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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραµµα - εκπαιδευτικό υλικό 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
     Η ανάδειξη της διαρκούς και λειτουργικής αλληλεξάρτησης των κύριων πυλώνων της 
αειφορικής  ανάπτυξης, που είναι η κοινωνία, η οικονοµία, το περιβάλλον και ο πολιτισµός,   
υπηρετείται µε βιωµατικό τρόπο µέσα από την προσέγγιση του προβιοµηχανικού τρόπου ζωής στην 
ύπαιθρο χώρα της πατρίδας µας ( Ευρυτανική γη), την ψηλάφηση του λαϊκού πολιτισµού και τη 
µελέτη - διερµηνεία των µνηµείων του αυτοσυντηρούµενου νοικοκυριού και  του κοινοτικού βίου 
των χωριών (µύλοι, διαχείριση νερού κ.λπ.), στην αγροτοκτηνοτροφική κοινωνία που έθρεψε τους 
γονείς και τους παππούδες µας . 
 
ΣΚΟΠΟΣ  
Πιστεύω πως περιγράφεται στην επιστολή που δόθηκε στους γονείς των µαθητών στην αρχική 
φάση του προγράµµατος, και την παραθέτω: 

 

ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ… 
    Ξεκινώντας το ταξίδι µας στο παρελθόν του τόπου µας, έχουµε στο νου µας το χρονικό ενός 
προαγγελθέντος γάµου. 
  Θέλουµε να παντρέψουµε τρεις γενιές. Τη γενιά των µαθητών και των µαθητριών της Τετάρτης 
τάξης, µε αυτές των γονιών τους και των παππούδων τους. 
   Υλοποιώντας τους στόχους µας, θα ταξιδέψουµε στο χρόνο, αναζητώντας την καταγωγή των 
παππούδων και των γιαγιάδων, συµπληρώνοντας το γενεαλογικό µας δέντρο. 
   Θα µοιραστούµε µαζί τους βιώµατα, αναµνήσεις, στίχους, παιχνίδια της παιδικής ζωής, ακόµα 
και γράµµατα ή φωτογραφίες. 
  Ελπίζουµε να κάνουµε την τάξη µας πιο πλούσια και ζωντανή, πληµµυρισµένη από µυρωδιές, 
µουσικές, χρώµατα και εικόνες της καθηµερινής ζωής των όµορφων εκείνων χρόνων στα χωριά 
µας , τα γεµάτα ζωή και κίνηση. 
   Αυτός ο ηθογραφικός και ιστορικός περίπατος στο χθες  γίνεται µε βιωµατικό τρόπο και µε στόχο 
την προσέγγιση µέσα από τον προβληµατισµό: 
Σεβασµός και συµβίωση µε την φύση ή αλόγιστη παρέµβαση και υπερεκµετάλλευση  
  Θα γίνουµε θεριστάδες, µαστόροι, ξυλοκόποι. Θα αλωνίσουµε τον  χρυσό καρπό της γης και θα 
τον κουβαλήσουµε µε τα γαϊδουράκια στους µύλους. Θα βοσκήσουµε τα πρόβατά µας σε πράσινες 
ραχούλες. Θα χορέψουµε στα πανηγύρια και στους γάµους και θα τραγουδήσουµε το «Λάζαρο» 
από σπίτι σε σπίτι . Καλό µας ταξίδι …   
 

  ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ    ΣΕΝΑΡΙΟ   
        Στην προσέγγιση του θέµατος τα παιδιά εργάστηκαν σε θεµατικές ενότητες  -  οµάδες, έτσι 
που το ιδιαίτερα ευρύ αυτό πεδίο να διερευνηθεί και να προσεγγιστεί όσο το δυνατό πιο 
αποτελεσµατικά. Ιδιαίτερη σηµασία δόθηκε στην προσωπική ιστορία του κάθε µαθητή - µαθήτριας 



και στα προσωπικά στοιχεία - µαρτυρίες και εµπειρίες που µπορεί ο καθένας τους να καταθέσει στη 
συνολική προσπάθεια .     
      Έτσι : 

• Ο κάθε µαθητής - µαθήτρια συµπλήρωσε ένα ερωτηµατολόγιο - φυλλάδιο αναζητώντας το 
γενεαλογικό του δέντρο και την καταγωγή του. Για τη συµπλήρωσή του το παιδί 
συνεργάζεται µε τους γονείς καθώς και τους παππούδες και γιαγιάδες, έχοντας έτσι την 
ευκαιρία να ταξιδέψει µέσα από τα βιώµατα και τις εµπειρίες τους, στο παρελθόν.  

• Οι µαθητές σηµείωσαν στο χάρτη της Ευρυτανίας τα χωριά που έλκουν την καταγωγή τους, 
καθώς και τον τόπο καταγωγής των παιδιών που δεν κατάγονται από την Ευρυτανία.  

• Τα παιδιά έφεραν στην τάξη οικογενειακές φωτογραφίες και διηγήθηκαν απλές ανθρώπινες 
ιστορίες, τις ιστορίες των οικογενειών τους. 

• Με τη µέθοδο των συνεντεύξεων τα παιδιά συγκέντρωσαν πληροφορίες ανά οµάδες για το 
επιµέρους θέµα που το κάθε ένα είχε αναλάβει. Τις πληροφορίες αυτές τις αξιοποιήσαµε 
στην επίσκεψή µας στο Λαογραφικό Μουσείο του κυρίου Χουλιαρά, µε την βοήθεια της 
υπεύθυνης Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας  και οικοδέσποινα του σπιτιού – 
µουσείου κυρία Περσεφόνη Τσιµάκη.  

• Παιδιά και δασκάλα παίξαµε  παραδοσιακά παιχνίδια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου 
από τη συλλογή του σχολείου «Τα παιχνίδια που ξεχάσαµε».  

• Με αφορµή τον εορτασµό του Πάσχα αναβιώσαµε τα ευρυτανικά έθιµα του φανού, των 
Μεγαλοπέφτιων και των κεριών, επισκεπτόµενοι και πάλι το Λαογραφικό Μουσείο 
Χουλιαρά. 

• Αξιοποιώντας τις διδακτικές ενότητες του µαθήµατος της Μελέτης ερευνήσαµε και 
γνωρίσαµε τη χλωρίδα και την πανίδα της ευρυτανικής γης. Στην ίδια κατεύθυνση 
αξιοποιήθηκε και η εκδροµή του σχολείου στο Αθλητικό Πάρκο Ιππασίας Sallon, όπου οι 
µαθητές περπάτησαν στο µονοπάτι της Αγίας Κυριακής και κατέγραψαν τα είδη χλωρίδας 
που συνάντησαν, συνέλεξαν δείγµατα, κατέγραψαν παλαιότερες και πιο σύγχρονες 
ανθρώπινες παρεµβάσεις και χαρτογράφησαν την περιοχή. 

 
          Ο καιρός δυστυχώς δε στάθηκε σύµµαχος µας έτσι, λόγω των πολλών βροχοπτώσεων δεν 
καταφέραµε να πραγµατοποιήσουµε το πρόγραµµα περιβαλλοντικού µονοπατιού και παρατήρησης 
πεδίου στη φύση (συγκεκριµένα στις παρυφές του χωριού Κορυσχάδες) και στο οικοσύστηµα του 
χωριού.  
         Ιδιαίτερα ευχάριστες και δηµιουργικές υπήρξαν οι κοινές για όλους τους  µαθητές εργασίες 
εικαστικής  και καλλιτεχνικής έκφρασης: 

1. Θέµα: Γάιδαρος ο ήρωας του χωριού. 
∆ιαβάστηκαν κείµενα λαογραφικού περιεχοµένου για τη χρησιµότητα του ζώου στις κάθε είδους 
εργασίες των χωρικών, φιλοτεχνήθηκαν έργα ζωγραφικής και γράφτηκαν στίχοι για τον ήρωά µας. 

2. Χειροτεχνία. 
 
         Με κλωστή και βελόνα -ο καθένας και η κάθε µια- είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την 
δυσκολία του χειροποίητου, έτσι που να εκτιµήσουν αληθινά την σκληρή και επίπονη εργασία των 
γυναικών των αρχών του 20ου αιώνα που έπρεπε µόνες να ετοιµάσουν το ρουχισµό του σπιτιού και 
των προσώπων της οικογένειας.  

- « Κόκκινη κλωστή δεµένη …» 
- «Από το µαλλί στον αργαλειό» 

Εκπαιδευτικό υλικό του Προγράµµατος ΜΕΛΙΝΑ – ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

Ιδιαίτερα συγκινητική και δηµιουργική ηµέρα, ήταν εκείνη της επίσκεψης στην τάξη του 
παππού µιας από των µαθητριών. Τόσο τα παιδιά, όσο κι εµείς οι εκπαιδευτικοί ρωτήσαµε στη 
ζωντανή αυτή συνέντευξη, κάθε τι που αφορούσε τις θεµατικές ενότητες που µελετούσαµε.  
Βιώµατα, αισθήµατα και συναισθήµατα είναι το κέρδος µας από τη µακρόχρονη αυτή 



εργασία που πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια  του Προγράµµατος ΕΥΕΛΙΚΤΗΣ   ΖΩΝΗΣ και µε 
συνεργασία των δύο τµηµάτων της τάξης. 

 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

«Καµιά επανάσταση, ούτε στην τέχνη, ούτε στη ζωή, δεν έχει περισσότερες ελπίδες 
επιτυχίας, από εκείνη που χρησιµοποιεί για ορµητήριό της την παράδοση.» Οδ. Ελύτης  (1946) 
   Πως αντιλαµβάνεστε σαν εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν τη σιωπηλή επανάσταση της  
Περιβαλλοντικής Αγωγής, τα λόγια του ποιητή;  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


