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1. Ειςαγωγικά   
 
 Προκειμζνου να προχωριςουμε ςτθν πιλοτικι εφαρμογι τθσ μελζτθσ μασ, 
χρειάςτθκε να αποφαςίςουμε τθ ςτρατθγικι μασ. Ωσ ςτρατθγικι, αντιλαμβανόμαςτε 
εκείνεσ τισ ενζργειεσ που προαπαιτοφνται και διαςφαλίηουν, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν 
επιτυχι ζκβαςθ του εγχειριματοσ, όπωσ: α) τθν επιλογι του ανκρϊπινου δυναμικοφ και τθ 
διαςαφινιςθ του ρόλου τουσ β) τθν εξαςφάλιςθ τθσ υποδομισ και των μζςων και τθν 
προετοιμαςία των παιδαγωγικϊν υλικϊν γ) τθν κατάρτιςθ του λεπτομεροφσ 
χρονοδιαγράμματοσ και τθν προετοιμαςία των εργαλείων και τεχνικϊν τθσ αξιολόγθςθσ-
αυτοαξιολόγθςθσ από όλα τα εμπλεκόμενα πρόςωπα.  
  

α) Σο ανκρϊπινο δυναμικό και οι ρόλοι 
 
Αποτελεί κοινι πεποίκθςθ, ότι θ πιλοτικι εφαρμογι ενόσ καινοτόμου 

παιδαγωγικοφ εγχειριματοσ δεν εξαρτάται μόνο από τον διδακτικό του ςχεδιαςμό αλλά και 
από το ανκρϊπινο δυναμικό του ςχολείου, το οποίο κα εμπλακεί ςτο πεδίο τθσ υλοποίθςισ 
του. Εξαρτάται από το Διευκυντι ι τθ Διευκφντρια, από το ςφλλογο των διδαςκόντων, από 
το βοθκθτικό προςωπικό, από τουσ γονείσ και κθδεμόνεσ και από τθ ςτάςθ τουσ απζναντι 
ςτα πιλοτικά-ερευνθτικά εγχειριματα. 

Από τθν πλευρά μασ, ενδιαφερόμαςτε να επιλζξουμε ςχολεία που ςτελεχϊνονται 
από Διευκυντζσ ι Διευκφντριεσ που διάκεινται φιλικά προσ τισ εκπαιδευτικζσ καινοτομίεσ 
και από εκπαιδευτικοφσ με αμζριςτθ κζλθςθ να εμπλακοφν ςε παιδαγωγικοφσ 
πειραματιςμοφσ, με το ρόλο των «παρατθρθτϊν» (observers). Ενδιαφερόμαςτε να 
βρίςκουμε τθν πόρτα του ςχολείου ανοιχτι και να ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ το ςχολικό 
χϊρο, χωρίσ βζβαια, να εμποδίηουμε τθν κακθμερινι του λειτουργία. Ενδιαφερόμαςτε για 
τθ ςυναίνεςθ των γονζων και κθδεμόνων και ακόμα καλφτερα, για τθν υποςτιριξι τουσ. 
Ενδιαφερόμαςτε να ζχουμε τθ ςυμπαράςταςθ των Τπευκφνων Περιβαλλοντικισ τθσ 
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, όταν κα τουσ καλοφςαμε να 
ςυμμετάςχουν, ωσ «κριτικοί φίλοι» (Critical Friends). Σζλοσ, ενδιαφερόμαςτε για τθν 
ζγκριςθ τθσ Διεφκυνςθσ χολικοφ Επαγγελματικοφ Προςανατολιςμοφ και Εκπαιδευτικϊν 
Δραςτθριοτιτων (.Ε.Π.Ε.Δ.), ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ εντάςςονται τα χολικά 
Προγράμματα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ, Αγωγισ Τγείασ, Πολιτιςτικϊν Κεμάτων, 
Αγωγισ ταδιοδρομίασ κ.α.). 

Θ εμπειρία μασ, μασ οδιγθςε ςτο 7ο Γυμνάςιο και ςτο 7ο Δθμοτικό χολείο Ακθνϊν, 
ςε δυο ςχολεία που βρίςκονται το ζνα πλάι ςτο άλλο και όπου θ ςχολικι ηωι ανοίγεται και 
αγκαλιάηει τα ηθτιματα που απαςχολοφν τθν κοινωνία και τισ ανθςυχίεσ ι τα ενδιαφζροντα 
τθσ ςχολικισ κοινότθτασ. ε δυο ςχολεία, όπου φοιτοφν μακθτζσ και μακιτριεσ που δεν 
διαφζρουν ςε τίποτα από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των τριακοςίων ςχολείων τθσ 
Ακινασ που διαςκορπίηονται από το Παγκράτι μζχρι τθν Κυψζλθ και από τουσ 
Αμπελόκθπουσ μζχρι τον Κολωνό.  
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   Από όλα τα παραπάνω, διαφαίνεται, ότι ενδιαφερόμαςτε να πραγματοποιιςουμε 
τθν πιλοτικι μασ εφαρμογι ωσ μια άτυπθ ζρευνα-δράςθ (Lewin, Stenhouse, Whitehead). 
Ζτςι, οργανϊςαμε το βθματιςμό μασ πάνω ςτισ ενζργειεσ: ςχεδιάηω, πραγματοποιϊ, 
παρατθρϊ, αναςτοχάηομαι και ςυνεχίηω δθμιουργικά. Και πιο ςυγκεκριμζνα:  
 

 διδάξαμε με βάςθ τα «πλαίςια προβλθματιςμοφ» και τα παιδαγωγικά μασ υλικά, 
μζςω επαναλαμβανόμενων διαλόγων και διαβουλεφςεων των μακθτϊν ςε μικρζσ 
ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια 

 ςυγκεντρϊςαμε μαρτυρίεσ που προζρχονταν από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, 
από τουσ «παρατθρθτζσ» και τουσ «κριτικοφσ φίλουσ» και από εμάσ τουσ ίδιουσ  

 αναςτοχαςτικαμε πάνω i) ςτα «χαρτόνια εργαςίασ» ι ςτα «τεχνιματα 
παιδαγωγικοφ χαρακτιρα», ςτισ ςινομιλίεσ, ςτον προφορικό λόγο και ςτα κείμενα 
των μακθτϊν ii) ςτα θμερολόγια των «παρατθρθτϊν» και των «κριτικϊν φίλων» και 
iii) ςτισ δικζσ μασ μαρτυρίεσ, οι οποίεσ καταγράφονταν οπτικο-ακουςτικά και ςε 
κείμενα ι θμερολόγια.  
 

 υνοψίηοντασ, κα λζγαμε, ότι ενδιαφερόμαςτε να δθμιουργθκεί και να 
λειτουργιςει αρμονικά ζνα παιδαγωγικό-ερευνθτικό τρίγωνο, με ςυγκείμενο τα δυο 
ςχολεία ωσ ζνα αλλθλοδραςτικό πεδίο. Ζνα πεδίο, δθλαδι, όπου επιδιϊκονται κοινοί 
κοινωνικο-εκπαιδευτικοί ςτόχοι. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

 
 
 
 

β) Θ υποδομι και τα παιδαγωγικά υλικά 
 
 

 το 7ο Δθμοτικό, θ πιλοτικι εφαρμογι πραγματοποιικθκε ςτθν αίκουςα 
διδαςκαλίασ τθσ Ζκτθσ Σάξθσ, ενϊ ταυτόχρονα είχαμε ςτθ διάκεςι μασ τθν αίκουςα τθσ 
βιβλιοκικθσ και τθ αίκουςα τθσ Πλθροφορικισ. το 7ο Γυμνάςιο, οι ςυγκεντρϊςεισ με τουσ 
μακθτζσ γίνονταν ςε μια αίκουςα διδαςκαλίασ που βρίςκονταν πλάι ςτο γραφείο του 
Διευκυντι και είχαμε ςτθ διάκεςι μασ τθν αίκουςα τθσ Πλθροφορικισ.    
 Σα παιδαγωγικά μασ υλικά -χαρτόνια, μαρκαδόροι, «πλαίςια προβλθματιςμοφ», 
εικονίδια, μικρά κείμενα και χάρτεσ, διαφάνειεσ και power point- ιταν όλα ζτοιμα, για κάκε 
ςχολείο και για κάκε μια από τισ ζξι ςυνολικά μικρζσ ομάδεσ (τρεισ για το Δθμοτικό και 
τρεισ για το Γυμνάςιο). τo «action power point», κα μπορζςετε να δείτε τα εικονίδια που 
δϊςαμε ςτουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, προκειμζνου να «εποπτικοποιιςουν» τισ 
εμπειρίεσ τουσ  ςτισ μικρζσ ομάδεσ και να τισ φζρουν και να τισ ςχολιάςουν ςτθν ολομζλεια. 
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Ζνα μικρό δείγμα του υλικοφ τθσ Πρϊτθσ Φάςθσ, μπορείτε να δείτε ςτθν ςελίδα του power 
point που ζχουμε ενςωματϊςει ςτο κείμενο. Ενϊ, ςτο «info power point», κα μπορζςετε να 
δείτε το φωτογραφικό υλικό που δϊςαμε ςτουσ μακθτζσ, προκειμζνου να εμπλουτίςουν τισ 
εμπειρίεσ τουσ, αυτζσ που απαιτοφςαν εργαςίεσ ςτο πεδίο εκτόσ του διμου και τθσ πόλθσ 
τουσ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

γ) Σο χρονοδιάγραμμα και τα εργαλεία αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ 
 

 
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Ενζργειεσ Λουν. Λουλ. Αυγ. επ. Οκτ. Νοε. Δεκ. Λαν.  Φεβ. Μαρ. 

Εξαςφάλιςθ άδειασ, 
Επιςκζψεισ ςτα χολεία, 
Αρχικζσ ςυναντιςεισ με 
τουσ Παρατθρθτζσ και 
τουσ Κριτικοφσ Φίλουσ 

          

Προετοιμαςία των Power 
Point για τουσ μακθτζσ 

          

Εξζλιξθ τθσ Πιλοτικισ 
Εφαρμογισ με τισ 
Περιβαλλοντικζσ Ομάδεσ 
των μακθτϊν και 
μακθτριϊν 

          

υμπλθρωματικζσ 
ςυναντιςεισ με τουσ 
Παρατθρθτζσ και τουσ 
Κριτικοφσ Φίλουσ 

          

υγγραφι τεφχουσ και  
δθμιουργία cd.rom  

 

 
 
 

ΗΜΕΙΩΗ:  
Σο τεφχοσ κα περιλαμβάνει τρία μζρθ.  
το πρϊτο, κα καταγράφεται θ φιλοςοφία και οι παιδαγωγικζσ αρχζσ τθσ υςτθμικισ του 
Παρατθρθτι που προτείνουμε για τθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ -ςτο πλαίςιο τθσ βιωςιμότθτασ ι 
αειφορίασ- με τζτοιο τρόπο, ϊςτε να μπορεί να αποτελζςει τον «καμβά» για τθν προςζγγιςθ κάκε 
ηθτιματοσ που απαςχολεί τισ περιβαλλοντικζσ ομάδεσ, όπου και αν βρίςκονται.  
το δεφτερο μζροσ, κα καταγράφεται θ εφαρμογι τθσ υςτθμικισ του Παρατθρθτι με αφετθρία το 
κζμα «Οι Ενεργειακζσ μασ επιλογζσ και οι ςυνζπειζσ τουσ», με ζμφαςθ ςτθν κλιματικι αλλαγι.  
το τρίτο μζροσ, κα καταγράφονται τα βιματα τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτα δυο παράλλθλα 
εγχειριματα (ςτο Δθμοτικό και το Γυμνάςιο), κακϊσ και λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ που κρίνουμε 



ενδιαφζρουςεσ, για όποιουσ εκπαιδευτικοφσ κα αποφαςίςουν να τθ δοκιμάςουν με τουσ δικοφσ 
τουσ μακθτζσ και τισ δικζσ τουσ μακιτριεσ.    
Σο cdrom κα περιλαμβάνει  
1) ζνα info power point για όλα τα ςχολεία  
2) ζναν «οδθγό» και μια «βάςθ» action power point των μακθτϊν και μακθτριϊν για όλα τα ςχολεία  
3) τα δυο project power point τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτο 7

ο
 Δθμοτικό και ςτο 7

ο
 Γυμνάςιο  

4) τα δυο action power point των μακθτϊν και μακθτριϊν του 7ου Δθμοτικοφ και του 7ου Γυμναςίου  
5) το power point με τα γενικά ςτοιχεία τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτα δυο ςχολεία και τουσ πίνακεσ 
τθσ αξιολόγθςθσ και αυτοαξιολόγθςθσ. 

 
 

Σα εργαλεία αξιολόγθςθσ και αυτό-αξιολόγθςθσ τα διαμορφϊςαμε ςε πίνακεσ, 
ςτουσ οποίουσ θ αξιολογικι κλίμακα εκφράηεται χρωματικά, κακϊσ ςε ανοιχτά πλαίςια 
κειμζνων. Σουσ πίνακεσ και τα πλαίςια κειμζνων, τα ζχουμε ςυμπεριλάβει ςτο cdrom που 
ενςωματϊνεται ςτθν ζντυπθ μορφι τθσ μελζτθσ μασ. Ωςτόςο, παρακζτουμε ζναν 
χαρακτθριςτικό πίνακα, για παράδειγμα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Η γνωριμία μασ με τουσ «πρωταγωνιςτζσ» και τισ 
«πρωταγωνίςτριεσ» τησ Πιλοτικήσ Εφαρμογήσ  
 
 Όπωσ, ιδθ, φάνθκε από το χρονοδιάγραμμα τθσ πιλοτικισ μασ εφαρμογισ, οι 
επαφζσ με τθ Διεφκυνςθ .Ε.Π.Ε.Δ. ζγιναν από τον Λοφνιο του 2010. Σθν ίδια περίοδο ζγιναν 
και οι επαφζσ μασ  
α) με τθ Διευκφντρια του 7ου Δθμοτικοφ χολείου Ακθνϊν, κ. Αντιόπθ Φρατηι και με το 
Διευκυντι του 7ου Γυμναςίου Ακθνϊν, κ. Χριςτο Γεωργοφλθ  
β)) με τθ δαςκάλα που κα αναλάμβανε τθν Ζκτθ Σάξθ του 7ου Δθμοτικοφ χολείου, κ. 
Αςθμίνα Αράπθ και τισ κακθγιτριεσ του 7ου Γυμναςίου, κ. Ευαγγελία Γαλθνζα (κακθγιτρια 
Γαλλικισ Φιλολογίασ) και κ. Λαμπρινι Μθλιϊνθ (κακθγιτρια Πλθροφορικισ), οι οποίεσ 
δραςτθριοποιοφνται με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςτα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα 
επί ςειρά ετϊν και  
γ) με τουσ Τπεφκυνουσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κ. Μαρία Δθμοποφλου, κ. Ελζνθ Μπαμπίλα, κ. Γιϊργο 
Κοφςουλα και κ. Παντελι Μάναλθ. 



 Μετά από τθν ανεπιφφλακτα κετικι ανταπόκριςθ όλων, προχωριςαμε ςε κατ’ ιδίαν 
ςυναντιςεισ, ιδιαίτερα, με τισ διδάςκουςεσ ςτα δυο ςχολεία και με τουσ Τπεφκυνουσ και 
Τπεφκυνεσ Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ. τόχοσ μασ ιταν να τουσ παρουςιάςουμε  πιο 
αναλυτικά τθ μελζτθ που είχαμε εκπονιςει. Κυρίωσ, όμωσ, επικυμοφςαμε να κζςουμε 
υπόψθ τουσ τα προβλεπόμενα ςτάδια τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ, να τα ςυηθτιςουμε 
διεξοδικά και να φωτίςουμε όλεσ τισ πτυχζσ του ρόλου τουσ ς’ αυτό το εγχείρθμα: το ρόλο 
των «παρατθρθτϊν» και των «κριτικϊν φίλων» τθσ άτυπθσ ζρευνασ-δράςθσ που είχαμε 
κατά νου.  
  

Ερχόμαςτε, τϊρα ςτουσ «πρωταγωνιςτζσ» και τισ «πρωταγωνίςτριεσ» του 
εγχειριματοσ, ςτα παιδιά που κα ζδιναν «ηωι» ςτισ ιδζεσ, τισ κεωρίεσ και τα ςχζδια  που 
είχαμε καταςτρϊςει «επί χάρτου».  

Σουσ εικοςιζνα μαθητζσ και τισ μαθήτριεσ τησ Ζκτησ Σάξησ του 7ου Δημοτικοφ 
χολείου Αθηνών, τουσ ςυναντήςαμε ςτισ 7 Οκτωβρίου, ενϊ ιταν ςτθν αυλι του ςχολείου 
και ζκαναν το μάκθμα τθσ Γυμναςτικισ. Ζχοντασ τθν άδεια τθσ Διευκφντριασ και τθ 
ςυναίνεςθ των γονζων και των κθδεμόνων τουσ, τουσ πλθςιάςαμε ςτοχεφοντάσ τουσ με μια 
φωτογραφικι μθχανι. Μζςα από το φακό μασ, είδαμε κορίτςια και αγόρια με φόρμεσ 
χρωματιςτζσ, με πρόςωπα γελαςτά, μαλλιά ανακατωμζνα από το τρζξιμο και τισ αςκιςεισ 
και βλζμματα γεμάτα τόλμθ, ηωντάνια και παιχνιδιάρικθ διάκεςθ. Αυτά τα παιδιά από τθν 
επόμενθ μζρα και για πολλζσ εβδομάδεσ κα προςπακοφςαμε να τα κάνουμε να νιϊςουν 
και «δικοί μασ μακθτζσ». 

 
Οι είκοςι μακθτζσ και μακιτριεσ του 7ου Γυμναςίου βρζκθκαν ςτο ςτόχαςτρο τθσ 

φωτογραφικισ μασ μθχανισ -μετά από τθ ςχετικι άδεια του Διευκυντι και τθ ςυναίνεςθ 
των γονζων και κθδεμόνων τουσ- με κακυςτζρθςθ τεςςάρων εβδομάδων. Είχαμε τόςο 
απορροφθκεί από τα παιδιά του Δθμοτικοφ, από τθ ηωντάνια και τθν αφοπλιςτικά φιλικι 
τουσ ςτάςθ απζναντί μασ και είχαμε τόςθ ανάγκθ να πάρουμε τα πρϊτα δείγματα τθσ 
ςυνεργαςίασ μασ που ξεχαςτικαμε….  

Οι ολοκλθρωμζνοι πια ζφθβοι και ζφθβεσ πόηαραν μπροςτά ςτο φακό μασ ςτισ 8 
Νοεμβρίου, κακϊσ ςχόλαγαν και, εμείσ, τουσ περιμζναμε ςτο διάδρομο του δευτζρου 
ορόφου του ςχολείου τουσ. Για κάποιεσ ςτιγμζσ οι φιγοφρεσ τουσ ακινθτοποιικθκαν άλλοτε 
με φυςικότθτα και άλλοτε «ςτθμζνεσ», για να μασ πλθςιάςουν ςτθ ςυνζχεια και μζςα ςε 
ζνα πανδαιμόνιο, να μασ βομβαρδίςουν με ερωτιςεισ. Ιταν οι ζφθβοι και οι ζφθβεσ που 
κα μασ εμπιςτεφονταν τον ελεφκερο χρόνο τουσ -αφοφ το δικό τουσ πρόγραμμα κα 
γίνονταν μετά το ςχόλαςμα- και εμείσ ζπρεπε να τουσ αποδείξουμε ότι άξιηε τον κόπο. 

 
τισ 12 Οκτωβρίου μπήκαμε για πρώτη φορά ςτην τάξη των μαθητών και 

μαθητριών του 7ου Δημοτικοφ ςχολείου Αθηνών και από τότε μζχρι το τζλοσ τησ πιλοτικήσ 
μασ εφαρμογήσ βριςκόμαςτε κοντά τουσ δυο φορζσ την εβδομάδα, κάθε Σρίτη και 
Παραςκευή. Και, ςτισ 9 Νοεμβρίου άρχιςε η ςυνεργαςία μασ με τουσ μαθητζσ και τισ 
μαθήτριεσ του 7ου Γυμναςίου Αθηνών, η οποία επαναλαμβάνονταν κάθε Σρίτη, από τισ 
14:00 ζωσ τισ 16:00. 

 
Σιμερα, ζχοντασ τθν εμπειρία τουσ ςυνολικοφ εγχειριματοσ και ανατρζχοντασ ς’ 

αυτό φςτερα από τθ μεςολάβθςθ αρκετϊν εβδομάδων, κα μποροφςαμε να κάνουμε μια 
πρϊτθ αλλά ςθμαντικι παρατιρθςθ, χριςιμθ για τθ μελλοντικι κζςθ των καινοτομιϊν ςτθν 
Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ.  

Θα μποροφςαμε, να επιςθμάνουμε, πόςο καλφτερα ενςωματϊνεται ςτθ ςχολικι 
ηωι ζνα πιλοτικό πρόγραμμα (αλλά και κάκε εκπαιδευτικι καινοτομία), όταν γίνεται 
προγραμματιςμζνα και ανελλιπϊσ ςτο πλαίςιο τθσ ευζλικτθσ ηϊνθσ και απευκφνεται ςε μια 
ολόκλθρθ τάξθ. Και, βζβαια, χρειάηεται να τονίςουμε πόςεσ δυςκολίεσ αντιμετωπίηει ζνα 



πιλοτικό πρόγραμμα, όταν ςυμπιζηεται ςε ζνα δίωρο μετά τθ λιξθ των μακθμάτων και 
απευκφνεται ςε μακθτζσ και μακιτριεσ που προζρχονται από διαφορετικά τμιματα και 
ςυχνά από διαφορετικζσ τάξεισ.  

Στθν πρϊτθ περίπτωςθ -θ οποία αφορά ςτθν Πρωτοβάκμια Εκπαίδευςθ- τα παιδιά 
ζχουν ιδθ τθν αίςκθςθ ότι ανικουν ςε μια ομάδα και ότι αυτό που κάνουν αγκαλιάηεται 
πλιρωσ από το ςχολείο. Στθ δεφτερθ περίπτωςθ -θ οποία αφορά ςτθ Δευτεροβάκμια 
Εκπαίδευςθ- τα παιδιά νιϊκουν μια περίεργθ μοναξιά, δουλεφοντασ ςε ζνα τεράςτιο 
ςχολείο ζρθμο και βουβό και χρειάηεται να χτίςουν από το μθδζν μια νζα ςυλλογικότθτα.    
 
 

3. Η εξζλιξη τησ Πιλοτικήσ Εφαρμογήσ 
   

Ο τρόποσ με τον οποίο κα καταγράφαμε τθν εξζλιξθ τθσ πιλοτικι εφαρμογι, μασ 
προβλθμάτιςε ζντονα. Ο προβλθματιςμόσ μασ αυτόσ οφείλονταν ςτο ότι ιταν εξαιρετικά 
δφςκολο να περιγραφεί ζνα τόςο ηωντανό, μεγάλο ςε διάρκεια και διάςτικτο από 
εξαιρετικά ενδιαφζροντα παιδαγωγικά γεγονότα, εγχείρθμα. Ζτςι, ςκεφτικαμε να 
οργανϊςουμε, όςο πιο ςυςτθματικά μποροφςαμε, τθ ςυγκζντρωςθ «ηωντανϊν» 
μαρτυριϊν, με φωτογραφίεσ και video.  

Σαυτόχρονα, όμωσ, ςκεφτικαμε να ενςωματϊςουμε ςτο cdrom που κα ςυνοδεφει 
τθν ζντυπθ μορφι τθσ μελζτθσ μασ άλλα δυο θλεκτρονικά αρχεία. Δυο «project power 
point» -ζνα για το Δθμοτικό και ζνα για το Γυμνάςιο- όπου, όλα, όςα ηιςαμε με τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ και ςυγκεντρϊναμε με αμείωτο ενδιαφζρον και φροντίδα, κα 
«ηωντανεφουν» ακολουκϊντασ τθ ροι του χρόνου και των γεγονότων. Δυο «project power 
point» με κίνθςθ, χρϊματα και ιχουσ και με πρωταγωνιςτζσ τα ίδια τα παιδιά, τουσ 
ζφθβουσ και τισ ζφθβεσ που μασ ζδωςαν τθ χαρά να ςυνεργαςτοφμε μαηί τουσ.  Δυο 
«project power point», «ηωντανζσ μαρτυρίεσ», οι οποίεσ κα είχαν νόθμα και αξία για κάκε 
εκπαιδευτικό που κα ικελε να δοκιμάςει τισ εμπειρίεσ τθσ πιλοτικισ μασ εφαρμογισ με 
τουσ δικοφσ του μακθτζσ και τισ μακιτριεσ, οπουδιποτε και αν βρίςκεται.  

 
Προκειμζνου να παρουςιάςουμε τθν εξζλιξθ των τεςςάρων φάςεων τθσ πιλοτικισ 

μασ εφαρμογισ, θ αρχικι ςκζψθ ιταν να προχωριςουμε ξεχωριςτά για κάκε ςχολείο. τθ 
ςυνζχεια, όμωσ, αντιλθφκικαμε, ότι κα χρειάηονταν να επαναλαμβάνουμε ενζργειεσ και 
διαδικαςίεσ, οι οποίεσ δε κα διζφεραν ουςιαςτικά μεταξφ τουσ και, με αυτιν τθν ζννοια, κα 
ιταν κουραςτικό για τουσ αναγνϊςτεσ και τισ αναγνϊςτριεσ.  

Ζτςι αποφαςίςαμε, να προχωριςουμε, παρουςιάηοντασ τθν εξζλιξθ των τεςςάρων 
φάςεων παράλλθλα. Με αυτόν τον τρόπο, κα αποφεφγαμε τισ επαναλιψεισ και κα 
μποροφςαμε να τονίηουμε ιδιαιτερότθτεσ ςτθν εξζλιξθ των δυο προγραμμάτων που κα 
ςχετίηονταν με τθν θλικία των μακθτϊν και των μακθτριϊν, ςυνεργαςίεσ ανάμεςα ςτισ δυο 
περιβαλλοντικζσ ομάδεσ και κοινζσ δράςεισ.  

τθ ςυνζχεια, λοιπόν, αυτισ τθσ ενότθτασ, κα μπορζςετε να παρακολουκιςετε «τι 
γινόταν» κατά τθ ςυνεργαςία μασ με τα παιδιά των δυο ςχολείων, ανά φάςθ. Σθν εναλλαγι 
από το Δθμοτικό ςτο Γυμνάςιο κα τθ ςθματοδοτοφν και τα ςκιτςάκια που κα ςυναντάτε 
κατά μικοσ των κειμζνων.     
 
 
 
 
 
 
 
 



ΠΡΩΣΗ ΦΑΗ 
 
7ο ΔΘΜΟΣΛΚΟ 
 

Από τθν πρϊτθ κιόλασ μζρα τθσ ςυνεργαςίασ μασ με τουσ μακθτζσ 
και τισ  μακιτριεσ του Δθμοτικοφ, φάνθκε ότι τα παιδιά κα ανταποκρίνονταν 
ςτο εγχείρθμά μασ με κζφι και ηωντάνια. Θ τάξθ τουσ ιταν ιδθ οργανωμζνθ 
ςε τρεισ μικρζσ εςτίεσ και οι ςχολικζσ τουσ τςάντεσ ιταν γεμάτεσ με 
χρϊματα, ψαλίδια και χάρακεσ, με υλικά τα οποία με μεγάλθ χαρά 
ανακάλυψαν ότι κα χρθςιμοποιοφςαν ςυνεχϊσ μαηί με τα δικά μασ χαρτόνια, 
τουσ μαρκαδόρουσ και τα εικονίδια που κάκε φορά τουσ δίναμε.  

Κατά τισ δυο ι τρεισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ μασ, ςυνειδθτοποιιςαμε ότι χρειάηονταν 
πιο απλζσ και πιο ςυςτθματικζσ οδθγίεσ (πλαίςια προβλθματιςμοφ) και ςυχνά, τα παιδιά 
περίμεναν από εμάσ να τραβιξουμε τθν πρϊτθ γραμμι πάνω ςτο λευκό χαρτόνι, να 
κολλιςουμε το πρϊτο εικονίδιο ι να κάνουμε το πρϊτο ςχόλιο και αυτά να αναλάβουν τθ 
ςυνζχεια. το ςθμείο αυτό, κακοριςτικζσ ιταν οι παρατθριςεισ τθσ δαςκάλασ τουσ, θ οποία 
τα γνϊριηε πολφ καλφτερα από εμάσ που είχαμε εμπειρία διδακτικι μόνο με παιδιά του 
Λυκείου. 

Κατά τισ πρϊτεσ μασ ολομζλειεσ, όμωσ, ςυνειδθτοποίθςαν εφκολα «τι ςθμαίνει» να 
ςυγκρίνεισ τεχνιματα με το ίδιο αντικείμενο, φτιαγμζνα από διαφορετικζσ ομάδεσ και να 
ανακαλφπτεισ τα πιο καλά ςτοιχεία που περιείχε κακζνα από αυτά: τθν οργάνωςθ του 
ςυνολικοφ τεχνιματοσ, τθ διαςφνδεςθ των εικονιδίων με το κεντρικό ςχιμα, το ηωντάνεμα 
του τεχνιματοσ με τα ςχόλια. Κα λζγαμε, ότι ζμακαν να παρατθροφν τθ δουλειά όλων των 
μικρϊν ομάδων και να αξιοποιοφν τα καλά ςτοιχεία των άλλων ςτο επόμενο δικό τουσ 
τζχνθμα.      
 
 

Όταν ολοκλθρϊκθκε το χαρτόνι-τζχνθμα τθσ πρϊτθσ φάςθσ, κάναμε 
το μεγάλο βιμα να δουλζψουμε με τα παιδιά ςτθν αίκουςα των Θ/Τ. 
Χρειάηεται, εδϊ, να επιςθμάνουμε, ότι είχαμε ιδθ ετοιμάςει το action power 
point οδθγό, πάνω ςτο οποίο κα καλοφςαμε τα παιδιά να φτιάξουν τα τεχνιματά τουσ.  

Πριν υποδεχτοφμε τα παιδιά ςτθν αίκουςα των υπολογιςτϊν, είχαμε φορτϊςει ςε 
τρεισ από αυτοφσ, τρία action power point, ζνα για κάκε ομάδα. Ζτςι, όταν οι τρεισ ομάδεσ -
ο Άνεμοσ, θ Βροχι και ο Ιλιοσ- άνοιξαν το δικό τθσ, κάκε μια, αρχείο, ανακάλυψαν:   
ςτην πρώτη διαφάνεια, επτά ςκιτςάκια με τα δικά τουσ πρόςωπα (γι’ αυτό, άλλωςτε, τα 
είχαμε φωτογραφίςει),  
ςτη δεφτερη διαφάνεια, όλα τα απαραίτθτα clipart των ςυςκευϊν που ςυναντάμε ςε μια 
κατοικία και χρειάηονται ενζργεια για να λειτουργιςουν και  
ςτην τρίτη διαφάνεια, το άδειο εςωτερικό μιασ ςφγχρονθσ κατοικίασ και δυο «κενά 
πλαίςια κειμζνου».  
 

τθν αρχι, ηθτιςαμε από τα παιδιά να αντιγράψουν τα ςκιτςάκια τουσ από τθν 
πρϊτθ διαφάνεια και να τα επικολλιςουν ςτθν τρίτθ, δίνοντάσ τουσ τθν κίνθςθ που το κάκε 
παιδί κα διάλεγε για τον εαυτό του. τθ ςυνζχεια, τουσ ηθτιςαμε να αντιγράψουν τα clipart 
από τθ δεφτερθ διαφάνεια και να τα επικολλιςουν ςτθν τρίτθ, γεμίηοντασ τθν άδεια 
κατοικία, με ςυςκευζσ που απαιτοφν ενζργεια για να λειτουργιςουν. Σζλοσ, τουσ ηθτιςαμε 
να πλθκτρολογιςουν, ςτο πρϊτο «κενό πλαίςιο κειμζνου» τθσ τρίτθσ διαφάνειασ το όνομα 
τθσ ομάδασ τθσ ομάδασ τουσ και ςτο δεφτερο να ςχολιάςουν το ςυνολικό τζχνθμα.  

Αναφερόμαςτε ςτο ςχολιαςμό του πρϊτου τεχνιματοσ, ο οποίοσ είχε προθγθκεί με 
τθν ολοκλιρωςθ τθσ πρϊτθσ φάςθσ και είχε ςυνοψιςτεί από τθν ολομζλεια των παιδιϊν, ςε 



ζνα ςφνολο ρθμάτων που υποδιλωναν τθ χρθςιμότθτα των οικιακϊν ςυςκευϊν που 
απαιτοφν ενζργεια (θλεκτρικι, θλιακι, από πετρζλαιο, από φυςικό αζριο).  

 
Για να γίνει, όμωσ, θ τρίτθ και τελευταία αυτι διαφάνεια πιο ηωντανι και πιο 

παραςτατικι, ηθτιςαμε από τα παιδιά να δϊςουν κίνθςθ ςτα εικονίδια των οικιακϊν 
ςυςκευϊν, ϊςτε να αντιςτοιχίηονται με τθν καταγραφι των ρθμάτων που υποδιλωναν τθ 
χρθςιμότθτά τουσ (π.χ. μαγειρεφουμε-θλεκτρικι κουηίνα, δροςιηόμαςτε-ανεμιςτιρασ 
ηεςταινόμαςτε-ςϊματα του καλοριφζρ, κάνουμε μπάνιο το χειμϊνα-κερμοςίφωνο, …. ).  
 

Από τθν πλευρά μασ, κα λζγαμε, ότι θ δυνατότθτα που ζδωςε ςτα παιδιά ο Η/Υ, να 
παίξουν με τα ςκίτςα και τθν κίνθςθ, ιταν μια ευχάριςτθ ζκπλθξθ και μια ακόμα ευκαιρία 
να δθμιουργιςουν, να επινοιςουν, να χαροφν, να αυτενεργιςουν αλλά και να ςυντονίςουν 
το λόγο και τθν εικόνα με τθν κίνθςθ και να περιγράψουν με τρόπο μοναδικό, εμπειρίεσ τθσ 
δικισ τουσ προςωπικισ ςχζςθσ με τθν ενζργεια.  

Χρειάηεται επίςθσ, να ςθμειϊςουμε, ότι κάποια παιδιά γνϊριηαν ιδθ να 
χρθςιμοποιοφν τουσ Η/Υ και είχαν γνϊςεισ για το power point. Κάποια άλλα, όμωσ, 
βρίςκονταν απζναντι από τθν οκόνθ του Η/Υ για πρϊτθ φορά. Δεν ιςχυριηόμαςτε, βζβαια, 
ότι διδάξαμε ςυςτθματικά ςε όλα τα παιδιά τθ χριςθ του. Σίγουρα, όμωσ, μζςα από αυτι τθ 
διαδικαςία, απζκτθςαν μια πρϊτθ ευχάριςτθ εμπειρία και όλα κατάφεραν να αντιγράψουν, 
να επικολλιςουν και να δϊςουν κίνθςθ ςτο δικό τουσ ςκίτςο. Όλα, κατάφεραν να 
αντιγράψουν, να επικολλιςουν και να δϊςουν κίνθςθ ςε ζνα τουλάχιςτον clipart και να το 
αντιςτοιχίςουν με το ριμα που πλθκτρολόγθςαν ςτο πλαίςιο κειμζνου. Άλλοτε με τα δικι 
μασ βοικεια άλλοτε με τθ βοικεια των ςυμμακθτϊν τουσ. Και, βζβαια, μετά από μια ςειρά 
επαναλαμβανόμενων ςυναντιςεων ςτθν αίκουςα των Η/Υ.  

Η λεπτομερισ αυτι καταγραφι τθσ χριςθσ των νζων τεχνολογιϊν ςτο πλαίςιο τθσ 
πιλοτικισ μασ εφαρμογισ, ζγινε για να υποςτθρίξει τθν άποψθ, ότι θ χριςθ τουσ μπορεί να 
υπθρετιςει τθν εποπτεία, τθ βιωματικότθτα και τθ ςυνεργατικότθτα, ςτο βακμό που ο 
κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ ζχει βάλει τα μεκοδολογικά τουσ κεμζλια. 
 

 
7ο ΓΤΜΝΑΛΟ 
 

    Με τον ίδιο ακριβϊσ τρόπο και τα ίδια παιδαγωγικά υλικά 
ςυνεργαςτικαμε και με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του Γυμναςίου. Σο 
ίδιο κετικι ιταν και θ δικι τουσ ανταπόκριςθ. Από τα πρϊτα δίωρα, τα 
παιδιά ζςκυψαν πάνω ςτα χαρτόνια τουσ και με τουσ μαρκαδόρουσ και τα 
εικονίδια που τουσ δίναμε τα γζμιηαν με χρϊματα, ςχιματα και ςχόλια, 
βάηοντασ όλο το μεράκι τουσ και προςζχοντασ κάκε αιςκθτικι τουσ πτυχι.  

Οι διευκρινίςεισ που χρειάςτθκε να κάνουμε ιταν ελάχιςτεσ και κατά τισ ολομζλειεσ 
με ςοβαρότθτα παρατθροφςαν και διζκριναν τισ διαφορζσ, τα δυνατά και αδφνατα ςθμεία 
ςε όλα τα τεχνιματα, ακόμα και ςε αυτά τθσ δικισ τουσ ομάδασ. τισ ςυνομιλίεσ ςτισ 
ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια ςυμμετείχαν με ηωντάνια, υποςτιριηαν τισ απόψεισ τουσ με 
επιχειριματα και δεν ζδειχναν κανζνα ςθμάδι κοφραςθσ ι αδιαφορίασ.  

 
 
Με μεγαλφτερθ άνεςθ ςυνεργαςτικαμε με τουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριεσ του Γυμναςίου ςτθν αίκουςα των Θ/Τ. Όλα τα παιδιά ιταν 
απόλυτα εξοικειωμζνα και με μεγάλθ προκυμία και ενδιαφζρον δοφλεψαν 
πάνω ςτα action power point τθσ ομάδασ τουσ. Σα ςκιτςάκια που είχαμε ετοιμάςει για 
κακζνα από αυτά, τα υποδζχτθκαν με ζκπλθξθ, τα χάρθκαν με τθν καρδιά τουσ και μασ 
ηιτθςαν να κάνουμε κάποιεσ «ενδυματολογικζσ» παρεμβάςεισ.  



Σοποκζτθςαν τουσ εαυτοφσ ςτουσ ςτθν τρίτθ διαφάνεια με ιδιαίτερθ ευκολία και 
επινοθτικότθτα και αφιζρωςαν αρκετό χρόνο για να ςυνδυάςουν τθν εμφάνιςθ των 
οικιακϊν ςυςκευϊν,  με τθ ςταδιακι εμφάνιςθ των ρθμάτων ςτα «πλαίςια κειμζνου». Μασ 
ζκανε ιδιαίτερθ εντφπωςθ, θ επιμονι τουσ να πετφχουν τον απόλυτο ςυντονιςμό όλων των 
κινιςεων, αδιαφορϊντασ για τθν εκπνοι του προγραμματιςμζνου δίωρου.  

 
Από τθν πλευρά μασ, κα λζγαμε, ότι θ ςυνεργαςία με τουσ μακθτζσ και τισ 

μακιτριεσ του Γυμναςίου προχωροφςε πιο γριγορα. Αυτό, οφείλονταν α) ςτο ότι τα παιδιά 
είχαν προθγοφμενθ ςυςτθματικι εμπειρία ςτο να δουλεφουν πάνω ςε χαρτόνια εργαςίασ  
και ςτο να χειρίηονται τον Η/Υ β) ςτο ότι εμείσ, είχαμε ιδθ επιλφςει ηθτιματα, από τθ 
ςυνεργαςία μασ με τα παιδιά του Δθμοτικοφ γ) ςτο ότι είχαμε κοντά μασ τθν κακθγιτρια 
Πλθροφορικισ του ςχολείου και δουλεφαμε ςε ζνα εργαςτιριο απόλυτα ζτοιμο να 
ανταποκρικεί ςε όλεσ μασ τισ ανάγκεσ.   

 
Όπωσ, ιδθ αναφζραμε, ςτισ τρεισ ομάδεσ των παιδιϊν του Δθμοτικοφ είχαμε δϊςει 

τα ονόματα «Άνεμοσ», «Βροχι» και «Ιλιοσ». Σα ίδια ονόματα δϊςαμε και ςτισ ομάδεσ των 
παιδιϊν του Γυμναςίου. Ευκφσ εξαρχισ, είχαμε κατά νου, ςτθν πορεία τθσ εξζλιξθσ αυτϊν 
των παράλλθλων εγχειρθμάτων, να φζρουμε ςε επαφι τουσ πρωταγωνιςτζσ τουσ. Για να 
κάνουμε το πρϊτο βιμα προσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ, αξιοποιιςαμε τισ ηωντανζσ μαρτυρίεσ 
που ςυγκεντρϊναμε και οργανϊναμε ςυςτθματικά ςτα  «project power point». Δθλαδι, 
ςτα αρχεία power point, τα οποία δθμιουργοφςαμε ςταδιακά κακϊσ προχωροφςαν οι δυο 
πιλοτικζσ μασ εφαρμογζσ (project).  

Ζτςι, ςτουσ μακθτζσ και ςτισ μακιτριεσ του ενόσ ςχολείου δείξαμε το «project 
power point» του άλλου. Θ ζμμεςθ αυτι αλλθλο-γνωριμία των παιδιϊν του «Ανζμου», τθσ 
«Βροχισ» και του «Ιλιου» ζγινε δεκτι με ςχόλια του τφπου: «ο ….. είναι ξάδελφοσ του …», 
«θ …. μζνει ςτθν πολυκατοικία μασ», «με τον ….., πθγαίνουμε μαηί ςτα αγγλικά», «να ο 
ξάδελφόσ μου, το ιξερα ότι κάνει πρόγραμμα». 

Χρειάηεται, εδϊ, να επιςθμάνουμε ότι τα «project power point», τα αξιοποιιςαμε 
και για να μπορζςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ των δυο ςχολείων να παρατθριςουν τον 
εαυτό τουσ, τθ μικρι ομάδα ςτθν οποία ςυμμετείχαν και τθν ολομζλεια, όντασ αυτι τθ 
φορά εκτόσ του πεδίου δράςθσ και να ερμθνεφςουν τθ «γλϊςςα του ςϊματοσ» 
αποκρυςταλλωμζνθ πάνω ςτισ φωτογραφίεσ.               
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΔΕΤΣΕΡΗ ΦΑΗ 
 
7ο ΔΘΜΟΣΛΚΟ 
 

Σο πζραςμα ςτθ δεφτερθ φάςθ, το κάναμε, λζγοντασ ςτα παιδιά του 
Δθμοτικοφ, ότι κα πάρουμε τα ςπίτια όλων και κα τα τοποκετιςουμε ςτθν 
πόλθ μασ, ςτθν Ακινα και πιο ςυγκεκριμζνα ςτο 2ο Διαμζριςμα, όπου 
ανικουμε.  

Για οικονομία χρόνου, ςχεδιάςαμε τον πολεοδομικό χάρτθ του 
Διαμερίςματόσ μασ πάνω ςε μια διαφάνεια (50χ70). Και, εφοδιάςαμε τισ 
ομάδεσ με clipart πολυκατοικιϊν, δθμόςιων κτιρίων (του ςχολείου, του νοςοκομείου, τθσ 
Δ.Ε.Θ Παγκρατίου, του ταχυδρομείου), καταςτθμάτων και επιχειριςεων (θλεκτρολογικϊν 
ειδϊν και εργαςτθρίων, πολυκαταςτθμάτων, βιοτεχνιϊν, πρατθρίων βενηίνθσ), 
αυτοκινιτων (ιδιωτικϊν, δθμόςιων, φορτθγϊν), φανοςτατϊν κ.α.  

τθ ςυνζχεια, αξιοποιϊντασ τισ εμπειρίεσ των παιδιϊν ςτθν πόλθ τουσ, τα 
βοθκιςαμε να εκφράςουν με δικά τουσ λόγια «γιατί» θ πόλθ μασ χρειάηεται ενζργεια και 
ποιεσ ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ που ξετυλίγονται κακθμερινά ςτθν πόλθ από τουσ 
πολίτεσ τθσ, προχποκζτουν τθν ενεργειακι τθσ επάρκεια. Ζτςι, φζραμε ομαλά ςτο λεξιλόγιο 
των παιδιϊν τθν ζννοια τθσ οικιςτικισ λειτουργίασ, τθσ οικονομικισ, τθσ διοικθτικισ, τθσ 
μεταφορικισ, τθσ εκπαιδευτικισ, τθσ περίκαλψθσ, τθσ αςφάλειασ, τθσ διαςκζδαςθσ κ.α.  

 Όταν τα παιδιά ολοκλιρωςαν το τζχνθμα τθσ πόλθσ πάνω ςτθ διαφάνεια, 
ξεκινιςαμε ζναν νζο κφκλο ςυνομιλιϊν, ςχετικά με τισ μορφζσ τθσ ενζργειασ που 
τροφοδοτοφν τθν πόλθ μασ. Και, βζβαια, ςχετικά με τα δίκτυα μζςω των οποίων θ ενζργεια 
κυκλοφορεί και υποςτθρίηει όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ. Αφοφ, οι ομάδεσ ζφεραν αβίαςτα ςτο 
πεδίο τθσ ςυνομιλίασ μασ το δίκτυο τθσ Δ.Ε.Θ, το δίκτυο του φυςικοφ αερίου και το δίκτυο 
των βυτιοφόρων, τουσ προτείναμε να ςχεδιάςουν τα υπόγεια δίκτυα πάνω ςτο χαρτόνι 
(αναςθκϊνοντασ τθ διαφάνεια) και τα επίγεια πάνω ςτθ διαφάνεια. Ζτςι, πρόβαλε μπροςτά 
ςτα μάτια των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ θ πόλθ αποτυπωμζνθ ςε δυο επίπεδα και 
με κεντρικό πυρινα τθν ενεργειακι τθσ κάλυψθ. Ενϊ, εμείσ, μπορζςαμε να ανοίξαμε 
ςταδιακά το ηιτθμα των ςυνεπειϊν των ενεργειακϊν μασ επιλογϊν.  

Αμζςωσ, τα παιδιά ςκζφτθκαν, ωσ πρϊτθ ςυνζπεια, τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 
από τα καυςαζρια που δθμιουργοφνται και άρχιςαν να μιλοφν γι’ αυτά, επιςτρατεφοντασ 
ςκόρπιεσ ςχολικζσ γνϊςεισ ι πλθροφορίεσ που είχαν από τθλεοπτικζσ εκπομπζσ. Και, εμείσ, 
επιμζναμε με αλλεπάλλθλεσ ερωτιςεισ ςτο να διατυπϊνουν και να αναδιατυπϊνουν με 
απλό, κατανοθτό και ςωςτό λόγο, όλα όςα γνϊριηαν ι είχαν ακοφςει για το φαινόμενο του 
κερμοκθπίου ι αυτά που είχαν νιϊςει ωσ κλιματικι αλλαγι ςτθν πόλθ.  
 

Σο επόμενο βιμα μασ, ιταν να τα ςυγκεντρϊςουμε ςτθν αίκουςα των 
Θ/Τ, να τουσ δείξουμε τισ διαφάνειεσ του info power point όπου είχαμε 
αποτυπϊςει το φαινόμενο του κερμοκθπίου και τθν κλιματικι αλλαγι και να 
τουσ ηθτιςουμε να μασ τα περιγράψουν με δικά τουσ λόγια. Σα παιδιά ανταποκρίκθκαν με 
μεγάλο ενδιαφζρον και εμείσ, παρακολουκϊντασ τθ ςκζψθ και τα λόγια τουσ, κάναμε επί 
τόπου αλλαγζσ των διαφανειϊν που πατοφςαν πάνω ςτθν δικι τουσ περιγραφι, χωρίσ να  
αλλοιϊνουν τθν ακρίβεια των δικϊν μασ ςχθμάτων. Ζτςι, νιϊςαμε ζτοιμοι να 
προχωριςουμε ςτα επόμενα δυο ςτάδια τθσ δεφτερθσ φάςθσ. 

’ αυτά τα δυο ςτάδια, όπωσ είπαμε ςτα παιδιά, κα «παίρναμε» τθν πόλθ μασ για 
να τθν τοποκετιςουμε ςτθ χϊρα μασ και, ςτθ ςυνζχεια,  κα «παίρναμε» τθ χϊρα μασ για να 
τθν τοποκετιςουμε ςτον πλανιτθ μασ. Με αυτόν το βθματιςμό, κα επιχειροφςαμε να 
οδθγιςουμε τθ ςκζψθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ να μετακινθκεί από το τοπικό, 
ςτο εκνικό και ςτο παγκόςμιο πεδίο και, με βάςθ αυτιν τθν οπτικι να δθμιουργιςουν τα 
αντίςτοιχα τεχνιματα.  



Πάντα για οικονομία χρόνου, ετοιμάςαμε για το πρϊτο ςτάδιο το περίγραμμα του 
χάρτθ τθσ χϊρασ μασ και για το δεφτερο, το περίγραμμα του παγκόςμιου χάρτθ. 
Εφοδιάηοντασ τα παιδιά με τα κατάλλθλα clipart και τισ κατάλλθλεσ εικόνεσ, εμείσ είδαμε 
να δθμιουργοφνται τεχνιματα εξαιρετικά ενδιαφζροντα και τα παιδιά είδαν το ηιτθμα του 
κερμοκθπίου να οικοδομείται από τα ίδια και να προβάλει αβίαςτα ςτο παγκόςμιο 
επίπεδο, με μεγάλθ για τθν θλικία τουσ ςαφινεια. Σο ίδιο αβίαςτα και ςαφι, ιταν και τα 
κείμενα που ετοίμαςαν τα παιδιά για τθν παρουςίαςθ τθσ πιλοτικισ εφαρμογισ ςτουσ 
γονείσ τουσ, ςυνομιλϊντασ ςτισ μικρζσ ομάδεσ και ςτθν ολομζλεια. Εκείνο, ωςτόςο, που 
μασ εξζπλθξε πολφ ευχάριςτα, ιταν το κειμενάκι που ετοίμαςαν για τθν εφθμερίδα του 
ςχολείου τουσ «Σελευταία Λζξθ», το οποίο διαβάςαμε μετά τθν ζκδοςι τθσ και από το 
οποίο παρακζτουμε -χωρίσ καμία αλλαγι ι διορκωτικι παρζμβαςθ- ζνα απόςπαςμα. 

 
 

Από τη ζωθ του σχολείου μας (απόσπασμα) 
Από τθν αρχι τθσ ςχολικισ χρονιάσ κάνουμε ζνα πρόγραμμα περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ. 
Δουλεφουμε ςε ομάδεσ, κυρίωσ πάνω ςε χαρτόνια, ςτα οποία μεταφζρουμε τθ ςκζψθ και τθ 
δράςθ μασ.  
Στθν πρϊτθ φάςθ τοποκετιςαμε τουσ εαυτοφσ μασ ςτο ςπίτι μασ, μαηί με ςυςκευζσ που 
χρθςιμοποιοφμε κακθμερινά και λειτουργοφν με ενζργεια. Ακολοφκθςε θ δεφτερθ φάςθ, 
ςτθν οποία πιραμε το ςπίτι μασ και το τοποκετιςαμε ςτθν πόλθ μασ μαηί με άλλα κτίρια 
όπωσ: ςχολεία, δθμαρχείο, βιβλιοπωλείο κ.α. Και πάλι αντιλθφκικαμε με ποιο τρόπο 
χρθςιμοποιοφμε τθν ενζργεια ςε όλεσ τισ λειτουργίεσ τθσ πόλθσ.  
Μζνοντασ ςτθ δεφτερθ φάςθ, πιραμε τθν πόλθ μασ και τθν τοποκετιςαμε ςτθ χϊρα μασ. 
Επίςθσ ςχεδιάςαμε και άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ελλάδασ. Ζωγραφίςαμε τρζνα, αεροπλάνα 
και αυτοκίνθτα που μασ μεταφζρουν από μζροσ ςε μζροσ και τα οποία, δυςτυχϊσ, 
δθμιουργοφν αζρια καφςθσ -δθλαδι καυςαζρια και διοξείδιο του άνκρακα που ςυμβάλει 
ςτθ δθμιουργία του φαινομζνου του κερμοκθπίου.  
Αφοφ τελειϊςαμε κι αυτό, πιραμε τθ χϊρα μασ και τθν τοποκετιςαμε ςτον κόςμο. 
Σχεδιάςαμε ακόμα και πόλεισ από άλλεσ χϊρεσ τθσ γθσ, για να καταλάβουμε τι γίνεται ςε 
όλο τον κόςμο.  
                                                                    Γιάννθσ Λαγόσ, Γιάννθσ Καραγεϊργοσ (Τάξθ Στϋ)      

 
 
 
Ολοκλθρϊνοντασ τισ ςυναντιςεισ τισ δεφτερθσ φάςθσ, είμαςτε όλοι πολφ 

χαροφμενοι. Και, κακϊσ, πλθςίαηαν οι διακοπζσ των Χριςτουγζννων αλλά και επειδι 
κζλαμε να δζςουμε περιςςότερο τα παιδιά μεταξφ τουσ με τθν ζννοια μιασ μεγάλθσ 
ομάδασ -τθσ Περιβαλλοντικισ Ομάδασ- ανοίξαμε τθ διαδικαςία ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ 
των μακθτϊν και των μακθτριϊν μασ. Με τθν προοπτικι αυτι, οι προςπάκειεσ των 
μακθτϊν πολλαπλαςιάςτθκαν, ςτείλαμε πρόςκλθςθ ςτουσ γονείσ και κθδεμόνεσ, 
ετοιμάςαμε μαηί τθν αίκουςα τθσ βιβλιοκικθσ και κάναμε τθν πρόβα τθσ παρουςίαςθσ.  

Σθ Δευτζρα, 20 Δεκεμβρίου 2010, με όλουσ τουσ ςυντελεςτζσ τθσ πιλοτικισ 
εφαρμογισ παρόντεσ, παρουςιάςαμε τθ δουλειά μασ, ςε μια κατάμεςτθ αίκουςα, όπου 
εκτόσ από τουσ γονείσ, παρευρίςκονταν παπποφδεσ και γιαγιάδεσ. Θ αρχικι αμθχανία των 
παιδιϊν, γριγορα ξεπεράςτθκε, ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ ςυηιτθςθσ, όπου οι 
μακθτζσ και οι μακιτριεσ με άνεςθ και ηωντάνια μίλθςαν για τα ςυναιςκιματα και τισ 
εμπειρίεσ τουσ και οι γονείσ ζδειξαν πόςο χάρθκαν για τα παιδιά τουσ και για το ςχολείο 
που, μεταξφ των άλλων δραςτθριοτιτων του, τουσ ζδωςε και αυτι τθ δυνατότθτα.   

 
 
 



7ο ΓΤΜΝΑΛΟ 
 

Κατά τθ δεφτερθ φάςθ, οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Γυμναςίου 
ςυνεργάςτθκαν πάνω ςτο ίδιο παιδαγωγικό μοτίβο με αυτό των μακθτϊν και 
μακθτριϊν του Δθμοτικοφ.  Ζχοντασ, ιδθ, τθν εμπειρία και ζχοντασ κάνει τουσ 
απαιτοφμενουσ αναςτοχαςμοφσ, εφκολα κινθκικαμε με τα μεγαλφτερα παιδιά 
από το τοπικό, ςτο εκνικό και παγκόςμιο πεδίο και ακόμα πιο εφκολα και 
ςφντομα πετφχαμε να ςυνειδθτοποιιςουν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του 
Γυμναςίου, ότι τα τεκταινόμενα ςε προςωπικό, τοπικό και εκνικό επίπεδο, ςυντίκενται και 
δθμιουργοφν το φαινόμενο του κερμοκθπίου και τθν κλιματικι αλλαγι ςτον πλανιτθ μασ.  

Σα τεχνιματα τθσ πόλθσ που δθμιοφργθςαν οι ομάδεσ, ιταν εξαιρετικά και κάποια 
από αυτά, αναπτφχκθκαν ςε τρεισ διαςτάςεισ, αποκτϊντασ περιςςότερθ ηωντάνια και 
μεγαλφτερθ εποπτικότθτα. Επινοθτικά και εφςτοχα ιταν και τα τεχνιματά τουσ, αυτά που 
εποπτικοποιοφςαν τισ ενεργειακζσ μασ επιλογζσ, το φαινόμενο του κερμοκθπίου και τθν 
κλιματικι αλλαγι ςε εκνικι και παγκόςμια κλίμακα.   

Θ δραςτθριοποίθςθ των μακθτϊν και των μακθτριϊν του Γυμναςίου 
ςτο εργαςτιριο τθσ πλθροφορικισ ιταν ενκουςιϊδθσ και δθμιουργικι και ςτθ 
δεφτερθ φάςθ. Σα θλεκτρονικά τουσ τεχνιματα ιταν ιδιαίτερα προςεγμζνα, 
τόςο ωσ προσ τθ ςφνκεςθ, όςο και ωσ προσ το ςυντονιςμό των κινιςεων. Ζτςι, οι μακθτζσ 
και οι μακιτριεσ είδαν να προβάλει θ πόλθ ηωντανά ςτθν οκόνθ τουσ με όλα τα δομικά τθσ 
ςτοιχεία και τισ λειτουργίεσ τθσ και βζβαια με τισ ςυνζπειεσ των ενεργειακϊν τθσ επιλογϊν. 
Σο ίςιο ζγινε με τθν προβολι του ενεργειακοφ ηθτιματοσ ςτο επίπεδο τθσ χϊρασ και ςτο 
παγκόςμιο επίπεδο, όπου ζγινε «ορατό» το φαινόμενο του κερμοκθπίου, θ κλιματικι 
αλλαγι και οι ςυνζπειζσ τθσ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΡΙΣΗ ΦΑΗ 
 
7ο ΔΘΜΟΣΛΚΟ 

 
Σο πζραςμα ςτθν τρίτθ φάςθ, το ξεκινιςαμε με τα παιδιά του 

Δθμοτικοφ, πολφ προςεχτικά. Μασ προβλθμάτιηε το «πϊσ» κα μιλοφςαμε 
μαηί τουσ για τουσ κεςμοφσ, μια ζννοια αρκετά αφθρθμζνθ και δφςκολθ ςτο 
να τθν κατανοιςουν. Πριν κάνουμε, λοιπόν, το πρϊτο βιμα ετοιμάςαμε ζνα 
μικρό πλαίςιο προβλθματιςμοφ που ιταν διαμορφωμζνο ωσ εξισ:  

«Εζείς, οη καζεηές θαη οη καζήηρηες ηοσ 7
οσ

 Δεκοηηθού Στοιείοσ, οη γολείς 

ζας θαη οη ζσκποιίηες ζας, αποηειείηε δεκόηες ηοσ Δήκοσ Αζελαίφλ θαη ο εθιεγκέλος 

Δήκαρτος θαη ηο Δεκοηηθό Σσκβούιηο, έτοσλ αρκοδηόηεηες γηα ποιιά από ηα δεηήκαηα 

ποσ ζας απαζτοιούλ. Κάποηες από ηης αρκοδηόηεηες ηοσ Δήκοσ ζτεηίδοληαη άκεζα ή 

έκκεζα κε ηελ ελέργεηα θαη, ζσλεπώς, κε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Ποηες ερφηήζεης ζα 

θάλαηε ζηοσς αρκόδηοσς, προθεηκέλοσ λα δηαπηζηώζεηε αλ έτοσλ θάποηο ζτέδηο είηε γηα 

λα προιάβοσλ ηο θαηλόκελο είηε γηα λα αληηκεηφπίζοσλ θάποηες από ηης ζσλέπεηες ηοσ 

πάλφ ζηοσς δεκόηες». 
  

 Ταπηόρξνλα, είρακε εηνηκάζεη έλα κηθξό «νβάι» ζθαξίθεκα ηεο πόιεο θαη 

εθνδηάζακε ηα παηδηά κε έλα εηθνλίδην ηνπ Δεκαξρείνπ θαη έλα θίηξηλν θαξηειάθη 

πνπ έγξαθε πάλσ Ο.Τ.Α. Δήκνπ Αζελαίσλ. Έρνληαο, ήδε, ιάβεη ππόςε όηη ηα παηδηά 

είλαη θαηά θάπνην ηξόπν εμνηθεησκέλα κε ηα αξθηηθόιεμα θαη έρνπλ κάζεη γηα ην 

Δήκν θαη ηηο εθινγέο (από ηε Γιώζζα, ηε Μειέηε Πεξηβάιινληνο θαη ηελ Αγσγή ηνπ 

Πνιίηε, ηνπο δεηήζακε λα ηα ηνπνζεηήζνπλ κέζα ζηελ πόιε. Μαδί κ’ απηά, όκσο, 

ηνπο δεηήζακε λα ηνπνζεηήζνπλ θαη ηα κηθξά, ζε ηξεηο δηαζηάζεηο, ζθηηζάθηα ησλ 

εαπηώλ ηνπο, ηα νπνία είραλ έηνηκα από πξνεγνύκελεο ζπλαληήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο «δεκόηεο» πνπ επηζθέπηνληαη ην Δεκαξρείν θαη ζπλαληνύλ ηνπο 

αξκόδηνπο. Τέινο, ηνπο δεηήζακε λα ζθεθηνύλ θαη λα θαηαγξάςνπλ πάλσ ζε έλα 

επίζεο αλάγιπθν, ράξηηλν πξίζκα ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ππέβαιαλ. 

 

 Η ζσκκεηοτή ηφλ παηδηώλ ζηης κηθρές οκάδες ήηαλ δφερή. Το ελδετόκελο ηες 

ζσλάληεζής ηοσς κε ηο Δήκαρτο, πσροδόηεζε ζτόιηα θαη ζσδεηήζεης, οη οποίες 

θαλέρφλαλ όηη είταλ δηακορθφκέλες απόυεης γηα ηελ Τοπηθή Ασηοδηοίθεζε από ηελ 

οηθογέλεηα ή από ηα ειεθηροληθά κέζα ελεκέρφζες. 

 Η παροσζίαζε ηφλ ερφηήζεφλ ζηελ οιοκέιεηα θύιεζε κε ηο ελδηαθέρολ ηφλ 

παηδηώλ ακείφηο, ελώ ηα θεηκελάθηα ηοσς ήηαλ ηόζο εύζηοτα θαη δηαησπώζεθαλ κε 

ηόζο δφληαλό θαη αβίαζηο ηρόπο, ποσ αποθαζίζακε λα αποησπώζοσκε ηο ζηηγκηόησπο 

ασηό ζε βίληεο. 

 

 
7ο ΓΤΜΝΑΛΟ 

 
Θ τρίτθ φάςθ με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του Γυμναςίου μασ 

προβλθμάτιςε λιγότερο. Είχαμε να ςυνεργαςτοφμε με μεγαλφτερα παιδιά, για 
τα οποία οι αφθρθμζνεσ ζννοιεσ ιταν πιο προςιτζσ και κατανοθτζσ. Εφκολα, 
λοιπόν, κινθκικαμε με τισ ομάδεσ μασ από το τοπικό (διμοσ) ςτο εκνικό 
επίπεδο. Και το ίδιο εφκολα είδαν τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ δθμότεσ του Διμου 
Ακθναίων και ωσ ζλλθνεσ πολίτεσ. Χρειάςτθκε, βζβαια, να ςτακοφμε ιδιαίτερα 
ςτα αρκτικόλεξα των Τπουργείων (π.χ. Τ.ΠΕ. Κ.Α.) και κάποιων εποπτευόμενων φορζων 
τουσ (Δ.Ε.Θ., Δ.Ε.Α., Δ.Ε.Θ. Ανανεϊςιμεσ, Ρ.Α.Ε.).  



Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Γυμναςίου ςυνεργάςτθκαν, όπωσ και οι μακθτζσ 
και οι μακιτριεσ του Δθμοτικοφ και κατάφεραν να αποτυπϊςουν τα κεςμικά όργανα που 
διαχειρίηονται (μεταξφ άλλων) το ενεργειακό ηιτθμα ςτο Διμο και ςτθ χϊρα. Ενϊ, με 
ιδιαίτερθ προκυμία ετοίμαςαν τα ςκιτςάκια ςε τρεισ διαςτάςεισ που κα παρίςταναν κατά 
περίπτωςθ τουσ δθμότεσ του Διμου Ακθναίων, τουσ ζλλθνεσ πολίτεσ και τουσ πολίτεσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Αυτι, τθ δεδομζνθ ςτιγμι, κατά τθν οποία τα δυο προγράμματα των δυο ςχολείο 
ςυμβάδιηαν (με το Γυμνάςιο να προθγείται ελάχιςτα), ςκεφτικαμε να φζρουμε τουσ όλουσ 
τουσ μακθτζσ και τισ όλεσ τισ μακιτριεσ κοντά, ςε μια ςυνεργαςία.  Σα «παιδιά του 
ανζμου», τα «παιδιά τθσ βροχισ» και τα «παιδιά του ιλιου» του Δθμοτικοφ κα δοφλευαν 
πάνω ςτα κεςμικά όργανα που διαχειρίηονται το ενεργειακό ηιτθμα ςτθ χϊρα, με 
αντίςτοιχουσ «ςυντονιςτζσ» τα «παιδιά του ανζμου», τα «παιδιά τθσ βροχισ» και τα 
«παιδιά του ιλιου» του Γυμναςίου, τα οποία είχαν κάνει ιδθ αυτό το βιμα.  
 
 

Θ ςπουδαία, για τα παιδιά και εμάσ, θμζρα ζφταςε. αράντα 
δυο μακθτζσ και μακιτριεσ βρζκθκαν μαηί και κάκιςαν γφρω από 
τρία τραπζηια, όπου είχαν τοποκετθκεί τα χαρτόνια εργαςίασ των 
παιδιϊν του Δθμοτικοφ. Μιλάμε για τα χαρτόνια, όπου το «οβάλ» 
ςκαρίφθμα τθσ πόλθσ -με το κίτρινο καρτελάκι Ο.Σ.Α.- αποτφπωνε το 
Διμο Ακθναίων.  

τθ ςυνζχεια, τα παιδιά του Γυμναςίου δοφλεψαν, όπωσ ακριβϊσ 
είχαμε δουλζψει εμείσ μαηί τουσ, κατά το προθγοφμενο δικό τουσ δίωρο. Δθλαδι, ηιτθςαν 
από τα παιδιά του Δθμοτικοφ, να «ςθκϊςουν» το Διμο Ακθναίων από το χαρτόνι και να 
τοποκετιςουν κάτω από αυτόν, ζνα μεγαλφτερο «οβάλ» ριηόχαρτο. Μετά, άνοιξαν τα 
φακελάκια με τα εικονίδια και τα καρτελάκια. Άπλωςαν ςτο τραπζηι τα εικονίδια (κτίρια 
Τπουργείων και εποπτευόμενων φορζων) και ηιτθςαν από τα παιδιά του Δθμοτικοφ να τα 
κολλιςουν πάνω ςτο μεγαλφτερο «οβάλ» ριηόχαρτο, το οποίο ςτο εξισ κα παρίςτανε τθ 
χϊρα μασ, με τα κεντρικά κεςμικά τθσ όργανα. Υςτερα ιρκαν ςτο τραπζηι τα καρτελάκια με 
τα αρκτικόλεξά τουσ, ομαδοποιθμζνα χρωματικά από πριν. Δουλειά των παιδιϊν του 
Δθμοτικοφ ιταν, τϊρα, να τα ξεχωρίςουν και να προςπακιςουν να τα αποκωδικοποιιςουν.  

Με τθ βοικεια των παιδιϊν του Γυμναςίου, τα παιδιά του Δθμοτικοφ αναγνϊριςαν 
τα Τπουργεία Περιβάλλοντοσ και Κλιματικισ Αλλαγισ (Τ.ΠΕ.Κ.Α.), το Τπουργείο Τποδομϊν, 
Μεταφορϊν και Δικτφων, το Τπουργείο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και Θλεκτρονικισ 
Διακυβζρνθςθσ, το Τπουργείο Παιδείασ, δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, και τουσ 
εποπτευόμενουσ φορείσ (Δ.Ε.Θ., Ο..Κ.) και τα τοποκζτθςαν πλάι ςτα αντίςτοιχα εικονίδια.  

Πριν τελειϊςει θ ςυνεργαςία τουσ, τα παιδιά του Δθμοτικοφ ενθμζρωςαν τουσ 
μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του Γυμναςίου για τθν επίςκεψθ που είχαν κάνει ςτθ Δ.Ε.Θ. 
Παγκρατίου, για τισ ερωτιςεισ που είχαν υποβάλει ςτθ Διευκφντρια κ. ακελλαρίου και για 
τισ απαντιςεισ που πιραν. Θ κοινι αυτι ςυνάντθςθ ολοκλθρϊκθκε με τθν αξιολόγθςι τθσ 
από τισ δυο περιβαλλοντικζσ ομάδεσ, από τισ ςυμμετζχουςεσ εκπαιδευτικοφσ των δυο 
ςχολείων και τθ Διευκφντρια του Δθμοτικοφ και ζκλειςε με τθν κοπι τθσ πίτασ.  

 

 
7ο ΔΘΜΟΣΛΚΟ (ΤΝΕΧΕΛΑ) 

 
Κατά τθ ςυνζχεια τθσ τρίτθσ φάςθσ και, αφοφ τα παιδιά του 

Δθμοτικοφ είχαν δει τουσ εαυτοφσ τουσ ωσ δθμότεσ και ωσ ζλλθνεσ πολίτεσ  
πάνω ςτο χαρτόνι κάκε ομάδασ, βάλαμε απζναντί τουσ, τα πρόςωπα, τα 
οποία ενιλικεσ δθμότεσ και πολίτεσ είχαν αναδείξει με τθν ψιφο τουσ ωσ 
«υπεφκυνουσ» να υλοποιιςουν τισ αποφάςεισ τθσ πολιτείασ.  



Πιο ςυγκεκριμζνα, τουσ δϊςαμε εικονίδια που αποτφπωναν τα πρόςωπα του 
Δθμάρχου των Ακθναίων και των Τπουργϊν (αποφφγαμε να τουσ εμπλζξουμε με τισ 
Περιφζρειεσ) και τουσ ηθτιςαμε να τα αναγνωρίςουν, τουσ παρουςιάςαμε αυτοφσ που δε 
γνϊριηαν και τουσ προτρζψαμε να ςκεφτοφν ποιεσ ερωτιςεισ κα ζκεταν ςε κακζνα, αν τουσ 
ςυναντοφςαν. 

  
Θ διαδικαςία αυτι ζγινε αποδεκτι από τα παιδιά με ιδιαίτερο ενδιαφζρον. Σο ίδιο 

ενδιαφζρουςεσ ιταν και οι ερωτιςεισ που διατφπωςαν ςτισ μικρζσ ομάδεσ και ςτθν 
ολομζλεια. Ζτςι, εφκολα (κατά τθν επόμενθ ςυνάντθςι μασ), περάςαμε ςτθν Ευρωπαϊκι 
Ζνωςθ, ςτα δικά τθσ κεςμικά όργανα και ςτουσ προζδρουσ τουσ και, τζλοσ, ςτο παγκόςμιο 
επίπεδο, ςτουσ G8, ςτον Ο.Π.Ε.Κ., ςτον Ο.Θ.Ε., και ςτθν Κίνθςθ τθσ Γζνοβασ.  

Λδιαίτερθ εντφπωςθ μασ προκάλεςε το ότι κάποια παιδιά γνϊριηαν το Διεκνζσ 
Νομιςματικό Σαμείο (Δ.Ν.Σ.) και όλα αναγνϊριςαν ςτουσ G8 τθν Πρωκυπουργό τθσ 
Γερμανίασ και τουσ Πρωκυπουργοφσ τθσ Γαλλίασ και τθσ Λταλίασ και δεν παρζλειψαν να 
κάνουν «καυςτικά» ςχόλια. Σουσ προζδρουσ των διεκνϊν οργανιςμϊν που δε γνϊριηαν τα 
παιδιά, τουσ ζμακαν από τα εικονίδια και τισ φωτογραφίεσ που τουσ δϊςαμε, για 
παράδειγμα: του Ο.Θ.Ε. και του Ο.Ο..Α. (για τουσ οποίουσ, κάποια παιδιά μασ είπαν ότι 
ζρχονται ςτθ χϊρα μασ), του Ο.Π.Ε.Κ., κακϊσ και κάποιων Ανεξάρτθτων Αρχϊν. 

 
Όταν, κατά τθν τελευταία ολομζλεια τθσ τρίτθσ φάςθσ ενκαρρφναμε τα παιδιά να 

μασ πουν «πϊσ» νιϊκουν απζναντι ς’ αυτό το πολφπλοκο πλζγμα των οργάνων που 
αποφαςίηουν (εκτόσ των άλλων) και για το ηιτθμα τθσ ενζργειασ και τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ, θ ματιά τουσ ζπεςε πάνω ςτουσ εαυτοφσ τουσ που φαινομενικά δζςποηαν πάνω 
ςτο τζχνθμα. Εμείσ, δε χάςαμε τθν ευκαιρία να τουσ ποφμε (κυμίηοντασ αποςπάςματα του 
βιβλίου «Μελζτθ Περιβάλλοντοσ» τθσ Γ’  Σάξθσ και τθσ «Αγωγισ του Πολίτθ», τθσ Ε’  Σάξθσ), 
ότι οι πολίτεσ (ζλλθνεσ και ευρωπαίοι αλλά και οι πολίτεσ όλων των άλλων χωρϊν, όπου οι 
δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ ζχουν παγιωκεί) ψθφίηουν τουσ θγζτεσ τουσ, τουσ δίνουν τθν 
εξουςία και , βζβαια, τουσ παρακολουκοφν και τουσ ελζγχουν. Εκείνα, με τθ ςειρά τουσ και 
ςαν ςυντονιςμζνα και ζτοιμα από καιρό, ανταπάντθςαν ότι νιϊκουν «δυνατοί αλλά και 
αδφναμοι» και ςυνζχιςαν με ςχόλια που δθμιοφργθςαν «μια ςτιγμι» που πάλλονταν από 
αυκορμθτιςμό και ηωντάνια, μια ςτιγμι απερίγραπτθ και μοναδικι που μόνο ο φακόσ μιασ 
κάμερασ κα μποροφςε να αποτυπϊςει.  

 
Θ ςυνεργαςία των μακθτϊν και των μακθτριϊν του Δθμοτικοφ ςτο 
εργαςτιριο τθσ πλθροφορικισ ιταν περιςςότερο εφκολθ κατά τθν Σρίτθ 
Φάςθ, αφοφ τα παιδιά είχαν, ιδθ, αποκτιςει αρκετι εμπειρία. Προχϊρθςαν 
ςτθ δθμιουργία των θλεκτρονικϊν τουσ τεχνθμάτων με ευχζρεια και με 
επινοθτικότθτα. Πρόςκεςαν, μάλιςτα και ιχουσ κατά τθν εμφάνιςθ των προςϊπων, 
προκαλϊντασ πανδαιμόνιο μζςα ςτο εργαςτιριο και τθν ςυρροι των άλλων παιδιϊν που 
ζβγαιναν για διάλειμμα. Και, βζβαια, δθμιουργϊντασ ςε όλουσ μασ -ςε εμάσ τα μζλθ τθσ 
ομάδασ μελζτθσ, ςτθ Δαςκάλα τουσ και ςτθ Διευκφντρια του ςχολείου- τα πιο ευχάριςτα 
ςυναιςκιματα.  
 

 
7ο ΓΤΜΝΑΛΟ (ΤΝΕΧΕΛΑ) 

 
Θ ςυνζχεια τθσ τρίτθσ φάςθσ με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ του 

Γυμναςίου κινικθκε ςτο ίδιο μοτίβο. Θ υποδοχι των εικονιδίων που 
αποτφπωναν τα πρόςωπα του Δθμάρχου των Ακθναίων και των Τπουργϊν (και 
εδϊ, αποφφγαμε να εμπλζξουμε τα παιδιά με τισ Περιφζρειεσ) ζγινε με πολλά 
και ιδιαίτερα ενδιαφζροντα ςχόλια. Ενϊ, όταν τουσ προτρζψαμε να διαλζξουν 



πρόςωπα και να ςκεφτοφν «ποιεσ» ερωτιςεισ κα τουσ ζκεταν αν τουσ ςυναντοφςαν, τα 
παιδιά ζδειξαν προτίμθςθ για τθν «Άννα» και τθν «Σίνα» (όπωσ τισ αποκαλοφςαν). Ζδειξαν, 
όμωσ, προτίμθςθ και για τον κ. «Blue Eyes», αποκαλϊντασ ζτςι τον Πρόεδρο τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και, προφανϊσ επθρεαςμζνοι από τον τρόπο με τον οποίο 
αποκαλοφςε ζναν από το τρίο του Δ.Ν.Σ. ζνα «τθλεοπτικό αςτζρι».  

Ζχοντασ, ιδθ τθν εμπειρία των ςχολίων από τα παιδιά του Δθμοτικοφ για τουσ G8 
τθν Πρωκυπουργό τθσ Γερμανίασ και τουσ Πρωκυπουργοφσ τθσ Γαλλίασ και τθσ Λταλίασ, δεν 
μασ ζκαναν εντφπωςθ τα επίςθσ «καυςτικά» ςχόλια από τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ 
του Γυμναςίου. Σο μόνο που κάναμε, ιταν τα περιορίςουμε ςτο πλαίςιο τθσ ευπρζπειασ.  

 
Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ του Γυμναςίου ςυνζχιςαν να δουλεφουν 

ςτο εργαςτιριο τθσ πλθροφορικισ με τθν ίδια ευκολία και ζδειχναν να 
χαίρονται και να διαςκεδάηουν ιδιαίτερα, κακϊσ αςχολοφνταν με τα 
πρόςωπα που πρωταγωνιςτοφν ςτθν πολιτικι ςκθνι. Είχαν μάκει τα ονόματά 
τουσ, τισ αρμοδιότθτζσ τουσ και ζνιωκαν ικανοποίθςθ, αναγνωρίηοντασ τα ςτισ οκόνεσ τθσ 
τθλεόραςισ τουσ. Βζβαια, δεν υπιρχαν μακθτζσ και μακιτριεσ του ςχολείου που κα 
μποροφςαν να αντιλθφκοφν «τι γίνεται» αυτι τθ ςτιγμι ςτθν αίκουςα τθσ Πλθροφορικισ, 
το ςχολείο ιταν ζρθμο. Ωςτόςο, το πρόγραμμα και θ δουλειά των παιδιϊν τθσ 
περιβαλλοντικισ ομάδασ δε κα μείνει άγνωςτο. Αντίκετα, κα παρουςιαςτεί, όπωσ 
ςυνθκίηεται, ςτθ μακθτικι κοινότθτα, ςτο τζλοσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ. Και, ςίγουρα, κα το 
χαροφν όςοι πάρουν ςτα χζρια τουσ τθν ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι αυτισ τθσ μελζτθσ. 

 
 
 
 
    
 

 
 
 
 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΣΕΣΑΡΣΗ ΦΑΗ 
 
7ο ΔΘΜΟΣΛΚΟ 

 
Θ Σζταρτθ Φάςθ ξεκινά με τθν κριτικι απζναντι ςτα κεςμικά όργανα 

που ςχεδιάηουν και υλοποιοφν τθν ενεργειακι πολιτικι ςτθ χϊρα μασ. 
Πρόκειται για μια φάςθ, κατά τθν οποία, όπωσ ιδθ αναφζραμε ςτο 
προθγοφμενο κεφάλαιο, μασ ενδιαφζρει να υποςτθρίξει τουσ μακθτζσ και 
τισ μακιτριεσ, προκειμζνου να ςτοχάηονται κριτικά πάνω ςε πράξεισ ι 
απραξίεσ. Μασ ενδιαφζρει, με άλλα λόγια, να γίνουν οι μακθτζσ και οι 
μακιτριζσ μασ, ικανοί και ικανζσ να ςκζφτονται «πολιτικά», με βακιά γνϊςθ των κεςμικϊν 
οργάνων και των διαδικαςιϊν διαβοφλευςθσ (τοπικϊν, εκνικϊν παγκόςμιων) και με κριτικι 
ματιά πάνω ςε αρμοδιότθτεσ και ςτρατθγικζσ γφρω από το ςφγχρονο ενεργειακό ηιτθμα.    

Για τα παιδιά του Δθμοτικοφ χολείου, θ φάςθ αυτι ξεκίνθςε αβίαςτα και με ζναν 
αςυγκράτθτο αυκορμθτιςμό. Οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ εκφράςτθκαν με ςτίχουσ που 
ζγραψαν επιτόπου και τουσ παρουςίαςαν με ρυκμό «ραπ». ε κάποιουσ από τουσ ςτίχουσ 
ζκαναν ομοιοκαταλθξίεσ, ςυνδυάηοντασ πρόςωπα τθσ ποδοςφαιρικισ επικαιρότθτασ (ιςζ), 
με πρόςωπα τθσ πολιτικισ που είχαν γνωρίςει μζςα από τθν προθγοφμενθ φάςθ (Σριςζ).  
 τθ ςυνζχεια, οι ομάδεσ δοφλεψαν ςτα χαρτόνια εργαςίασ, προκειμζνου να 
ςυγκρίνουν τισ ενεργειακζσ δυνατότθτεσ των λαϊν αλλά και να εντοπίςουν «ποιουσ» 
πλιττουν οι ςυνζπειεσ τθσ κλιματικισ αλλαγισ.  Ηωγράφιςαν μόνα τουσ τον πλανιτθ μασ με 
τισ θπείρουσ του (άλλοτε πετυχθμζνα άλλοτε όχι τόςο) και τοποκζτθςαν πάνω του τισ 
φωτογραφίεσ με τισ καταςτροφικζσ πλθμμφρεσ του 2010 που τουσ δϊςαμε, αναηθτϊντασ 
προςεχτικά τθ κζςθ τουσ πάνω ς’ αυτόν. Παρατθρϊντασ τισ φωτογραφίεσ και τα ςτοιχεία 
ενόσ πίνακα -ο οποίοσ αφοροφςε ςτθν παραγωγι και ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ ανά 
θπείρουσ και χϊρεσ- προχϊρθςαν  ςε ςχόλια, όπωσ: «αδικία», «να καταναλϊνουν λιγότερθ 
ενζργεια οι πλοφςιοι» και «πρζπει να κάνουμε κάτι τϊρα», «πρζπει να κάνουμε οικονομία 
ςτθν ενζργεια».  Σζλοσ, εκφράςτθκαν για άλλθ μια φορά με ςτίχουσ και τουσ παρουςίαςαν 
ςε ρυκμό «ραπ».  
 Θ φάςθ αυτι ολοκλθρϊκθκε με τθ δθμιουργία μιασ αφίςασ, μζςα από τθν οποία τα 
παιδιά απευκφνονταν ςτουσ ςυνομιλικοφσ τουσ, ςτουσ μεγάλουσ και ςτισ αρχζσ, για να 
πουν «τι κα ζπρεπε να κάνουμε» για να αντιμετωπίςουμε το ενεργειακό ηιτθμα και τισ 
ςυνζπειζσ του. το κζντρο τθσ αφίςασ, με τα δικά τουσ λόγια, «λζνε» ςε όλουσ «πϊσ» 
ςυνεργάςτθκαν ς’ αυτό το εκπαιδευτικό project. Σζλοσ, ςυνόψιςαν ςτο τελευταίο χαρτόνι 
εργαςίασ τθσ ομάδασ τουσ το «τι ζκαναν, τι ζμακαν, τι ζνιωςαν».   
 
 
7ο ΓΤΜΝΑΛΟ (ΤΝΕΧΕΛΑ) 

 
Θ Σζταρτθ Φάςθ εξελίχκθκε με τα παιδιά του Γυμναςίου με ιδιαίτερθ 

ηωντάνια. Αυτό, δεν είναι κακόλου περίεργο, αφοφ τόςο θ τρίτθ όςο και, 
κυρίωσ, θ τζταρτθ φάςθ είναι ςχεδιαςμζνεσ, για να υποδεχτοφν τισ απόψεισ 
των μακθτϊν και των μακθτριϊν, τθν κριτικι τουσ απζναντι ςε καταςτάςεισ, 
γεγονότα, κεςμοφσ και πρόςωπα. 

Οι ομάδεσ δοφλεψαν πάνω ςτα χαρτόνια εργαςίασ, τοποκετϊντασ τα 
εικονίδια που τουσ δϊςαμε. υηιτθςαν με ςοβαρότθτα το «γιατί» οι ςυνζπειεσ τθσ 
κλιματικισ αλλαγισ πλιττουν τουσ οικονομικά αςκενζςτερουσ και τισ αναπτυςςόμενεσ 
χϊρεσ και ζκαναν τθν αυτοκριτικι τουσ πάνω ςε ζνα τελευταίο χαρτόνι εργαςίασ. Ζνα 
χαρτόνι, το οποίο, όπωσ το αντίςτοιχο των παιδιϊν του Δθμοτικοφ, ζςτελνε μθνφματα για 
«ςεβαςμό», για «αλλθλεγγφθ», για «ςυνεργαςία» και για «εξοικονόμθςθ».  Μθ νομίςετε, 
όμωσ, ότι τα παιδιά ζδειχναν ςθμάδια απογοιτευςθσ, αντίκετα, ζμοιαηαν ςίγουρα ότι 



μποροφν και κα τα καταφζρουν. Σουλάχιςτον, μζςα από το χαρτόνι-αφίςα, ζμοιαηαν να 
κρατοφν ςτα χζρια τουσ τθ γθ. Ενϊ, ςε ζνα άλλο χαρτόνι εργαςίασ-αφίςα, ζδειχναν να 
εγκαταλείπουν τθν άμετρθ εκμετάλλευςθ τθσ φφςθσ και να κινοφνται ςτθ ςυνετι 
αξιοποίθςθ όλων των φυςικϊν πόρων, με γνϊμονα τθν ανκρϊπινθ ςυνφπαρξθ, ςυμβίωςθ. 

 
Θ ςυνεργαςία μασ με τουσ μακθτζσ και τισ μακιτριεσ των δυο ςχολείων 

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 22 Φεβρουαρίου, με τθν επίςκεψθ ςτο Λαφριο. Οι ςθμειϊςεισ και τα 
ςχόλια των παιδιϊν ςυγκεντρϊκθκαν κατά τθ διάρκεια τθσ επίςκεψθσ, όπωσ και οι 
«ηωντανζσ μασ» μαρτυρίεσ. Από τότε βρεκικαμε και άλλεσ φορζσ με τα παιδιά αλλά όχι 
μζςα ςτθ ςχολικι τάξθ, ςε διάταξθ ομάδων, όπωσ ςυνθκίηαμε. Δεν μποροφμε παρά να ςασ 
ομολογιςουμε, ότι όλα τα παιδιά μασ ζλειψαν.  

        
 
 


