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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραµµα 
  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο χρόνος στη λαϊκή αντίληψη δεν είναι µια έννοια αφηρηµένη, 
µαθηµατική. Είναι το περιεχόµενό του, είναι η εµπειρία του, οι ασχολίες, ο τρόπος 
ζωής. Ο Νοέµβρης είναι ο Σπορτιάτης, γιατί τότε σπέρνουν. Ο Ιούνης είναι ο 
θεριστής, γιατί τότε θερίζουν. Ο Ιούλης Αλωνάρης, ο Νοέµβρης Βροχάρης και 
Ανακατωµένος, Τρυγητής ο Σεπτέµβρης, ο Γενάρης Κρυάρης, ο Φλεβάρης 
Κλαδευτής ή Κουτσός, Κερασάρης, Τριανταφυλλάς ή Λούλουδος ο Μάης κ.τ.λ.  
 Οι κλιµατολογικές συνθήκες, κρύο, ζέστη, οι γεωργικές ασχολίες, η ωρίµανση των 
καρπών δηλώνουν το περιεχόµενο του χρόνου, καθώς εναλλάσσονται οι µήνες, 
προσδίδοντάς τους το όνοµα που τους αντιστοιχεί. 
 Οι ονοµασίες των µηνών µε τις γεωργικές ασχολίες, τις διατροφικές συνήθειες, 
επαγγέλµατα, λαϊκά δρώµενα, γιορτές στον κύκλο του χρόνου αποτελούν µια καλή 
θεµατική πηγή προς επεξεργασία σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπ/σης στο 
∆ηµοτικό Σχολείο.  
  Η καθηµερινή σχολική δράση θα αναζωογονηθεί µε τέτοιου είδους Περιβαλλοντικά 
προγράµµατα, τα οποία θα ενισχύσουν την πολιτιστική συνείδηση των µαθητών, θα 
ευνοήσουν την παρατήρηση καθώς και τη βελτίωση του βαθµού κατανόησης για τον 
κόσµο στον οποίο ζουν.   
 Οι µαθητές θα αντιληφθούν ότι ο λαϊκός άνθρωπος παρακολουθεί τα φυσικά 
φαινόµενα και έπειτα από εµπειρική παρατήρηση καταλήγει σε µια χρηστική 
αξιοποίηση αυτής της γνώσης. Ο σύγχρονος άνθρωπος στηρίζεται στις ανησυχίες, 
στις εµπειρικές παρατηρήσεις και στα συµπεράσµατα του χθες.  
 
ΣΚΟΠΟΣ: Nα γνωρίσει το σηµερινό παιδί -γέννηµα, θρέµµα της τεχνοκρατούµενης 
εποχής µας- τη συνεχή και διαρκή αλληλεξάρτηση Φυσικού Περιβάλλοντος και 
ανθρώπου καθώς και την παραγωγή Πολιτισµικού φορτίου ως αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης αυτής.   
Να έρθει σε επαφή µε το λαϊκό άνθρωπο, τη σοφία, την παρατηρητικότητα, την 
εφευρετικότητα, τη λιτότητα των υλικών µέσων που είχε στη διάθεσή του, αλλά και 
το βαρύ του µόχθο που όµως παράγει έργο θαυµαστό. Με την ευστροφία του, την 
άοκνη προσπάθειά του, αξιοποιώντας τα υλικά που προµηθεύεται από το Φυσικό 
Περιβάλλον, ζει κοντά του µε σεβασµό στη φύση, αποκοµίζοντας αντίστοιχα 
βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές συνέπειες. 
 
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει αποκοπεί από το Φυσικό 
Περιβάλλον και η ανάγκη επανασύνδεσής του µε αυτό τεκµηριώνεται πλέον από τις 
σύγχρονες επιστηµονικές έρευνες ως ανάγκη ζωής. Προκύπτει η ανάγκη 
συγκρότησης νέων περιβαλλοντικών στάσεων και πολιτισµικών αξιών ζωτικής 
σηµασίας για τον άνθρωπο. Το περιεχόµενο και η εµπειρία του χρόνου για τον κάθε 
µήνα χωριστά θα βοηθήσει τους µαθητές στην ανακάλυψη της αλληλεπίδρασης του 



Φυσικού Περιβάλλοντος και των συνθηκών-επιλογών που έχει κάνει η κάθε κοινωνία 
στη διάρκεια της ιστορίας της. 
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