινωνικών Επιστημών και Φυσικής Αγωγής ημερησίου και εσπερινού Γενικού
Λυκείου για το σχολικό έτος 2018-2019, σσ. 1-2.
47 Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 124227/Δ2/23-07-2018) με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών
του μαθήματος Γενικής Παιδείας «Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία» της Β΄ τάξης
Γενικού Λυκείου, σσ. 2-4.
48 Βιρβιδάκης Σ., Καρασμάνης Β. και Τουρνά Χ. (2015), Αρχές Φιλοσοφίας, Βιβλίο καθηγητή.
Αθήνα: ΟΕΔΒ, σ. 10.
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Ακόμη, στο Βιβλίο καθηγητή του μαθήματος49 αναφέρονται ως ειδικοί στόχοι για
τον μαθητή, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να προβληματιστεί σχετικά με τα χαρακτηριστικά της αισθητικής
εμπειρίας και την προέλευση της αισθητικής αξίας.
→→ Να εξοικειωθεί με τις αισθητικές κατηγορίες του ωραίου και του
υψηλού.
→→ Να διαπιστώσει την αξία της τέχνης στην αυτονομία της και τη δυνατότητά της να παρέχει ανιδιοτελή ευχαρίστηση.
→→ Να προβληματιστεί σχετικά με το “τέλος” της τέχνης και την κρίση
στην οποία αυτή έχει περιέλθει σε σχέση με τα γενικότερα αδιέξοδα
του δυτικού πολιτισμού.
→→ Να διερευνήσει τη σχέση τεχνολογίας και τέχνης.
→→ Να προβληματιστεί σχετικά με την αξία της σύγχρονης τέχνης και τη
συμβολή της αισθητικής εμπειρίας στη γενικότερη καλαισθησία μας.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί και να αξιοποιήσει τα παρακάτω διδακτικά
αντικείμενα:

Αρχές Φιλοσοφίας Β΄ Λυκείου:
Κεφάλαιο 8Β. Βασικές αντιλήψεις για την τέχνη
Κεφάλαιο 8Γ. Η ερμηνεία της καλλιτεχνικής δημιουργίας
Κεφάλαιο 8Δ. Τέχνη και Τεχνολογία
Κεφάλαιο 8Ε. Συνολική θεώρηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
- η σημασία της τέχνης για τη ζωή μας.

9. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
Στις «Οδηγίες μαθήματος Κοινωνιολογίας Γ΄ Τάξης Λυκείου»50 αναφέρεται ότι γενικός σκοπός του μαθήματος είναι «η αξιοποίηση της κοινωνιολογικής σκέψης
και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής
της κοινωνίας, την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης, με
απώτερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και
συνεχώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον».
Ακόμη, στις Οδηγίες51 αναφέρονται ως ειδικοί στόχοι για τους μαθητές, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Να αποκτήσουν κοινωνικές δεξιότητες, αξίες και στάσεις, ώστε να
βοηθηθούν στην ένταξή τους σε μια σύγχρονη δημοκρατική, πλουραλιστική και υπό εξέλιξη πολυπολιτισμική κοινωνία.
→→ Να διαμορφώσουν κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κοινωνικών
προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο και
τον πλανήτη μας.
→→ Να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κοινωνία και τα μέρη που την απαρτίζουν έχουν σταθερές / αρμονίες αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν
κοινωνικά προβλήματα και υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις.
49 ό.π., σσ. 109, 113-115, 120, 123.
50 Έγγραφο Περιφερειακής Δ/νσης Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής (αρ. πρωτ.
883/09-10-2013) με θέμα: Οδηγίες μαθήματος Κοινωνιολογίας Γ΄ Τάξης Λυκείου, σ. 2.
51 ό.π.
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→→ Να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις ελληνικές παραδόσεις, τους
θεσμούς, τις αξίες, τη σημασία της ελληνικής γλώσσας και παράλληλα να αναπτύξουν σεβασμό για τη διαφορετικότητα, την κάθε
μορφής ετερότητα και την διαπολιτισμικότητα σε τοπικό, εθνικό και
παγκόσμιο επίπεδο.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

Κοινωνιολογία (Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) Γ΄
Λυκείου:
Ενότητα 3.3.2 Δευτερογενείς φορείς κοινωνικοποίησης
Ενότητα 5.2. Η εκπαίδευση ως παράγοντας αναπαραγωγής και
αλλαγής της κοινωνίας.

10. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Σύμφωνα με το Βιβλίο του εκπαιδευτικού του μαθήματος52 ανάμεσα στους σκοπούς
των Ερευνητικών Εργασιών είναι, μεταξύ άλλων, οι παρακάτω:
→→ Η καλλιτεχνική έκφραση,
→→ Η επίλυση προβλημάτων και η λήψη αποφάσεων σε προβληματικές
καταστάσεις,
→→ Η κατασκευή ποικίλης φύσης αντικειμένων και συστημάτων,
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα κατά
τάξη:

Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες Α΄ Λυκείου:
Η ίδια η μεθοδολογία ομαδοσυνεργατικής μάθησης, η οποία εφαρμόζεται στο μάθημα, αρμόζει απόλυτα στη μεθοδολογία υλοποίησης του Προγράμματος. Έτσι,
αυτούσια μια εργασία για το Πρόγραμμα θα μπορούσε να υλοποιηθεί ακριβώς ως
Ερευνητική δημιουργική δραστηριότητα τετραμήνου ή ετήσια και να παρουσιαστεί στο τέλος της χρονιάς τόσο στο πλαίσιο των ενδοσχολικών παρουσιάσεων των
Ερευνητικών δημιουργικών εργασιών, όσο και στην εορτή λήξης στην Τεχνόπολη.
Ερευνητικές δημιουργικές δραστηριότητες Β΄ Λυκείου:
Ισχύουν ακριβώς όσα αναφέρθηκαν και στο συναφές μάθημα της Α΄ Λυκείου, καθώς
το μάθημα υλοποιείται με τον ίδιο τρόπο και με τους ίδιους διδακτικούς στόχους.

52 Ματσαγγούρας, Ηλ. (2012) Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Βιβλίο
Εκπαιδευτικού, Α’ Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ΙΤΥΕ Διόφαντος, σ. 20.
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11. ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ)
Στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος53 τονίζεται ότι στόχος είναι το άνοιγμα
της εκπαιδευτικής διαδικασίας προς το περιβάλλον του σχολείου και την κοινότητα, είτε αντλώντας από εκεί θεματολογία, είτε από τις εκπαιδευτικές επισκέψεις
και εκδηλώσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, το μάθημα τούτο, όπως και τα συναφή των
Εικαστικών, στο Γυμνάσιο και στην Α΄ Γενικού Λυκείου, συνδέεται σαφώς με τους
στόχους του Προγράμματος οι οποίοι δίνουν έμφαση στην εξωστρέφεια:
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

Ελεύθερο και Γραμμικό σχέδιο (Επιλογής) Γ΄ Λυκείου:
Τα μαθήματα αυτά συνδέονται με το Πρόγραμμα καθ’ ολοκληρίαν, ιδίως με τη
δημιουργία καλλιτεχνικών έργων από τους μαθητές, όπως γλυπτά, τοιχογραφίες-γκράφιτι, αφίσες κ.ά. αλλά και με την επεξεργασία κατόψεων κτιρίων ή σχεδίων
γλυπτών έργων.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΎ ΛΥΚΕΊΟΥ
1. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Στις «Οδηγίες μαθήματος των Νέων Ελληνικών»54 αναφέρεται ως προσδοκώμενο
μαθησιακό αποτέλεσμα στη διδασκαλία της Γλώσσας «να συνειδητοποιήσουν οι
μαθητές τη σημασία της γλώσσας για την κοινωνική τους ζωή, ώστε είτε ως πομποί είτε ως δέκτες να αναγνωρίζουν τις ανεπάρκειες ή τις δυνατότητες του δικού
τους λόγου και των άλλων, ανάλογα με τις περιστάσεις επικοινωνίας», ενώ για τη
Λογοτεχνία επισημαίνεται ότι στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην παραγωγή εκ μέρους
των μαθητών αυθεντικού λόγου, αξιοποιώντας τη φαντασία, τη δύναμη του λόγου
που ήδη κατέχουν και την κρίση τους, ενεργοποιώντας τα βιώματα και τις εμπειρίες τους.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

Νέα Ελληνικά Α΄ ΕΠΑ.Λ.:
Ενότητα 1. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα κείμενα της Σ. Σαρρή
με τίτλο «Τα graffiti των θρανίων» και της Μ. Καΐρη με τίτλο
«Χρωματίζουν στους τοίχους τα όνειρά τους».
Ενότητα 4. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα κείμενα του
Κ. Ουράνη με τίτλο «Οι παλιές αθηναϊκές απόκριες» και το παράλληλο κείμενο με τίτλο «Πάμε μια βόλτα στο Μοναστηράκι».
53 Ι.Ε.Π. Πρόγραμμα Σπουδών, Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο (Τάξεις Β’ και Γ’), 2015, σ. 4.
Εγκύκλιος ΥΠ.Π.Ε.Θ. (αρ. πρωτ. 177335/Δ2/20-10-2017) με θέμα: Οδηγίες για τη διδασκαλία
του Ελεύθερου Σχεδίου και του Γραμμικού Σχεδίου στη Γ΄τάξη Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για
το σχολικό έτος 2017-2018, σσ. 1-2.
54 Εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: Φ3/134083/Δ4, 30-08-2019, σσ. 6,10.
Διαθέσιμο στο https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-09/document1.pdf
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Νέα Ελληνικά Β΄ ΕΠΑ.Λ.:
Ενότητα 4. Στην ενότητα αυτή εντάσσονται τα κείμενα του
Γ. Ψυχοπαίδη με τίτλο «Τέχνη και Κοσμικότητα» και του
Σ. Μυριβήλη με τίτλο «Το μαγικό ραβδάκι».
Ενότητα 6. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται το κείμενο της
Μ. Δούκα με τίτλο «Φιδότοπος».
Νέα Ελληνικά Γ΄ ΕΠΑ.Λ.:
Ενότητα Γ. Στην ενότητα αυτή εντάσσεται το άρθρο του Δ. Ζήβα
με τίτλο «Οι δημόσιοι χώροι της Αθήνας».

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Στις Οδηγίες μαθήματος της Πολιτικής Παιδείας55 επισημαίνεται ότι, μεταξύ άλλων,
σκοπός του μαθήματος είναι οι μαθητές:
→→ Να αντιληφθούν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ κοινωνίας-οικονομίας-πολιτικής και τη δική τους δυνατότητα αλληλεπίδρασης
μέσω των κοινωνικών θεσμών.
→→ Να εξοικειωθούν με τον τρόπο προσέγγισης των κοινωνικών προβλημάτων.
→→ Να προετοιμαστούν για τον ρόλο του ενεργού πολίτη.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

Πολιτική Παιδεία Α΄ ΕΠΑ.Λ.:
Κεφάλαιο 5. Η πολιτεία - η πολιτική κοινότητα
Κεφάλαιο 7.1. Το αξίωμα του πολίτη: ελεύθερος, υπεύθυνος και
ενεργός πολίτης
Κεφάλαιο 7.8. Ο εθελοντισμός
Κεφάλαιο 8.1. Ατομική και Συλλογική απόφαση
Κεφάλαιο 8.2. Κριτήρια λήψης ορθών αποφάσεων
Κεφάλαιο 8.3. Διαδικασία λήψης αποφάσεων

3. ΙΣΤΟΡΙΑ
Στις Οδηγίες του μαθήματος της Ιστορίας56 επισημαίνονται ως ειδικότεροι σκοποί
της διδασκαλίας στους μαθητές της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων,
οι παρακάτω:
→→ Να αντιληφθούν την πολυμορφία και τη διαπλοκή αιτιών που επηρεάζουν το ιστορικό γίγνεσθαι.
55 Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄
και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ τάξης (4ετούς) Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ.
έτους 2019-2020. εγκύκλιος Υ.Π.Ε.Θ υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: Φ3/134083/Δ4, 30-08-2019, σ.44.
Διαθέσιμη στο https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-09/document1.pdf
56 Υ.Α. Γ2/4219/20-08-1999 [ΦΕΚ 2319, τ. Β΄/31-12-1999], σ.29243
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→→ Να συνειδητοποιήσουν την ατομική και συλλογική ευθύνη των ανθρώπων για τη δημοκρατική λειτουργία της ανθρώπινης κοινωνίας.
→→ Να αναπτύξουν θετική στάση για τη συμμετοχή τους στο ιστορικό
γίγνεσθαι.
Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα μπορεί να συνδεθεί με τα παρακάτω διδακτικά αντικείμενα:

Ιστορία Α΄ ΕΠΑ.Λ.:
Κεφάλαιο 4Β. Η πνευματική και καλλιτεχνική Ελλάδα τον 19ο αι.
Κεφάλαιο 6Ε. Ο ελληνικός πολιτισμός τον 20ο αι.

4. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Στις Οδηγίες57 αναφέρεται ότι σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει τους μαθητές/
μαθήτριες σε επαφή τόσο με την ερευνητική μεθοδολογία όσο και με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε διάφορα επαγγέλματα και αντιστοιχούν στους
υφιστάμενους τομείς και ειδικότητες του ΕΠΑ.Λ., ενώ τονίζεται ο διαθεματικός χαρακτήρας του μαθήματος και η σύνδεσή του με τη Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων.
Ενότητα που συνδέεται με το Πρόγραμμα:
Μέρος Πρώτο. Κεφάλαιο Ι. Ολόκληρο το κεφάλαιο σχετίζεται με τα
χαρακτηριστικά της εργασίας με τη μέθοδο project. Ως εκ τούτου
αποτελεί ένα πολύτιμο βοήθημα για την υλοποίηση ομαδικών ή
ατομικών εργασιών.

5. ΖΩΝΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ) Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Στις Οδηγίες της Ζώνης Δημιουργικών Δραστηριοτήτων58 επισημαίνεται ότι με τις
δραστηριότητες που υλοποιούνται σε αυτή, οι μαθητές αναπτύσσουν πολύπλευρη
δραστηριότητα και μπορούν να πραγματοποιούν ποικίλες εκδηλώσεις με σκοπό τη
σύνδεση του σχολείου με την τοπική κοινωνία, ενώ η θεματολογία των δράσεων
μπορεί να αντληθεί από όλο το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (περιβάλλον, πολιτισμός, κοινωνικά θέματα, παρεμβάσεις στο σχολικό χώρο κ.ά.)

6. ΑΡΧΕΣ ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ (ΕΠΙΛΟΓΗΣ) Α΄ ΕΠΑ.Λ.
Στις Οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος59 αναφέρεται ότι στόχος είναι η κατάκτηση βασικών αρχών του γραμμικού και του αρχιτεκτονικού σχεδίου, ενώ είναι επιθυμητή η πρόκληση του ενδιαφέροντος και της περιέργειας των μαθητών/τριών με
τη χρήση εποπτικών μέσων που μπορεί να είναι αντικείμενα, σχέδια, γραφήματα
κάθε είδους, έντυπα, μακέτες κ.λπ., καθώς και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής τους με συλλογή έντυπου ή ψηφιακού υλικού, με, ατομικές και ομαδικές
57 Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: Φ3/132529/Δ4, 27-08-2019, σσ. 2-3.
Διαθέσιμη στο https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-08/odigies%20math.pdf
58 Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: Φ3/132529/Δ4, 27-08-2019, σ. 26-27.
Διαθέσιμη στο https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-08/odigies%20math.pdf
59 Εγκύκλιος Υ.ΠΑΙ.Θ υπ’ αριθμ. Αριθ. Πρωτ.: Φ3/132534/Δ4, 27-08-2019, σ. 3.
Διαθέσιμη στο https://www.alfavita.gr/sites/default/files/2019-08/odhghis%20arxitw.pdf
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εργασίες, ασκήσεις, παιχνίδι ρόλων, εννοιολογική χαρτογράφηση, μετακίνηση στο
πεδίο κ.λπ. Έτσι, στο πλαίσιο του μαθήματος θα μπορούσε να υλοποιηθεί ομαδική
εργασία σε σχέση, π.χ. με την αρχιτεκτονική των κτιρίων ή τη χαρτογράφηση των
μνημείων της πόλης.
Επιπροσθέτως, πολλά μαθήματα τομέων των ΕΠΑ.Λ. σχετίζονται με το Πρόγραμμα
και θα μπορούσαν να αποτελέσουν πλατφόρμα υλοποίησής του, όπως τα μαθήματα
του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών Β΄ ΕΠΑ.Λ. (Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό Σχέδιο, Ιστορία της Τέχνης, Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ) και του τομέα Δομικών Έργων,
Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (Τοπογραφία, Δομημένο
Περιβάλλον και Πολεοδομικές Εφαρμογές, Κτιριακά Έργα και Δομικά Υλικά).

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ

Τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων, όπως Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
και Πολιτιστικών Θεμάτων, αποτελούν ιδανική πλατφόρμα υλοποίησης του Προγράμματος. Ήδη από τη δεκαετία του ‘90 η έμφαση στην καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης και, πιο πρόσφατα, στην προώθηση της αειφορίας στο αστικό
και μη αστικό περιβάλλον είναι βασικός στόχος της εκπαίδευσης των μαθητών.
Μέσα στους σκοπούς του Προγράμματος είναι να γίνει πεδίο συνεργασίας και εκπαίδευσης για την ανάπτυξη του ενεργού πολίτη με αειφόρο συνείδηση, που νοιάζεται και δρα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του περιβάλλοντός του. Βασική
επιδίωξη είναι να δημιουργηθεί μία ομάδα σχολικών μονάδων, η οποία θα αποτελεί
πυρήνα εμπλοκής της σχολικής κοινότητας σε θέματα που αφορούν το άμεσο και
τοπικό περιβάλλον στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία, με όραμα ένα
σχολείο ανοικτό στην τοπική κοινωνία, που αφουγκράζεται τις ανάγκες της και
αξιοποιεί τις δυνάμεις της για ένα βιώσιμο μέλλον, προετοιμάζοντας τους περιβαλλοντικά και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους και υπεύθυνους ενεργούς πολίτες.

Εικ. 19 Μελέτη
πεδίου στο πρώην
οινοποιείο Βότρυς
στα Σεπόλια.

Άλλωστε, η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μαθητών και η σταδιακή εξέλιξή τους σε περιβαλλοντικά ευαίσθητους ενήλικες, που μεριμνούν και
ενδιαφέρονται για το περιβάλλον, η ενασχόλησή τους με θέματα βιωσιμότητας
του περιβάλλοντος και η προώθηση της συμμετοχής σε εθελοντικές δράσεις αποτελούν σημεία συνάντησης του Προγράμματος με αντίστοιχες σχολικές δραστηριότητες.
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Επομένως, «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» και οι δράσεις του μπορούν να αποτελέσουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων, με περιβαλλοντικό ή πολιτιστικό χαρακτήρα, με αντικείμενο το αστικό περιβάλλον ή την τέχνη
στην πόλη. Οι δράσεις του Προγράμματος όπως αναλύονται στην οικεία ενότητα,
θα μπορούσαν να ενσωματωθούν αυτούσιες στο σχέδιο υλοποίησης του προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων.

ΣΎΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ
ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ
ERASMUS+ KA229
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+ KA229 (συμπράξεις ανταλλαγών μεταξύ
σχολείων) αφορούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση διακρατικών συνεργασιών μεταξύ φορέων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον
τομέα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας ή σε
άλλον κοινωνικοοικονομικό τομέα. Μέσα από αυτές ενθαρρύνεται η συμμετοχή φορέων από διαφορετικούς χώρους, ώστε,
με την αλληλεπίδραση σε επίπεδο δεξιοτήτων και εμπειριών,
οι συμμετέχοντες φορείς να αυξάνουν την ικανότητά τους για
διεθνική συνεργασία και να παράγουν υψηλής ποιότητας καινοτόμα προϊόντα60 .
Εικ. 20
Τα Προγράμματα
Erasmus+

Εντός αυτού του πλαισίου δράσεων, το Πρόγραμμα θα μπορούσε να αποτελέσει
έμπνευση για ένα σχέδιο σύμπραξης με θέμα το αστικό περιβάλλον ή τον πολιτισμό ή τον εθελοντισμό. Έτσι, δραστηριότητες που υλοποιούνται στο Πρόγραμμα,
όπως η Μαθητική Διαβούλευση, η εθελοντική ανάδειξη και προστασία των μνημείων και οι προτάσεις ανάπλασης δημόσιων χώρων και βελτίωσης της αισθητικής
της πόλης, η δημιουργία τεχνημάτων, δύνανται να ενσωματωθούν σε ευρύτερα
σχέδια σύμπραξης, εφόσον υπηρετούν τους γενικούς σκοπούς τους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, το Πρόγραμμα παραμένει μια αυτόνομη Σχολική Δραστηριότητα με
τον δικό της σκοπό και τα δικά της παραδοτέα.
Επομένως, για εκπαιδευτικούς που το έχουν υλοποιήσει έστω για μια χρονιά, μπορεί να λειτουργήσει είτε ως αφόρμηση για ένα Πρόγραμμα Erasmus+ KA229 με
συναφές θέμα είτε ως «δεξαμενή» καλών πρακτικών στην ομαδοσυνεργατική
μάθηση, οι οποίες θα εφαρμοστούν, με τυχόν τροποποιήσεις, σε ένα Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα. Τα Προγράμματα Erasmus+ όπως και τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., θεμελιώνονται στην αρχή της συνεργατικότητας. Στηρίζονται δηλαδή, κατά βάσιν, στις ίδιες παιδαγωγικές αρχές, με το Πρόγραμμα «Το
παιδί, η πόλη και τα μνημεία».

60 Ανακτήθηκε στις 10/12/2019 από
https://www.iky.gr/el/erasmusplus-ka2/sxolikiekpedeusis-ka2
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Μέρος Β:

Σχεδιασμός και
εφαρμογή του
Προγράμματος
στο σχολείο
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Οργάνωση

ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΉΣ ΟΜΆΔΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
ΚΑΙ ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
Το πρώτο βήμα για την υλοποίηση του Προγράμματος είναι η ενημέρωση του συλλόγου των διδασκόντων της σχολικής μονάδας στην αρχή του σχολικού έτους με
στόχο τη συγκρότηση παιδαγωγικής ομάδας. Συνιστάται να γίνει μία σύντομη παρουσίαση των χαρακτηριστικών και της σημασίας του Προγράμματος σε όλους
τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας έτσι ώστε να δοθεί το κίνητρο και ο
χρόνος να δηλώσουν συμμετοχή. Είναι σκόπιμο να ενταχθεί το Πρόγραμμα στον
ετήσιο προγραμματισμού της σχολικής μονάδας, επειδή οι εκπαιδευτικοί και οι
μαθητές που θα συνεργαστούν στην υλοποίησή του θα πρέπει να είναι παρόντες
στην εορτή λήξης στην Τεχνόπολη.
Προτείνεται οι καθηγητές που θα συνεργαστούν στο Πρόγραμμα να είναι δύο ως
τέσσερις και, κατά προτίμηση, διαφορετικών ειδικοτήτων, για να προωθήσουν τη
διεπιστημονική προσέγγιση της εργασίας61 . Αν ενταχθεί σε ένα πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό), είναι απαραίτητο να συμμετέχουν τουλάχιστον δύο καθηγητές, οι οποίοι θα συνοδεύουν τους μαθητές στις
δραστηριότητες εκτός σχολείου (επισκέψεις, μελέτες πεδίου κ.λπ.). Βεβαίως, το
πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί και με τη συμμετοχή μόνο ενός καθηγητή (π.χ.
στο πλαίσιο ενός μαθήματος), όμως η εμπειρία δείχνει πως ο φόρτος εργασίας για
έναν μόνο εκπαιδευτικό είναι πολύ μεγάλος, ενώ, συχνά, η διάχυση στη σχολική
κοινότητα έχει μικρότερο αποτέλεσμα.
Σημειώνουμε ότι για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Προγράμματος δεν είναι
απαραίτητο η επιστημονική κατάρτιση του καθηγητή να είναι σχετική με το αντικείμενο, καθώς η δράση δεν απαιτεί εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις. Αυτό
που χρειάζεται είναι επιθυμία για δημιουργία, διάθεση να αφιερώσει χρόνο πέραν
του διδακτικού ωραρίου και αγάπη για την εργασία σε ομάδες (με τους άλλους
εκπαιδευτικούς του Προγράμματος στο σχολείο, και από άλλα σχολεία στις επιμορφωτικές συναντήσεις και στις εκδηλώσεις, και, κυρίως, με τους μαθητές).
61 Περισσότερα για την αρχή της διεπιστημονικής συνεργασίας των καθηγητών
βλ. Ματσαγγούρας, Ηλ. (2012) Η Καινοτομία των Ερευνητικών Εργασιών στο Νέο Λύκειο, Βιβλίο
Εκπαιδευτικού, Α΄ Λυκείου. Αθήνα: Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
- ΙΤΥΕ Διόφαντος, σσ. 21-22.
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Τέλος, είναι αναγκαίο να συμπληρωθεί και να υπογραφεί από τον διευθυντή/ διευθύντρια του σχολείου η δήλωση συμμετοχής, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) από την οργανωτική ομάδα της Τεχνόπολης στο
σχολείο.

ΈΝΤΑΞΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΟ ΕΠΙΘΥΜΗΤΌ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΌ ΠΛΑΊΣΙΟ
Τη δημιουργία παιδαγωγικής ομάδας ακολουθεί η απόφαση ένταξης της δράσης
σε ένα από τα παρακάτω πλαίσια τα οποία θα αποτελέσουν την πλατφόρμα υλοποίησής του:
α) Πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων του Υπουργείου Παιδείας
(Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων) ή Erasmus+
για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, Γενικό ή Επαγγελματικό, το οποίο υλοποιείται για ένα δίωρο ανά εβδομάδα, μετά το πέρας του ωρολογίου
προγράμματος, στον χώρο του σχολείου με τη συμμετοχή ενός έως
τριών καθηγητών (για το Erasmus+ υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία).
β) Μάθημα Ερευνητικής Δημιουργικής Δραστηριότητας (project) στο
Γενικό Λύκειο, δίωρο στην Α΄ Λυκείου και μονόωρο στη Β΄ Λυκείου, το
οποίο μπορεί να ανατεθεί σε καθηγητή οποιασδήποτε ειδικότητας.
γ) Δημιουργική Εργασία η οποία υλοποιείται για 6-8 ώρες τον χρόνο στο
πλαίσιο ενός μαθήματος, σε συγκεκριμένο τμήμα, στο Γενικό Λύκειο.
δ) Συνθετική Εργασία διάρκειας πολλών μηνών, στο πλαίσιο ενός ή περισσότερων μαθημάτων του Αναλυτικού Προγράμματος, είτε για το
Γυμνάσιο είτε για το Γενικό και το Επαγγελματικό Λύκειο.
ε) Ζώνη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων στα ΕΠΑ.Λ στην Α΄ Λυκείου και
αφορά ομάδες μαθητών από 12 έως 23 άτομα, που καλούνται να εκπονήσουν μια εργασία.
Οι περιπτώσεις β, γ, δ και ε εντάσσουν το Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» σε μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος και δυσχεραίνουν την παράλληλη παρουσία όλων των εκπαιδευτικών χωρίς όμως να αποκλείουν τη συνεργασία.
Ένας καθηγητής της παιδαγωγικής ομάδας θα εντάξει το Πρόγραμμα στο μάθημά
του και οι υπόλοιποι θα παρακολουθούν την εξέλιξη και θα συνδράμουν είτε με τη
συνοδεία στις δράσεις εκτός σχολείου είτε με διαδικτυακή συνεργασία, όπως θα
δούμε παρακάτω.
Σε κάθε περίπτωση το Πρόγραμμα είναι απαραίτητο να ενταχθεί σε κάποιο πλαίσιο
και σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις (πλην της β) θα πρέπει να αναφερθεί σε Πρακτικό Συλλόγου. Άλλωστε, η υλοποίηση της δράσης διευκολύνεται, όταν ο Σύλλογος
Διδασκόντων έχει ενημερωθεί από την αρχή, καθώς θα απαιτηθεί η έγκρισή του
για μετακινήσεις της ομάδας εντός του διδακτικού ωραρίου.
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ΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗ ΟΜΆΔΑΣ
ΜΑΘΗΤΏΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ

Εικ. 21 Ομάδα του
Προγράμματος
κατά τη διάρκεια
δραστηριότητας
στην πόλη.

Τον καθορισμό του πλαισίου υλοποίησης του Προγράμματος ακολουθεί η συγκρότηση της ομάδας των μαθητών. Στην περίπτωση που το Πρόγραμμα ενταχθεί
σε ένα ή περισσότερα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος, τότε οι εκπαιδευτικοί θα αφιερώσουν ένα
μέρος της διδακτικής ώρας για να παρουσιάσουν το
Πρόγραμμα στους μαθητές του τμήματος και να οργανώσουν μια συζήτηση για τη σημασία της συμμετοχής
τους σε αυτό. Χρήσιμο είναι να προβληθούν βίντεο και
φωτογραφίες από τις δράσεις που πραγματοποιούνται
στο Πρόγραμμα62 . Ακόμη, μαθητές του σχολείου που
έχουν συμμετάσχει κατά το παρελθόν στο Πρόγραμμα,
θα μπορούσαν να μιλήσουν για την εμπειρία τους και
να γίνουν οι πρεσβευτές στους συνομηλίκους τους. Σε περίπτωση που για πρώτη
φορά το σχολείο συμμετέχει σε αυτό, τότε συστήνεται να ζητηθεί η συνδρομή καθηγητών και μαθητών άλλου σχολείου, οι οποίοι θα μπορούσαν να παρουσιάσουν
τις δράσεις τους στο Πρόγραμμα (διάχυση).
Αν οι εκπαιδευτικοί της παιδαγωγικής ομάδας επιθυμούν να εμπλέξουν ακόμη περισσότερους μαθητές, θα μπορούσε ο καθένας να αναλάβει να υλοποιήσει μέρος
του Προγράμματος με το δικό του τμήμα και η παράλληλη δράση των μαθητών
να καταλήξει σε μια σύνθεση στο τέλος αλλά και σε κοινές επισκέψεις, αν είναι
πρακτικά δυνατό.
Στην περίπτωση που προκριθεί η λύση του προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, θα ήταν προτιμότερο να γίνει ανοικτή πρόσκληση σε μαθητές από όλες
τις τάξεις μέσω προφορικών ανακοινώσεων των εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής
ομάδας στην πρωινή συγκέντρωση αλλά και μέσω αφισών στον πίνακα ανακοινώσεων και ανάρτησης στην ιστοσελίδα του σχολείου, ώστε να είναι ενήμεροι και
οι γονείς για τη δυνατότητα συμμετοχής των παιδιών τους63 . Συνήθως, μετά την
παρέλευση δέκα ημερών, διάστημα κατά το οποίο οι μαθητές δηλώνουν συμμετοχή στο πρόγραμμα, ορίζεται μια ημερομηνία συνάντησης μαζί τους μετά το πέρας
του ωραρίου (π.χ. μια Παρασκευή του Οκτωβρίου 2-4 μ.μ). Σε αυτή την εναρκτήρια
συνάντηση θα παρουσιαστεί από τους εκπαιδευτικούς το Πρόγραμμα και οι στόχοι
του64 .
Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των μαθητών που θα αποτελέσουν την ομάδα του Προγράμματος, προτείνεται να κυμανθεί από 15 έως 30. Μικρός αριθμός μαθητών σημαίνει λιγότεροι εκκολαπτόμενοι πολίτες, οι οποίοι θα ζήσουν την εμπειρία της
συμμετοχής και της ομαδοσυνεργατικής δράσης, συστατικών στοιχείων της ενεργού πολιτειότητας αλλά και, συχνά, μικρότερο αποτύπωμα στο σχολείο. Όπως έχει
αναφερθεί στην εισαγωγή, το Πρόγραμμα επιδιώκει να εμπλέξει μεγάλο αριθμό
νέων από όλα τα σχολεία της Αθήνας και να τους ενθαρρύνει να δραστηριοποιηθούν για τον δημόσιο χώρο και τη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Από την άλλη
πλευρά, μια ομάδα στην οποία θα συμμετέχουν πολύ περισσότεροι από 30 μαθητές αποδεικνύεται δύσκολη στον συντονισμό αλλά και στη διατήρηση της συνοχής
της. Εντούτοις, αν παρατηρηθεί μεγάλη προθυμία για συμμετοχή, κάτι που είναι
62 Παράδειγμα σχετικού βίντεο διάχυσης:
https://www.youtube.com/watch?v=lPQDzYPTdLI&feature=youtu.be
63 Παράδειγμα ανάρτησης σε σχολική ιστοσελίδα:
http://53lyk-athin.att.sch.gr/index.php/news-events?start=20
64 Το βίντεο προώθησης του Προγράμματος:
https://www.youtube.com/watch?v=UES2NjgFq5Y
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ευκταίο, θα μπορούσαν οι εκπαιδευτικοί να συνθέσουν δύο μεγάλες ομάδες των
15-25 μαθητών που θα ενταχθούν σε ξεχωριστά προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων με παρεμφερές θέμα κάτω από την «ομπρέλα» του προγράμματος «Το
παιδί, η πόλη και τα μνημεία». Το ένα πρόγραμμα θα μπορούσε να δίνει έμφαση
στα γκράφιτι, το άλλο στα γλυπτά κ.ο.κ. Η κάθε ομάδα θα έχει τις δικές της ώρες
και μέρες συνάντησης. Σε μια τέτοια περίπτωση θα μπορούσαν να οργανώνονται
κοινές επισκέψεις και μελέτες πεδίου, εφόσον δεν διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Σε περίπτωση υλοποίησης του προγράμματος σε μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος, θα είναι καλό, πρώτα απ’ όλα, να συναποφασιστούν από τους μαθητές
του τμήματος και τον εκπαιδευτικό οι ώρες που θα αφιερωθούν στην υλοποίηση
του Προγράμματος (σε σχέση με τα οικεία κεφάλαια του σχολικού βιβλίου). Έτσι,
ο εκπαιδευτικός εξασφαλίζει ότι δεν θα καθυστερήσει η πρόοδος του μαθήματος
μέσα στη σχολική χρονιά, προλαμβάνοντας τυχόν σχετικά παράπονα.
Αντιθέτως, η υλοποίηση της δράσης μέσω των προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων δεν προσκρούει σε τέτοια κωλύματα, αφού εξαρχής η συμμετοχή των μαθητών και εκπαιδευτικών προϋποθέτει ότι θα αφιερώνουν μέρος του ελεύθερου
χρόνου τους μετά το πέρας του ωραρίου.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΓΟΝΈΩΝ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ
ΣΤΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ
Παρά το ότι θεμέλιο του Προγράμματος είναι η εθελοντική συμμετοχή των μαθητών, εντούτοις πρέπει να τονιστεί ότι χρειάζεται απαραιτήτως η έγκριση των
γονέων, στην περίπτωση που το Πρόγραμμα υλοποιηθεί ως σχολική δραστηριότητα. Ακόμη, όμως, και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (π.χ. ερευνητική εργασία),
συστήνεται να έχει εξασφαλιστεί η έγγραφη συγκατάθεση του κηδεμόνα για τη
συμμετοχή του παιδιού 65 και για την πιθανή εμφάνιση του προσώπου του σε φωτογραφίες και βίντεο 66 για δύο λόγους: πρώτον, για να έχουν γνώση οι κηδεμόνες
ότι το παιδί τους συμμετέχει σε μια πρωτοποριακή δράση με σημαντικά οφέλη για
το ίδιο και για την κοινότητα και, δεύτερον, για να είναι εγκαίρως ενημερωμένοι ότι
προγραμματίζονται δραστηριότητες εκτός σχολείου, κατά τη διάρκεια της χρονιάς,
για τις οποίες θα πρέπει κάθε φορά να δίνουν την έγγραφη συγκατάθεσή τους ̇
επίσης ότι ενδέχεται να δημοσιευθούν φωτογραφίες με τις δράσεις των μαθητών
σε ιστότοπους του Προγράμματος ή του σχολείου.
Για το τελευταίο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μην
παραμελούν την έγγραφη εξουσιοδότηση των κηδεμόνων που δίνεται σε ειδικό
έντυπο. Ας σημειωθεί ότι οι συντονιστές του Προγράμματος (Τεχνόπολη) αποστέλλουν εγκαίρως στα σχολεία που συμμετέχουν, έγγραφες φόρμες, σύμφωνες με τα
ευρωπαϊκά πρότυπα, για την έγκριση της εμφάνισης του μαθητή σε οπτικοακουστικό υλικό. Οι προαναφερθείσες δηλώσεις και εγκρίσεις, μαζί με όσες συγκεντρώνονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς για τις επισκέψεις, καλό είναι να φυλάσσονται στο
αρχείο του σχολείου τουλάχιστον για ένα έτος μετά το πέρας του Προγράμματος.
65 Βλ. ενδεικτικό έντυπο σχολείου διαθέσιμο στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/ypeuthini-dilosi-goneon-gia-programma
66 Βλ. υπόδειγμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, διαθέσιμο στο
https://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ
ΓΝΩΡΙΜΊΑΣ ΤΗΣ ΟΜΆΔΑΣ
(ICE BREAKING ACTIVITIES)
Παρά το γεγονός ότι συχνά στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η σύνθεση
μεγάλων ομάδων εμπλέκει μαθητές που ήδη γνωρίζονται καλά μεταξύ τους είτε
πρόκειται για ομοιογενή τμήματα είτε για διατμηματικές ομάδες, εντούτοις κάθε
νέα ομάδα αποτελεί και μια νέα σύνθεση, διαφορετική ως προς τη δράση της και
τον χαρακτήρα της από το τμήμα ή την τάξη. Γι΄αυτό, συνήθης καλή πρακτική, πριν
να ξεκινήσουν οι εργασίες, είναι να αφιερωθεί μια ώρα στη γνωριμία των μελών
της ομάδας.
Δραστηριότητες γνωριμίας υπάρχουν δεκάδες, ανάλογα και με την ηλικία. Αποσκοπούν στην ενδυνάμωση των δεσμών της ομάδας, στην ενίσχυση της συνεργασίας
και της αλληλεγγύης και δεν απαιτούν τίποτε άλλο παρά κέφι, χιούμορ και απλά
υλικά. Τρεις από αυτές οι οποίες έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς, θα μπορούσαν να
είναι οι παρακάτω:
α) Η ομάδα μαθητών-καθηγητών σχηματίζει έναν μεγάλο κύκλο με μικρή απόσταση του ενός από το άλλο άτομο. Ένας από τους καθηγητές έχει μαζί του ένα κουβάρι κλωστή. Συστήνεται εν συντομία
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα) και δηλώνει τι τον παρακίνησε να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα ή ποιες προσδοκίες έχει από τη συμμετοχή
του. Στη συνέχεια, κρατώντας σταθερά την άκρη του νήματος με το
ένα χέρι, πετάει το κουβάρι με το άλλο σε κάποιο μέλος της ομάδας
που βρίσκεται απέναντί του. Εκείνο συστήνεται πάλι και εκφράζει τις
προσδοκίες του. Με τη σειρά του, κρατώντας με το ένα χέρι το νήμα
από το σημείο που ξετυλίγεται, χωρίς να το αφήνει, πετάει το κουβάρι σε κάποιο άλλο μέλος απέναντί του το οποίο κάνει το ίδιο. Όταν
όλη η ομάδα έχει πετάξει το κουβάρι μέχρι να φτάσει στο τελευταίο μέλος, θα διαπιστωθεί ότι έχει δημιουργηθεί μέσα στον κύκλο
ένα πυκνό πλέγμα, ένα δίκτυο νήματος που συνδέει τον έναν με τον
άλλο. Με αυτό τον τρόπο όλα τα μέλη έχουν δικτυωθεί, έχουν συνδεθεί, γίνονται πλέον μια «μονάδα» που αποτελείται από ξεχωριστά
άτομα, άρρηκτα δεμένα.
β) Η ομάδα χωρίζεται σε δύο μέρη: Στα ζευγάρια και στους βοηθούς
τους. Τα ζευγάρια στέκονται πλάτη με πλάτη όσο πιο κοντά γίνεται ο
ένας στον άλλο, ώστε να ακουμπούν μεταξύ τους. Οι δυο βοηθοί τοποθετούν στα σημεία επαφής (αγκώνες, πλάτη, κεφάλι, πόδια κ.λπ.)
από ένα φύλλο χαρτί Α4, το οποίο το ζευγάρι πρέπει να κρατήσει
χωρίς να πέσει κάτω. Τα φύλλα τοποθετούνται σταδιακά από τα πιο
εύκολα σημεία επαφής (π.χ. τα δυο πίσω μέρη των κεφαλιών) ως τα
πιο δύσκολα (π.χ. τα πόδια) με τρόπο ώστε να μην πέφτουν. Σκοπός
για τα ζευγάρια είναι, χωρίς ο ένας να βλέπει τον άλλο, να συνεργαστούν, με τη συνδρομή των βοηθών, και να κρατήσουν για λίγα
δευτερόλεπτα αυτό που τους «ενώνει», αυτά τα φύλλα χαρτιού 67.
Με αυτό τον τρόπο ενθαρρύνεται η προσπάθεια μιας μικροομάδας
να πετύχει ένα κοινό στόχο, προωθείται η εμπιστοσύνη, χωρίς αυτή
να βασίζεται απαραίτητα στην επαφή «πρόσωπο με πρόσωπο» και
αποκαλύπτεται ότι, χωρίς τη συμμετοχή και των τεσσάρων, δεν θα
μπορούσε να υποστηριχθεί ούτε κάτι τόσο, φαινομενικά, απλό, δηλαδή να στερεωθούν λίγα φύλλα χαρτιού.
67 Για μια παρουσίαση της δραστηριότητας βλ.
https://www.youtube.com/watch?v=iV53bKvwQfs
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γ) Η ομάδα σχηματίζει έναν κύκλο και ο ένας κρατά τον άλλο από το
χέρι. Στη συνέχεια, κλείνουν τα μάτια, αφήνουν τα χέρια ελεύθερα,
τα απλώνουν προς το κέντρο και κινούνται ελαφρά προς αυτό, μέχρι
να πιάσουν τα χέρια κάποιου άλλου στο μέσο του κύκλου. Κάθε χέρι
πιάνει μόνο ένα άλλο χέρι. Αφού όλοι ανοίξουν τα μάτια, πρέπει να
λύσουν τον «κόμπο» που δημιούργησαν, χωρίς να λυθούν τα χέρια,
δηλαδή, χωρίς κάποιο χέρι να μένει χωρίς να πιάνει κάποιο άλλο, και
χωρίς να δίνονται προφορικές οδηγίες γι΄ αυτό. Η επικοινωνία γίνεται
μόνο με νεύματα. Σκοπός είναι να επανέλθει η ομάδα στον αρχικό
σχηματισμό 68 .

ΕΠΙΛΟΓΉ ΘΈΜΑΤΟΣ
ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΚΑΤΑΙΓΙΣΜΌ ΙΔΕΏΝ
ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΈΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΕΣ
Η επιλογή του επιμέρους θέματος εργασίας για την ομάδα μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους υπό μια προϋπόθεση: να αποτελεί το προϊόν δημοκρατικής συζήτησης και κατάθεσης προτάσεων από αρκετούς
μαθητές και όχι απλά μια πρόταση των καθηγητών η οποία θα γίνει αναγκαστικά αποδεκτή από τους μαθητές λόγω της «αυθεντίας»
τους. Για να ενθαρρυνθεί η μαθητική πρωτοβουλία, οι εκπαιδευτικοί οργανώνουν μια συνάντηση αφιερωμένη στον καταιγισμό ιδεών
(brainstorming) με κεντρικό άξονα, τον δημόσιο χώρο. Αν οι μαθητές είναι πολύ διστακτικοί
στο να προτείνουν θέματα (συχνά συμβαίνει
στις μικρότερες ηλικίες), οι εκπαιδευτικοί θα
μπορούσαν να δώσουν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα, για να τους παρακινήσουν. Σε καμία περίπτωση, όμως, δε θα τα προβάλουν ως
έτοιμες προτάσεις. Έτσι, ως παράδειγμα θα μπορούσε να προταθεί κάποιο θέμα
από τα παρακάτω:
→→ ένα γλυπτό στην πόλη μας (όχι κάποιο συγκεκριμένο, αυτό πρέπει να
το προτείνουν οι μαθητές)
→→ ένα ερειπωμένο νεοκλασικό κτίριο στη γειτονιά μας
→→ τα γκράφιτι στο σχολείο ή στη γειτονιά
→→ ένα μοντέρνο έργο τέχνης σε μια πλατεία
→→ μια διαδρομή με αισθητικό ή ιστορικό ενδιαφέρον μέσα στην πόλη
(π.χ. στη συνοικία Ψυρρή ή στα Άνω Πετράλωνα).

Εικ. 22 Καταιγισμός
ιδεών στην
ολομέλεια.

Σε πρακτικό επίπεδο, στο σχολείο, μια συνάντηση καταιγισμού ιδεών θα μπορούσε να οργανωθεί ως εξής: Η ομάδα συγκεντρώνεται στην αίθουσα εκδηλώσεων ή
στην τάξη και διαμορφώνει έναν κύκλο με τους μαθητές καθήμενους. Ο καθένας
παραλαμβάνει ένα στυλό και αυτοκόλλητα χαρτάκια σημειώσεων ή χαρτιά Α4 (σε
αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί κολλητική ταινία για να αναρτηθούν). Οι καθηγητές μπορούν να προβάλουν εκ νέου το βίντεο του Προγράμματος ως αφόρμηση.
Κάθε μαθητής έχει στη διάθεσή του 10 λεπτά, για να γράψει την πρότασή του
στο χαρτάκι (π.χ. τα γκράφιτι στην παιδική χαρά απέναντι στο σχολείο μας ή το
68 Για μια παρουσίαση της δραστηριότητας βλ.
https://www.youtube.com/watch?v=KahMCA0bR7s
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ερειπωμένο νεοκλασικό κτίριο της οδού… στα Πατήσια). Στο τέλος του δεκαλέπτου ένας μαθητής -που έχει οριστεί από την αρχή- συγκεντρώνει τα χαρτάκια και
αρχίζει να τα αναρτά διαβάζοντας συγχρόνως τις προτάσεις μεγαλόφωνα. Με τη
βοήθεια των καθηγητών, κάθε φορά που συναντά προτάσεις της ίδιας κατηγορίας, τις ομαδοποιεί τοποθετώντας τις δίπλα δίπλα, δηλαδή όσες αφορούν γλυπτά
τις τοποθετεί μαζί, σε κάποια απόσταση τοποθετεί όσες αφορούν γκράφιτι κ.ο.κ.
Έτσι, η τελική εικόνα των ιδεών θα μας δείχνει και τις πλειοψηφούσες τάσεις69.
Αφού τοποθετηθούν τα χαρτάκια, η ομάδα μπορεί να έχει μια συνολική εικόνα και
να ψηφίσει για τις τρεις επικρατέστερες από τις οποίες θα επιλέξουν τελικά μια.
Το πιθανότερο είναι πολλές ιδέες να είναι παρεμφερείς ή και ταυτόσημες (π.χ. ένα
εικαστικό έργο στη γειτονιά είναι πιο πιθανό να αποτελέσει πρόταση περισσοτέρων μαθητών) και, έτσι, η τελική επιλογή να γίνει ευκολότερη. Σε κάθε περίπτωση
επιδιώκεται η ευρύτερη δυνατή συναίνεση και η κλήρωση επιλέγεται μόνο ως
έσχατο μέσο, καθώς ενδιαφέρει οι μαθητές να υιοθετήσουν την πρόταση ως κοινή
συνισταμένη των ιδεών τους και όχι ως τυχαία επιλογή ή «εξωτερική» επιβολή από
τους καθηγητές.
Αν ο καταιγισμός ιδεών αποδεικνύεται δύσκολος στο σχολείο, ίσως διότι οι μαθητές δυσκολεύονται να εκφραστούν ελεύθερα μπροστά στους συμμαθητές ή στους
καθηγητές τους, δεν χρειάζεται να επιβληθεί οπωσδήποτε η παραπάνω διαδικασία.
Η τεχνολογία παρέχει αποτελεσματικά εργαλεία για να διευκολύνει τον καταιγισμό
ιδεών ανώνυμα από το σπίτι. Ένα από τα πλέον δοκιμασμένα δωρεάν εργαλεία
web 2.0. για brainstorming, εύκολο στη χρήση, είναι το Padlet 70 , το οποίο δίνει τη
δυνατότητα σε πολλούς χρήστες συγχρόνως ή ασύγχρονα να αναρτούν σε έναν
εικονικό πίνακα ανακοινώσεων τις προτάσεις τους και να τις διανθίζουν με εικόνες,
αν το επιθυμούν. Έτσι, οι μαθητές μπορούν να γράφουν τις ιδέες τους από το σπίτι
και η ομάδα στην επόμενη συνάντησή της να αναγνώσει και να ψηφίσει αυτή που
προτιμά ανάμεσα στις ανώνυμες προτάσεις οι οποίες θα προβάλλονται σε προτζέκτορα στο εργαστήριο υπολογιστών ή στην αίθουσα εκδηλώσεων ή στην τάξη.
Τέλος, μετά την ανάδειξη του θέματος πάνω στο οποίο θα εργαστεί η ομάδα, θα
δοθεί ο κατάλληλος τίτλος στην εργασία, ο οποίος θα αναγράφεται και στα επίσημα έντυπα του σχολείου, όποτε χρειάζεται. Ένας εύστοχος τίτλος είναι πολύ χρήσιμος στην ομάδα, γιατί γίνεται η πυξίδα της για τις δράσεις όλης της χρονιάς.

ΔΙΑΤΎΠΩΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΏΝ ΕΡΩΤΗΜΆΤΩΝ
ΚΑΙ ΣΚΟΠΏΝ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη κάθε ερευνητικής εργασίας είναι η σαφής
διατύπωση του σκοπού της έρευνας και των ερωτημάτων τα οποία καλούνται οι
μαθητές να απαντήσουν με την έρευνά τους. Τα ερευνητικά ερωτήματα, πάντοτε
συναφή με το θέμα, θα μπορούσαν να έχουν την εξής ενδεικτική μορφή:
→→ Πότε δημιουργήθηκε το μνημείο και από ποιον;
→→ Ποια υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του;
69 Για μια παρουσίαση της δραστηριότητας. Διαθέσιμη στο
https://www.youtube.com/watch?v=PRXzHpl5yA8
70 Οδηγίες για το Padlet. Διαθέσιμες στα
https://www.youtube.com/watch?v=iNqYeMI_pM4 https://www.youtube.com/watch?v=qEatmGxbGzU
https://www.youtube.com/watch?v=JQj8yJLZn8g
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→→ Ποιοι έλαβαν την πρωτοβουλία ή ενέκριναν την υλοποίησή του;
→→ Πώς αντιδρά η γειτονιά απέναντι σε αυτό;
→→ Ποια η σχέση του με το αστικό περιβάλλον γύρω του;
→→ Ποιο μήνυμα εκπέμπει το έργο αυτό και πώς το αντιλαμβάνονται οι
περαστικοί;
→→ Έχει επιδράσει θετικά ή αρνητικά στη διάθεση των κατοίκων της πόλης και πώς;
Απαντήσεις σε ερωτήματα σαν αυτά, με τελικό σκοπό την ανάδειξη, την προστασία
ή την αποκατάσταση του εικαστικού έργου ή μνημείου ή δημοσίου χώρου μπορούν να αποτελέσουν τον γνώμονα για το παραγόμενο αποτέλεσμα της εργασίας
των μαθητών. Οι μαθητές έχοντας υπόψη ότι στην εργασία τους, όποια μορφή κι
αν έχει αυτή, θα πρέπει οπωσδήποτε να απαντώνται τα ερευνητικά ερωτήματα
που τέθηκαν, δεν θα χαθούν σε ασάφειες και δεν θα αποκλίνουν από τον σκοπό
της έρευνας.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΆΜΜΑΤΟΣ:
Συχνή αδυναμία κατά την εκπόνηση ομαδικών σχολικών εργασιών αποτελεί η έλλειψη ενός σαφούς χρονοδιαγράμματος και η τήρησή του. Η δημιουργία του δεν
είναι εύκολη υπόθεση, είναι, όμως, από τα κύρια συστατικά μιας καλής οργάνωσης
ενός πολύμηνου project. Πιο σημαντική βέβαια από την πιστή τήρηση εκτεταμένου χρονοδιαγράμματος είναι η ικανότητα της προσαρμογής και της ευελιξίας,
κάθε φορά που εμφανίζονται δυσκολίες. Γι’ αυτό είναι καθοριστικό να έχουν προβλεφθεί εναλλακτικές ημερομηνίες για κάποιες δράσεις, κυρίως για τις επισκέψεις
εκτός σχολείου, καθώς συχνά μπορεί να εμφανιστεί ως εμπόδιο η κακοκαιρία, ένα
προγραμματισμένο διαγώνισμα συναδέλφου ή μια ασθένεια. Άλλωστε, και οι συναντήσεις στο σχολείο μπορεί να ακυρωθούν κάποιες φορές λόγω έκτακτων γεγονότων. Γι' αυτό είναι απαραίτητο οι εκπαιδευτικοί να έχουν προγραμματίσει την
ολοκλήρωση της εργασίας περίπου ένα μήνα (τέλη Μαρτίου) πριν από την παρουσίασή της στην Τεχνόπολη.
Καλή πρακτική συνιστά η εκτύπωση και η ανάρτηση σε εμφανές σημείο στην αίθουσα συναντήσεων της ομάδας του χρονοδιαγράμματος71 με τις εργασίες σε κάθε
συνάντηση και με τις προγραμματισμένες μελέτες πεδίου και επισκέψεις έως και
την εορτή λήξης. Με αυτό τον τρόπο, το χρονοδιάγραμμα γίνεται μια διαρκής και
έγκαιρη υπενθύμιση για τις υποχρεώσεις της ομάδας και απαλλάσσει από το άγχος
της τελευταίας στιγμής. Κατά τη δημιουργία του λαμβάνονται υπόψη οι αργίες
και άλλες ημέρες δεσμευμένες για άλλες σχολικές δραστηριότητες. Το χρονοδιάγραμμα μπορεί να αναθεωρείται κατά τη διάρκεια της χρονιάς, όμως ως σημεία
αναφοράς πρέπει πάντα να παραμένουν η εορτή λήξης στην Τεχνόπολη και οι προγραμματισμένες συναντήσεις.
Χρήσιμο ψηφιακό εργαλείο για την οργάνωση χρονοδιαγράμματος, δοκιμασμένο
από χιλιάδες εκπαιδευτικούς ανά τον κόσμο, είναι το Google Calendar72 . Χάρη σε
αυτό κάθε μέλος της ομάδας μπορεί να συντονίζεται με όλους και να αναρτά υπενθυμίσεις και στόχους ανά πάσα στιγμή, μέσω ενός κοινού λογαριασμού Google ή
71 Ένας ενδεικτικός προγραμματισμός θα μπορούσε να έχει αυτή τη μορφή.
https://drive.google.com/open?id=1W-2OE1MrvCvFG96YDUg7ICzL8pSL2a4m
72 Για οδηγίες για το Google Calendar. Διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=TsgBNi8YEs0&t=9s
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ατομικών λογαριασμών, εφόσον το ημερολόγιο καταστεί κοινόχρηστο. Άλλο χρηστικό εργαλείο που λειτουργεί όχι μόνο ως χρονοδιάγραμμα αλλά και ως ιστορικό
παρακολούθησης της εξέλιξης του Προγράμματος είναι η δωρεάν εφαρμογή χρονογραμμής Timetoast 73 . Αμφότερες οι εφαρμογές είναι εύκολες στη χρήση, επιτρέπουν την ασύγχρονη χρήση από πολλούς χρήστες και, εν τέλει, αποτελούν τεκμήριο της προόδου της εργασίας για όσους θα ήθελαν να ελέγξουν πώς εξελίχθηκε
μέσα στη χρονιά.

ΈΓΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ
ΣΎΛΛΟΓΟ ΔΙΔΑΣΚΌΝΤΩΝ
Το τελευταίο βήμα στο οργανωτικό μέρος της υλοποίησης του Προγράμματος είναι
η έγκρισή του από τον σύλλογο διδασκόντων. Προτείνεται η σύνταξη πρακτικού
να ακολουθήσει τα προηγούμενα βήματα, κυρίως στην περίπτωση που οι εκπαιδευτικοί αποφασίσουν την υλοποίηση του Προγράμματος ως Περιβαλλοντικού ή
Πολιτιστικού, διότι θα πρέπει πρώτα να έχουν αποφασίσει τις ημέρες και ώρες
συνάντησης, την ομάδα μαθητών, τον τίτλο καθώς και το γενικό χρονοδιάγραμμα
με ορισμένους επιμέρους στόχους της δράσης, στοιχεία που θα σημειωθούν στο
«σχέδιο υποβολής προγράμματος» προς τη Δ.Δ.Ε. Στην περίπτωση που το εντάξουν στις δράσεις ενός προγράμματος Erasmus+ ΚΑ2, ας έχουν υπόψη ότι οι αιτήσεις κατατίθενται συνήθως κάθε Φεβρουάριο ή Μάρτιο και η αίτηση εγκρίνεται το
καλοκαίρι, ώστε το πρόγραμμα να υλοποιηθεί την επόμενη σχολική χρονιά.
Τυπικά, η έγκριση χρειάζεται αν το Πρόγραμμα υλοποιηθεί ως πρόγραμμα Σχολικών Δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικό, πολιτιστικό), ως Ερευνητική Εργασία στο
Γενικό Λύκειο (σημειώνεται στο πρακτικό ο τίτλος της εργασίας και ο αναλαμβάνων εκπαιδευτικός) ή ως Δημιουργική Εργασία στο Γενικό Λύκειο (σημειώνεται ο
τίτλος της εργασίας, η συνάφεια με το μάθημα του Αναλυτικού Προγράμματος στο
οποίο εντάσσεται και το όνομα του καθηγητή), αλλά και ως δράση στο πλαίσιο της
Ζώνης Βιωματικών Δραστηριοτήτων (ΖΒΔ) στο ΕΠΑΛ. Στην περίπτωση της συνθετικής εργασίας διάρκειας πολλών μηνών για ένα οποιοδήποτε μάθημα πλην της
Ερευνητικής Εργασίας, δεν χρειάζεται η σύνταξη πρακτικού για την υλοποίηση του
Προγράμματος. Εμείς προτείνουμε, όμως, και σε αυτή την περίπτωση να επιδιώκει
ο εκπαιδευτικός τη σύνταξη πρακτικού στο οποίο να αναφέρεται η υλοποίηση του
Προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» Σκοπός αυτής της κίνησης είναι
να φαίνεται ότι όχι μόνο ένας εκπαιδευτικός, αλλά ολόκληρη η σχολική κοινότητα
αγκαλιάζει το Πρόγραμμα και να ενθαρρύνεται η εκ νέου συμμετοχή τις επόμενες
χρονιές. Άλλωστε, είναι πάντα ευκολότερη η οργάνωση εξωδιδακτικών δράσεων,
όταν ο σύλλογος διδασκόντων γνωρίζει ότι υλοποιείται ένα πρόγραμμα που έχει
αντίκτυπο στο σύνολο του σχολείου και όχι μια δράση που αποτελεί ατομική υπόθεση ενός καθηγητή για το μάθημά του.

73 Οδηγίες για το Timetoast. Διαθέσιμες στα
https://www.youtube.com/watch?v=cRaA6GZN0hk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2SaoptaZsnE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VKeCsu3iXRM
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Έρευνα και σύνθεση

ΕΚΤΕΝΉΣ ΓΝΩΡΙΜΊΑ
ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ
Τις πρώτες συναντήσεις που αποσκοπούν στην οργάνωση και συνοχή της ομάδας ακολουθεί μια συνάντηση αναλυτικότερης γνωριμίας με το αντικείμενο του
Προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να οργανώσουν αυτή τη δραστηριότητα αξιοποιώντας τις γραπτές και ψηφιακές πηγές που παραθέτουμε στο σχετικό
παράρτημα ή άλλες της επιλογής τους σχετικά με την τέχνη, τα μνημεία και τους
δημόσιους χώρους στο αστικό περιβάλλον, με επίκεντρο πάντα την την Αθήνα. Θα
επιδιώξουν να εξηγήσουν συνοπτικά τι ονομάζουμε γλυπτό, τι ονομάζουμε εικαστική τέχνη του δρόμου, ποιος μπορεί να είναι ένας street artist και πώς δημιουργεί
το έργο του, γιατί ένα κτίριο θεωρείται αρχιτεκτονικό μνημείο, πού συναντάμε
πολλά αρχιτεκτονικά μνημεία και γιατί, τι αποτελεί βανδαλισμό και τι εικαστική
παρέμβαση. Στόχος είναι να αναγνωρίζουν οι μαθητές, σε γενικές γραμμές, τις μορφές τέχνης που συναντούμε στην πόλη. Για να επιτευχθεί αυτό, προτείνεται να
χρησιμοποιηθούν συγκεκριμένα παραδείγματα και όχι γενικές θεωρητικές προσεγγίσεις περί αισθητικής. Ας μην υποτιμηθεί πως η ομάδα αποτελείται από εφήβους
μαθητές, οι οποίοι πιθανόν να έχουν ελάχιστη επαφή με την τέχνη, και όχι από
φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών.
Γι΄ αυτό είναι σημαντικό να προβληθούν αρκετές εικόνες ή/και βίντεο74 από γκράφιτι, γλυπτά, ποικίλες αρχιτεκτονικές δομές (νεοκλασικά ή μοντέρνα κτίρια, δημόσια ή ιδιωτικά κ.λπ.) που βρίσκονται στην Αθήνα και να γίνει μια αρχική συζήτηση
με τους μαθητές για το τι θεωρούν οι ίδιοι ωραίο, ενδιαφέρον ή αξιοπρόσεκτο.
Προτείνεται μάλιστα να επισημάνουν οι μαθητές μορφές τέχνης που υπάρχουν
στη συνοικία τους ή κάπου αλλού και οι οποίες τους προσέλκυσαν το ενδιαφέρον
(π.χ. ένα γκράφιτι σε έναν τοίχο γειτονικού σχολείου ή ένα γλυπτό στο κοντινό
74 Για τη δημόσια γλυπτική:
Γλυπτά της Αθήνας, atenistas. Πλήρης οδηγός, διαθέσιμος στο
http://www.athenssculptures.com/
Για τα αρχιτεκτονικά μνημεία:
α) Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Εκτενής καταγραφή
αθηναϊκών μνημείων, διαθέσιμη στο http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx
β) Καταγραφή και Ανάδειξη κτιρίων του 19ου και του 20ου αιώνα στην Αθήνα, MOnuMENTA
(σε εξέλιξη). Διαθέσιμος στο https://docathens.org/gr
γ) Μνημεία στην Ελλάδα:, περιγραφή και πληροφορίες: Κόμβος Οδυσσέας, ΥΠ.ΠΟ.Α.
Διαθέσιμος στο http://odysseus.culture.gr/
Για τη street art στην Αθήνα:
Greek street art. Διαθέσιμο στο https://www.greekstreetart.gr/
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πάρκο), χωρίς να γνωρίζουν απαραίτητα το ιστορικό δημιουργίας τους. Σημασία
έχει να έρθουν σε επαφή με τη δημόσια τέχνη στο αστικό περιβάλλον και, για πρώτη φορά ίσως, να της αφιερώσουν χρόνο. Αυτό, άλλωστε, θα κάνουν κατεξοχήν
κατά τη διάρκεια του πολύμηνου project.
Αν οι εκπαιδευτικοί επιθυμούν να αξιοποιήσουν ως αφόρμηση περισσότερο υλικό,
τότε μπορούν να αφιερώσουν μια δεύτερη συνάντηση γι’ αυτό το θέμα και να
εμπλουτίσουν τη συζήτηση, παρακινώντας τους μαθητές να περιγράψουν τη δική
τους σχέση με τη δημόσια τέχνη στην πόλη. Οι ίδιοι μπορούν να παρακινήσουν
τους πιο διστακτικούς μαθητές με ερωτήσεις, όπως:
→→ Έχετε παρατηρήσει κάποιας μορφής τέχνη στη γειτονιά σας;
→→ Υπάρχουν γκράφιτι ή τοιχογραφίες (murals) εκεί που μένετε ή παίζετε;
→→ Επισκεφθήκατε ποτέ ένα νεοκλασικό κτίριο στην Αθήνα;
→→ Γιατί άραγε χαρακτηρίζουμε κάποια κτίρια ως διατηρητέα και άλλα
όχι;
→→ Έχετε ακούσει για ανώνυμους ή επώνυμους καλλιτέχνες του δρόμου
(street artists) και για έργα τους σε πολυσύχναστα μέρη της πόλης;
→→ Όταν βλέπετε κάπου ένα γλυπτό έχετε αναρωτηθεί ποιον ή τι απεικονίζει και με ποια αφορμή δημιουργήθηκε;
→→ Γνωρίζετε κάποιο μνημείο στην πόλη που έχει δεχθεί βανδαλισμό;
Τι είδους;
→→ Ποιες είναι οι αντιδράσεις του κόσμου σε περιπτώσεις βανδαλισμού
μνημείων;
→→ Μπορείτε να περιγράψετε έναν δημόσιο χώρο στη γειτονιά σας;
Στο τέλος αυτής της γνωριμίας με το αντικείμενο, καλό θα ήταν οι μαθητές να
συζητήσουν για τους στόχους του Προγράμματος καθώς και για την πορεία της
εργασίας τους. Σε κάθε συνάντηση, οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν να κρατάνε συγκεντρωμένο το ενδιαφέρον των μαθητών στους σκοπούς του Προγράμματος και
να παρέχουν εξηγήσεις και συμβουλές, καθώς μια μόνο αρχική παρουσίαση δεν
εξασφαλίζει τη λύση όλων των αποριών.

ΚΑΤΑΜΕΡΙΣΜΌΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΉΤΩΝ
ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ
ΜΙΚΡΟΟΜΆΔΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ
Κάθε ομαδική εργασία σε ένα project περιλαμβάνει ως προϋπόθεση επιτυχίας
τον ορθό καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών της ομάδας. Όταν
η ομάδα αποτελείται από πέντε μαθητές και άνω, προτείνεται να χωρίζεται σε μικροομάδες, οι οποίες θα αναλάβουν την υλοποίηση μέρους του project. Κατά την
υλοποίηση του Προγράμματος οι εκπαιδευτικοί θα δημιουργήσουν μικροομάδες,
αφού, είτε στην περίπτωση ομοιογενούς τμήματος των 20-27 μαθητών είτε στην
περίπτωση προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων με 15 και πλέον μαθητές, οι
τελευταίοι είναι πάρα πολλοί για να εργάζονται από κοινού πάνω στο ίδιο μέρος
της εργασίας κάθε φορά.
Έτσι, λοιπόν, είναι καλύτερο, χωρίς να είναι δεσμευτικό, η μεγάλη ομάδα να εργάζεται κατά τις συναντήσεις χωρισμένη σε μικροομάδες των 4-5 ατόμων, αναλαμβάνοντας μέρος του έργου, εκτός και αν κριθεί ότι το έργο θα έχει τέτοια μορφή που
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η εργασία σε μικροομάδες δεν εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα. Για παράδειγμα,
αν το θέμα αφορά κάποια νεοκλασικά κτίρια μιας συνοικίας των Αθηνών, η κάθε
μικροομάδα θα μπορούσε να αναλάβει την παρουσίαση ενός κτιρίου. Αν το θέμα
αφορά κάποια γκράφιτι, τότε πάλι η κάθε ομάδα μπορεί να εργαστεί για ένα μέρος
από αυτά και η επιλογή να γίνει με κριτήρια θεματικά, αισθητικά, έκτασης στον
χώρο, παλαιότητας κ.λπ. Ακόμη και αν η εργασία αφορά ένα και μόνο μνημείο, για
παράδειγμα ένα γλυπτό σε μια πλατεία της γειτονιάς, το οποίο έχει δεχθεί βανδαλισμό, η εργασία θα μπορούσε να επιμεριστεί ως εξής: η πρώτη μικροομάδα
αναλαμβάνει να βρει πληροφορίες για τον γλύπτη και, αν είναι εν ζωή, να πάρει
συνέντευξη, η δεύτερη να αναζητήσει πληροφορίες για το πότε και με ποιο σκοπό
δημιουργήθηκε και στήθηκε το γλυπτό στον συγκεκριμένο χώρο, ποιοι αποφάσισαν γι’ αυτό κ.ά., η τρίτη ομάδα να βρει ανάλογα γλυπτά στην πόλη για σύγκριση,
η τέταρτη ομάδα να ασχοληθεί με το καθαρά καλλιτεχνικό κομμάτι (υλικό, τεχνοτροπία).

Εικ. 23 Διαδικασία
δημιουργίας
μικροομάδων.

Αφού κάθε μικροομάδα ετοιμάσει την εργασία της μέσα σε διάστημα λίγων μηνών, την παρουσιάζει στην ολομέλεια και, στη συνέχεια, ακολουθεί η σύνθεση των
επιμέρους εργασιών σε μια τελική μορφή η οποία θα προβληθεί στην εορτή λήξης
στην Τεχνόπολη αλλά και σε μια ημερίδα διάχυσης του Προγράμματος στο σχολείο
ή τη γειτονιά.
Σχετικά με τη συγκρότηση και τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων των ομάδων, προτείνουμε τα εξής βήματα με τη σειρά που ακολουθεί:
α) Οι εκπαιδευτικοί τυπώνουν σε χαρτί Α4 μερικές φωτογραφίες εμβληματικών γλυπτών ή κτιρίων ή γκράφιτι / murals της πόλης και με
ένα ψαλίδι τεμαχίζουν την κάθε σελίδα σε τέσσερα ή πέντε μέρη,
ώστε αυτά πλέον να αποτελούν κομμάτια ενός παζλ. Υπολογίζουν
κάθε μαθητής να λάβει ένα κομμάτι του παζλ. Αν, για παράδειγμα, οι
μαθητές της ομάδας είναι 20, τότε μπορούν να τυπώσουν τέσσερις
φωτογραφίες και να τις κόψουν σε πέντε μέρη την καθεμιά (4 Χ 5 =
20). Στη συνέχεια, κάθε μαθητής παραλαμβάνει ένα κομμάτι τυχαία
(γυρισμένο από την ανάποδη πλευρά για να μην βλέπει το θέμα) και
προσπαθεί να βρει με ποια κομμάτια που έχουν άλλοι μαθητές ταιριάζει, ώστε 4 μαθητές να συμπληρώσουν το παζλ με τη φωτογραφία
του εκάστοτε γλυπτού, κτιρίου ή γκράφιτι / mural. Οι μαθητές που
έχουν τα κομμάτια του ίδιου πάζλ θα αποτελέσουν και τη μικροομάδα. Έτσι θα δημιουργηθούν 4 ομάδες των 5 ατόμων με τυχαίο τρόπο.
Γενικά για τη σύνθεση ομάδων εργασίας στο σχολείο προτείνεται η
τυχαιότητα κατά τη συγκρότηση. Ο παιδαγωγικός σκοπός είναι να
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β)

1.
2.
3.
4.
5.

γ)

κοινωνικοποιηθούν ακόμη περισσότερο οι μαθητές, να εξοικειωθούν
με την εργασία σε ομάδες με παιδιά που έχουν μικρότερη σχέση και
όχι μόνο με τους φίλους τους, αλλά και σε πιο πρακτικό επίπεδο,
για να προωθηθεί η εργατικότητά τους, καθώς συχνά σε σχολικές
ομάδες παρατηρείται το φαινόμενο οι στενοί φίλοι να αναλώνονται
τον περισσότερο χρόνο σε κουβέντα και να κωλυσιεργούν υπερβολικά στην πρόοδο της εργασίας τους. Βεβαίως, δεν αποθαρρύνεται
η συντροφικότητα και τα διαλείμματα κατά τις εργασίες. Καλό είναι, όμως, οι εκπαιδευτικοί να εξασφαλίσουν την πρόοδο του έργου
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχουν θέσει. Φυσικά, δεν απαγορεύεται στους μαθητές να συνθέσουν μικροομάδες της επιλογής
τους, εφόσον συμφωνούν και δεν παρατηρούνται παρεξηγήσεις.
Συστήνεται, βέβαια, να δοκιμαστεί ο τρόπος της τυχαίας επιλογής,
εκτός αν λόγοι ανωτέρας βίας (π.χ. προσωπικά προβλήματα μεταξύ
συγκεκριμένων μαθητών) δεν το επιτρέπουν. Στο Πρόγραμμα αυτό,
όπως έχουμε τονίσει, το κλειδί είναι η ευελιξία των εκπαιδευτικών
με σκοπό να εξασφαλίσουν τις ιδανικότερες συνθήκες εργασίας των
μαθητών.
Τη σύνθεση μικροομάδων ακολουθεί ο καταμερισμός των εργασιών
τους. Μια ενδεικτική προσέγγιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια
κατανομή στην οποία όλοι μεν εργάζονται για την εύρεση κατάλληλου
υλικού έρευνας, όμως ο καθένας έχει και έναν επιπλέον ρόλο ως εξής:
Συντονιστής της μικροομάδας, δηλαδή αρμόδιος για να υπενθυμίζει
τις προθεσμίες, να παρακολουθεί την πρόοδο της μικροομάδας και να
συνεργάζεται με τις άλλες μικροομάδες για ανταλλαγή πληροφοριών.
Συγγραφέας/συντάκτης της εργασίας σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή
(μπορεί εδώ να οριστούν δύο άτομα ανάλογα με το μέγεθος της μικροομάδας).
Υπεύθυνος για την καταγραφή ημερολογίου σε ψηφιακή ή έντυπη
μορφή.
Συντάκτης αναρτήσεων στο blog ή σε όποιο άλλο φόρουμ της ομάδας (θα παρουσιαστεί εκτενέστερα παρακάτω).
Παρουσιαστής κατά την τελική παρουσίαση.
Σε κάθε περίπτωση τονίζεται στους μαθητές ότι όλοι εργάζονται ισότιμα στην έρευνα και την επεξεργασία του υλικού και όχι μόνο οι
συντάκτες της εργασίας. Οι ρόλοι αυτοί είναι ουσιαστικά η «δεύτερη
δουλειά» για τον καθένα.
Τα μέλη της μικροομάδας υπογράφουν ένα συμβόλαιο75 στην έρευνα και την τήρηση των καλών πρακτικών στις οποίες συμφωνούν,
καθ’ όλη της διάρκεια του Προγράμματος. Η υπογραφή ενός έντυπου συμβολαίου, το οποίο η μικροομάδα διατηρεί στον φάκελό της
ή αναρτά στον πίνακα ανακοινώσεων, μπορεί στην αρχή να φαίνεται
στους μαθητές κάτι το περιττό, όμως έχει σημασία για τη λειτουργία
της ομάδας. Οι εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν
πάντοτε να επικαλούνται τους όρους του συμβολαίου, για να εξασφαλίζουν ότι όλοι εργάζονται ισότιμα και σέβονται την προσωπικότητα ο ένας του άλλου. Η εμπειρία δείχνει ότι το συμβόλαιο πάντοτε
λειτουργεί θετικά σε καταστάσεις διαχείρισης κρίσεων.

Μετά και από αυτό το βήμα η κάθε μικροομάδα είναι αρκετά οργανωμένη για να
ξεκινήσει την έρευνα σύμφωνα με τις οδηγίες των εκπαιδευτικών.
75 Υπόδειγμα συμβολαίου ομάδας διαθέσιμο στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/project-team-contract-by-costas
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ΦΆΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
ΜΙΚΡΟΟΜΆΔΩΝ
Οι δραστηριότητες της ομάδας στο Πρόγραμμα, όπως σε κάθε project, τοποθετούνται σε έναν φάκελο δραστηριοτήτων ο οποίος στο τέλος ελέγχεται από τους
εκπαιδευτικούς. Ο φάκελος μπορεί να είναι είτε ψηφιακός είτε σε φυσική μορφή,
ανάλογα με τις δυνατότητες που υπάρχουν. Αυτός αποτελείται από ένα γραπτό
κείμενο (σε όποια μορφή επιλέξει η ομάδα) το οποίο περιγράφει την πορεία και τα
αποτελέσματα της εργασίας, από ένα σώμα ερευνητικών εργαλείων που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν (π.χ. ερωτηματολόγια, ημερολόγιο), από συμπληρωματικό
υλικό, όπως φωτογραφίες από τις δράσεις των μαθητών, και από το τέχνημα το
οποίο θα είναι και το παραδοτέο υλικό προς την Τεχνόπολη και θα παρουσιαστεί
στην εορτή λήξης του Προγράμματος. Το τέχνημα θα αποτελέσει τη συμπυκνωμένη αποτύπωση των δράσεων μαθητών και εκπαιδευτικών.

ΟΡΓΆΝΩΣΗ
ΤΟΥ ΧΏΡΟΥ ΕΡΓΑΣΊΑΣ
ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΟΜΆΔΩΝ
Υπό ιδανικές συνθήκες η ομάδα του Προγράμματος καλό είναι να εργάζεται σε ιδιαίτερη και ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα, ακόμη και αν το Πρόγραμμα υλοποιείται
στο πλαίσιο μαθήματος του Αναλυτικού Προγράμματος.
Η αίθουσα αυτή μπορεί να έχει την εξής
διάταξη: Οι εκπαιδευτικοί τοποθετούν
τραπέζια εργασίας και καρέκλες μαθητών για κάθε μικροομάδα. Αν αυτό δεν
είναι δυνατό, μπορούν να χρησιμοποιήσουν μια έδρα ως τραπέζι εργασίας ή
δυο θρανία ενωμένα κατά μήκος. Χρειάζεται, επίσης προτζέκτορας, Η/Υ ή λάπτοπ και μια έδρα μπροστά από λευκό
πίνακα ή κάποια επιφάνεια προβολής
ή κάποιο λευκό τοίχο, για να προβληθεί ψηφιακό υλικό μέσω προτζέκτορα.
Υπό ιδανικές συνθήκες αυτή η αίθουσα
θα εξοπλιζόταν με έναν υπολογιστή ανά
ομάδα, τοποθετημένο στο τραπέζι εργασίας ή περιμετρικά σε σταθμούς εργασίας όπου θα μπορούσαν να εργαστούν 4-5 άτομα ανά υπολογιστή, με σύνδεση στο
διαδίκτυο μέσω του σχολικού δικτύου (εδώ θα χρειαστεί η βοήθεια των καθηγητών πληροφορικής). Επιπλέον, προτείνεται να τοποθετηθεί πίνακας ανακοινώσεων
φελλού με σκοπό να αναρτώνται σε κοινή θέα το χρονοδιάγραμμα της εργασίας,
έκτακτες ανακοινώσεις, η σύνθεση και ο καταμερισμός εργασιών των ομάδων ακόμη και τα συμβόλαια των μικροομάδων.
Επιθυμητό θα ήταν να εξασφαλίσουν για την αίθουσα του Προγράμματος και εξοπλισμό γραφείου, όπως μαρκαδόρους, ταινίες κόλλησης, συρραπτικό, χαρτί κ.λπ.,
για να έχουν πάντα οι μαθητές στη διάθεσή τους τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό που
χρειάζονται, αναλόγως της εργασίας. Για παράδειγμα, μια εργασία θα μπορούσε να
ήταν η δημιουργία αφίσας ή κολάζ. Σε μια τέτοια περίπτωση τα υλικά αυτά θα ήταν

Εικ. 24 Παράδειγμα
οργάνωσης
αίθουσας
προσαρμοσμένης
στην
ομαδοσυνεργατική
μάθηση.
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απαραίτητα. Μια τέτοια αίθουσα, προσαρμοσμένη στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, ενώ είναι ιδανική επιλογή για κάθε εργασία με τη μέθοδο project, απαιτεί από
τους καθηγητές να βρίσκονται σε εγρήγορση, καθώς κάποιες φορές προκαλούνται
φθορές στην επίπλωση ή στους Η/Υ από απερισκεψία.
Εντούτοις σε όσα σχολεία διαθέτουν ειδικά προσαρμοσμένες αίθουσες για την υλοποίηση προγραμμάτων (περιβαλλοντικών, πολιτιστικών, Erasmus+) έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές τις προστατεύουν από φθορές διότι τις συνδέουν με μια πολύ
ευχάριστη δραστηριότητα που έχουν επιλέξει οι ίδιοι σε αντιδιαστολή με την υποχρεωτική τυπική μάθηση. Μάλιστα, μια καλή πρακτική είναι να αναρτήσουν στον
τοίχο φωτογραφίες από τις εργασίες και τις δράσεις τους, ώστε να αισθάνονται την
αίθουσα οικεία, να την «υιοθετήσουν».
Αν δεν υπάρχει αίθουσα και ηλεκτρονικός εξοπλισμός διαθέσιμα, τότε οι συναντήσεις μπορούν να γίνουν είτε στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου, αν διατίθεται, είτε σε μια τυπική αίθουσα διδασκαλίας της οποίας τη διάταξη τροποποιούν
οι εκπαιδευτικοί εκτάκτως για τις ανάγκες του Προγράμματος ως εξής: ενώνουν
ανά δύο τα θρανία στη μακριά πλευρά τους και τοποθετούν περιμετρικά καρέκλες
για τους μαθητές των μικροομάδων. Έτσι, φτιάχνουν τραπέζια εργασίας για επεξεργασία των πηγών και σύνθεση. Αν δεν διατίθενται laptops στο σχολείο, τότε ίσως
κάποιοι μαθητές θα μπορούσαν να φέρνουν ένα για κάθε μικροομάδα.

ΠΗΓΈΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ
Οι εργασίες για το Πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» δεν έχουν τον
βιβλιογραφικό χαρακτήρα που συνήθως χαρακτηρίζει τις περισσότερες σχολικές
εργασίες. Αντιθέτως, εδώ τον κύριο λόγο έχει η διερευνητική μάθηση, η μελέτη και
ανάδειξη του μνημείου και του αστικού περιβάλλοντος στο οποίο αυτό βρίσκεται.
Τίθεται, δηλαδή, σε προτεραιότητα η αυθεντική διερευνητική επαφή του μαθητή
με το έργο τέχνης και το αστικό τοπίο. Εντούτοις, θα χρειαστούν κάποιες αναφορές
σε προϋπάρχοντα γενικά ή ειδικά έργα (μονογραφίες ή συνθετικοί τόμοι, άρθρα σε
επιστημονικά περιοδικά ή στον ειδικό τύπο ευρύτερης κυκλοφορίας, ντοκιμαντέρ
και λευκώματα) που σχετίζονται με τα αντικείμενα προς εξέταση76 . Καθώς το υλικό,
ειδικά στο διαδίκτυο, είναι πλούσιο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κινηθούν περισσότερο αφαιρετικά παρά προσθετικά, αφού ενδιαφέρει κατεξοχήν η προσωπική
στάση και η εθελοντική δράση των μαθητών μας σε σχέση με το μνημείο και την
πόλη, και όχι η φλύαρη παράθεση πληροφοριών.
Έτσι, μπορούν να επιλέξουν δυο τρία βιβλία, ανάλογα με το θέμα, να προβάλουν
στις πρώτες συναντήσεις ντοκιμαντέρ ή σύντομα βίντεο και, ενδεχομένως, μια
παρουσίαση, με σκοπό να κατανοήσουν οι μαθητές την ορολογία και να αποκτήσουν μια γενική εικόνα για την τέχνη και τον δημόσιο χώρο στην πόλη (ειδικά όσον
αφορά τη street art που είναι λιγότερο γνωστή στην Ελλάδα).
Καλό θα ήταν όλοι οι μαθητές να παρακολουθήσουν ή να μελετήσουν αυτό το υλικό, και όχι μόνο εκείνοι της μικροομάδας που σχετίζεται περισσότερο με το θέμα
που προβάλλεται. Και τούτο, διότι η μελέτη αυτών των επιλεγμένων πηγών, ακόμα
κι αν δεν αξιοποιηθούν στην εργασία της μικροομάδας, θα είναι σε όφελος της
76 Στο βιβλιογραφικό παράθεμα ταξινομήσαμε μερικά από τα βασικά έργα που μπορεί κάποιος
να βρει σε πολλές από τις σχολικές ή δημοτικές βιβλιοθήκες, ανά θεματική κατηγορία, για τη
γλυπτική, την αρχιτεκτονική, την εικαστική τέχνη δρόμου και τον δημόσιο χώρο εν γένει αλλά
και ειδικά στην Αθήνα. Επίσης παραθέτουμε κάποιους συνδέσμους για ντοκιμαντέρ στο youtube,
για παρουσιάσεις στο slideshare, καθώς και ιστοσελίδες από φορείς που σχετίζονται με το θέμα.
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καλλιέργειας και της ανάπτυξης της συνείδησης του ενεργού και περιβαλλοντικά
ευαίσθητου πολίτη.
Προφανώς, οι ίδιοι οι μαθητές μπορούν να συνεισφέρουν στο υλικό μέσα από τις
δικές τους βιβλιοθήκες ή τις διαδικτυακές αναζητήσεις τους. Πάντοτε, όμως, το
υλικό που προσκομίζουν θα πρέπει να ελέγχεται από τους εκπαιδευτικούς για την
εγκυρότητά του πριν διατεθεί σε όλους τους μαθητές. Στόχος είναι, συγχρόνως, η
ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών αλλά και η άσκησή τους στην κριτική αντιμετώπιση των πηγών σε μια εποχή που συνήθης είναι η άκριτη παράθεση
αμφιβόλου εγκυρότητας πληροφοριών σε κάθε λογής μαθητικές εργασίες.

ΓΝΩΡΙΜΊΑ ΜΕ ΤΑ
ΨΗΦΙΑΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗΣ
Για την υλοποίηση της εργασίας που θα επιλεγεί, η ομάδα μπορεί να χρησιμοποιήσει διάφορα εργαλεία έρευνας και σύνθεσης των εργασιών αναλόγως της μορφής που θα έχει το τελικό αποτέλεσμα, δηλαδή αν θα είναι ψηφιακό υλικό (ταινία
μικρού μήκους, βίντεο animation, παρουσίαση, σύνθεση φωτογραφιών, ψηφιακό
βιβλίο κ.λπ.) ή τέχνημα σε φυσική μορφή (αφίσα, τρισδιάστατη κατασκευή, εκτυπωμένο βιβλίο, περιοδικό, εφημερίδα, κόμικ, επιτραπέζιο παιχνίδι κ.λπ.). Σε κάθε
περίπτωση, προτείνεται η αξιοποίηση δοκιμασμένων ψηφιακών εργαλείων για την
ορθολογική οργάνωση από τους μαθητές, για την αποθήκευση και ταξινόμηση υλικού, για την παρακολούθηση της προόδου αλλά και για τη δημιουργία μέρους ή
του συνόλου της εργασίας.
Παρατίθεται, στη συνέχεια, μια σειρά από λογισμικά τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί από εκατομμύρια χρήστες Η/Υ παγκοσμίως στην εκπαίδευση, εξηγώντας
τις δυνατότητες χρήσης τους στις δραστηριότητες του Προγράμματος. Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση τους μπορούν να παρακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί
στα επεξηγηματικά βίντεο στα οποία παραπέμπουμε. Με τη βοήθεια αυτών των
οδηγιών οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εισαγάγουν τους μαθητές στη χρήση τους,
αφιερώνοντας μια ώρα κάθε φορά για την εξοικείωση με τα εργαλεία αυτά. Ας
σημειωθεί ότι είναι πολύ πιθανόν οι μαθητές να έχουν, ήδη, εργαστεί με αυτά σε
μικρότερες τάξεις (άλλωστε ήδη από το Δημοτικό έρχονται σε μια πρώτη επαφή με
εφαρμογές γραφείου, επεξεργασίας εικόνας, αποθήκευσης σε cloud και πολλές άλλες). Ακόμη, όμως, και αν είναι η πρώτη τους επαφή, πολύ εύκολα θα εξοικειωθούν.
→→ Google Drive77 / Microsoft OneDrive78 κ.ά.: Η δωρεάν δημιουργία
ενός λογαριασμού σε κάποιο cloud για την αποθήκευση ψηφιακού
υλικού προσβάσιμου από όλους, ανά πάσα στιγμή, από οποιαδήποτε
συσκευή, σε οποιονδήποτε χώρο (με την προϋπόθεση σύνδεσης στο
διαδίκτυο) θεωρείται σήμερα ένα από τα θεμελιώδη εργαλεία για μια
εργασία. Ακόμη και αν η εργασία αυτή λάβει εν τέλει φυσική μορφή,
προτείνεται η δημιουργία ενός λογαριασμού μέσω του οποίου όλα
τα μέλη θα έχουν κοινή πρόσβαση σε αρχεία (shared documents/
files). Πέραν του ότι ισχυροποιεί το αίσθημα της ομαδικότητας, έχει
πολύ πρακτική εφαρμογή, αφού οι μικροομάδες και οι εκπαιδευτικοί
77 Οδηγίες για το Google Drive διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=htwucmajqqc και στο
https://www.youtube.com/watch?v=l60n0PkJWhk
78 Οδηγίες για το One Drive διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=N6MFkoqTufs
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μπορούν να εργάζονται πάνω σε κοινό έδαφος ανά πάσα στιγμή και
να επεξεργάζονται το υλικό τους ακόμη και από το σπίτι τους. Έτσι,
δεν χρειάζεται να εξαρτώνται από έναν συγκεκριμένο υπολογιστή
στο σχολείο, του οποίου τα αρχεία μπορεί να χαθούν, ούτε να μεταφέρουν συνεχώς USB sticks. Επιπλέον, αποφεύγεται η σύγχυση
σχετικά με το ποια είναι η νεότερη έκδοση της εργασίας, καθώς και
άλλα αντίστοιχα προβλήματα. Ακόμη και για την τελική παρουσίαση,
η αποθήκευση της εργασίας στο Drive μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια, αν το φορητό αποθηκευτικό μέσο δεν λειτουργήσει.
→→ Google Docs79 / Microsoft Word80 ή Google Slides 81 / Microsoft
PowerPoint 82 κ.ά.: Οι συνηθέστερες μορφές συγγραφής κειμένου
εργασίας και δημιουργίας μιας ψηφιακής παρουσίασης είναι ως σήμερα οι αντίστοιχες εφαρμογές γραφείου αυτών των εταιριών. Βεβαίως, υπάρχουν πολλά λογισμικά άλλων εταιριών με αντίστοιχα και
εξίσου ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ενώ οι περισσότεροι είμαστε εξοικειωμένοι λίγο ως πολύ με τις εφαρμογές γραφείου της Microsoft,
εντούτοις οι αντίστοιχες εφαρμογές της Google και άλλες ανάλογες
παρουσιάζουν δύο μεγάλα πλεονεκτήματα για το σχολείο. Προσφέρονται δωρεάν σε όποιον χρήστη διαθέτει λογαριασμό Google και
επιτρέπουν πολύ πιο εύκολα την κοινή δημιουργία και κοινή χρήση
εγγράφων μέσω διαφορετικών λογαριασμών Google. Η εκπαιδευτική
πράξη δείχνει ότι ενδυναμώνονται οι δεσμοί ομάδας και μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα των μαθητών όταν εργάζονται σε
μια τέτοια κοινή πλατφόρμα όπου ο ένας συμπληρώνει τον άλλο,
εύκολα και ασύγχρονα. Ως μειονέκτημα σημειώνουμε την απαιτούμενη σύνδεση με το διαδίκτυο για όση ώρα εργάζονται οι μαθητές. Η
επεξεργασία και σύνθεση μιας εργασίας σε αυτές τις εφαρμογές δίνει
πάρα πολλές δυνατότητες, ενώ επιτρέπει και την καλύτερη παρακολούθηση της προόδου από τους εκπαιδευτικούς μέσω της κοινής
χρήσης εγγράφων. Συγχρόνως, όπως τονίστηκε και στην περίπτωση
του Drive, η εργασία είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμη ακόμη και στο
κινητό τηλέφωνο.
→→ Google Calendar83 / Timetoast timelines 84 κ.ά.: Μέσω αυτών και
ανάλογων δωρεάν εφαρμογών μαθητές και εκπαιδευτικοί διατηρούν διαρκώς ενημερωμένο ένα ημερολόγιο δραστηριοτήτων, θέτουν καταληκτικές προθεσμίες για την πρόοδο της εργασίας και συσχετίζουν εύκολα τις δράσεις του Προγράμματος
με άλλες δράσεις στο σχολείο. Σε κάθε περίπτωση, ένα ημερολόγιο είναι απαραίτητο, είτε σε φυσική είτε σε ψηφιακή μορφή. Συγχρόνως, ένα ψηφιακό ημερολόγιο αποτελεί εξαιρετικό
τεκμήριο για την πρόοδο στην υλοποίηση του Προγράμματος.
79 Οδηγίες για τα Google Docs διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=dBEd2dJuv9A&, στο
https://www.youtube.com/watch?v=Ivwer5G_Wy8 και στο
https://www.youtube.com/watch?v=gjHbS1JhLOo
80 Oδηγίες για το Microsoft Word διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=qeB_oEC9JZY
81 Oδηγίες για τα Google Slides διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=KFPB68S7L54
82 Oδηγίες για το Microsoft PowerPoint διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=u6NLoo43xxM&t=
83 Oδηγίες για το Google Calendar διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=TsgBNi8YEs0&t=9s
84 Oδηγίες για το Timetoast Timelines διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=2SaoptaZsnE&t=1s
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→→ Google Forms 85: Μέσω αυτής της εφαρμογής της Google, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό που ήδη έχουν δημιουργήσει οι μαθητές,
μπορούν να δημιουργούν δημοσκοπήσεις και ερωτηματολόγια. Η
εφαρμογή αυτή έχει διπλή χρησιμότητα, αφού πέραν της δυνατότητας κοινής χρήσης και δημιουργίας, συντελεί, όπως και οι υπόλοιπες,
στο δραστικό περιορισμό της εκτύπωσης χαρτιού.
→→ Edpuzzle86 , TedEd87 κ.ά.: Η δωρεάν εφαρμογή Edpuzzle επιτρέπει την
επεξεργασία ενός βίντεο από το youtube ή παρεμφερείς πλατφόρμες
και τη μετατροπή του σε εκπαιδευτικό εργαλείο, εμπλουτίζοντάς το
με ερωτήσεις κατανόησης (κουίζ), προσθέτοντας ομιλία (voice over)
και άλλα πολλά. Τα ίδια περίπου χαρακτηριστικά έχει και το TedEd.
Και οι δύο εφαρμογές είναι προσαρμοσμένες για αξιοποίηση στην
εκπαίδευση και χρησιμοποιούνται ήδη από εκατομμύρια μαθητές
και φοιτητές, ενώ πολλά σχολεία του εξωτερικού τις έχουν ενσωματώσει ως απαραίτητα εργαλεία σύνθεσης εργασιών. Μια εργασία για
το Πρόγραμμα θα μπορούσε κάλλιστα να υλοποιηθεί με τη βοήθεια
αυτών των εφαρμογών.
→→ Powtoon88: Η εφαρμογή αυτή αφορά επεξεργασία πολυμέσων, με έμφαση στο animation. Οι μαθητές δημιουργούν σε πιο σύγχρονη και
διασκεδαστική μορφή εύκολα επεξηγηματικά βίντεο, infographics,
χρονογραμμές και πολλά άλλα. Εντούτοις, το Powtoon, στη δωρεάν
μορφή του, δεν επιτρέπει στον χρήστη να αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία στην πληρότητά τους και, έτσι, πολλά σχολεία, κάνουν μια
ετήσια συνδρομή για τους μαθητές τους, ώστε να ξεκλειδώσουν όλες
τις δυνατότητες.
→→ Adobe Clip89, Filmora90 , Windows Movie Maker91: Πρόκειται για δημοφιλείς εφαρμογές επεξεργασίας βίντεο και φωτογραφιών, πολύ
χρήσιμες για την περίπτωση που το τέχνημα θα είναι μια ταινία μικρού μήκους για ένα μνημείο ή για τον δημόσιο χώρο. Μειονέκτημα
για την πρώτη είναι πως πρόκειται για εφαρμογή κινητού τηλεφώνου, κάτι που την καθιστά μη χρηστική στο σχολείο. Βέβαια, οι μαθητές μπορούν κάλλιστα να δημιουργήσουν το βίντεό τους εκτός
σχολείου αντλώντας ψηφιακό υλικό απευθείας από το κινητό τους
τηλέφωνο (αν για παράδειγμα έχουν τραβήξει βίντεο ή φωτογραφίες
για ένα mural ή ένα κτίριο). Το Windows Movie Maker, από την άλλη,
δεν διαθέτει τέτοιον περιορισμό.
→→ Moovly92, Stop Motion Studio93 κ.ά.: Η εφαρμογή Moovly διαθέτει πολλές δυνατότητες, όπως η επεξεργασία βίντεο, η δημιουργία
animation, το οποίο αποτελεί την πιο σύγχρονη τάση στη δημιουργία βίντεο αλλά και δημιουργία τέχνης μέσω βίντεο (video art), καθώς και παρουσιάσεων. Το Stop Motion Studio είναι εξαιρετικό για τη
δημιουργία animation, έχει όμως το μειονέκτημα ότι είναι προσαρμοσμένο στα smartphones, κάτι που δυσκολεύει τη χρήση του εντός
του σχολείου.
85 Oδηγίες για το Google Forms διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=BI4bbL7v7JM
86 Oδηγίες για το EdPuzzle διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=Jnksdo2CuGg
87 Oδηγίες για το TedEd διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=TPPbAcY9s-M
88 Oδηγίες για το Powtoon διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=xbUx4FfHiV0
89 Oδηγίες για το Adobe Clip διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=cjaPGhcdcF8
90 Oδηγίες για το Filmora διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=vaS8P3OlRMw
91 Oδηγίες για το Windows Movie Maker διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=mc4x9Fj2HJM
92 Oδηγίες για το Moovly διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=XOSu2Ec4i5M
93 Oδηγίες για το Stop Motion Studio διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI

73

ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

ΜΕΡΟΣ Β — ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗ

→→ Storybird94 , Storyboard That 95 , UtellStory96: Το Storybird είναι ένα
διασκεδαστικό εργαλείο για τη δημιουργία ενός ψηφιακού εικονογραφημένου βιβλίου. Αν κάποια ομάδα επιλέξει ως εργασία για το
Πρόγραμμα τη δημιουργική γραφή σχετικά με ένα μνημείο, τότε το
λογισμικό αυτό μπορεί να εμπλουτίσει την ιστορία με δεκάδες σκίτσα
και digital art τα οποία ανεβάζουν οι χιλιάδες χρήστες του λογισμικού στην πλατφόρμα. Έτσι, μπορεί να δημιουργήσει ένα ψηφιακό
εικονογραφημένο βιβλίο. Παρεμφερής είναι και η λειτουργία των
άλλων δύο εφαρμογών με το Storyboard That να ξεχωρίζει για τη
δυνατότητα δημιουργίας κόμικ και το UtellStory με την επιλογή να
προσθέτει κάποιος και δικές του φωτογραφίες. Για τη δημιουργική
γραφή μπορούν να αξιοποιηθούν και οι γνωστές εφαρμογές γραφείου της Google και της Microsoft, οι οποίες, επίσης, επιτρέπουν την
προσθήκη εικόνων.
→→ Actionbound97: Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να
δημιουργήσουν ψηφιακά ένα παιχνίδι θησαυρού και αναζήτησης σε
πραγματικό περιβάλλον. Μέσα σε ένα αρκετά φιλικό περιβάλλον,
ακόμη και για τον μη ειδικό, μπορούν να σχεδιάσουν μια σειρά από
δραστηριότητες (κουίζ, αποστολές), τις οποίες ο χρήστης της εφαρμογής θα πρέπει να πραγματοποιήσει περιδιαβαίνοντας τους δρόμους της πόλης μέχρι τον τελικό προορισμό, που έχει τεθεί από τους
δημιουργούς της εφαρμογής. Ανάλογα με τις επιδόσεις του στην υλοποίηση αυτών των αποστολών, κερδίζει πόντους γνωρίζοντας, παράλληλα, τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της πόλης.

ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗ
ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΣΠΊΤΙ
Η βασική έρευνα και σύνθεση της εργασίας θα ήταν καλό να γίνεται στο σχολείο,
αν υπάρχει ο χρόνος και ο κατάλληλος χώρος, αφήνοντας για το σπίτι μόνο όσα
δεν μπορούν να γίνουν στην αίθουσα για αντικειμενικούς λόγους ή εξαιτίας πίεσης
χρόνου. Το κέρδος για την ομάδα του Προγράμματος είναι μεγάλο. Και τούτο, διότι στις τακτικές συναντήσεις της ομάδας οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα
να ενισχύουν το πνεύμα ομαδικότητας, να ενθαρρύνουν μαθητές που ίσως έχουν
απογοητευτεί ή κουραστεί, να παρακολουθούν από κοντά την πρόοδο, να επιλύουν απορίες, να υπενθυμίζουν τους στόχους και να επισημαίνουν τις προθεσμίες.
Μια συνηθισμένη παγίδα τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς,
ιδίως στις μικρότερες ηλικίες, είναι η εκατέρωθεν τάση να αναζητηθεί η αυθεντία
του εκπαιδευτικού και η καθοριστική συμβολή του στην τελική μορφή του έργου. Ίσως μάλιστα περισσότερο ακόμη και από τους δεύτερους, είναι οι μαθητές
94 Οδηγίες για το Storybird διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=ppN67v9hpBc και στο
https://www.youtube.com/watch?v=71K3To57_xY
95 Οδηγίες για το Storyboard That διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=xkgNAMDL_sM
96 Οδηγίες για το UtellStory διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=Qdqdkp9a-qE
97 Για οδηγίες για το Actionbound διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=X_3CcJE98lo
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που αναζητούν τον εκπαιδευτικό να τους υποδείξει κάθε στιγμή το “σωστό”, να
αναλάβει εκ μέρους τους κάποιο “δύσκολο” έργο και να τους καθοδηγήσει βήμα
βήμα. Τούτο είναι αναμενόμενο, καθώς οι περισσότεροι μαθητές έχουν συνηθίσει
σε αυτού του είδους τη μαθησιακή διαδικασία κατά την παραδοσιακή μετωπική
διδασκαλία στην τάξη.
Στο Πρόγραμμα αυτό οι εκπαιδευτικοί στοχεύουν στο αντίθετο. Για την έρευνα
και τη σύνθεση στο σχολείο αλλά και στο σπίτι, διατηρούν τον ελάχιστο δυνατό
παρεμβατικό ρόλο και αφήνουν την πρωτοβουλία και τη δημιουργικότητα των μαθητών να αναπτυχθούν. Αυτή η πρακτική φέρνει τα καλύτερα αποτελέσματα σε
εργασίες project, με την προϋπόθεση ότι έχουν πρώτα παρουσιαστεί ξεκάθαρα οι
στόχοι και τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την υλοποίησή τους, όπως αναφέρθηκε στις προηγούμενες ενότητες.
Παρακολουθούν διακριτικά την πρόοδο των ομάδων και εμψυχώνουν τους μαθητές, όταν παρατηρούν ότι χάνεται η συγκέντρωσή τους, βρίσκοντας ενίοτε εναλλακτικούς και διασκεδαστικούς τρόπους να επαναφέρουν τη διάθεση για εργασία.
Κατά τη διάρκεια της έρευνας και σύνθεσης των εργασιών δεν παραλείπουν να
κάνουν και διαλείμματα ενημέρωσης με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των μικροομάδων, την οργάνωση επόμενων βημάτων, την ανατροφοδότηση
σχετικά με την πρόοδο των εργασιών και την ξεκούραση των μαθητών. Τον ρόλο
του εκπροσώπου για κάθε μικροομάδα μπορούν να αναλάβουν οι συντονιστές.
Τέλος, όσον αφορά τη διαδικασία αξιοποίησης των πηγών της έρευνας στη σύνθεση των έργων, υπενθυμίζουν πάντα στους μαθητές να αναφέρουν στο κείμενό
τους την πρωτότυπη πηγή είτε ως υποσημείωση / παραπομπή είτε ως βιβλιογραφική ή δικτυογραφική αναφορά στο τέλος της εργασίας98 . Οι μαθητές καλό είναι
να εξοικειώνονται με τους επιστημονικούς τρόπους αξιοποίησης των πηγών, χωρίς
τούτο να γίνεται τροχοπέδη για την εργασία τους. Προφανώς, όταν πρόκειται για
την παραγωγή μιας πρωτότυπης ταινίας ή ενός εικαστικού έργου ή κειμένου κάτι
τέτοιο δεν θα χρειαστεί. Αν, όμως, την εργασία συνοδεύει ένα κείμενο με στοιχεία
ιστορικής ή καλλιτεχνικής έρευνας για ένα μνημείο, θα ήταν σκόπιμο να αναφερθεί
τουλάχιστον η βιβλιογραφία και η δικτυογραφία στο τέλος του κειμένου ή της παρουσίασης. Αξίζει να αφιερωθεί λίγος χρόνος για να παρουσιαστούν στους μαθητές
μερικοί τρόποι βιβλιογραφικής αναφοράς. Πρόκειται για μια σημαντική ακαδημαϊκή δεξιότητα.

ΟΡΓΆΝΩΣΗ
ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΈΨΕΩΝ
ΕΚΤΌΣ ΣΧΟΛΕΊΟΥ
Καθοριστική για την υλοποίηση του Προγράμματος αυτού είναι η μελέτη πεδίου,
δηλαδή η επίσκεψη στον χώρο του μνημείου ή του οικιστικού συνόλου ή του εικαστικού έργου street art και η κριτική του θεώρηση ως αντικείμενο της εργασίας
τους. Κατά κανόνα, η συντονιστική ομάδα της Τεχνόπολης οργανώνει μια επίσκεψη
για κάθε σχολείο σε έναν επιλεγμένο χώρο του αστικού ιστού ο οποίος αξιοποιείται
ως μελέτη περίπτωσης. Ο χώρος επιλέγεται στην αρχή της χρονιάς και παρουσιάζεται εν συντομία από τους ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες του Προγράμματος,
ως σημείο αναφοράς και αφόρμηση για τις μαθητικές εργασίες. Μια ακόμη μετακίνηση εκτός σχολείου πραγματοποιείται για τη συμμετοχή στην εορτή λήξης του
Προγράμματος στην Τεχνόπολη Αθηνών, τον Απρίλιο.
98 Οδηγός βιβλιογραφικής αναφοράς σε μορφή υποσημειώσεων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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Το πιθανότερο είναι η ομάδα να μην αρκεστεί σε αυτές, αλλά να οργανώσει δυο τρεις ακόμη για να μελετήσει από κοντά τα γλυπτά, τα κτίρια ή τα εικαστικά έργα
που έχει επιλέξει ως αντικείμενα της εργασίας.
Για την οργάνωση των επισκέψεων, οι εκπαιδευτικοί συμβουλεύονται τη σχετική
εκπαιδευτική νομοθεσία. Η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τον τρόπο οργάνωσης των κάθε είδους εκδρομών και επισκέψεων στην εκπαίδευση είναι η 20833/
ΓΔ4/12-02-2020 99.
Για την περίπτωση του Προγράμματος οι σχετικές μετακινήσεις θα εμπίπτουν είτε
α) στην κατηγορία της διδακτικής επίσκεψης εντός ωραρίου στο πλαίσιο του Αναλυτικού Προγράμματος (αν το Πρόγραμμα υλοποιείται ως
εργασία μαθήματος για το Γυμνάσιο, το ΓΕ.Λ. και ΕΠ.ΑΛ., ως δημιουργική εργασία για το ΓΕ.Λ. ή ως ερευνητική εργασία στο οικείο μάθημα
στο ΓΕ.Λ.) είτε
β) στην κατηγορία της εκπαιδευτικής επίσκεψης στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης,
Πολιτιστικών Θεμάτων) ή Erasmus+. Αναλυτικές οδηγίες και έντυπα
για την κάθε περίπτωση υπάρχουν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας100 .

Για την οργάνωση μιας διδακτικής επίσκεψης, ακολουθούνται
τα παρακάτω βήματα:
1) Η ομάδα συναποφασίζει από νωρίς (ιδανικά περίπου 2 μήνες πριν) για τον προορισμό της επίσκεψης και την ημερομηνία πραγματοποίησής της σε συμφωνία με
το χρονοδιάγραμμα που έχει σχεδιάσει.
2) Σε περίπτωση που απαιτείται συνεργασία με κάποιον φορέα (ΚΠΕ, ΜΚΟ, Μουσεία,
Δήμος, Τεχνόπολη κ.ά.), τότε οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επικοινωνία μαζί του,
για να εξασφαλίσουν ότι μπορούν να συνεργαστούν τη συγκεκριμένη ημερομηνία.
Διαφορετικά τροποποιούν τον προγραμματισμό της ομάδας.
3) Οι εκπαιδευτικοί ενημερώνουν τον διευθυντή για την πρόθεσή τους να οργανώσουν διδακτική επίσκεψη με το συγκεκριμένο τμήμα τη δεδομένη ημερομηνία,
ώστε εκείνος να εξετάσει αν η ημερομηνία διατίθεται. Σε περίπτωση που κάποια
άλλη δραστηριότητα ή κάποιο διαγώνισμα έχει προγραμματιστεί για εκείνη την
ημέρα, είναι προετοιμασμένοι να προτείνουν εναλλακτικές ημερομηνίες.
4) Μόλις εξασφαλίσουν την ημερομηνία και εφόσον απαιτείται πούλμαν για τη μετακίνηση, ζητούν από τον διευθυντή να πάρει 3 κλειστές οικονομικές προσφορές
από ταξιδιωτικά γραφεία για οργάνωση επίσκεψης κατά τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Στην περίπτωση της μετακίνησης με πούλμαν δεν ξεχνούν να αποστείλουν
σχετικό έγγραφο προς την Τροχαία με το οποίο αιτούνται τον έλεγχο του πούλμαν
λίγο πριν ξεκινήσουν για τον προορισμό.
5) Το ταχύτερο δυνατό, συντάσσουν έντυπο υπεύθυνης δήλωσης κηδεμόνα για την
έγκριση της συμμετοχής του μαθητή στην επίσκεψη, το οποίο πρέπει είτε να προσκομίσει υπογεγραμμένο αυτοπροσώπως ο κηδεμόνας στο σχολείο είτε το ΚΕΠ να
βεβαιώσει το γνήσιο της υπογραφής του και να το φέρει ο μαθητής. Συστήνεται να
έχουν συγκεντρώσει οι καθηγητές σε ένα φάκελο τις υπεύθυνες δηλώσεις τουλάχιστον μια βδομάδα πριν την υλοποίηση της επίσκεψης, ώστε να είναι στη διάθεση
99 βλ. http://dide-a-ath.att.sch.gr/1/images/data/ekdromes/20200218%CE%A6%CE%95%CE%
9A_456_%CE%92_13_2_2020_%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%A1%CE%9F%CE%9C%CE%
95%CE%A3.pdf
100 βλ.: http://dide-a-ath.att.sch.gr/1/index.php/ekdromes
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του διευθυντή. Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται συμμετοχή τουλάχιστον του 70% των
μαθητών του τμήματος για την πραγματοποίηση της επίσκεψης / εκδρομής, ακόμη και αν δεν συμμετέχουν όλοι οι μαθητές στις εργασίες του Προγράμματος.
6) Μέχρι 10 ημέρες πριν από την ημερομηνία υλοποίησης της επίσκεψης συντάσσεται πρακτικό συλλόγου διδασκόντων στο οποίο αναγράφονται τα χαρακτηριστικά
της επίσκεψης. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, για κάθε μετακίνηση εντός Ελλάδος
απαιτείται ένας αρχηγός και ένας συνοδός ως 25 μαθητές και ένας ακόμη ως 50.
Χωρίς να εξασφαλιστούν συνοδοί, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η επίσκεψη
ακόμη και πεζή.
7) Παράλληλα, συμπληρώνονται τα σχετικά διαβιβαστικά έγγραφα που ζητά η
Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας και τα οποία υπογράφονται από τον διευθυντή. Ο τελευταίος ενημερώνει μέσω e-mail τη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας τουλάχιστον 2 ημέρες πριν από την επίσκεψη για την πρόθεση πραγματοποίησής της.
8) Την ημέρα της επίσκεψης οι εκπαιδευτικοί ελέγχουν αν η ομάδα διαθέτει τον
απαραίτητο εξοπλισμό (π.χ. φωτογραφικές μηχανές, κάμερα, έντυπα εργασίας
κ.λπ., αναλόγως των χαρακτηριστικών που έχει η μελέτη πεδίου).
→→ Πλεονέκτημα είναι ότι κάθε σχολικό τμήμα δικαιούται να πραγματοποιήσει έως 9 διδακτικές επισκέψεις μέσα στο διδακτικό έτος, επομένως οι εκπαιδευτικοί δεν θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα να οργανώσουν όσες χρειάζεται.

Για να οργανωθεί μια εκπαιδευτική επίσκεψη στο πλαίσιο προγράμματος Σχολικών Δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί ακολουθούν τα ίδια βήματα. Προετοιμάζονται, όμως, κάποιες μέρες νωρίτερα, καθώς η νομοθεσία απαιτεί την αποστολή
των σχετικών διαβιβαστικών στη Δ.Δ.Ε. 7 ημέρες πριν την πραγματοποίηση της
επίσκεψης. Παράλληλα, ο διευθυντής ενημερώνει και το σύστημα ΑΘΗΝΑ καθώς
και το σύστημα MySchool με τα χαρακτηριστικά της επίσκεψης. Σημειώνουμε ότι
στα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων επιτρέπονται έως δύο μετακινήσεις
καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Επομένως, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά στην επιλογή των κατάλληλων προορισμών, γιατί δεν έχουν
τόσες ευκαιρίες για επισκέψεις όσες στις διδακτικές επισκέψεις. Εντούτοις, η νομοθεσία προβλέπει επιπλέον ημέρα διαθέσιμη για τη συμμετοχή μαθητών σε εκδηλώσεις, φεστιβάλ, διαγωνισμούς κ.λπ. Έτσι η ημέρα της εορτής λήξης (παρουσίαση
εργασιών και Μαθητική Διαβούλευση στην Τεχνόπολη) δεν προσμετράται στις δυο
διαθέσιμες που προαναφέρθηκαν.

77

ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

ΜΕΡΟΣ Β — ΈΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΣΎΝΘΕΣΗ

ΕΠΙΣΚΈΨΕΙΣ
- ΜΕΛΈΤΕΣ ΠΕΔΊΟΥ
Η προετοιμασία και η πραγματοποίηση μιας μελέτης πεδίου είναι η πιο διασκεδαστική και ουσιαστική δράση κάθε προγράμματος, με την προϋπόθεση ότι οργανώνεται καλά από τους εκπαιδευτικούς, έχει
ξεκάθαρους στόχους και σαφή προσδοκώμενα αποτελέσματα. Για παράδειγμα,
στόχοι θα μπορούσαν να είναι η φωτογράφιση ή η βιντεοσκόπηση μνημείων ή
ενός οικιστικού συνόλου, μια συνέντευξη
ή καταγραφή προφορικής μαρτυρίας, η
συμπλήρωση φύλλων εργασίας για την
υποστήριξη της ερευνητικής διαδικασίας
που ετοίμασαν οι εκπαιδευτικοί κ.ά.

Εικ. 25 Μελέτη
πεδίου στην
πόλη (mural
στην περιοχή
Κολοκυνθούς)

Στην πράξη, ενδέχεται να μην επιτευχθούν όλοι οι αρχικοί στόχοι, για διάφορους λόγους (καθυστερήσεις, προβλήματα με τον καιρό κ.ά.). Σίγουρα όμως
μπορεί να επιτευχθεί ένα minimum στόχων. Σε γενικές γραμμές, η επίσκεψη / μελέτη πεδίου έχει επιτυχία, όταν η ομάδα
φθάνει εγκαίρως στον προορισμό της και οι εκπαιδευτικοί έχουν θέσει ουσιαστικούς και κατανοητούς στους μαθητές στόχους. Για μια επιτυχημένη μελέτη πεδίου
προτείνονται τα εξής βήματα101:
ΒΗΜΑ 1ο: Οι εκπαιδευτικοί προετοιμάζονται για το πεδίο (πλατεία, μνημείο του
ανθρώπου, μνημείο της φύσης, οικιστικό σύνολο κ.λπ.).
→→ Διατυπώνουν πριν την επίσκεψη τους στόχους της, ενδεικτικά, να μελετήσουν οι μαθητές το μνημείο ή το εικαστικό έργο ή τον δημόσιο
χώρο ως προς την καλλιτεχνική και αισθητική πλευρά του ή ως προς
τη σχέση του με το αστικό τοπίο και τον ανθρώπινο παράγοντα στην
περιοχή, να εντοπίσουν τυχόν φθορές που παρουσιάζει, να προσδιορίσουν τα χαρακτηριστικά του αστικού περιβάλλοντος γύρω από
αυτό, να κρίνουν πώς εντάσσεται το μνημείο σε αυτό το περιβάλλον, να εξετάσουν τρόπους προβολής του στην τοπική κοινωνία, να
προτείνουν τρόπους τουριστικής αξιοποίησης του μνημείου, να μελετήσουν τους τρόπους πρόσβασης σε αυτό κ.ά. Δεν αναμένεται να
απαντηθούν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα στο πεδίο, θα συνεχιστεί
η διερέυνηση στις επόμενες συναντήσεις της ομάδας στο σχολείο
ως μέρος της εργασίας των μαθητών. Γι΄ αυτό είναι σημαντικό, κατά
τη μελέτη πεδίου οι μαθητές να κρατούν σημειώσεις με γνώμονα τα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν.
→→ Οργανώνουν από το σχολείο, μαζί με τους μαθητές, τις δραστηριότητες που θα αναπτύξουν εκεί (φωτογράφιση, βιντεοσκόπηση ενός
σύντομου ντοκιμαντέρ, μετρήσεις, συνεντεύξεις από τους αρμόδιους
φορείς, τους περίοικους ή τους επισκέπτες, καθαρισμός του χώρου).
→→ Κατανέμουν εκ των προτέρων τις αρμοδιότητες ανά μικροομάδα
μελέτης (ποιος θα φωτογραφίζει, ποιος θα βιντεοσκοπεί, ποιος θα
παίρνει συνεντεύξεις, ποιος θα συλλέγει υλικό, ποιος θα καταγράφει
τις ιδέες και απόψεις που εκφράζονται κ.ο.κ.).
→→ Αντλεί με τους μαθητές, εκ των προτέρων, τις απαραίτητες πληροφορίες για το μνημείο αυτό, για την ιστορία του, τα χαρακτηριστικά του
και τη σημασία του μέσω βιβλιογραφίας, διαδικτύου, ντοκιμαντέρ.
101 βλ. Παρουσίαση για τη μελέτη πεδίου στο οικείο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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→→ Φροντίζει για τον εξοπλισμό με τα απαραίτητα εργαλεία μελέτης και
εφόδια. Προτείνει στους μαθητές κατάλληλη ενδυμασία (καπέλα για
τον ήλιο, άνετα ρούχα κ.λπ.).
ΒΗΜΑ 2ο: Δραστηριότητες στο πεδίο. Η ομάδα (μαθητές και εκπαιδευτικοί), στο
πλαίσιο της εργασίας της στο πεδίο:
→→ Αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες (παρατήρηση, καταγραφή στοιχείων, φωτογράφιση, καταγραφή απόψεων με ερωτηματολόγια ή ημιδομημένες συνεντεύξεις που έχει
προετοιμάσει), με τους ρόλους να έχουν κατανεμηθεί κατά το στάδιο
της προετοιμασίας στο σχολείο.
→→ Σέβεται το φυσικό και αστικό περιβάλλον και τα μνημεία στον χώρο
αποφεύγοντας φθορές, ρύπανση και καταστροφές σε αυτά.
→→ Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας στον δρόμο, για να γυρίσουν όλοι
ασφαλείς πίσω.
→→ Φροντίζει όλα τα μέλη της να διατηρούν απόσταση οπτικής επαφής
και δεν επιτρέπει σε μεμονωμένους μαθητές να απομακρυνθούν για
κανέναν λόγο.
→→ Ανταλλάσσει ιδέες και κάνει προτάσεις που καταγράφονται (μέσω
καταιγισμού ιδεών και αντιπαράθεσης απόψεων).
→→ Υπολογίζει τον χρόνο, ώστε να τηρήσει τον προγραμματισμό.
ΒΗΜΑ 3ο: Αποχώρηση από το πεδίο. Οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές των μικροομάδων:
→→ Ελέγχουν ότι όλοι οι μαθητές είναι παρόντες και συγκεντρώνονται
στο προβλεπόμενο σημείο αναχώρησης.
→→ Πραγματοποιούν έλεγχο του εξοπλισμού, για να μην ξεχάσουν κάτι.
→→ Εξασφαλίζουν ότι δεν προκάλεσαν φθορές ή ρύπανση στον χώρο.

ΜΙΚΡΟΠΑΡΟΥΣΙΆΣΕΙΣ
Κατά την εξέλιξη της εκπόνησης της εργασίας είναι χρήσιμο, μετά από λίγες εβδομάδες, κάθε μικροομάδα να παρουσιάσει ένα μικρό μέρος της δουλειάς της. Αυτή
η μικροπαρουσίαση είναι αφενός σημαντική για τους μαθητές, διότι βλέπουν ότι
πράγματι το Πρόγραμμα αρχίζει να αποδίδει χειροπιαστά αποτελέσματα και ότι η εργασία προχωράει με
επιτυχία. Έτσι αποκτούν επιπλέον κίνητρο και θάρρος,
για να ολοκληρώσουν το έργο ή να παρουσιάσουν με
υπερηφάνεια την πρόοδό τους. Αφετέρου, δίνει την
ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς όχι μόνο να παρακολουθήσουν την πρόοδο των μικροομάδων και να κινητοποιήσουν εκείνες που τυχόν έχουν μείνει πίσω στο
χρονοδιάγραμμα, αλλά και να εξοικειώσουν τους μαθητές με τις τεχνικές παρουσίασης σε κοινό. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία για ανταλλαγή ιδεών και αλληλο-συμπλήρωση στοιχείων.
Για τις μικροπαρουσιάσεις δεν χρειάζεται να αφιερωθεί πάνω από μια διδακτική
ώρα ή, αν πρόκειται για πρόγραμμα, ένα δίωρο, αφού σε αυτές θα παρουσιαστεί
ένα ενδεικτικό μέρος της εργασίας (για παράδειγμα δυο-τρεις διαφάνειες ή ένα
απόσπασμα βίντεο ή ένα μέρος του τεχνήματος που κατασκευάζουν οι μαθητές).

Εικ. 26
Μικροπαρουσίαση
εργασίας σε μορφή
διαφανειών.
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ΠΡΌΟΔΟΣ
ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΚΑΙ ΔΡΆΣΕΩΝ
Σε συνάρτηση με τις μικροπαρουσιάσεις βρίσκεται η παρακολούθηση της προόδου
των μαθητών εκ μέρους των εκπαιδευτικών. Βεβαίως, κατά τις συναντήσεις στο
σχολείο και τις μελέτες πεδίου, οι τελευταίοι μπορούν εύκολα να παρακολουθούν
και να καταγράφουν την πρόοδο των μαθητών, ενισχύοντας το έργο τους με διακριτικό τρόπο και με την
ελάχιστη δυνατή παρέμβαση. Συστήνεται να κρατάνε
ένα δικό τους ημερολόγιο δράσεων και προόδου της
εργασίας των μικροομάδων και του συνόλου, παράλληλα με το χρονοδιάγραμμα που δημιούργησαν στην
αρχή του Προγράμματος, με σκοπό να παρακολουθούν
το κατά πόσο οι μικροομάδες συμβαδίζουν με τους αρχικούς στόχους. Η εφαρμογή Google Calendar και αντίστοιχες εφαρμογές θα ήταν πολύ χρήσιμες και σε αυτή
την περίπτωση.
Εικ. 27
Παρακολούθηση
προόδου εργασίας
στο σχολείο.

Ακόμη, πολύτιμα εργαλεία έχουν αποδειχθεί οι δωρεάν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης στον τομέα αυτό. Μια τέτοια περίπτωση είναι το Edmodo102 . Η εφαρμογή
αυτή έχει καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα και χρησιμοποιείται ήδη από πολλά
σχολεία ως μια κλειστή ψηφιακή κοινότητα μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων
με έμφαση στην αλληλεπίδραση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν μια
κλειστή ομάδα στο Edmodo με μέλη τους ίδιους και όλους τους μαθητές του Προγράμματος (ιδανικό θα ήταν να εντάξουν και τους κηδεμόνες ώστε να επιτύχουν
μεγαλύτερη διάχυση των δράσεων) μέσω της οποίας θα επικοινωνούν εξ αποστάσεως, όποτε χρειάζεται, θα υπενθυμίζουν τους στόχους, τις προγραμματισμένες
επισκέψεις και τα χρονοδιαγράμματα, θα κινητοποιούν τους μαθητές μεταφορτώνοντας πληροφοριακό υλικό και θα οργανώνουν ένα φόρουμ συζητήσεων όπου η
ομάδα θα συζητά για την πρόοδο των εργασιών, θα λύνει απορίες και θα αναρτά
μέρη της εργασίας ή νέο πληροφοριακό υλικό.
Αντίστοιχα χαρακτηριστικά έχουν και άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης,
όπως το Facebook. Σε αντίθεση όμως με αυτές, το Edmodo προσανατολίζει τους
χρήστες στον εκπαιδευτικό τομέα με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην παρασύρονται
σε διαδικτυακή πλοήγηση για άσχετα θέματα.

ΠΡΟΣΟΜΟΊΩΣΗ
ΜΑΘΗΤΙΚΉΣ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗΣ
Για την προσομοίωση της Μαθητικής Διαβούλευσης στο σχολείο, οι εκπαιδευτικοί
ακολουθούν συγκεκριμένα βήματα αξιοποιώντας τεχνικές της ομαδοσυνεργατικής
μάθησης και του debate. Η προσομοίωση θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί σε μια
ή δύο από τις συναντήσεις τους στο σχολείο (αναλόγως του διατιθέμενου χρόνου),
πριν από την εορτή λήξης, με τελικό στόχο να επιλεγούν οι μαθητές που θα εκπροσωπήσουν το σχολείο κατά τη Μαθητική Διαβούλευση στην Τεχνόπολη.

102 Οδηγίες για το Edmodo διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=Zf5IePej46Q
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Η διαδικασία της διαβούλευσης, διάρκειας περίπου τριών διδακτικών ωρών, περιγράφεται στη συνέχεια με τη μορφή βημάτων103 .
α) Δημιουργία μικρών ομάδων συζήτησης (10 λεπτά). Οι εκπαιδευτικοί
οργανώνουν τους μαθητές σε μικρές ομάδες (4-5 άτομα), ώστε καθεμία να συζητήσει διαφορετικό θέμα. Η ίδια οργάνωση θα υπάρχει
στη εορτή λήξης, όπου οι αντίστοιχες ομάδες θα αποτελούνται από
μαθητές διαφορετικών σχολείων. Η κάθε μικροομάδα θα μπορούσε
να συζητά στο δικό της τραπέζι εργασίας.
β) Ερευνητικό ερώτημα (5 λεπτά). Τίθενται τα ερευνητικά ερωτήματα,
ένα ανά ομάδα, τα οποία θα δώσουν το έναυσμα για τη διαβούλευση
των μαθητών. Ένα ενδεικτικό ερώτημα θα μπορούσε να είναι: «Ποιος
έχει τον πρώτο λόγο για το πού και πώς θα γίνει μια εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο;»
γ) Αφόρμηση (10 λεπτά). Προβάλλονται φωτογραφίες από graffiti /
murals, κατά προτίμηση οικεία στους μαθητές, και τους ζητείται να
εκφράσουν σύντομα τη θέση τους για το αν τους αρέσουν ή όχι.
δ) Έρευνα (15 λεπτά). Οι εκπαιδευτικοί αναθέτουν στους μαθητές να
αναζητήσουν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από άλλες πόλεις με δημόσιους χώρους στους οποίους υπάρχουν εκτεταμένες επιφάνειες με graffiti, murals ή tags. Στην περίπτωση που στο σχολείο δεν
υπάρχει η δυνατότητα χρήσης αρκετών υπολογιστών, θα μπορούσαν
να αναθέσουν στους μαθητές να κάνουν την έρευνα στο σπίτι τους
πριν από την εξάσκηση στη Διαβούλευση και να μεταφορτώσουν το
υλικό στο drive της ομάδας, ώστε να το προβάλουν την ημέρα της
προσομοίωσης. Αφού δουν τις φωτογραφίες, οι μαθητές παρατηρούν και συζητούν διαφορές και ομοιότητες.
ε) Μελέτη πηγών (20 λεπτά). Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να
μελετήσουν κάποια κείμενα έως 150 λέξεων, σχετικά με τη χρήση
του δημόσιου χώρου, τα οποία έχουν ετοιμάσει οι εκπαιδευτικοί. Ιδιαίτερα όσοι επιμορφώθηκαν στη δημιουργική γραφή, θα μπορούσαν ακόμη και να αναθέσουν στους μαθητές να συνθέσουν δικά τους
πρωτότυπα κείμενα. Ακολούθως, κάθε μέλος της ομάδας διατυπώνει
ένα σαφές επιχείρημα σχετικά με το ζητούμενο στο κείμενο (π.χ. μια
λύση στο πρόβλημα που τίθεται ή την υπεράσπιση της θέσης που
προβάλλεται). Ενδεικτικά, παραθέτουμε ένα κείμενο τέτοιου τύπου
με το ερευνητικό του ερώτημα: «Στο σχολείο μας δεν είναι σπάνιο
το φαινόμενο να ερχόμαστε το πρωί της Δευτέρας για μάθημα και να
βλέπουμε ότι κάποιος τοίχος του κτιρίου που πιο πριν ήταν απλά λευκός, είναι πια διακοσμημένος με μια μικρή τοιχογραφία-mural ή ένα
graffiti ή ένα tag. Πολλοί μαθητές εντυπωσιάζονται και σχολιάζουν
θετικά τη νέα εικόνα, ιδίως αν είναι μια μικρή τοιχογραφία. Όμως δεν
είναι λίγοι εκείνοι που θα διαφωνήσουν με την αισθητική του έργου.
Σχόλια κάνουν και οι καθηγητές μας, αλλά και οι γονείς όταν έρχονται
στο σχολείο, καθώς και οι κάτοικοι των γειτονικών πολυκατοικιών,
επειδή οι τοίχοι του σχολείου είναι εμφανείς σε όποιον περνά έξω
από το σχολείο ή μένει στις γύρω πολυκατοικίες. Για να πούμε την
αλήθεια, στους μεγαλύτερους μάλλον δεν αρέσει τόσο πολύ αυτή η
κατάσταση όσο στους νεότερους, διότι θεωρούν ότι δεν μπορεί αυθαίρετα ένας καλλιτέχνης δρόμου, όσο ταλαντούχος και να είναι, να
διαλέγει έναν τοίχο σπιτιού, έναν τοίχο σχολείου, ένα παγκάκι ή κάτι
άλλο και να το ζωγραφίζει σύμφωνα με τη δική του αισθητική χωρίς
άδεια από κάποιον.» Για το κείμενο αυτό θέτουμε το ερώτημα: Κατά
τη γνώμη σας, ποιος έχει τον πρώτο λόγο για το πού και πώς θα γίνει
μια εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο;
103 Η Μαθητική Διαβούλευση σε μορφή παρουσίασης: https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/diabouleusi-gia-to-programma-to-paidi-h-polh-kai-ta-mnhmeia-sepolia-case
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στ) Επιχειρηματολογία (30 λεπτά). Η κάθε ομάδα μαθητών επιλέγει:
→→ έναν συντονιστή της συζήτησης, ο οποίος δίνει τον λόγο στους ομιλητές με τη σειρά,
→→ έναν χρονομέτρη που εξασφαλίζει την ίση κατανομή του χρόνου και
→→ έναν γραμματέα που θα συγκεντρώσει τις προτάσεις / θέσεις των
ομιλητών.
Κάθε μέλος της ομάδας εκφράζει την άποψή του και μπορεί να δευτερολογήσει, αν υπάρχει χρόνος. Είναι σημαντικό, στο τέλος, παρά
τις όποιες διαφωνίες, να υπάρξει μια κοινή συνισταμένη απόψεων, η
οποία θα είναι ικανή να συμβάλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Οι προτάσεις / θέσεις των μαθητών (μέχρι 50 λέξεις) καταγράφονται από τους ίδιους σε ένα χαρτάκι (post it) που επικολλάται
από τον γραμματέα στον πίνακα ανακοινώσεων της ομάδας, ο οποίος
μπορεί να είναι ένα χαρτί μεγέθους Α3. Στην περίπτωση που η κατάθεση των προτάσεων γίνει ψηφιακά, προτείνεται η αξιοποίηση της
εφαρμογής Padlet η οποία προσομοιώνει έναν πίνακα ανακοινώσεων,
όπου ο κάθε μαθητής αναρτά το δικό του «σημείωμα». Έτσι, η ολομέλεια μπορεί να βλέπει μέσω προτζέκτορα το σύνολο των απόψεων
που εκφράστηκαν.
Εν τέλει, από κάθε τραπέζι διαβούλευσης προκύπτουν:
→→ οι επιτυχέστερες προτάσεις για την επίλυση του ζητήματος, οι οποίες και θα υποβληθούν στο προεδρείο.
→→ η πειστική ή η επιφανειακή επιχειρηματολογία.
→→ ένα μικρό κείμενο το οποίο αποτελεί το συμπέρασμα της συζήτησης
και με το οποίο συμφωνεί όλη η ομάδα (συναίνεση).
Οι τελικές προτάσεις που θα καταγραφούν στον πίνακα, θα κατατεθούν στο προεδρείο και θα αποτελέσουν τις πιθανές επιλογές για την
ψηφοφορία στην ολομέλεια των μαθητών του Προγράμματος μετά
το πέρας της Διαβούλευσης. Οι παρακάτω επιλογές (Α-Ε) αντιστοιχούν στις προτάσεις που θα μπορούσαν να καταθέσουν οι μαθητές
της ομάδας των 4-5 ατόμων, μελετώντας το κείμενο που παρατέθηκε ως παράδειγμα, σχετικά με τα εικαστικά έργα στο σχολείο.

Α)
Β)
Γ)
Δ)
Ε)

82

Ερώτηση πολλαπλής επιλογής για την ψηφοφορία της ολομέλειας
των μαθητών: Ποιος έχει τον πρώτο λόγο για το πού και πώς θα γίνει
μια εικαστική παρέμβαση σε δημόσιο χώρο (σχολείο, πάρκο, κτίριο);
Ο Δήμος, η Περιφέρεια ή το Υπουργείο, καθώς ο χώρος ανήκει στην
αρμοδιότητα ενός από τους τρεις.
Οι κάτοικοι της συνοικίας στην οποία γίνεται η εικαστική παρέμβαση.
Ο ίδιος ο δημιουργός (street artist), διότι είναι καλλιτέχνης και πρέπει να έχει απόλυτη ελευθερία έκφρασης.
Όλοι οι δημότες της εκάστοτε πόλης μετά από ψηφοφορία μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου.
Οι επιστήμονες, πολεοδόμοι και αρχιτέκτονες, διότι αυτοί είναι ειδικοί για την εικόνα μιας πόλης.
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ζ) Συναίνεση (15 λεπτά). Είναι πολύ σημαντικό, όπως ήδη αναφέρθηκε,
πέρα από τις επιλογές (Α-Ε) που θα υποβληθούν στο προεδρείο, όλοι
οι συμμετέχοντες της κάθε ομάδας να καταλήξουν με συναίνεση σε
ένα κοινό κείμενο που θα τους εκφράζει και που θα ανακοινωθεί
στην ολομέλεια. Ενδεικτικά, οι μαθητές στο παράδειγμα που παρατέθηκε, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε ένα κείμενο συναίνεσης
σαν το παρακάτω: «Τα graffiti και, κυρίως, τα murals ομορφαίνουν
τους τοίχους του σχολείου και κάνουν το περιβάλλον πιο ευχάριστο,
κατά τη γνώμη μας. Βέβαια όχι όλα ανεξαιρέτως, καθώς πολλές φορές η εικόνα τους είναι αμφιλεγόμενη ή ακόμη και τρομακτική για
κάποιους. Σίγουρα, το θέμα της αρμοδιότητας για τη δημιουργία τους
διχάζει και εμάς. Σε γενικές γραμμές, όμως, συμφωνούμε πως μια δημιουργία θα πρέπει να έχει πρώτα τη σύμφωνη γνώμη των ανθρώπων
που ζουν και εργάζονται καθημερινά στον χώρο. Για παράδειγμα, στο
σχολείο να έχουν άποψη οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ή σε μια
πλατεία οι κάτοικοι της γειτονιάς. Επίσης, θα ήταν καλό ο καλλιτέχνης
να προϊδεάσει τους κατοίκους για το τι περίπου θα περιμένουν και,
τέλος, μια επιτροπή κατοίκων να ενημερώσει τους αρμόδιους φορείς, ώστε να μην προκύψει εκ των υστέρων διαφωνία που μπορεί
να οδηγήσει σε ένταση μεταξύ Δήμου και κατοίκων ή καλλιτέχνη και
καταστροφή του έργου».
η) Εκλογή προεδρείου (5 λεπτά). Κάθε ομάδα επιλέγει έναν αντιπρόσωπο. Οι αντιπρόσωποι όλων των ομάδων θα αποτελέσουν το προεδρείο, το οποίο θα επεξεργαστεί τις προτάσεις και θα δημιουργήσει
ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής. Ως αντιπρόσωπος θα μπορούσε να έχει οριστεί εξ αρχής ο γραμματέας, ο οποίος άλλωστε συγκεντρώνει στο τέλος τις προτάσεις των ομιλητών.
θ) Επεξεργασία των προτάσεων από το προεδρείο (30 λεπτά). Το προεδρείο, αφού επεξεργαστεί τις προτάσεις που κατέθεσε κάθε ομάδα
για το θέμα της, θα δημιουργήσει ένα ερωτηματολόγιο πολλαπλής
επιλογής σε μορφή Google forms ή στο περιβάλλον του Edmodo. Τα
ερωτήματα έχουν ήδη δοθεί (ένα για κάθε κείμενο) και οι επιλογές
απαντήσεων θα είναι οι προτάσεις που προέκυψαν από τη διαβούλευση ανά ομάδες.
ι) Ηλεκτρονική ψηφοφορία (20 λεπτά). Οι μαθητές ψηφίζουν μέσω
της ηλεκτρονικής εφαρμογής στο σχολείο ή από το σπίτι τους για
την πρόταση που περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη θα επέλεγαν
ως επίλυση του προβλήματος και το προεδρείο ανακοινώνει τα αποτελέσματα.
Τα ίδια 10 βήματα, λοιπόν, θα ακολουθήσουν οι μαθητές και κατά τη Μαθητική Διαβούλευση στην Τεχνόπολη, όπου θα σχηματίσουν πάλι ομάδες εργασίας αποτελούμενες όμως από μαθητές διαφορετικών σχολείων. Βέβαια, εκεί θα παραλείψουν το
4ο βήμα (έρευνα), αφού το αντίστοιχο υλικό θα δοθεί έτοιμο από την οργανωτική
ομάδα της Τεχνόπολης.
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ ΥΛΙΚΌ
- ΦΆΚΕΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ
ΟΜΆΔΑΣ
Το τέχνημα το οποίο θα παρουσιαστεί στην εορτή λήξης του Προγράμματος στην
Τεχνόπολη είναι το αποτέλεσμα της πολύμηνης δράσης των μαθητών. Όπως έχει
προαναφερθεί, το τέχνημα αυτό μπορεί να έχει τη μορφή:
→→ ταινίας μικρού μήκους (έως 5 λεπτά) ή ενός ανάλογης διάρκειας βίντεο
→→ παρουσίασης σε ψηφιακή μορφή
→→ πόστερ παρουσίασης με κείμενο και φωτογραφίες
→→ αφίσας
→→ κολάζ
→→ ψηφιακού ή τυπωμένου βιβλίου ή εφημερίδας ή περιοδικού
→→ ιστοσελίδας ή blog
→→ τρισδιάστατης κατασκευής
→→ επιτραπέζιου ή ψηφιακού παιχνιδιού
→→ εικαστικού έργου
Σε κάθε περίπτωση το υλικό, το τέχνημα δηλαδή, πρέπει να είναι σε τέτοια μορφή, ώστε να μπορεί να παρουσιαστεί σε σύντομο χρόνο (περίπου 5-6 λεπτά) κατά
τις παρουσιάσεις εργασιών στην εορτή λήξης του Προγράμματος στην Τεχνόπολη.
Φυσικά, η ομάδα μπορεί να έχει δημιουργήσει άφθονο και ποικίλο υλικό κατά τη
διάρκεια των δραστηριοτήτων της. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να επιλέξει το
πιο χαρακτηριστικό από αυτά ως τελικό παραδοτέο προϊόν ή μπορεί να τα καταθέσει όλα. Σε μια τέτοια περίπτωση, όμως, θα ήταν καλό να υπολογίζει ότι στην
τελική παρουσίαση θα διαθέτει πάντοτε τον ίδιο περιορισμένο χρόνο του 5λέπτου,
για να συνοψίσει την παρουσίαση όλων των εργασιών. Επομένως, ο περιορισμένος
χρόνος της τελικής παρουσίασης στην Τεχνόπολη, είναι ο παράγοντας στον οποίο
θα προσαρμοστεί η παρουσίαση των παραδοτέων.
Επίσης, θα ήταν καλό κατά την παραγωγή των τεχνημάτων να αξιοποιηθούν τα
σεμινάρια στα οποία επιμορφώνονται οι εκπαιδευτικοί είτε σχετικά με τη street art
είτε τα πολυμέσα είτε τη δημιουργική γραφή. Άλλωστε, τα σεμινάρια τα παρακολουθούν με σκοπό να μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές της ομάδας τις γνώσεις
που αποκόμισαν. Αν οι εκπαιδευτικοί του ίδιου σχολείου έχουν παρακολουθήσει διαφορετικά σεμινάρια, τους δίνεται μεγαλύτερη ευελιξία, αφού μπορούν οι μαθητές
να επιλέξουν ή ακόμη και να συνδυάσουν δύο ή τρεις τεχνικές στην εργασία τους.
Τέλος, ένα ξεχωριστό παραδοτέο το οποίο δεν παρουσιάζεται στην εορτή λήξης
του Προγράμματος, είναι η συμπληρωμένη φόρμα καταγραφής ενός κτιρίου με
αισθητική ή ιστορική σημασία για την πόλη, σύμφωνα με τις τεχνικές καταγραφής
κτιρίων στις οποίες επιμορφώνονται οι καθηγητές στο σχετικό σεμινάριο που υλοποιεί η MOnuMENTA, MKO για την προστασία της φυσικής και της αρχιτεκτονικής
κληρονομιάς Ελλάδας και Κύπρου.
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΈΣ
ΣΥΝΑΝΤΉΣΕΙΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΏΝ
Η Τεχνόπολη Αθηνών σε συνεργασία με την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.),
επιλεγμένους επιστημονικούς συνεργάτες και τη MOnuMENTA οργανώνουν επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό οι τελευταίοι να εξοικειωθούν με χρήσιμα εργαλεία και μεθόδους για την εκπόνηση της εργασίας των
μαθητών. Τα σεμινάρια χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες:
α) Σεμινάρια που υλοποιούνται από την
Τεχνόπολη, την ομάδα οργάνωσης του
προγράμματος και επιλεγμένους επιστημονικούς συνεργάτες: Τα σεμινάρια
αυτά αφορούν διαφορετικούς θεματικούς άξονες, έναν ή δύο από τους οποίους καλείται να επιλέξει κάθε εκπαιδευτικός. Αν η παιδαγωγική ομάδα του
σχολείου αποτελείται από περισσότερους εκπαιδευτικούς, μπορεί το κάθε μέλος να επιλέξει διαφορετικό σεμινάριο,
ώστε να ανταλλάξουν τις αποκτηθείσες γνώσεις και δεξιότητες, να
προχωρήσουν σε συνέργειες και να δώσουν στους μαθητές δυνατότητα επιλογής ή συνδυασμού πεδίων. Οι θεματικές των σεμιναρίων είναι η Δημιουργική Γραφή, η Street Art (graffiti, tags, murals),
η Παιδαγωγική του θεάτρου και η ρητορική. Για την κάθε κατηγορία τα επιμορφωτικά σεμινάρια προσφέρουν απαιτούμενες βασικές
γνώσεις και τεχνικές τις οποίες θα διαδώσουν στους μαθητές της
ομάδας, ώστε να τις αξιοποιήσουν δημιουργικά στην εκπόνηση της
εργασίας.
β) Σεμινάριο σε συνεργασία με την Α.Σ.Κ.Τ. Στις εγκαταστάσεις της Α.
Σ.Κ.Τ. υλοποιείται το σεμινάριο Οπτικοακουστικών μέσων (εφαρμογές
πολυμέσων). Οι εκπαιδευτικοί που το παρακολουθούν έρχονται σε
επαφή με προγράμματα καταγραφής και επεξεργασίας εικόνας και
ήχου.
γ) Σεμινάριο σε συνεργασία με τη MOnuMENTA. Το σεμινάριο αφορά
τις τεχνικές καταγραφής κτιρίων με τρόπο τέτοιο, ώστε να αναδεικνύονται τα χαρακτηριστικά τους από καλλιτεχνική και τεχνική άποψη και η θέση τους στο αστικό περιβάλλον. Κατά τη διάρκεια του
Προγράμματος οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν ένα κτίριο με
αισθητική αξία αξιοποιώντας αυτές τις τεχνικές καταγραφής και να
αποστείλουν τη φόρμα καταγραφής στη MOnuMENTA.
δ) Σεμινάριο της οργανωτικής ομάδας της Τεχνόπολης για τη Μαθητική Διαβούλευση. Το σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει με βιωματικό τρόπο στους καθηγητές τους στόχους που τίθενται και τα
βήματα που ακολουθούνται στη Μαθητική Διαβούλευση. Με τη βοήθεια αυτού του σεμιναρίου οι εκπαιδευτικοί θα προσομοιώσουν στο
σχολείο με τους μαθητές της ομάδας τη Μαθητική Διαβούλευση, με
σκοπό την κατάλληλη προετοιμασία τους, για να εκπροσωπήσουν το
σχολείο στην αντίστοιχη εκδήλωση κατά την εορτή λήξης του Προγράμματος.

Εικ. 28 Εισαγωγικό
σεμινάριο για το
υποέργο «Ονόματα
και μορφές του
‘21 στην πόλη των
Αθηνών» με τον
κ. Γεώργιο Σπανό.
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Εικ.29 Σεμινάριο
street art στους
δρόμους της πόλης
με τον κ. Γεράσιμο
Αβλάμη.
Εικ. 30 Σεμινάριο
καταγραφής
κτιρίων με την κ.
Ειρήνη Γρατσία
(MOnuMENTA).
Εικ. 31 Σεμινάριο
Οπτικοακουστικών
μέσων με την
κ. Βίκυ Μπέτσου.
Εικ. 32 Σεμινάριο
Δημιουργικής
Γραφής με την κ.
Κατερίνα Σχινά.

29

30

31

32

33

34

Εικ. 33 Σεμινάριο
θεατρικής
διερεύνησης |
Παιδαγωγικής του
θεάτρου με τον
κ. Σίμο
Παπαδόπουλο.
Εικ. 34 Σεμινάριο
Ρητορικής με την
κ. Φωτεινή
Εγγλέζου.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ ΜΕ ΦΟΡΕΊΣ
Κατά τη διάρκεια του Προγράμματος η ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών συνεργάζεται με διάφορους φορείς με σκοπό την επιτυχή εκπόνηση της εργασίας και τον
εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας με βιωματικό τρόπο. Κατά κανόνα η
Τεχνόπολη συνεργάζεται με το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας, την Α.Σ.Κ.Τ. και τη MOnuMENTA για την οργάνωση επισκέψεων μαθητών σε επιλεγμένα σημεία της πόλης που παρουσιάζουν ενδιαφέρον ως μελέτες περίπτωσης.
Πέραν τούτου, όμως, η ομάδα του κάθε σχολείου έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με φορείς που θα την βοηθήσουν στην υλοποίηση του Προγράμματος. Το σημαντικότερο που πρέπει να προσέχουν οι εκπαιδευτικοί για τις συνεργασίες αυτές,
είναι να επιλέγουν φορείς εγκεκριμένους από το Υπουργείο Παιδείας για το εκπαιδευτικό τους έργο (ενδεικτικά, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, υπηρεσίες
του Δήμου, μουσεία), ώστε η επίσκεψη σε αυτούς να εγκριθεί από τον σύλλογο
διδασκόντων και τη Δ.Δ.Ε.
Ειδικά στην περίπτωση που επιθυμούν να καλέσουν στο σχολείο ως ομιλητή ή
επιμορφωτή εκπρόσωπο ενός φορέα που επέλεξαν, θα πρέπει πρώτα να βεβαιωθούν ότι έχει λάβει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας για επιμόρφωση σε σχολεία
(μπορούν να συμβουλευτούν τη Δ.Δ.Ε. γι’ αυτό) και έπειτα να συνταχθεί πρακτικό
συλλόγου διδασκόντων με το οποίο θα εγκρίνεται η πρόσκληση για τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα.
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Παρουσίαση και
αξιολόγηση

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ
ΤΕΛΙΚΉ ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΊΟ
Σε καθορισμένη από το αρχικό χρονοδιάγραμμα ημερομηνία η ομάδα παρουσιάζει
την εργασία της στο σχολείο. Σε περίπτωση που οι μικροομάδες έχουν εργαστεί σε
επιμέρους τμήματα της εργασίας, μπορούν να παρουσιάσουν ξεχωριστά το έργο
τους. Για παράδειγμα, αν η εργασία της ομάδας αφορά τα murals στην περιοχή
του Κεραμεικού και κάθε μικροομάδα έχει επιλέξει να εργαστεί πάνω σε ένα mural,
τότε μπορούν να οργανωθούν στο σχολείο παρουσιάσεις των επιμέρους εργασιών
των μικροομάδων. Το κοινό θα είναι η ολομέλεια της ομάδας και, ιδανικά, όλοι οι
μαθητές του σχολείου σε μια ημερίδα με αφορμή την ολοκλήρωση του Προγράμματος και τη διάχυση των αποτελεσμάτων του.
Γενικώς, η παρουσίαση εργασιών προγραμμάτων στο μαθητικό κοινό, στο τέλος
της χρονιάς, εξυπηρετεί, εκτός πολλών άλλων, έναν ακόμη πολύ σημαντικό παιδαγωγικό στόχο: είναι μια επιβράβευση προς τους μαθητές και μια αναγνώριση
του έργου τους από συμμαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Η εμπειρία δείχνει ότι
εργασίες που δημοσιοποιούνται σε ευρύ κοινό, ιδίως στους συνομηλίκους, έχουν
θετική επίδραση στους νέους και αποτελούν κίνητρο για νέες δημιουργίες στο
πλαίσιο της ευγενούς άμιλλας.
Καλό είναι οι εκπαιδευτικοί να τονίζουν στους μαθητές πόσο σημαντική είναι η
σωστή προετοιμασία για την παρουσίαση (σχεδιασμός, κείμενο, οργάνωση του χώρου και των υλικών μέσων, πρόβες) και η τήρηση του διαθέσιμου χρόνου που είναι
κλειδί για την επιτυχία της εκδήλωσης104 . Οι μεγάλες αποκλίσεις χρόνου κουράζουν
και εκνευρίζουν κοινό, συνεργάτες και οργανωτές και αδικούν την εργασία και τον
κόπο που κατέβαλε η ομάδα όλη τη χρονιά.

104 Καλές πρακτικές παρουσίασης διαθέσιμες στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/presenting-a-project
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ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΉ ΛΉΞΗΣ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΌΠΟΛΗ
Το κάθε σχολείο καλείται να συμμετέχει με την ομάδα του στην παρουσίαση των
εργασιών και των τεχνημάτων στην ολομέλεια των μαθητών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι η παρουσίαση, ανεξαρτήτως μορφής, πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένη,
ώστε να μην προκύψουν καθυστερήσεις της τελευταίας στιγμής. Η διάρκειά της θα πρέπει να είναι της
τάξης των 5-6 λεπτών, καθώς κατά την παρουσίαση
των εργασιών όλων των σχολείων στην Τεχνόπολη, ο
χρόνος είναι περιορισμένος. Θα πρέπει να συνθέτει το
έργο των μαθητών όλης της ομάδας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Επομένως, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί χρόνος για κάποιες πρόβες στο σχολείο πριν από
την εορτή λήξης. Ίσως μια ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων στο σχολείο να είναι ευκαιρία, εκτός των
άλλων, για μια καλή τελική πρόβα μπροστά σε κοινό.

Εικ. 35 Παρουσίαση
εργασιών στην
Τεχνόπολη.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ
ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΉ ΔΙΑΒΟΎΛΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΌΠΟΛΗ
Σχετικά με τη Μαθητική Διαβούλευση έγινε εκτενής αναφορά στο οικείο μέρος με
την περιγραφή της προετοιμασίας της. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι είναι καλό
οι εκπαιδευτικοί να έχουν προνοήσει για αναπληρωματικούς μαθητές, έτοιμους να παραστούν σε περίπτωση
κωλύματος ενός προεπιλεγμένου μέλους της ομάδας
διαβούλευσης. Γι’ αυτό είναι πολύτιμη η εξάσκηση στη
Μαθητική Διαβούλευση να γίνεται με όλους τους μαθητές και όχι με λίγους εκ των προτέρων επιλεγμένους.
Ας σημειωθεί ότι στη Διαβούλευση, η οποία διαρκεί περίπου 2 ώρες (προσέλευση, προετοιμασία, συζήτηση,
ερωτηματολόγιο πολλαπλής επιλογής που επιμελείται
το προεδρείο) παρίστανται μόνο οι μαθητές υπό την
καθοδήγηση των μελών της οργανωτικής ομάδας της
Τεχνόπολης και όχι οι εκπαιδευτικοί. Τυχόν απορίες των μαθητών επιλύονται από
την οργανωτική ομάδα.

Εικ. 36 Το προεδρείο
στη Μαθητική
Διαβούλευση.
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ΔΙΆΧΥΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΆΤΩΝ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΉ ΚΟΙΝΩΝΊΑ

Εικ. 37
Δραστηριότητα
διάχυσης μέσω
διανομής εποπτικού
υλικού σε συνοικία
της πόλης.

Η διάχυση των αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία
είναι ουσιώδες τμήμα του Προγράμματος, όπως άλλωστε και κάθε εργασίας με
τη μέθοδο project. Με την κοινοποίηση από τους μαθητές των αποτελεσμάτων
της εργασίας τους, κινητοποιείται η τοπική κοινωνία και ενθαρρύνονται κι άλλοι
μαθητές και εκπαιδευτικοί να αναλάβουν την εκπόνηση ομαδικών εργασιών ή να
οργανώσουν εθελοντικές δράσεις. Η διάχυση στην τοπική κοινωνία μπορεί να γίνει
σε γενικές γραμμές με δυο τρόπους:
α) Με τη δημιουργία ενός Blog, μιας ιστοσελίδας ή μιας έντυπης σχολικής εφημερίδας: Ευκολότερο στην υλοποίησή του είναι ένα Blog.
Καθώς η ομάδα θα έχει δημιουργήσει ούτως ή άλλως έναν λογαριασμό Google, προτείνεται να αξιοποιήσει τη δωρεάν εφαρμογή
Google Blogger105 και να δημιουργήσει μια ηλεκτρονική εφημερίδα
την οποία θα ενημερώνουν σε κάθε συνάντηση αρμόδιοι μαθητές.
Εκεί θα προβάλλεται η πρόοδος της εργασίας τους και άλλα σχετικά
με το Πρόγραμμα θέματα (π.χ. ντοκιμαντέρ, ειδήσεις, μελέτες, αφιερώματα, συνεντεύξεις). Βεβαίως, υπάρχουν κι άλλες δωρεάν εφαρμογές για δημιουργία Blog στο διαδίκτυο, όπως το εξίσου δημοφιλές
WordPress106 .
Πιο σύνθετη στη δημιουργία της είναι μια απλή ιστοσελίδα για παράδειγμα με τη δωρεάν εφαρμογή Wix107 ή τη δωρεάν εφαρμογή
Weebly108 οι οποίες παρέχουν περισσότερες δυνατότητες από τα
Blogs. Απαιτούν, όμως, περισσότερη εξειδίκευση στη διαχείρισή τους.
105 Οδηγίες για το Google Blogger διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=uklWZmVBpP8&t=11s
106 Οδηγίες για το WorldPress διαθέσιμες στο
https://www.youtube.com/watch?v=zbNyy5DbQ-s
107 Οδηγίες για το Wix διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=GA8NUMgBYMg
108 Οδηγίες για το Weebly διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=Pg5CkRlHveM
και στο https://www.youtube.com/watch?v=Ws6kk3oluPc
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Χρήσιμο εργαλείο είναι η δωρεάν εφαρμογή κοινωνικής δικτύωσης
και παρουσιάσεων Slideshare 109 στην οποία μπορούν να μεταφορτώσουν μια παρουσίαση τύπου PowerPoint, ώστε να την ενσωματώσουν σε blog ή σχολικό site με ευκολία.
Για τη δημιουργία έντυπης σχολικής εφημερίδας, οι απαιτήσεις είναι
περισσότερες τόσο για τη χρηματοδότηση, όσο και για τη συντήρησή της. Εντούτοις, για να είναι εφικτή η εκτύπωσή της, θα μπορούσε
να αποτελεί μια 4μηνιαία έκδοση λίγων φύλλων.
β) Με την οργάνωση μιας ημερίδας, μιας κοινής εθελοντικής δράσης
ή μιας συζήτησης - διαβούλευσης με τη συμμετοχή κατοίκων της
συνοικίας: Μια τέτοια εκδήλωση θα μπορούσε να ξεκινήσει από την
παρουσίαση της δράσης των μαθητών και να εξελιχθεί σε δομημένη
ανοικτή συζήτηση για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος της
γειτονιάς. Συντονιστές της συζήτησης θα μπορούσαν να είναι οι ίδιοι
οι μαθητές που έχουν την εμπειρία της διαβούλευσης. Εκτός από τον
χώρο του σχολείου, η εκδήλωση θα μπορούσε να οργανωθεί σε μια
πλατεία ή σε μια αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου. Η προστιθέμενη
αξία του Προγράμματος είναι εμφανέστατη σε μια τέτοια περίπτωση. Οι μαθητές εξελίσσονται σε ενεργούς πολίτες και κινητοποιούν
μικρούς και μεγάλους, για να εργαστούν εθελοντικά για μια πόλη
ομορφότερη, φιλική προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο.

ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΔΡΆΣΗΣ
Η αξιολόγηση του Προγράμματος μπορεί να γίνει με ερωτηματολόγια110 που ετοιμάζουν οι εκπαιδευτικοί σε μορφή Google Forms, τα οποία συμπληρώνουν οι μαθητές ανώνυμα. Επί της ουσίας, βέβαια, η αξιολόγηση προκύπτει κυρίως από την
ποιότητα των εργασιών και των δράσεων των μαθητών και από την απήχηση που
έχουν αυτές σε εκείνους. Επικουρικά, οι εκπαιδευτικοί σε κάθε συνάντηση μπορούν
να κρατούν σημειώσεις στο ημερολόγιό τους για τέτοια ζητήματα (για παράδειγμα
μπορούν να σημειώσουν αν είχε ιδιαίτερη απήχηση η επίσκεψη στο εργαστήρι
ενός καλλιτέχνη ή οι δραστηριότητες σε ένα ΚΠΕ ή η πρόβα της μαθητικής διαβούλευσης, χρησιμοποιώντας μια κλίμακα βαθμολόγησης 1-5).
Εν τέλει, η αξιολόγηση έχει το νόημα αφενός μεν της μέτρησης του αντίκτυπου
τον οποίο είχε το Πρόγραμμα στους μαθητές, αφετέρου της ανατροφοδότησης για
τον εκπαιδευτικό, ώστε να βελτιώσει το οργανωτικό και παιδαγωγικό μέρος στο
Πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς.

109 Οδηγίες για το Slideshare διαθέσιμες στο https://www.youtube.com/watch?v=jdyACBsgv_4
110 Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο αξιλόγησης και αυτοαξιολόγησης μαθητή:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOUWZ7cEckN3bHje-haAFxYCpF3SHCfoeCK09JHnInvFvXDg/viewform
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Εικ. 38 Tεχνόπολη

Εικ. 41 Εορτή λήξης

του Δήμου

στην Τεχνόπολη,

Αθηναίων.

έκθεση έργων

38

40

41

42

μαθητών.
Εικ. 39 Εορτή λήξης
στην Τεχνόπολη,

Εικ. 42 Εορτή λήξης

δημιουργική

στην Τεχνόπολη,

απασχόληση

διαβούλευση

μαθητών.

μαθητών.

Εικ. 40 Περιήγηση

Εικ. 43 Περιήγηση

με τη MOnuMENTA.

με τη MOnuMENTA.
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Παραρτήματα
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ΔΙΚΤΥΟΓΡΑΦΊΑ
ΑΣΤΙΚΌ ΤΟΠΊΟ
Μελέτες και άρθρα συνεργατών της MOnuMENTA . Διαθέσιμα στα
https://www.monumenta.org/article_list.php?IssueID=2&lang=gr&CategoryID=3
https://www.monumenta.org/article_list.php?IssueID=2&lang=gr&CategoryID=6
https://www.monumenta.org/article_list.php?IssueID=2&lang=gr&CategoryID=8
Διαβάζουμε την πόλη, εκπαιδευτικό υλικό, ΥΠ.ΠΟ.Α,. Δαιθέσιμο στο
http://followodysseus.culture.gr/el-gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B2%CE%AC
%CE%B6%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B7%CE%BD%CF%80%CF%
8C%CE%BB%CE%B7.aspx
ΤΈΧΝΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ
Αρχαιολογία της πόλης των Αθηνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Εκτενής καταγραφή αθηναϊκών μνημείων. Διαθέσιμη στο
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx
Καταγραφή και Ανάδειξη κτιρίων του 19ου και του 20ου αιώνα στην Αθήνα,
MOnuMENTA. Διαθέσιμη στο https://docathens.org/gr
Γλυπτά της Αθήνας, Atenistas. Διαθέσιμο στο http://www.athenssculptures.com/
Η street art στην Αθήνα. Greek street art. Διαθέσιμο στο
https://www.greekstreetart.gr
Συλλογή γλυπτικής, Εθνική Πινακοθήκη - Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου,
Εθνική Γλυπτοθήκη. Διαθέσιμη στο
https://www.nationalgallery.gr/el/sulloges.html#inner
Μόνιμη Έκθεση, Εθνική Γλυπτοθήκη (σε 13 θεματικές ενότητες, ενδεικτικά
Λαϊκή Τέχνη Ανθρωποκεντρισμός, από τον 19ο στον εικοστό αιώνα). Διαθέσιμη
στο https://www.nationalgallery.gr/el/gluptikh-monimi-ekthesi.html
Ψηφιακές παρουσιάσεις (Φιλιππότης, Χαλεπάς, Αγιογραφία του Αγώνα),
Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου, Εθνική Γλυπτοθήκη. Διαθέσιμες στο
https://www.nationalgallery.gr/el/psiphiakes-parousiaseis/museums.html
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
Ελληνικός συσσωρευτής περιεχομένου πολιτιστικής κληρονομιάς,
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου. Διαθέσιμο στο
https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/
Μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι της Ελλάδας, Οδυσσέας - ΥΠ.ΠΟ.Α.
Διαθέσιμο στο http://odysseus.culture.gr/
ΕΡΓΑΣΊΑ ΣΕ ΟΜΆΔΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ
Παπαδόπουλος, Σ. Εμψύχωση. Διαθέσιμο στο http://simospapadopoulos.com/
Κλουβάτος, Κ. Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σε ανομοιογενείς τάξεις. Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών. Διαθέσιμο στο
http://www.diapolis.auth.gr/epimorfotiko_uliko/index.php/2014-09-06-09-1843/2014-09-06-09-29-21/25-a3-klouv
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ΒΊΝΤΕΟ - ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ
(TUTORIALS)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ GOOGLE DRIVE
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=htwucmajqqc
https://www.youtube.com/watch?v=l60n0PkJWhk
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ONE DRIVE
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=N6MFkoqTufs
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ GOOGLE DOCS
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=dBEd2dJuv9A&t=336shttps://www.youtube.
com/watch?v=Ivwer5G_Wy8
https://www.youtube.com/watch?v=gjHbS1JhLOo
https://www.youtube.com/watch?v=VFZMUYAVExA&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ZGMf1YfFYpI
https://www.youtube.com/watch?v=LcggfdJGLWU
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ MICROSOFT WORD
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=qeB_oEC9JZY
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ GOOGLE SLIDES
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=KFPB68S7L54 (στα αγγλικά)
https://www.youtube.com/watch?v=oPyCrrEc8SA (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ MICROSOFT POWERPOINT
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=2mEpcQP5skA
https://www.youtube.com/watch?v=u6NLoo43xxM&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=EFwlGXDbxuk
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ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ PADLET
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=iNqYeMI_pM4
https://www.youtube.com/watch?v=qEatmGxbGzU
https://www.youtube.com/watch?v=JQj8yJLZn8g
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ GOOGLE CALENDAR
Διαθέσιμο στο
https://www.youtube.com/watch?v=TsgBNi8YEs0&t=9s (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ GOOGLE BLOGGER
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=uklWZmVBpP8&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=keY8vsqCbHM
https://www.youtube.com/watch?v=VXJn_klF8a8
https://www.youtube.com/watch?v=JgDJkSpXvvA
https://www.youtube.com/watch?v=6_9RUCevKhk
https://www.youtube.com/watch?v=YvaiksDd7x8
https://www.youtube.com/watch?v=6hKvkT4il8c
https://www.youtube.com/watch?v=JYUMlblOEWU
https://www.youtube.com/watch?v=gSOsOQVj7UM
https://www.youtube.com/watch?v=8yOEPBkdTB4
https://www.youtube.com/watch?v=Se56haXGnEo
https://www.youtube.com/watch?v=5DfS7xK0Myw
https://www.youtube.com/watch?v=ZB2CgIufao4
https://www.youtube.com/watch?v=7QvX2uhiDEI
https://www.youtube.com/watch?v=hg-BA5KIFNw
https://www.youtube.com/watch?v=IZkadWd0Js4
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ WORDPRESS
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=zbNyy5DbQ-s (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ WIX
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=GA8NUMgBYMg
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ WEEBLY
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https://www.youtube.com/watch?v=Pg5CkRlHveM
https://www.youtube.com/watch?v=Ws6kk3oluPc
https://www.youtube.com/watch?v=bJjKnb0VGtQ
https://www.youtube.com/watch?v=7RXvRWYDnE8
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ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ EDPUZZLE
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=Jnksdo2CuGg
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ TEDED
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=TPPbAcY9s-M (στα αγγλικά)
https://www.youtube.com/watch?v=9ZLtC3Plr54 (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ EDMODO
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=Zf5IePej46Q
https://www.youtube.com/watch?v=v8l5SAtXBBs (στα αγγλικά)
https://www.youtube.com/watch?v=zzXt4PqZvd0 (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ TIMETOAST
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=cRaA6GZN0hk&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=2SaoptaZsnE&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VKeCsu3iXRM
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ STORYBIRD
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=JKCI6wBP4Iw
https://www.youtube.com/watch?v=tFIHyikx6H0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ppN67v9hpBc
https://www.youtube.com/watch?v=71K3To57_xY
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ WINDOW MOVIE MAKER
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=mc4x9Fj2HJM
https://www.youtube.com/watch?v=O99NXVHfqMs
https://www.youtube.com/watch?v=xRhDV-NK1RE&t=6s
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ FILMORA
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=vaS8P3OlRMw
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ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ MOOVLY
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=XOSu2Ec4i5M
https://www.youtube.com/watch?v=gzQ3XYHaEck
https://www.youtube.com/watch?v=b8GXi4PW14Y
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ GOOGLE FORMS
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=BI4bbL7v7JM
https://www.youtube.com/watch?v=CO79EJmvPs0
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ STOP MOTION STUDIO
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=X_M468S86HI (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ YOUTUBE
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=VTtvQqxFx5s
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ UTELLSTORY
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=Qdqdkp9a-qE (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ STORYBOARD THAT
Διαθέσιμα στα
https://www.youtube.com/watch?v=xkgNAMDL_sM (στα αγγλικά)
https://www.youtube.com/watch?v=CPPbeXPWl0g (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ SLIDESHARE
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=jdyACBsgv_4 (στα αγγλικά)
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ POWTOON
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=xbUx4FfHiV0
ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ADOBE CLIP
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=cjaPGhcdcF8
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ΒΊΝΤΕΟ ΜΕ ΟΔΗΓΊΕΣ
ΓΙΑ ΤΟ ACTIONBOUND
Διαθέσιμο στο https://www.youtube.com/watch?v=X_3CcJE98lo

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΆ ΈΓΓΡΑΦΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ
ΣΧΕΤΙΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ
Δείγμα εντύπου γονικής συναίνεσης για ανάρτηση φωτογραφιών και βίντεο.
Διαθέσιμα στο https://blogs.sch.gr/internet-safety/files/2010/10/protParAgr1.pdf
Ενδεικτικό σχέδιο Υποβολής Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 2019.
Διαθέσιμο στο https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/sxedioprogrammatos-perivallontikis-2019-229676823
Υπεύθυνη Δήλωση γονέων για Εκπαιδευτική επίσκεψη. Διαθέσιμη στο
https://www.slideshare.net/PeterTzagarakis/ypeuthini-dilosi-gia-glyptothiki-2020
Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης γονέων για συμμετοχή μαθητών σε Πρόγραμμα
Σχολικών Δραστηριοτήτων. Διαθέσιμη στο https://www.slideshare.net/
EnvironmentalEducati/ypeuthini-dilosi-goneon-gia-programma
Εγκύκλιος εκδρομών (Υ.Α. 20833 ΓΔ4/12-02-2017, ΦΕΚ 456/13-02-2020).
Διαθέσιμη στο http://dide-a-ath.att.sch.gr/1/images/data/ekdromes/20200218%C
E%A6%CE%95%CE%9A_456_%CE%92_13_2_2020_%CE%95%CE%9A%CE%94%CE%A1
%CE%9F%CE%9C%CE%95%CE%A3.pdf
Εγχειρίδιο μετακινήσεων στη Δ.Δ.Ε. Α΄ Αθήνας. Διαθέσιμo στο				
http://dide-a-ath.att.sch.gr/1/images/data/ekdromes/trip_manual.pdf

ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ενδεικτική παρουσίαση προγράμματος στην ομάδα. Διαθέσιμη στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/201718-82714992
Οδηγίες για τη βιβλιογραφική έρευνα. Διαθέσιμες στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/ss-61293951
Οδηγίες για τη μελέτη πεδίου. Διαθέσιμες στο 			
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/ss-61293979
Οδηγίες για τη Μαθητική Διαβούλευση. Διαθέσιμες στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/diabouleusi-gia-toprogramma-to-paidi-h-polh-kai-ta-mnhmeia-sepolia-case
Εργασία ομάδας με θεματική το αστικό τοπίο δύο συνοικιών (διατηρητέα κτίρια,
street art, δημόσιοι χώροι). Διαθέσιμη στο
https://www.youtube.com/watch?v=_OZIGk-u9Zg
Εργασία ομάδας μαθητών σχολείου με θεματική τη street art. Διαθέσιμη στο
https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/53-gel-powerpoint-22019
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Εργασία ομάδας μαθητών σχολείου με θεματική ένα εγκαταλελειμμένο
διατηρητέο κτίριο. Διαθέσιμη στο https://www.slideshare.net/
EnvironmentalEducati/votrys-winery-past-and-present
Εργασία ομάδας μαθητών σχολείου με θεματική ένα συνοικιακό δημόσιο χώρο.
Διαθέσιμη στο https://www.slideshare.net/EnvironmentalEducati/a-small-parkwithout-a-name-in-our-neighbourhood-100299414
Google Blog ομάδας σχολείου. Διαθέσιμο στο
http://perivallontiki53.blogspot.com/

			

Padlet σχετικό με τη Μαθητική Διαβούλευση. Διαθέσιμο στο			
https://padlet.com/wine_project_53/rc2ihdg42nkd
Συμβόλαιο ομάδας. Διαθέσιμο στο https://www.slideshare.net/
EnvironmentalEducati/project-team-contract-by-costas
Εφαρμογή (application) καταγραφής χώρου αστικού πρασίνου, WWF - ΕΛΛΑΣ,
Greenspaces. Διαθέσιμη στα
https://play.google.com/store/apps/details?id=gr.applai.greenspaces
https://apps.apple.com/gr/app/wwf-greenspaces/id1099344730

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(ΜΈΧΡΙ ΤΟ 2019 ΚΈΝΤΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΉΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ - ΚΠΕ111)
ΕΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΌ ΈΤΟΣ 2019-20
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΠΕ Δραπετσώνας								
Το λιμάνι του Πειραιά, Αρχαιότητα - Νεότερη εποχή /Εκβιομηχάνιση
ΚΠΕ Λαυρίου									
Αστικό περιβαλλοντικό μονοπάτι.
ΚΠΕ Ελευσίνας								
α) Ελευσίνα, αστικό μονοπάτι για μύστες… στην αειφορία.			
β) Παράκτια Ελευσίνα… Μια γειτονιά του Σαρωνικού.
ΚΠΕ Άμφισσας								
α) Πόλη και οικοσύστημα. Το χθες και το σήμερα του Γαλαξιδίου.		
β) Πόλη και οικοσύστημα. Το χθες και το σήμερα της Άμφισσας.
ΚΠΕ Ελευθερίου-Κορδελιού και Βερτίσκου					
α) Θεσσαλονίκη, βιώσιμη πόλη.						
β) Ελεύθεροι χώροι και πράσινο στην πόλη.
ΚΠΕ Καλαμάτας								
Καλαμάτα: Από το κάστρο ως την παραλία, περιβάλλον και ιστορία.
ΚΠΕ Λιθακιάς Ζακύνθου							
Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης της Ζακύνθου.

111 Σύμφωνα με τον νόμο 4547/18 τα ΚΠΕ μετατράπηκαν σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την
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Αειφορία. Οι σχετικές διατάξεις δεν έχουν ενεργοποιηθεί.

Μέρος Δ:

Το υποέργο
«Ονόματα και μορφές
του ’21 στην πόλη
των Αθηνών»

Εικ.1 Ανδριάντας
Κολοκοτρώνη και
κτίριο Παλαιάς
Βουλής.
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ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Β/ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

1. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΉ
ΤΗΣ ΟΡΓΆΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΈΡΓΟΥ
Η απόφαση για εορτασμό της επετείου συμπλήρωσης διακοσίων ετών από τη χρονολογία έναρξης της εθνικής παλιγγενεσίας δεν
μπορεί να μην έχει παιδαγωγικό-παιδευτικό
χαρακτήρα. Ένα τέτοιο γεγονός προσφέρεται για συνέγερση εορταστική και συνιστά
ευκαιρία για εμβάθυνση στο νόημα και στη
σημασία του Αγώνα, στην αυτοκριτική, στην
αυτογνωσία και στη συνειδητοποίηση του
χρέους.

το ιστορικό κέντρο της πόλης των Αθηνών: Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου ως
Καθεδρικός Ναός των Αθηνών, η Παλαιά
Βουλή και το άγαλμα του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, η οδός Μακρυγιάννη και η
σύνδεση της Ακροπόλεως με τους Στύλους του Ολυμπίου Διός, τα ονόματα των
Φιλικών στην περιοχή του Κολωνακίου, η
πλατεία Καραϊσκάκη και τόσα άλλα μορφώματα σχετικά με το 1821 συνιστούν
ίχνη ενός διαχρονικού πνεύματος, που
έχει τις ρίζες του στον Αγώνα της Εθνικής
παλιγγενεσίας.

ε) Η ανάγκη να προσεγγίσουν οι έφηβοι τη
Με αυτή την έννοια η σκέψη μας να δώσουσχέση της ιστορίας με τη σύγχρονη εικόνα
με δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς και
και πραγματικότητα της πόλης των Αθηστους μαθητές να συναντηθούν, να συνερνών. Η σημασία της απόκτησης ιστορικής
γαστούν και να δράσουν προσεγγίζοντας
συνείδησης είναι μεγάλη. Η διδακτικού
πτυχές (ονόματα και μορφές) του 1821 που
χαρακτήρα, όμως, προσέγγιση των ιστοσυνδέονται ή αποτελούν σημεία αναφοράς
ρικών γεγονότων κουράζει τους μαθητές.
της πόλης των Αθηνών, μας οδήγησε στο να
Δεν τους δίνει τα εναύσματα για βιωματικαταθέσουμε στην Τεχνόπολη την προγραμκή δράση. Δεν εξασφαλίζει την αυτενεργή
ματική πρόταση που έχουμε οργανώσει και
συμμετοχή, τη δημιουργική εμπλοκή και
εφαρμόσει πιλοτικά. Ο ενθουσιασμός των
τη λειτουργία της εμπαθητικής επικοινωεκπαιδευτικών και των μαθητών των Γυμνανίας με τις ρίζες και τα ιστορικά ίχνη της
σίων και των Λυκείων της πόλης των Αθηπόλης τους και της χώρας τους.
νών, η διάθεσή τους για εθελοντική ένταξη
και συμμετοχή προοιωνίζονται ουσιαστική Παρουσίασα ερεθίσματα και κίνητρα που
συμβολή στην επετειακή κινητοποίηση.
μας οδήγησαν περί τον Ιούνιο του 2019 να
θέσουμε στο πλαίσιο του δοκιμασμένου εκΥπήρξαν διάφορες αφορμές και κίνητρα που παιδευτικού προγράμματος του Δήμου Αθημας οδήγησαν στο να αναλάβουμε αυτή την ναίων «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» τον
πρωτοβουλία:
προβληματισμό μας. Έτσι, σε συνεργασία
α) Η ελλιπέστατη παρουσία του Αγώνα του που διήρκεσε ένα εξάμηνο, διαμορφώθηκε η
1821 στο βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄ Γυ- ομάδα εργασίας και ορίστηκαν οι συντεταγμνασίου, που, ενώ έχει τίτλο «Νεότερη μένες του έργου «Ονόματα και Μορφές του
και Σύγχρονη Ιστορία», αφιερώνει στην 1821 στην πόλη των Αθηνών».
Επανάσταση του 1821 μόνο 8 σε σύνολο
Προσδοκία και προσπάθειά μας είναι να συ190 σελίδων.
νεργαστούμε με όσο περισσότερα Γυμνάσια
β) Η ερευνητική διαπίστωση ότι η προσέγκαι Λύκεια είναι δυνατό. Να διαμορφωθούν
γιση της Επανάστασης του 1821 στα μαδράσεις βιωματικού χαρακτήρα που θα δώθήματα της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας
σουν κίνητρα και χώρο στους μαθητές να
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίξουν. Να προβληματιστούν. Να ασκήπαίδευσης βαίνει σταθερά ελαττούμενη,
σουν δημιουργική κριτική και να λειτουργήιδιαίτερα μετά το 1960.
σουν σταδιακά ως οργανικά μέλη του Δήμου
γ) Η διαπίστωση ότι πτυχιούχοι Σχολών του Αθηναίων. Η κατανόηση του πνεύματος του
Πανεπιστημίου Αθηνών, όταν δέχονται Αγώνα του 1821 και η νοηματοδότηση μορσχετική ερώτηση μετά την τελετή ορκω- φών-συμβόλων και ονομάτων ελπίζουμε
μοσίας στο Κεντρικό κτίριο, σε μεγάλο βάσιμα ότι θα εμπνεύσουν την αγάπη για
ποσοστό δηλώνουν ότι δεν έχουν πα- την πόλη, θα αναδείξουν τις αξίες και τους
ρατηρήσει ότι ο χώρος των Προπυλαίων ήρωες που δημιούργησαν το 1821, το οποίο
κοσμείται από τους ανδριάντες του Γρη- γέννησε τη Νέα Ελλάδα.
γορίου Ε΄, του Ρήγα Φεραίου, του Αδαμαντίου Κοραή και του Ιωάννη Καποδίστρια. Γεώργιος Ι. Σπανός
δ) Η ανάγκη να επισημανθούν τα ονόματα, οι Ομότιμος καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.
μορφές, τα κτίσματα που σηματοδοτούν
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Εικ. 2 Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών.
Εικ. 3 Άγαλμα
Γεωργίου
Καραϊσκάκη στο
Ζάππειο.
Εικ. 4
Ο Μητροπολιτικός
ναός Αθηνών.

2

3

2. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΥΠΟΈΡΓΟΥ
Το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» στοχεύει στη δημιουργία ενεργών πολιτών, πολιτών που σέβονται το παρελθόν,
αγωνίζονται για το παρόν και οραματίζονται
το μέλλον και της πόλης. Η ιστορία της Αθήνας, παρούσα σε κάθε οδό και πλατεία, σε
κάθε κτίριο και μνημείο της συμβάλλει στη
διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας
της πόλης. Το 2021 είναι μία χρονιά ορόσημο, καθώς σηματοδοτεί μία πολύ σημαντική
επέτειο: τη συμπλήρωση των 200 χρόνων
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821.

4

Ο δυναμικός- βιωματικός χαρακτήρας του
προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία» αποβλέπει στην αξιοποίηση της γνώσης του ιστορικού παρελθόντος από την
πλευρά των μαθητών μετουσιώνοντάς τη
σε δράση. Η σύζευξη της Αθήνας του 1821 με
το κοινωνικοπολιτικό παρόν της Αθήνας του
2021 βοηθά τους μαθητές να διαμορφώσουν
ιστορική, δημοκρατική και διαπολιτισμική
συνείδηση. Ο μαθητής διερευνώντας, αφού
στοχαστεί κριτικά το ιστορικό παρελθόν,
έρχεται δημιουργικά σε επαφή με το παρόν,
εμπλουτίζει τα βιώματά του και ενισχύει
τους δεσμούς του με την πόλη, αναπόσπαστο μέρος της οποίας αποτελεί ο ίδιος ως
πολίτης.
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ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

Εικ.5 Προτομή

→→ να ενδυναμώσουν τη συγκινησιακή,
εμπειρική και βιωματική προσέγγιση των
ιχνών της Επανάστασης του 1821 στη σημερινή Αθήνα.

Γρηγορίου Δ.
Παπαφλέσσα στο
Πεδίον του Άρεως.

→→ να εξοικειωθούν με τεχνικές γραπτού και
προφορικού λόγου και θεάτρου, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν ευχερώς με
τους μαθητές τους για καλλιέργεια της
ιστορικής τους μνήμης.

Εικ.6 Ανδριάντας
του φιλέλληνα
Τζόρτζ Κάνιγγ στην
ομώνυμη πλατεία
(βανδαλισμένος).

Με την παρακολούθηση του υποέργου οι
εκπαιδευτικοί θα ενισχύσουν τους μαθητές
Αυτή η δράση με τον τίτλο «Ονόματα και
τους στο να διερευνήσουν την ταυτότητα
μορφές του ‘21 στην πόλη των Αθηνών» έχει
των μνημείων της πόλης, και συγκεκριμένα:
το χαρακτήρα ενός ολοκληρωμένου υποέργου διάρκειας 2 σχολικών ετών (2019-20 και →→ να συνειδητοποιήσουν τη θεμελιώδη σημασία της Επανάστασης του 1821 στην
2020-21), το οποίο, εκτός των άλλων, θα αποεδραίωση του νεοελληνικού κράτους και
τελέσει έναν οδηγό για ανάλογα υποέργα
να αξιοποιούν το αξιακό περιεχόμενό της
συνδεόμενα με άλλα χρονικά ορόσημα στην
στη ζωή τους.
ιστορία της πόλης.
→→ να βελτιώσουν την αντίληψή τους για τα
ίχνη της Επανάστασης του 1821 στη σημερινή Αθήνα.

3. ΣΚΟΠΌΣ, ΣΤΌΧΟΙ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΟΚΏΜΕΝΑ
ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

→→ να προωθήσουν τη δημιουργική και κριτική προσέγγιση των μνημείων, ενισχύοντας τη συγκινησιακή-βιωματική συμμετοχή κατά τη διερεύνησή τους.
→→ να καλλιεργήσουν τη φαντασία, την αυτοέκφρασή τους, την ενσυναίσθηση και,
τελικά, την αυτοεπίγνωση.
Σημαντικό θεωρούμε να συμμετάσχουν στο
Πρόγραμμα μαθητές από άλλα πολιτιστικά
περιβάλλοντα. Έτσι, θα έχουν την ευκαιρία
να γνωρίσουν τη φυσιογνωμία της πόλης
των Αθηνών, να αισθανθούν σεβασμό για τα
μνημεία και το ιστορικό παρελθόν της πόλης
και να την αγαπήσουν περισσότερο ως τόπο
κατοικίας τους.

4. ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΟ
Το υποέργο απευθύνεται σε μαθητές και εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και, μέσω της βιωματικής συμμετοχής, στοχεύει στην ιχνηλασία της Επανάστασης του
1821 στη σημερινή Αθήνα με εκπαιδευτικές
επισκέψεις, που θα πραγματοποιηθούν στο
πλαίσιο του Προγράμματος.

4.1 Θεματικές ενότητες
Για τη δημιουργία περιβαλλόντων βιωματικής, ιστορικής διερεύνησης το υποέργο
εστιάζεται
→→ σε υπαίθρια μνημεία,
→→ στη γραμματολογία και καλλιτεχνική δημιουργία και

Ειδικότερα, στο υποέργο οι εκπαιδευτικοί θα →→ σε πρόσωπα, που συνδέονται με την
Αθήνα της εποχής του πρώτου μισού του
αναλάβουν πρωτοβουλίες σε συνεργασία με
19ου αιώνα.
τους μαθητές, ώστε:
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σύγχρονους τρόπους για την πρόσβαση των
μαθητών στη γνώση και για την επικοινωνία τους με τις αξίες, τις οποίες απηχούν τα
πνευματικά –υπαίθρια και γραπτά– μνημεία
της εποχής της Αθήνας του 1821 και των δεκαετιών που ακολούθησαν.

Εικ.7 Μερικά
ονόματα
φιλελλήνων
σε πινακίδες
αθηναϊκών οδών.
Εικ.8 Προτομή Νότη
Μπότσαρη στο

4.2 Μαθησιακά εργαλεία - μέσα

Πεδίον του Άρεως.
Εικ.9 Προτομή
Νικολάου Σκουφά
στην πλατεία
Φιλικής Εταιρείας
στο Κολωνάκι.

Πιο συγκεκριμένα, τα 4 παρακάτω δομικά
στοιχεία αποτελούν τους άξονες διαμόρφω- Το υποέργο αξιοποιεί μεθόδους και τεχνικές
δημιουργικού χαρακτήρα και εργαστηριασης του υποέργου:
κού τύπου και ειδικότερα:
α) Η Φιλική Εταιρεία: Αξιοποιούνται τα σύμβολα και ο όρκος των Φιλικών καθώς και α) τον γραπτό λόγο: Δημιουργική γραφή (διασκευές, διακειμενική σύνθεση, κ.λπ.).
οι εικαστικές αναπαραστάσεις των πρωταγωνιστών της στη νεοελληνική τέχνη.

β) τον προφορικό λόγο: Ρητορικός λόγος
(νοηματική ανάγνωση, αυθόρμητος λόβ) Ηρωικές Μορφές: Με κριτήριο τη σχέση
γος, παραγωγή επιχειρημάτων, αγώνες
τους με την πόλη των Αθηνών επελέγη η
αντιλογίας κ.λπ.).
βιωματική προσέγγιση των μορφών του
Βύρωνα, του Καποδίστρια, του Κολοκο- γ) τη θεατρική διερεύνηση: «διερευνητική
τρώνη και του Μακρυγιάννη ως κομβικών
δραματοποίηση» (inquiry drama) (ανάληγια την επαναστατημένη και μετεπαναψη θεατρικών ρόλων, χρήση θεατρικών
στατική Αθήνα.
τεχνικών, κ.λπ.).
γ) Φιλέλληνες: Φωτίζεται η δράση των ΦιΟι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εξοικειώνολελλήνων μέσα από την ανίχνευση του
νται με τις παραπάνω μεθόδους και τεχνικές
αποτυπώματός τους σε διάφορα σημεία
σε εργαστήρια εμψύχωσης. Στα εργαστήρια
της πόλης.
αυτά αξιοποιούνται, επίσης, δώδεκα κείμενα
δ) Ιστορικό Κέντρο των Αθηνών: Αναδει- που σχετίζονται με το Εικοσιένα:
κνύονται και μετατρέπονται σε βιωμα1. Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα.
τικά ερεθίσματα τα γλυπτά, τα μνημεία,
οι οδοί, οι πλατείες και οι συνοικίες που 2. Τα Απομνημονεύματα του Στρατηγού Μακρυγιάννη.
συνδέονται ποικιλοτρόπως με πρωταγωνιστικά πρόσωπα και με χαρακτηριστικές 3. Απομνημονεύματα Ρωξάνδρας Στούρτζα.
στιγμές της Αθήνας του 19ου αι.
4. Επιστολή της Μαντώς Μαυρογένους προς
τις γαλλίδες κυρίες.
Στηριζόμενο στις σύγχρονες απόψεις για την
αξιοποίηση της τέχνης του γραπτού και προ- 5. Λόρδου Βύρωνος «Η Κόρη των Αθηνών».

φορικού λόγου και του θεάτρου στην εκπαι- 6. Κ. Παπαρρηγόπουλου «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους».
δευτική διαδικασία, το υποέργο προτείνει
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Εικ.10 Εισαγωγικό
σεμινάριο για το
υποέργο «Ονόματα
και μορφές του
‘21 στην πόλη των
Αθηνών» με τον κ.
Γεώργιο Ι. Σπανό.
Εικ.11 Προτομή
Κωνσταντίνου
Κανάρη Πεδίον του
Άρεως.

ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

7. Μια διαταγή της ημέρας του Γέρο-Κολοκοτρώνη.
8. Ο όρκος των Φιλικών.
9. Δημοτικά τραγούδια: «Το τραγούδι της
Κολιονύφης» και το «Τραγούδι του Πλατάνου».
10. Αλέξη Πολίτη «Ένας Αρματολός στο Πήλιο».
11. Αντώνη Ξεπαπαδάκου: Αποσπάσματα
από το θεατρικό έργο «Η Δίκη του Κολοκ. Παπαδόπουλο Σίμο, επίκουρο καθηγητή
κοτρώνη».
Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
12. Γεωργίου Τερτσέτη, Απομνημονεύματα Θ.
Θράκης, εισηγητή-εμψυχωτή εργαστηρίΚολοκοτρώνη.
ου Παιδαγωγικής του Θεάτρου.
Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν δε- κ. Παππά Ελένη, φιλόλογο στο 53ο ΓΕΛ Αθησμεύονται από τα συγκεκριμένα κείμενα και
νών, εισηγήτρια εργαστηρίου Μαθητικής
μνημεία. Μπορούν να επιλέξουν άλλα ως
Διαβούλευσης.
ερεθίσματα για τις εργασίες που θα εκπονή- κ. Σχινά Κατερίνα, μεταφράστρια, συγγρασουν οι μαθητές τους.
φέα, δημοσιογράφο, εισηγήτρια-εμψυχώτρια εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής.

5. ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΤΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΈΡΓΟΥ

κ. Τζαγκαράκη Πέτρο, φιλόλογο στο 53ο ΓΕΛ
Αθηνών, εισηγητή εργαστηρίου Μαθητικής Διαβούλευσης.

6. ΠΑΡΆΜΕΤΡΟΙ

Για τον σχεδιασμό των δράσεων του υποέργου και τις επιμορφώσεις των εκπαιδευτι- ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΉΣ ΔΡΆΣΗΣ
κών που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν το
υποέργο με τους μαθητές τους, η διαχειρίστρια του Προγράμματος κ. Πόπη Διαμαντάκου και η συντονιστική ομάδα της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων αποτελούμενη από
τη διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου
Φωταερίου - υπεύθυνη συντονισμού ομάδας προγράμματος κ. Μαρία Φλώρου, την
υπεύθυνη συντονισμού δραστηριοτήτων κ.
Παναγιώτα Δούκα, την υπεύθυνη επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων κ. Λένκα Κανέλια
και τον υπεύθυνο οργάνωσης δράσεων και
εκδηλώσεων κ. Παναγιώτη Κουνούδη, συνέστησαν μια επιτροπή η οποία επιμελήθηκε
σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο το όλο →→ Αφετηρία: το 2021 ως ευκαιρία και δυνατότητα για συμμετοχή, δράση και αξιοεγχείρημα και αποτελείται από τους:
ποίηση παιδευτικού χαρακτήρα.
κ. Σπανό Ι. Γεώργιο, ομότιμο Καθηγητή Παι→
→
Θέμα: βιωματική συνάντηση των μαθηδαγωγικής του Ε.Κ.Π.Α., συντονιστή έργου.
τών με τα ίχνη του 1821 στην πόλη των
κ. Εγγλέζου Φωτεινή, Συντονίστρια ΕκπαιΑθηνών.
δευτικού Έργου Περιφέρειας Πειραιά,
πρόεδρο του Ινστιτούτου Ρητορικών και →→ Ζητούμενο: μετάβαση από την επιφάνεια στην ουσία, σπουδή και δημιουργιΕπικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.
κή εργασία.
Σ.Ε.), εισηγήτρια-εμψυχώτρια εργαστηρίου Ρητορικής.
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- φλογερός πατριωτισμός
- πίστη στον Θεό και στο δίκαιο του
Αγώνα
- επαναστατικό φρόνημα.

Εικ.12 Ανδριάντας
Αδαμάντιου Κοραή
στο Εθνικό και
Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο
Αθηνών.

7. ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΑ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΎ
7.1. Θεατρικό Εργαστήριο
Εμψυχωτής: Σίμος Παπαδόπουλος, επίκουρος καθηγητής, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Διδακτική μέθοδος: Διερευνητική Δραματοποίηση (inquiry drama)

→→
→→

→→

→→

της ως πρωτεύουσας, εμπράγματη ιστοΑ) Η προβληματική
ρία (παρελθόν, παρόν, μέλλον).
Εκπαιδευτική βαθμίδα: Δευτεροβάθμια Θεωρούμε ότι οι βιωματικές προσεγγίσεις
για την κατανόηση του πνεύματος του ’21
(Γυμνάσιο και Λύκειο).
απουσιάζουν από το σχολικό πρόγραμμα της
Προσανατολισμός:
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επομένως
- καλλιέργεια ιστορικής μνήμης
κρίναμε σημαντικό να εισάγουμε διδακτικές
- διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης διαδικασίες και μεθόδους, που εγγυώνται
(άνθρωπος, έθνος, κόσμος)
την κατάκτηση της ιστορικής γνώσης, μέσω
- πραγμάτωση ενσυναίσθησης
ολιστικής προσέγγισης των προσωπικοτή(πρόσληψη του άλλοτε, του άλλου,
των και των ιστορικών γεγονότων του ’21.
του εδώ και τώρα)
Β) Σκοπός
Αρχές παιδαγωγικής ατμόσφαιρας:
- ενεργητικότητα
Η διερεύνηση αποσκοπεί αφενός στην ενδυνάμωση της θεατρικής εγγραμματοσύνης με
- παραστατικότητα
την κατανόηση του θεατρικού φαινομένου,
- επικοινωνιακότητα (περιβάλλοντα,
την κιναισθητική ευφυΐα, τη σωματική και
πεδία, περιστάσεις)
λεκτική έκφραση και επικοινωνία, αφετέρου
- ελκυστικότητα (ενδιαφέρον,
στην ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης θεαπλήρωση αναγκών)
τροπαιδαγωγικών μεθόδων και τεχνικών με
Ερεθίσματα:
στόχο τη στοχαστικοκριτική, προφορική και
- εμπράγματη ιστορία (μνημεία,
γραπτή έκφραση, τη διαλεκτική διερεύνηση
πηγές, χάρτες, ονόματα, αρχιτεκτο
μυθοπλαστικών και πραγματικών καταστάνήματα
σεων και τη σκηνική τους αναπαράσταση.
- ανίχνευση
- διάλογος με τον χώρο και τον χρόνο Γ) Ειδικοί στόχοι

→→ Προσέγγιση της ουσίας της ιστορίας του
Αγώνα:
- δραματική ένταση
- σκηνική δράση
- ψυχολογική περιδίνηση μεταπτώσεις
- εγωιστικές αδυναμίες - διχασμός
- αγωνιστικό φρόνημα (π.χ. Μεσολόγγι)

Στόχοι του θεατροβιωματικού εργαστηρίου
ήταν: α) να ενδυναμώσει τη βιωματική προσέγγιση της ιστορικής μνήμης της επανάστασης του 1821 και β) να εξοικειώσει τους
εκπαιδευτικού με τις τεχνικές θεάτρου, προκειμένου να τις αξιοποιήσουν με τους μαθητές τους για ενδυνάμωση της ιστορικής τους
μνήμης.

→→ Οι αρετές και οι συντελεστές:

Δ) Διεξαγωγή (ενδεικτική παρέμβαση)

109

ΟΔΗΓΌΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
Β/ΒΆΘΜΙΑ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ

ΤΟ ΠΑΙΔΊ, Η ΠΌΛΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΊΑ

Εικ.13 Σεμινάριο

σχετικά με την πολιτική κατάσταση κατά τη
δεύτερη δεκαετία του 19ου αιώνα στην Ευρώπη πριν ο ίδιος αναλάβει υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας.

θεατρικής
διερεύνησης
με τον κ. Σίμο
Παπαδόπουλο.

5. Δράση: Η επίσκεψη του Εμμανουήλ
Ξάνθου στον Ιωάννη Καποδίστρια
Θεατρική τεχνική: Αφήγηση από μαθητές
για το ιστορικό γεγονός της επίσκεψης
Σκηνικό: Στον κύκλο της ομάδας

Εικ.14 Πλατεία
Φιλικής Εταιρίας
στο Κολωνάκι.

Αφήγηση: Οι συμμετέχοντες διαβάζουν τα
γεγονότα της μετακίνησης του Εμμ. Ξάν1. Δράση: Ψυχοκινητική έκφραση και
θου στην Αγία Πετρούπολη. Στο τέλος
επικοινωνία
της αφήγησης αποσπάσματος σχετικού
Θεατρική τεχνική: Σωματική έκφραση
με την πρόσκληση προς τον Καποδίστρια
Οι συμμετέχοντες (εκπαιδευτικοί) εμπλέκο- να αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταινται βιωματικά σε δράσεις σωματικής έκ- ρείας ακούγεται η απάντηση του «όχι».
φρασης για καλλιέργεια των εκφραστικών Όλη η ομάδα: Όλη η ομάδα με κλειστά μάτια
μέσων (σώμα, φωνή, λόγος).
επαναλαμβάνει: Όχι
2. Δράση: Η προσωπικότητα του Ιωάννη
Καποδίστρια
Θεατρική τεχνική: Μανδύας του Ειδικού
Μέσω της μεθόδου του «Μανδύα του Ειδικού» οι συμμετέχοντες, από διάφορες πηγές, μελετούν ιστορικές πληροφορίες για
την ιδιοσυγκρασία του Καποδίστρια.
3. Δράση: Προετοιμασία για την ανάληψη
του θεατρικού ρόλου
Θεατρική τεχνική: Ασκήσεις αναπνοών, χαλάρωσης, συγκέντρωσης της προσοχής και
ορισμού του ρόλου και του χωροχρονικού
πλαισίου
Σκηνικό: Η καρέκλα

6. Δράση: Η επίσκεψη του Εμμανουήλ
Ξάνθου στον Ιωάννη Καποδίστρια
Θεατρική τεχνική: Αυτοσχεδιασμός ημιδομηΟ εμψυχωτής ζητά από έναν συμμετέχο- μένος – Κάρτα ρόλων
ντα, στο κέντρο του κύκλου της ομάδας, Σκηνικό: Απέναντι από την πρώτη καρέκλα
να συγκεντρώσει την… προσοχή του στην τοποθετείται μια δεύτερη
αναπνοή και τη σωματική του στάση και Ο Ξάνθος βρίσκεται απέναντι από τον Κακατόπιν να αναφέρει τον θεατρικό ρόλο που ποδίστρια κατά την επίσκεψη του στην
θα αναλάβει. Πρόκειται για τον Καποδίστρια Αγία Πετρούπολη. Κατά τον αυτοσχεδιασμό
στη Βιέννη κατά την περίοδο του αναβρα- δραματοποιείται ο διάλογός τους που ανασμού πριν από την επανάσταση των Ελλή- πτύσσεται με βάση κάρτες ρόλων, οι οποίες
νων το 1821.
ενσωματώνουν στοιχεία της προσωπικότη4. Δράση: Ερωτοαποκρίσεις για ανίχνευση
της προσωπικότητας του Καποδίστρια
Θεατρική τεχνική: Ανίχνευση της σκέψης και
της κοινωνικοπολιτικής κατάστασης
Σκηνικό: Η καρέκλα

τας των δύο ανδρών και της συνάντησης
σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήθηκαν
από τις πηγές.

7. Δράση: Οι εξηγήσεις του Καποδίστρια να
μην ηγηθεί της Φιλικής Εταιρείας
Ο εμψυχωτής θέτει ερωτήματα στον Καπο- Θεατρική τεχνική: Καρέκλα των αποκαλύψεδίστρια προκειμένου να λάβει απαντήσεις ων – Προσωπικό ημερολόγιο
για τις σκέψεις και τα συναισθήματά του Σκηνικό: Στην πρώτη καρέκλα
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Οι συμμετέχοντες ρωτούν τον Καποδίστρια,
μεταξύ άλλων, για την απόφασή του να αρνηθεί την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας και
σημειώνουν στο προσωπικό τους ημερολόγιο τις απαντήσεις.
8. Δράση: Η ομιλία του Θεόδωρου
Κολοκοτρώνη στο λαό στα Βέρβαινα
Θεατρική τεχνική: Θεατρικός μονόλογος
Σκηνικό: Ανάμεσα στις δυο καρέκλες για το
πέρασμα στη λογική κρίση του λαού
Δύο αναποδογυρισμένες καρέκλες αφήνουν
μικρό πέρασμα, που συμβολίζει την αδυναμία των προεστών κατά τη συνάντησή τους
στα Βέρβαινα να αποδεχτούν τη νέα πραγματικότητα, μετά την άφιξη του Δ. Υψηλάντη, για συνέχιση του αγώνα και το δίλημμα
του Κολοκοτρώνη για τον τρόπο αντίδρασης. Ένας συμμετέχων καλείται να μιλήσει,
παίρνοντας τον ρόλο του Κολοκοτρώνη,
στον εξαγριωμένο λαό.

Ο εμψυχωτής τοποθετεί το ζωγραφικό έργο
της «Δόξας» και γύρω της γονατιστούς αγωνιστές. Έπειτα καλεί τρεις συμμετέχοντες να
σταθούν μπρος στη «δόξα». Οι συμμετέχοντες εκφράζουν τις σκέψεις τους για το μαρτύριο, τον αγώνα και το όραμα της δόξας.

Εικ.15 Ανδριάντας
Καποδίστρια στα
Προπύλαια του
Πανεπιστημίου
Αθηνών.

12. Δράση: Η μνήμη του ποιητή
Θεατρική τεχνική: Αφήγηση - Ο θάνατος του
ποιητή
Σκηνικό: Το μαύρο τουλπάνι ως σύμβολο
αθανασίας του ποιητή
Ο εμψυχωτής αφηγείται ένα απόσπασμα
από την κηδεία του ποιητή και το ταξίδι της
μητέρας του Αγγελικής Νίκλη από τη Ζάκυνθο στην Κέρκυρα προκειμένου να παραστεί
κρυφά σε αυτήν.

9. Δράση: Η επιστολή του Κολοκοτρώνη
στον Ιμπραήμ για τις καταστροφές του
Θεατρική τεχνική: Θεατρικός μονόλογος
Σκηνικό: Το λευκό και μαύρο τουλπάνι ως
σχήμα για έκφραση αγωνιστικότητας.
Το σκηνικό με το λευκό και μαύρο τουλπάνι
είναι το νέο σκηνικό για να γράψει ο Κολοκοτρώνης μια επιστολή στον Ιμπραήμ για τις
καταστροφές που προκαλούσε στην Πελοπόννησο.
10. Δράση: Ο ποιητής από τη Ζάκυνθο υμνεί
το ηρωικό Μεσολόγγι
Θεατρική τεχνική: Τελετουργία
Σκηνικό: Το λευκό και μαύρο τουλπάνι σύμβολα στο ολόφωτο Μεσολόγγι
Μια καρέκλα σκεπασμένη με το λευκό τουλπάνι συμβολίζει το Μεσολόγγι, μια άλλη με
το μαύρο συμβολίζει τα κατεστραμμένα
Ψαρά, ενώ ο ποιητής κάθεται απέναντι από
το φωτεινό Μεσολόγγι κρατώντας ένα μπλε
τουλπάνι που συμβολίζει τη θάλασσα. Όλοι
απαγγέλουν στίχους από τους «Ελεύθερους
Πολιορκημένους». Κατόπιν ο ποιητής απαγγέλει την πρώτη στροφή του Εθνικού Ύμνου.
11. Δράση: Η δόξα των ηρωικών Ψαρών
Θεατρική τεχνική: Τελετουργία - Ο ποιητής
υμνεί τα ηρωικά Ψαρά
Σκηνικό: Το μαύρο τουλπάνι ως σύμβολο της
καταστροφής των Ψαρών

13. Δράση: Ο Εμμανουήλ Ξάνθος ενώπιον
της ιστορίας
Θεατρική τεχνική: Περίγραμμα του ρόλου –
Φωναχτές σκέψεις
Σκηνικό: Χαρτί του μέτρου με την απεικόνιση του περιγράμματος του ρόλου
Σε χαρτί του μέτρου τοποθετείται ένας συμμετέχων που αναπαριστά το σώμα του Εμμ.
Ξάνθου απεικονίζοντας την κατάσταση μετά
την άρνηση του Καποδίστρια να αναλάβει
την αρχηγία της Φιλικής Εταιρείας. Τα άλλα
μέλη της ομάδας καλούνται να γράψουν
στον Ξάνθο τις σκέψεις τους και τις σκέψεις
του ρόλου για την κατάσταση. Κατόπιν να
διαβάσουν φωναχτά τα κείμενα.
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Εικ.16 Σεμινάριο
ρητορικής με την κ.
Φωτεινή Εγγλέζου.
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14. Δράση: Αναστοχασμός για τον αγώνα
του 1821
Θεατρική τεχνική: Προσωπεία – Μάσκα
Σκηνικό: Κερί αναμμένο ως σύμβολο της
ιστορικής μνήμης

της, αλλά ούτε και να προτείνει, ως ενεργός
πολίτης, επιχειρήματα και λύσεις για την
αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων.
Επομένως, η ρητορική, ως τέχνη του λόγου,
συνεχίζει να είναι αναγκαία για την καλλιέργεια του προφορικού λόγου των σημερινών
μαθητών και αυριανών πολιτών. Ας μην ξεχνάμε ότι, διαχρονικά, η ρητορική επιδιώκει
να καλλιεργήσει δεξιότητες σκέψης και ομιλίας δημόσιων ομιλητών, οι οποίοι με ήθος,
πάθος και λόγο, εκφράζουν την άποψή τους
και την υποστηρίζουν με επιχειρήματα.

Ο εμψυχωτής φέρνει ένα κερί αναμμένο
και μιλά για τη φλόγα του αγώνα. Δίνει ουδέτερα λευκά προσωπεία σε τρεις συμμετέχοντες που, αφού τα παρατηρήσουν, τα
τοποθετούν στο πρόσωπό τους. Έπειτα
τα αφήνουν γύρω από το αναμμένο κερί.
Ο εμψυχωτής τους καλεί όλους να σταθούν
όρθιοι γύρω από το περίγραμμα του Ξάνθου
Το βιωματικό επιμορφωτικό εργαστήριο
και να αναστοχαστούν τον αγώνα της Φιλιρητορικής έχει τον ίδιο σκοπό: να δώσει
κής Εταιρείας.
ερεθίσματα, ώστε οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις αναγκαίες επικοινωνιακές δεξιότητες, που θα τους επιτρέψουν να αρθρώσουν λόγο και επιχειρήματα για το παρελθόν
7.2. Εργαστήριο Ρητορικής
του 1821 στη σύγχρονη πόλη της Αθήνας.
Κείμενα, μνημεία, φωτογραφίες, άρθρα εφηΕισηγήτρια: Φωτεινή Εγγλέζου, καθηγήτριμερίδων και χάρτες της Αθήνας πυροδοτούν
α-σύμβουλος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιτη σκέψη, την ομιλία και τον επιχειρηματοστήμιο, συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου,
λογικό λόγο, ενώ συνδέουν τους συμμετέπρόεδρος του Ινστιτούτου Ρητορικών και
χοντες με το ιστορικό παρελθόν, το οποίο
Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.) συνεχίζει να δίνει το παρόν στους δρόμους,
Θέμα: Η τέχνη του Λόγου, γέφυρα ανάμεσα στις πλατείες, στις γειτονιές της σύγχρονης
στην ιστορία και τον πολιτισμό στην πόλη Αθήνας. Για παράδειγμα, στη συνοικία Μακρυγιάννη, όπου οι δεκαέξι από τις τριάντα
της Αθήνας.
πέντε οδούς, καθώς και δύο πλατείες της
περιοχής έχουν ονόματα αφιερωμένα σε
αγωνιστές της ελληνικής επανάστασης του
1821 και σε Φιλέλληνες.

Πώς σχετίζεται ένα εργαστήριο ρητορικής
με το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων «Το
Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία» και το πιλοτικό υποέργο «Oνόματα και μορφές του ’21
στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση;»

Η συνοικία του Μακρυγιάννη, λοιπόν, μπορεί
να αποτελέσει για τους συμμετέχοντες στο
εργαστήριο της ρητορικής, αφετηρία για το
ρητορικό ταξίδι στο μακρινό 1821 μέσα από
στάσεις και ξεναγήσεις σε σύγχρονους σταθμούς της πόλης της Αθήνας χάρη σε ποικίλες
βιωματικές, ρητορικές δραστηριότητες. Σε
πολλές περιστάσεις, τα παιχνίδια λόγου στο
πλαίσιο του εργαστηρίου αντλούν διδάγματα από τα κλασικά προγυμνάσματα, δηλαδή
προφορικές ασκήσεις σταδιακά αυξανόμενης δυσκολίας. Με τον τρόπο αυτό οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις
για την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης
του 1821 και, κυρίως, για άγνωστες πτυχές
της πόλης και, συνάμα, να καλλιεργήσουν τις
προφορικές επιχειρηματολογικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

H απάντηση συμπυκνώνεται στη λέξη ΛΟΓΟΣ. Στον Λόγο, ως σκέψη και ομιλία. Χωρίς
τον Λόγο κανείς δεν μπορεί να συλλογιστεί
Για παράδειγμα, η νοηματική ανάγνωση ενός
για την πόλη στην οποία ζει και την ιστορία
αποσπάσματος από τα Απομνημονεύματα

112

ΜΕΡΟΣ Γ — ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ «ΟΝΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΈΣ ΤΟΥ ’21 ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ»

επιβεβαίωσης και της ανασκευής μπορούν
να διευκολύνουν την πρώτη επαφή των
συμμετεχόντων με τον επιχειρηματολογικό λόγο και την αναζήτηση πειστικών επιχειρημάτων, που υποστηρίζουν την ανάγκη
αναπαλαίωσης ιστορικών αλλά εγκαταλελειμμένων κτιρίων σε διάφορες γειτονιές
της πόλης. Πώς θα αναδειχθεί στο πλαίσιο
μιας διαβούλευσης ότι η προτεινόμενη θέση
είναι αναγκαία, δυνατή, πρακτική, κατάλληλη, λογική; Αντίστοιχα, μέσω της ανασκευής, οι συμμετέχοντες θα αντικρούσουν την
άποψη ότι τα γκράφιτι πάνω σε αγάλματα
ηρώων της Ελληνικής Επανάστασης αποτελούν μορφή τέχνης, αναδεικνύοντάς ως παράλογη, μη αρμόζουσα και ανυπόστατη μια
αντίστοιχη τοποθέτηση.

του Μακρυγιάννη σχετικά με ένα μύθο για
τη γέννησή του, δεν αποτελεί μόνο πηγή
άντλησης ιστορικών γνώσεων, αλλά και μια
ευκαιρία για άσκηση επικοινωνιακών δεξιοτήτων, όπως της φωνητικής ποικιλίας, της
στάσης του σώματος, της βλεμματικής επαφής με το ακροατήριο.
Εμπνεόμενοι από το προγύμνασμα της προσωποποιΐας και με τη χρήση παλιών και σύγχρονων εικόνων, οι συμμετέχοντες μπορούν
να μεταμορφωθούν, προσωρινά, ακόμα και
σε άψυχα αντικείμενα. Αν δανείσουν άραγε,
τη φωνή τους, στο σπίτι του Μακρυγιάννη,
για να μιλήσει και να εκφράσει την άποψή
του, τι θα έλεγε σχετικά με τη θέα προς την
Ακρόπολη που θα αντίκριζε σήμερα;
Αντίστοιχα, οι συμμετέχοντες μπορεί να
κληθούν να αφηγηθούν με πειστικότητα,
καθαρότητα λόγου και ζωντάνια «Μια αξέχαστη βόλτα στη συνοικία του Μακρυγιάννη», ανατρέχοντας στο ρητορικό προγύμνασμα της αφήγησης. Στο πλαίσιο αυτής της
ρητορικής δράσης με εφόδιο την ελεύθερη
φαντασία, ποιος θα απορήσει αν ζωντανέψουν αγάλματα της πόλης, ως ήρωες μιας
φανταστικής πλοκής, για να περιδιαβούν
τους δρόμους της Αθήνας και να προβληματιστούν σχετικά με πολλές από τις εικόνες και τα σύγχρονα κτίρια που αντικρίζουν
γύρω τους;

Εικ.17 Ανδριάντας
Μακρυγιάννη κάτω
από την Ακρόπολη.

Άλλες δραστηριότητες, όπως του επαίνου
και της κατηγορίας θα αναδείξουν ανθρώπινες πτυχές σημαντικών μορφών της Επανάστασης του 1821, όπως για παράδειγμα του
Ι. Καποδίστρια. Αν οι συμμετέχοντες υποδύονταν την Ρωξάνδρα Στούρτζα, πλατωνικά
ερωτευμένη με τον Ι. Καποδίστρια, πώς θα
εγκωμίαζαν και πώς θα κατέκριναν, αντίστοιχα, θετικές αλλά και αρνητικές πλευρές
του κυβερνήτη της Ελλάδας από τη δική της
οπτική γωνία;
Επιπλέον, θεατρικές τεχνικές, όπως ο «διαδρόμος της συνείδησης», είναι ένα αποτελεσματικό μέσο για την παραγωγή δίπλευρης
επιχειρηματολογίας στο πλαίσιο ηθικών διλημμάτων γνωστών ιστορικών μορφών. Για
παράδειγμα, με βάση ιστορικές πηγές, ο Καποδίστριας γνώριζε ότι θα τον δολοφονούσαν. Ποιος θα μπορούσε να είναι ο πιθανός
εσωτερικός διάλογος του πρώτου πρωθυπουργού της Ελλάδας; Ποια τα επιχειρήματα
που τον οδήγησαν στην εκκλησία του Αγίου
Σπυρίδωνα και στον θάνατο;

Αδιαμφισβήτητα, ένα εργαστήρι ρητορικής
καλλιεργεί και τον δημόσιο διάλογο. Μέσα
από διαλογικές δραστηριότητες, ανταλλάσσονται απόψεις για ποικίλα ζητήματα σχετικά με την πόλη της Αθήνας, όπως το πρόβλημα του γκράφιτι. Ωστόσο, κορωνίδα των
ρητορικών δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του
εργαστηρίου μας είναι η διεξαγωγή αγώνων
αντιλογίας αναφορικά με σύγχρονα αλλά και
Και βέβαια, ένα εργαστήρι ρητορικής δεν ιστορικά ζητήματα. Για παράδειγμα, η επιλοέχει υπόσταση χωρίς τη χρήση επιχειρη- γή καθέδρας πριν από 180 χρόνια, η επιλογή
μάτων. Τα ρητορικά προγυμνάσματα της της Αθήνας ή του Ισθμού, ως πρωτεύουσας
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Εικ.18 Κτίριο Βάιλερ,
Κέντρο Μελετών
Ακρόπολης (πρώην
στρατιωτικό
νοσοκομείο), 18341836, Μακρυγιάννη.
Εικ.19 Σεμινάριο
δημιουργικής
γραφής με την κ.
Κατερίνα Σχινά.
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του νεοσύστατου ελληνικού κράτους υπήρξε ένα πραγματικό ιστορικό δίλημμα. Πώς
θα καταφέρουν οι συμμετέχοντες, μέσα από
πηγές να αναδείξουν τα πιθανά επιχειρήματα των δύο αντιπάλων στρατοπέδων και να
εξοικειωθούν στην αντιπαράθεση απόψεων
στο πλαίσιο ενός δημόσιου διαλόγου;

7.3. Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής
Εισηγήτρια: κ. Κατερίνα Σχινά, μεταφράστρια, συγγραφέας, δημοσιογράφος, εισηγήτρια-εμψυχώτρια εργαστηρίου Δημιουργικής Γραφής.

Μέσα από αντίστοιχες ρητορικές δραστηριότητες οι συμμετέχοντες ασκούνται στη
δημόσια έκφραση και προβολή νέων ιδεών
μέσω του Λόγου. Ιδέες και επιχειρήματα που
γεννιούνται ως λύσεις σε προβλήματα, ιδέες
και επιχειρήματα που δέχονται δριμεία κριτική. Ιδέες που επιβιώνουν μέσα στο πέρασμα του χρόνου και ιδέες που χάνονται. Σε
κάθε περίσταση, ένα επιτυχημένο εργαστήρι ρητορικής μετατρέπεται πάντα σε πεδίο
δυναμικής ανταλλαγής ιδεών και επιχειρημάτων για τη δόμηση της πραγματικότητας Ο εορτασμός των 200 χρόνων από την Επαπου βιώνουμε ή που επιδιώκουμε να βιώ- νάσταση του 1821 δίνει μια εξαιρετική ευκαιρία στους μαθητές που θα συμμετάσχουν
σουμε.
στο Πρόγραμμα όχι μόνο να εγκύψουν στην
ιστορία για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους,
όχι μόνο να αναζητήσουν όσα ίχνη μιας
ασήμαντης πολίχνης της Αττικής - όπως
ήταν στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης
η Αθήνα – έχουν τυχόν επιβιώσει στη σημερινή μητρόπολη, συνδέοντας έτσι το παρόν
της με το ιστορικό παρελθόν της, αλλά για
να εμβαπτιστούν δημιουργικά σε μιαν άλλη
εποχή, ένα άλλο γλωσσικό ιδίωμα, μιαν άλλη
σχέση με τον κόσμο· να έρθουν σε επαφή με
τις αξίες που ενέπνευσαν την Επανάσταση
του ‘21 και να τις ανασυνθέσουν σε μια ποΑυτός είναι και ο στόχος του εργαστηρίου λύμορφη, σύγχρονη εκδοχή.
ρητορικής του προγράμματος του Δήμου
Αθηναίων «Το Παιδί, η Πόλη και τα Μνημεία: Καθώς σκοπός του προγράμματος είναι να
Oνόματα και μορφές του ’21 στην πόλη των διερευνηθεί στις ποικίλες εκφάνσεις της (ανΑθηνών». Να αντιληφθούν οι συμμετέχοντες θρωπολογικές, πολιτισμικές, κοινωνικές) μια
τη δύναμη που προσδίδει ο λόγος σε κάθε κρίσιμη για την ύπαρξη του έθνους μας ιστοέκφανση της ζωής, να αποκτήσουν νέες ρική στιγμή, και δεδομένου ότι στο μάθημα
γνώσεις για πτυχές της ιστορίας του 1821 της ιστορίας στο σχολείο (εκ των πραγμάστην Αθήνα καθώς και για πτυχές της πό- των περιορισμένο και λόγω στενότητας
λης και να προβληματιστούν. Να σκεφτούν χρόνου), δεν είναι δυνατόν να μελετηθεί σε
κριτικά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον βάθος η πλούσια σε γεγονότα περίοδος της
της Αθήνας. Μα πάνω απ’ όλα, στόχος του Ελληνικής Επανάστασης, το πρόγραμμα θα
εργαστηρίου ρητορικής είναι να δημιουργή- συνδυάσει εκπαίδευση και δημιουργική έκσει μια ζωντανή και παλλόμενη κοινότητα φραση. Τα σεμινάρια δημιουργικής γραφής,
νέων πολιτών. Την κοινότητα των αυριανών ειδικότερα, θα αναπτυχθούν βάσει κειμένων
ενεργών πολιτών του Δήμου της Αθήνας, της εποχής, τα οποία θα δοθούν στους μαπου καλούνται να γνωρίσουν καλύτερα την θητές, αρχικά για μελέτη και σχολιασμό, και
Αθήνα του χθες, να αγαπήσουν την Αθήνα στη συνέχεια ως οδηγοί για τη δημιουργία
του σήμερα, να οραματιστούν την Αθήνα δικών τους κειμένων εμπνευσμένων από την
εποχή, τα πρόσωπα και τη δράση τους.
του αύριο μέσω του Λόγου.

ΜΕΡΟΣ Γ — ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ «ΟΝΌΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΈΣ ΤΟΥ ’21 ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΏΝ»

Η αρχή, λοιπόν, θα γίνει από την ανάγνωση. ως υπόδειγμα πειστικής επιχειρηματολογίΆλλωστε, όπως μας έχει πει και ο Ντιντερό, ας. Τέλος, το γλαφυρό κείμενο του Αλέξη Ποτα βιβλία γεννούν άλλα βιβλία.
λίτη, που αναπαριστά μια ημέρα από τη ζωή
ενός Αρματολού στο Πήλιο, δίνει στα παιδιά
Τα κείμενα (που ελπίζουμε να γεννήσουν την ευκαιρία να φανταστούν και κατ’ αναλοάλλα κείμενα), τα οποία θα δοθούν στους
γία να αναπαραστήσουν μια ημέρα από τη
εκπαιδευτικούς και θα διανεμηθούν στα
ζωή οποιουδήποτε αγωνιστή τα συγκινήσει
παιδιά θα είναι τα ακόλουθα:
και τα εμπνεύσει.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ:
- Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα
- Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους
- Γεωργίου Τερτσέτη, Απομνημονεύματα Θ.
Κολοκοτρώνη.

Εικ.20 Προτομή
της Λασκαρίνας
Μπουμπουλίνας στο
Πεδίον του Άρεως.

Βεβαίως τα κείμενα αυτά αποτελούν προτάσεις και δεν είναι διόλου δεσμευτικά. Οι
εκπαιδευτικοί μπορούν να διαλέξουν όποια
άλλα κατά την κρίση τους θα μπορούσαν
να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των μαθητών
για τη γραφή. Είναι σημαντικό τα παιδιά να
σχολιάσουν τα επιλεγμένα κείμενα, να προ-

ΑΥΤΟΤΕΛΗ
- «Ο λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα»
- Λόρδου Μπάιρον, «Η Κόρη των Αθηνών»
- Μαντώς Μαυρογένους, «Επιστολή προς
γαλλίδες κυρίες»
- Αλέξη Πολίτη, «Ένας Αρματολός στο
Πήλιο»
Διαβάζοντας αποσπάσματα από τα τρία θεμελιώδη προτεινόμενα έργα, οι μαθητές θα
έρθουν σε επαφή με τη γλώσσα και τη σκέψη τριών εμβληματικών συγγραφέων, και
μολονότι θα δυσκολευτούν να τους προσπελάσουν, θα σαγηνευτούν από την ιδιοτυπία
τους. Τα αυτοτελή κείμενα, από την άλλη
πλευρά, ίσως αποτελέσουν αφετηρία για
δικές τους δημιουργικές απόπειρες. Σίγουρα
θα τους γοητεύσει και θα τους συγκινήσει ο
δημεγερτικός λόγος του Κολοκοτρώνη, το
ήθος και το πάθος του, καθώς απευθύνεται
στους «γυμνασιόπαιδες», σε εφήβους όπως
και οι ίδιοι. Στο ποίημα «Η Κόρη των Αθηνών» (The maid of Athens) που αφιερώνει
ο Λόρδος Μπάιρον στην μόλις 13χρονη Αθηναία Τερέζα Μακρή, (την οποία γνώρισε στο
σπίτι της οδού Αγίας Θέκλας 14, όπου νοίκιαζε τρία δωμάτια κατά την πρώτη επίσκεψή του στην Αθήνα το 1810), τα παιδιά θα
δουν να εγγράφεται το πλατωνικό ερωτικό
ειδύλλιο του νεαρού τότε ποιητή και θα διακρίνουν το ανθρώπινο, ρομαντικό πρόσωπό
του, το οποίο, στην επίσημη, διδακτέα ιστορία, έχει υποχωρήσει υπέρ του ηρωικού και
αυτοθυσιαστικού του πορτρέτου. Η φλογερή
επιστολή που απευθύνει η Μαντώ Μαυρογένους προς τις Γαλλίδες κυρίες είναι ένα πρώιμο δείγμα φεμινιστικής έκκλησης και πατριωτικής ζέσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

τείνουν αλλαγές, ακόμη και να διατυπώσουν
αντιρρήσεις. Όταν έρθει η ώρα να γράψουν
τα ίδια (επιλέγοντας με ελευθερία το είδος,
από διηγήματα μέχρι σύντομα δοκίμια και
μονογραφίες) θα μπορούσαν να εργαστούν
συλλογικά ή κατά μόνας, με την καθοδήγηση
πάντοτε των εκπαιδευτικών. Ενδεχομένως
θα απαιτηθεί από τους εκπαιδευτικούς να
δώσουν στα παιδιά και δευτερεύουσα βιβλιογραφία για την αποφυγή χρονικών ανακολουθιών, λανθασμένων τοπολογικών αναφορών ή ανακριβειών ως προς τις σχέσεις των
ιστορικών προσώπων μεταξύ τους. Ωστόσο,
επειδή η έμφαση θα δοθεί στη δημιουργικότητα της ιδέας και στην εντελέστερη δυνατή αποτύπωσή της, ακόμη και πραγματολογικά λάθη είναι συγχωρητέα, αφού μπορούν
ανά πάσα στιγμή να διορθωθούν.
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Εικ.21 Η Ελλάς
(στέφει) τον
Βύρωνα των Henri
Michel Antoine
Chapu, Jean
Alexandre Joseph
Falquiere και
Λάζαρου Σώχου.

Στα σεμινάρια δημιουργικής γραφής δίνονται
οι κατευθυντήριες γραμμές και συζητούνται
οι ιδέες μαθητών και εκπαιδευτικών, όπως
και οι τρόποι καλύτερης αξιοποίησής τους.
Όταν αρχίσουν οι ιδέες να γίνονται πράξη,
συνομιλούμε συστηματικά με τους εκπαιδευτικούς κυρίως μέσω e-mail, για την πορεία της δουλειάς, τα πιθανά προβλήματα,
τα αδιέξοδα και προτείνουμε βελτιώσεις και
λύσεις. Βασιζόμαστε στην αντενέργεια διδασκόντων / διδασκουσών και συμμετεχόντων
/ συμμετεχουσών και διαπιστώνουμε ότι
είναι πολλαπλά χρήσιμη και ανταποδοτική.
Στα τέσσερα χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, τα
αποτελέσματα δικαιώνουν τον μόχθο εκπαιδευτικών και μαθητών και την πρωτοβουλία
του Δήμου για μια δημιουργική σύνδεση των
παιδιών με την πόλη τους και την ιστορία
της.
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ΠΡΟΈΛΕΥΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΏΝ

Φωτογραφία εξωφύλλου, φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και
τα μνημεία»
Εικ. 1, 2, 3 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 4, 5 Φωτογραφικό αρχείο 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Εικ. 6, 7 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 8, 9, 10 Φωτογραφικό αρχείο 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Εικ. 11 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 12 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2290028821251767/229004642
7916673/?type=3&theater
Εικ. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Φωτογραφικό αρχείο 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Εικ. 28 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/a.1939043963016923/245251147167
0167/?type=3&theater
Εικ. 29 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2002189550035697/200218914
6702404/?type=3&theater
Εικ. 30 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/a.1939043963016923/24506833985
19641/?type=3&theater
Εικ. 31 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2204465359808114/220446311
3141672/?type=3&theater
Εικ. 32 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2197904487130868/219790292
0464358/?type=3&theater
Εικ. 33 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2457271844527463/2457269997
860981/?type=3&theater
Εικ. 34 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2458266047761376/2458265531
094761/?type=3&theater
Εικ. 35 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2029531867301465/202953184
7301467/?type=3&theater
Εικ. 36 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 37 Φωτογραφικό αρχείο 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Εικ. 38, 39 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 40 Φωτογραφικό αρχείο 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών
Εικ. 41, 42 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 43 Φωτογραφικό αρχείο 53ου Γενικού Λυκείου Αθηνών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Εικ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 10 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2452512311670083/2452511471
670167/?type=3&theater
Εικ. 11, 12 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 13 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2457271844527463/2457269997
860981/?type=3&theater
Εικ. 14, 15 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 16 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2458266047761376/2458265531
094761/?type=3&theater
Εικ. 17, 18 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
Εικ. 19 https://www.facebook.com/kids4thecity/photos/pcb.2477467545841226/24774617791
75136/?type=3&theater
Εικ. 20, 21 Φωτογραφικό αρχείο του προγράμματος «Το παιδί, η πόλη και τα μνημεία»
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