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Περίληψη 

Οι σκέψεις και οι ιδέες που περιγράφονται στις παρακάτω σελίδες είναι προϊόντα 

συνεργασίας μιας ομάδας έμπειρων εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης. 

Οι συγγραφείς προτείνουν στην ουσία ένα «διδακτικό μοντέλο» που προσεγγίζει το 

περιβάλλον ως αντικείμενο και πιο συγκεκριμένα ως μία «συστημική πραγματικότητα» με 

αναφορές στο «σύστημα - παρατηρητή». 

Αρχικά γίνεται αναφορά στην «αφόρμηση». Δίνεται με παράδειγμα η μεγάλη σημασία 

που έχει η αφόρμηση σε σχολικό πρόγραμμα για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα. 

Γίνεται στη συνέχεια αναφορά στους κινδύνους από τα βίαια καιρικά φαινόμενα, τις 

καταστροφές που συμβαίνουν στα οικοσυστήματα και την ανάγκη το σχολείο να ασκεί 

μακροχρόνια και σε βάθος την εκπαίδευση για τη «βιωσιμότητα». 

Στη συνέχεια γίνεται αναλυτική περιγραφή της διδακτικής μεθόδου «Συστημικής του 

Παρατηρητή» καθώς και της πορείας υλοποίησης ενός προγράμματος περιβαλλοντικής 

εκπαίδευσης / εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα μέσα από τέσσερις φάσεις. Περιγράφονται 

τα βήματα κάθε φάσης και ενδεικτικές δράσεις/δραστηριότητες.  

Περιλαμβάνονται ακόμα δύο παραδείγματα προγραμμάτων που θα μπορούσαν να 

υλοποιηθούν στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο, όπως και μια πρόταση για την 

αξιοποίηση του θεάτρου forum (συμμετοχική μορφή θεάτρου, ανοιχτό θέατρο) σε μια 

εκπαιδευτική προσέγγιση των «πλημμυρών».  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Εισαγωγικό σημείωμα 

Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν σεβάστηκε το ρόλο και τη λειτουργία των 

μηχανισμών της φύσης, ήταν επόμενο να δημιουργηθούν μεγάλα και σοβαρά προβλήματα 

στο γεωσύστημα «πλανήτης γη».  

Τα περιβαλλοντικά ζητήματα λοιπόν είναι έτσι όπως τα βιώνουμε σήμερα, 

παρατηρώντας τα σε παγκόσμιο επίπεδο. Και το ερώτημα είναι: Μήπως θα μπορούσαν να 

ήταν αλλιώς; Και εάν ναι, γιατί δεν είναι; Βλέπουμε όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια

να συμβαίνουν πλημμυρικά ή άλλα γεγονότα στο μορφοαανάγλυφο της γης. Να πλήττονται 

και περιοχές της χώρας μας. Να χάνονται ανθρώπινες ζωές. 

Ας σκεφτούμε προσεγγίζοντας το θέμα και λίγο κριτικά. Είναι «πλημμύρα» π.χ. η 

συγκέντρωση του νερού με ροή σε συγκεκριμένη διαδρομή που εμείς δημιουργήσαμε και ο 

εγκλωβισμός του σε συγκεκριμένο χώρο; Μήπως πρέπει να σκεφτούμε και διαφορετικά;  

Η φυσική διαδρομή του νερού, τα υγροτοπικά συστήματα, ήταν και παραμένουν δομές 

των μηχανισμών της φύσης. Εάν ο άνθρωπος έκοψε την αμυγδαλιά που άνθιζε και 

τσιμεντοποίησε το λιβαδικό ή δασικό οικοσύστημα, τότε σκέφτηκε και έπραξε ωφελιμιστικά 

και δεσποτικά.  

Αυτές ήταν σκέψεις και προβληματισμοί που συζητήσαμε, αφού συγκροτηθήκαμε ως 

ομάδα. Η απόφαση των Υπευθύνων των ΚΠΕ Μουζακίου & Χίου να γραφτεί κάτι για τις 

πλημμύρες με τη μέθοδο της «Συστημικής του Παρατηρητή» μας βρήκε σύμφωνους. Στη 

συνέχεια στο κάλεσμα του Ζήση Αγγελίδη για συγκρότηση ομάδας ανταποκριθήκαμε με 

χαρά. Εργαστήκαμε και συνεργαστήκαμε ως ομάδα και τελικά με μεράκι ολοκληρώσαμε το 

παρόν τεύχος. Σας το παραδίδουμε με την ευχή να είναι χρήσιμο στο μορφωτικό, 

περιβαλλοντικό σας έργο.  

Από την εμπειρία μας, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην εκπόνηση 

περιβαλλοντικών και άλλων καινοτόμων δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο.  

Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκφράζουμε στον σκιτσογράφο και φίλο Ιορδάνη Χουδαμά για τα 

ταιριαστά σκίτσα που φιλοτέχνησε και προσέφερε με περισσή χαρά ειδικά για την παρούσα 

έκδοση. Ευχαριστούμε, επίσης, τους κριτικούς φίλους Παύλο Κοσμίδη και Άννα Αγγελίδου 

για τις παρατηρήσεις τους κατά τη συγγραφή των κειμένων. 

Αφιερώνεται στη μνήμη της μεγάλης δασκάλας Ντίνας Σχίζα. 

Με αγάπη σε όλες και όλους 

Τα μέλη της ομάδας 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Εν είδει αφόρμησης 

Έκτακτο δελτίο  

«Διακόπτουμε τη ροή του προγράμματός μας για να σας μεταδώσουμε έκτακτη είδηση. 

Ύστερα από ραγδαία πολύωρη νεροποντή, καταστροφικές πλημμύρες παρέσυραν τους 

φράχτες και τον περίβολο από εξοχικές κατοικίες. Χείμαρροι έπνιξαν κοπάδια ζώων. Στη 

λάσπη βυθίστηκαν καλλιέργειες και ανθοκηπευτικά. Οι κάτοικοι της Αετοράχης φροντίζουν 

να περισώσουν ό,τι μπορούν με κίνδυνο της προσωπικής τους ασφάλειας και ζωής».  

Οι δύο φίλοι ο Βασιλάκης και ο Γιάννης μαθητές της Δ’ τάξης του Δημοτικού Σχολείου 

σταμάτησαν το παιχνίδι τους και πάγωσαν μπροστά στο έκτακτο δελτίο. «Κατακλυσμός, 

Θεομηνία», ψέλλισε η μαμά του Βασιλάκη, που έντρομη έμεινε να παρακολουθεί το 

τηλεοπτικό ρεπορτάζ.  

«Πόσο μακριά είναι η Αετοράχη;», ρώτησε ο Βασιλάκης, που αμέσως έστρεψε το βλέμμα 

του προς τον Γιάννη και θυμήθηκε πως οι παππούδες του ζουν στο διπλανό χωριό. Εκεί είναι 

το πατρικό σπίτι του πατέρα του και τα καλοκαίρια ο φίλος του περνούσε ξένοιαστες 

διακοπές μαζί με τους παππούδες και τα ξαδέρφια του.  

Πολύ γρήγορα ο Γιάννης μάζεψε τα βιβλία και τα επιτραπέζια παιχνίδια του, ταράχτηκε, 

δεν έβλεπε την ώρα να γυρίσει σπίτι του να συναντήσει τους δικούς του, να μάθει σε τι 

κατάσταση βρίσκονται στο χωριό του, αν είναι καλά οι άνθρωποί του. Η μητέρα του Βασιλάκη 

τον οδήγησε στην εξώπορτα.  

«Τι έγινε μαμά;», ρώτησε ο Βασιλάκης, «πώς έγινε τέτοια καταστροφή σε λίγες ώρες;» 

«Πολύ νερό ξαφνικά, αλλά βέβαια και άλλες αιτίες αγόρι μου που οπωσδήποτε γρήγορα 

θα βγουν στην επιφάνεια».  

Ο Βασιλάκης επέστρεψε στα παιχνίδια του. Χωρίς όρεξη ξάπλωσε στον καναπέ. Χάλασε 

η διάθεσή του. Η τηλεόραση εξακολουθούσε να δίνει πληροφορίες και εικόνες. Η σκέψη του 

χάθηκε στην είδηση που άκουσε. Νερό, καταστροφή, ζώα, άνθρωποι, φυτά σε κίνδυνο. Ο 

κατακλυσμός του Νώε, μύθος ή πραγματικότητα, ανάμνηση μιας ακατάσχετης νεροποντής ή 

Θεομηνία, όπως τόλμησε να ξεστομίσει η μητέρα του;  

Ξαφνικά, σύννεφα γέμισαν τον ουρανό, κατάμαυρα, πυκνά. Ένας αέρας δυνατός 

ξεσήκωσε τα φυλλώματα των δέντρων. Οι τέντες στο μπαλκόνι χτύπησαν δυνατά. Ο μικρός 

μας φίλος βρέθηκε πιο μπροστά από τη μητέρα του στο ανοιχτό παράθυρο. Χοντρές σταγόνες 

βροχής πολύ γρήγορα κατέβρεξαν τα πάντα. Γρήγορα έκλεισαν τα παράθυρα και οι γείτονες, 

ενώ ξαφνικά χάθηκαν τα πουλιά στον ουρανό ψάχνοντας για καταφύγιο. Ο δρόμος 

μετατράπηκε σε χείμαρρο. Οι περαστικοί έτρεξαν να κρυφτούν στα περιφερειακά υπόστεγα, 

χώθηκαν στα μαγαζιά, ήταν επικίνδυνο να παραμένουν στα πεζοδρόμια. Η ορμή παρέσυρε 

τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα, τα μηχανάκια, ενώ τα αδέσποτα της γειτονιάς τρομαγμένα 

μπερδεύτηκαν στις εισόδους των πολυκατοικιών και μπροστά στον κίνδυνο έγιναν φίλοι 

γάτες και σκύλοι.  

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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«Κυρίες και κύριοι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στα ρέματα, τα βουλωμένα φρεάτια, η 

αδιαφορία της δημοτικής αρχής για τη συλλογή των απορριμμάτων έγκαιρα και 

αποτελεσματικά σε συνδυασμό με την ακατάσχετη βροχή, έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο 

πρόβλημα στην πόλη μας. Απειλούνται άνθρωποι, περιουσίες, κινδυνεύει η ασφάλεια των 

πολιτών. Κάνουμε έκκληση να παραμείνετε στάσιμοι, όπου βρίσκεστε, αποφεύγοντας τις 

μετακινήσεις».  

Όμως και ο πατέρας ακόμη δεν γύρισε, μήπως κινδυνεύει; Πού βρίσκεται;...  

Ανασηκώθηκε έντρομος στον καναπέ του σαλονιού, έψαξε τη μητέρα του, έτρεξε στο 

μπαλκόνι, ένας ήλιος κουρασμένος έγερνε στη δύση του, όλα ήταν απείραχτα, στεγνά, τι 

συνέβη, αναρωτήθηκε;  

Ο πατέρας ήταν μπροστά στις ειδήσεις, σχολίαζε τα άσχημα νέα της νεροποντής, ο 

απολογισμός τρομερός.  

Όνειρο ήταν, σκέφτηκε… ένας μεγάλος εφιάλτης, το απογευματινό δελτίο ειδήσεων 

έδωσε στη σκέψη του σχήμα και εικόνα.  

Η αγωνία οδήγησε το ενδιαφέρον του στον Γιάννη, τι να συνέβη στους δικούς του;  

Όλα καλά… ξεπεράσαμε τον κίνδυνο. Η Πολιτική Προστασία, η Πυροσβεστική, οι 

διασώστες, οι εθελοντές, αποσόβησαν την καταστροφή. Ωστόσο πολλά πράγματα άλλαξαν, 

οι άνθρωποι κινδύνεψαν.  

«Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες», φωνάζουν οι κάτοικοι της Αετοράχης.  

«Οι ανθρώπινες παρεμβάσεις δημιούργησαν τα προβλήματα», δικαιολογούνται οι 

αρχές.  

«Δεν υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον», διαμαρτύρονται οι περιβαλλοντικές 

οργανώσεις. «Η καταστροφή του δάσους και οι πυρκαγιές οδήγησαν στην πλημμύρα» …. 

Όλα αντηχούν στα αυτιά του Βασιλάκη. Διαμαρτυρίες, φωνές, ευθύνες, αδιαφορία και 

το αποτέλεσμα αναπάντεχο. Τα λόγια φτωχά για να περιγράψουν το μέγεθος της μεγάλης 

απορίας για το μέλλον… 

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Πάτμος. Δεν λειτούργησαν τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
Έντονες πλημμύρες δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα σε όλο το νησί. 

“από το δελτίο ειδήσεων” 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Λίγα λόγια για το θέμα 

Οι κλιματικές συνθήκες αλλάζουν. Ο κίνδυνος που συνδέεται με τα μετεωρολογικά 

φαινόμενα γίνεται ολοένα και πιο ορατός. Οι βροχοπτώσεις γίνονται βίαιες και ακραία 

καιρικά γεγονότα προκαλούν υλικές ζημιές και θύματα. Τα ανθρώπινα έργα δεν είναι ικανά 

να αντισταθούν στη δύναμη του νερού. Περιοδικά στις εποχές του χρόνου παρακολουθούμε 

να εμφανίζεται ο αποκαλούμενος «υδρογεωλογικός κίνδυνος» για να γίνει είδηση, πρώτο 

θέμα στα δελτία της τηλεόρασης και πρωτοσέλιδο στον τύπο.  

Εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας ζουν σε περιοχές με υψηλό κίνδυνο και άλλοι 

σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Άλλες πάλι κοινότητες συνανθρώπων μας κατοικούν σε 

περιβάλλοντα ορεινών όγκων που χαρακτηρίζονται από ασταθή εδάφη και κινδυνεύουν από 

φαινόμενα κατολισθήσεων. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Ο πλανήτης μας πυκνοκατοικήθηκε και τροφοδοτήθηκε με ορυκτά καύσιμα υπεύθυνα 

για τον θάνατο του 20% των ενηλίκων παγκοσμίως, δηλώνουν τρία πανεπιστήμια. Ακόμη, ο 

άνθρωπος κατοίκησε και σε ξηρά μέρη αφού πρώτα μετέφερε νερό. Κατοίκησε και σε βουνά 

στην απληστία του για εκμετάλλευση γης.  

Σε αυτό το όμορφο γεωσύστημα «πλανήτης γη» που συντηρεί τη ζωή εκατοντάδες 

εκατομμύρια χρόνια κάθε τόσο ακούμε και βλέπουμε επικίνδυνα καταστροφικά φαινόμενα 

που συνοδεύονται από ανθρώπινα θύματα. Σημειώνουμε μερικά που ακούσαμε από 

ειδήσεις το 2020 και συνδέονται με το θέμα μας. 

 Βιετνάμ: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στο κέντρο της χώρας με 90 νεκρούς. 

 Σομαλία: Οι εκτοπισμένοι από πλημμύρες φθάνουν τους 200 χιλιάδες. Το ίδιο στην  

Κένυα, Αιθιοπία, Τανζανία, Ουγκάντα, Σουδάν. 

 Γαλλία: Δραματική η κατάσταση. Πλημμύρες έπληξαν πολλές περιοχές. 

 Κίνα: Εκατό χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν εξαιτίας των πλημμυρών. 

 ΗΠΑ: Καταστροφές στο Μιζούρι και Οκλαχόμα. Πλημμύρες, θάνατοι, τραυματισμοί.  

 Καναδάς: Έχασαν τα σπίτια τους. Η χώρα έχει πληγεί από πλημμύρες.  

 Πακιστάν: 90 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του από πλημμύρες.  

 Ισπανία: 6 νεκροί στα ΝΑ της χώρας. 3500 άνθρωποι έφυγαν από τα σπίτια τους.  

Ελλάδα: Και στη δική μας χώρα βιώσαμε πολλές τραγωδίες. Είναι πρόσφατη η τραγωδία 

στη Μάνδρα Αττικής. Πλημμύρες και καταστροφές συνέβησαν στον Έβρο, στη Χαλκιδική, στο 

Αγρίνιο, στη Θεσσαλία, στην Αθήνα, στην Εύβοια, σε πεδινούς και ορεινούς όγκους της 

Καρδίτσας, στην Κρήτη και αλλού. 
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Φυσικοί δρόμοι του νερού και ξηρά εποχικά ρέματα ασφαλτοστρώθηκαν ή μπαζώθηκαν 

ή κατοικήθηκαν. Ο σεβασμός στους μηχανισμούς της φύσης απουσίασε και η πλημμύρα 

έφτασε μέσα στα σπίτια μας. 

Ως εκπαιδευτικοί δεν μπορούμε και δεν είναι δικό μας θέμα, να θεραπεύσουμε ή να 

αποκαταστήσουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. 

Μπορούμε όμως να κάνουμε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Να κάνουμε αυτό που η «ιατρική 

τέχνη» ονομάζει πρόληψη.  

Δηλαδή, να συναντηθούμε με τους μαθητές μας, και να αποφασίσουμε για την εκπόνηση 

ενός προγράμματος αγωγής για το «περιβάλλον και τη βιωσιμότητα». 

Ένα πρόγραμμα στο δικό μας περιβάλλον, που έχει ως θέμα το πλαίσιο εκείνο των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων που ενσωματώθηκαν στον κύκλο της ζωής μας και αποτελούν 

τις προϋποθέσεις να δημιουργούνται πλημμυρικά γεγονότα στο σπίτι μας, στο περιβάλλον 

της γειτονιάς μας, της πόλης μας, στη χώρα μας, στον κόσμο. Γεγονότα που προκαλούν 

απελπισία, πόνο, απογοήτευση. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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Η διδακτική μας μέθοδος «Συστημική του Παρατηρητή» 

Εισαγωγικά 

Τα προγράμματα με κεντρικό θέμα τις «πλημμύρες» μπορεί να αναφέρονται και να 

εστιάζουν σε μία ή περισσότερες διαστάσεις του θέματος «πλημμύρες» π.χ. «πλημμύρα στη 

γειτονιά μου» ή «στην πόλη μου», «η πλημμύρα στα σπίτια μας» ή στα «χωράφια του χωριού 

μας» ή «η οργή του νερού στην πόλη μας», ή σε τραγούδια π.χ. «εφτά ποτάμια σμίξαν και 

τρεις καημοί, και είπανε να μερώσουν μια στιγμή» κ.ά.   

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αλλά και 

γενικότερα, όταν θέλουμε να διδάξουμε κάτι, πάντα μας απασχολούν τρία θεμελιώδη 

ερωτήματα «τι θα διδάξω», «πώς θα το διδάξω» και κυρίως «γιατί θα διδάξω ό,τι 

σκέφτομαι και όπως το σκέφτομαι».  

Η πρότασή μας βασίζεται στο διδακτικό μοντέλο της «Συστημικής του Παρατηρητή» που 

θεμελιώθηκε από την Κ. Σχίζα με βάση τις αρχές των κοινωνικών και κοινωνιογνωστικών 

παιδαγωγικών θεωριών. Η μέθοδος εφαρμόστηκε με επιτυχία από πολλούς εκπαιδευτικούς 

σε σχολεία όλης της χώρας μας. 

Η συστημική σκέψη εισάγει την έννοια της παρατήρησης και του παρατηρητή και με 

βάση αυτήν προσεγγίζει την πραγματικότητα. Η εφαρμογή της στην ουσία διαμορφώνει τους 

όρους και τις συνθήκες, ώστε οι παρατηρητές-μαθητές να μπορέσουν να ανακτήσουν την 

ικανότητα της δικής τους αυτόνομης σκέψης και να μπορέσουν να πραγματώσουν από 

κοινού με τους άλλους τις προσδοκίες τους. 

Η κριτική θεωρία της Συστημικής του Παρατηρητή, αποδίδει με τον τρόπο αυτό στους 

μαθητές που υλοποιούν το πρόγραμμά μας την ιδιότητα όχι μόνο του εν δυνάμει γνωρίζοντος 

τη σχέση του περιβάλλοντός του με τις πλημμύρες, αλλά και του εν δυνάμει δημιουργού μια 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες
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άλλης ερμηνευτικής δυνατότητας για τη σχέση αυτή και τις επιδράσεις της στη μορφή των 

αστικών ή μη περιβαλλόντων.  

Ήδη στη Διακήρυξη της Τιφλίδας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση επισημαίνονταν 

πως τα «βαθύτερα αίτια της οικολογικής κρίσης θα πρέπει να αναζητηθούν σε μια 

λανθασμένη ηθική αντίληψη της σχέσης μεταξύ της ανθρωπότητας και της φύσης και στη 

συρρίκνωση, εξαιτίας ενός ακραίου θετικισμού, της ενιαίας φύσης που έχει η επιστημονική 

θεώρηση της πραγματικότητας». Αυτή η θέση μας προτρέπει να ακολουθήσουμε ένα άλλο 

παράδειγμα το οποίο να ενσωματώνει στη θεώρηση της πραγματικότητας τα κοινωνικά 

συστήματα  που νοηματοδοτούν, μετασχηματίζουν και δημιουργούν ουσιαστικά την 

πραγματικότητα.  

Τα νοητικά εργαλεία, μοντέλα παιδαγωγικού χαρακτήρα 

Η Συστημική του Παρατηρητή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση έχει αναπτύξει τα δικά 

της νοητικά εργαλεία που μας βοηθούν να οργανώσουμε τη σκέψη μας απέναντι σε 

πολύπλοκες καταστάσεις της πραγματικότητας. Τα νοητικά αυτά εργαλεία είναι τα μοντέλα. 

Ο τύπος και η χρήση του μοντέλου για την πραγματικότητα που βιώνουμε, εξαρτώνται από 

την προσέγγιση η οποία υιοθετείται από τον ερευνητή.  

Τα τεχνοκρατικά μοντέλα σχεδιάζονται από τους ειδικούς και έχουν διαχειριστικό 

τεχνοκρατικό χαρακτήρα π.χ. για την «πρόγνωση του καιρού», ή τη «διαχείριση της λεκάνης 

απορροής ενός υδάτινου οικοσυστήματος» και δημιουργούνται με σκοπό να αποτυπώσουν 

ένα υπαρκτό, «πραγματικό» σύστημα προκειμένου να το εξηγήσουν, να προβλέψουν 

τις πιθανότητες εξέλιξής του και να το κατευθύνουν.  

Τα παιδαγωγικά μοντέλα σχεδιάζονται από τους ενδιαφερόμενους με σκοπό να 

αποτυπώσουν μια όψη της πραγματικότητας (μιας κατάστασης, ενός φαινομένου, ενός 

συμβάντος, ενός γεγονότος), προκειμένου να οργανωθεί η σκέψη αυτών που συμμετέχουν 

κριτικά γύρω από την πραγματικότητα που αποτυπώνουν. Τα μοντέλα αυτά ή «τεχνήματα» 

(ή χαρτόνια εργασίας) παίρνουν συμβολικές μορφές που η ανάγνωσή τους γίνεται από τους 

συμμετέχοντες στη διαδικασία καθώς αποτελούν τα δικά τους «δημιουργούμενα σχήματα 

θεώρησης της πραγματικότητας».  

Παράδειγμα: Ο σχεδιασμός ενός χάρτη (ενός σκαριφήματος) στο πρόγραμμα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που εκπονούμε, στο οποίο θα τοποθετήσουμε τους φυσικούς 

«δρόμους» του νερού που κάποια στιγμή έγιναν «δρόμοι» για αυτοκίνητα ή ένα ρέμα που 

έγινε οικόπεδα με σπίτια ή ένα δάσος που έγινε χωράφια και να συζητήσουμε τα θετικά και 

αρνητικά στοιχεία αυτού του γεγονότος. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να αποτυπώσουμε 

δράσεις αποκατάστασης υδάτινων ροών, ως αποτέλεσμα σχεδιασμού και αποφάσεων 

θεσμικών οργάνων που υιοθετούν ένα διαφορετικό σύστημα αρχών και αξιών, επιδιώκοντας 

αντίστοιχα μια διαφορετική οργάνωση της πραγματικότητας π.χ. αποκάλυψη ενός ρέματος 
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που είχε παλιότερα καλυφθεί/υπογειοποιηθεί, αποκατάσταση της φυσικής κοίτης/όχθης 

ενός ποταμού που είχε παλιότερα διευθετηθεί/εγκιβωτιστεί. 

Τα τεχνήματα ως παιδαγωγικό εργαλείο: 

 αποτυπώνουν τις συνομιλίες των μαθητριών/τών μας για το θέμα των πλημμυρών 

που μελετούν,  

 δημιουργούνται συνεργατικά με ισότιμο ρόλο όλων των μελών της ομάδας,  

 εμπλουτίζονται σταδιακά με διαφορετικές παρατηρήσεις συγκροτώντας 

πλουσιότερες περιγραφές της πραγματικότητας,  

 οδηγούν στην κριτική ερμηνεία των επιλογών μας που συνδέονται με τις πλημμύρες 

και των συνεπειών τους, με στόχο μια άλλη, περισσότερο, κοινωνικά ορθολογική 

διαμόρφωση αυτής της σχέσης. 

 μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο αξιολόγησης της παιδαγωγικής προσπάθειας

που επιτελείται αλλά και αυτό-αξιολόγησης του εκπαιδευτικού. 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για τη Βιωσιμότητα στο πλαίσιο της 

συστημικής σκέψης 

Όταν αποφασίζουμε να εμπλακούμε με ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

στην ουσία αποφασίζουμε να εμπλακούμε σε μία παιδαγωγική κατάσταση που εκτυλίσσεται 

ανάμεσα σε τρεις πόλους: α) το περιβάλλον, β) τον εαυτό μας ως διδάσκοντα/ουσα και γ) 

τους μαθητές και τις μαθήτριες.   

Όταν στην αρχή της σχολικής χρονιάς συναντηθούν μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί για 

να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με αντικείμενο τις 

«πλημμύρες» και επιλέξουν να πραγματοποιηθεί μεθοδολογικά στο πλαίσιο της συστημικής 

σκέψης, μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί συνεργάζονται και καθορίζουν το πλαίσιο του 

διδάσκω - μαθαίνω, για να προσεγγίσουν το διδακτικό - μαθησιακό αντικείμενο τους που 

είναι το περιβάλλον.  

α) Το περιβάλλον είναι το αντικείμενο της παρατήρησης και το διδακτικό μας 

αντικείμενο. Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τη βιωσιμότητα, το 

περιβάλλον προσεγγίζεται ως ανθρώπινο δημιούργημα. Οι επεμβάσεις του ανθρώπου (τα 

ανθρώπινα έργα) που έγιναν σε βάρος των μηχανισμών της φύσης, ή αυτά που έγιναν με 

σεβασμό ή σε αρμονία με τη φύση και τους μηχανισμούς της, βρίσκονται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντός μας. Αναφερόμαστε στα ανθρώπινα έργα ή τις δράσεις που μετασχημάτισαν 

και συνεχίζουν να μετασχηματίζουν τη φύση σε «περιβάλλον του ανθρώπου».  

β) Οι μαθητές/τριες είναι οι παρατηρητές/τριες αυτού του περιβάλλοντος, της 

πραγματικότητας δηλαδή που μελετούν. 

γ) Ο/Η εκπαιδευτικός είναι ο σχεδιαστής/η σχεδιάστρια της παρατήρησης. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες



15 

Η διαδικασία της διδασκαλίας - μάθησης, εμπλουτίζεται γόνιμα από τη σχέση που 

αναπτύσσεται μεταξύ των μαθητών/τριών και μεταξύ μαθητών/τριών και διδάσκοντα/ουσα, 

με βάση την παρατήρησή τους σχετικά με το περιβάλλον που δημιούργησε ο άνθρωπος.  

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργήσουν και τεχνήματα, για να 

εποπτικοποιήσουν το «τι» και το «πώς» του προγράμματος. 

Οι παιδαγωγικοί μας στόχοι 

Με την αποσαφήνιση του διδακτικού αντικειμένου, οι παιδαγωγικοί μας στόχοι δεν 

μπορεί παρά να συνοψίζονται γύρω από τη διαμόρφωση του ελεύθερου και αυτοσυνείδητου 

ανθρώπου. Αυτού που μπορεί να συνεργάζεται με τον άλλο, προκειμένου να εντάσσουν τα 

ανθρώπινα έργα σε ένα πλαίσιο σκοπών που θα τα κάνει κατανοητά και θα τα ερμηνεύσει 

κριτικά. Στη διαμόρφωση με άλλα λόγια ανθρώπων, που θα θέλουν και θα μπορούν να 

διερευνούν συνεργατικά-διαλογικά νέα πλαίσια επιδιώξεων, ικανών να ενεργοποιούν νέα, 

διαφορετικά ανθρώπινα έργα, περισσότερο συνετά και συναινετικά.  

Σημαντική επισήμανση: Είναι σημαντικό το θέμα να πηγάζει από τον χώρο ζωής 

(περιβάλλον-πόλη/χωριό) των μαθητών/τριών. Μόνο έτσι υπάρχουν δυνατότητες από τη μια 

να αξιοποιηθεί η πόλη/το χωριό, ο χώρος ζωής γενικότερα, ως γνωσιακό πεδίο και 

συγχρόνως από την άλλη να ενεργοποιηθούν παρατηρήσεις νοητικές αισθησιο-

συναισθηματικές σε σταθερό πεδίο παρατήρησης. 

Ο/Η εκπαιδευτικός που θα δραστηριοποιηθεί στο πρόγραμμα με θέμα τις πλημμύρες σε 

συνεργασία με τους/τις μαθητές/τριές του θα επινοήσουν τις δράσεις/δραστηριότητες που 

θα αναλάβουν να κάνουν μέσα στο πρόγραμμα (όσον αφορά στον χρόνο και τον χώρο). 
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Χρειάζεται, λοιπόν, ο/η εκπαιδευτικός να σχεδιάζει μαθησιακές καταστάσεις, όπου οι 

μαθητές/τριές του θα μαθαίνουν να διαλέγονται και να διαβουλεύονται με τους/τις 

συμμαθητές/τριές τους, σε ένα πλαίσιο αλληλοκατανόησης και αλληλοσεβασμού και να 

ερμηνεύουν κάθε όψη της ζωής τους στο πλαίσιο της λειτουργίας των θεσμών με το βλέμμα 

στο μέλλον και την πραγματικότητα που θα ήθελαν να διαμορφώσουν. 

Σε αυτό το τοπίο η συνολική διδακτική προσπάθεια για τα προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή και άλλων καινοτόμων δράσεων που επιχειρεί ο/η 

εκπαιδευτικός με θέμα τα ακραία καιρικά φαινόμενα ή τα αποτελέσματα που προκύπτουν 

από αυτά, οφείλει:   

● Να έχει κεντρικό παιδαγωγικό στόχο. Ο στόχος αυτός είναι η διαρκής προσέγγιση της 

αειφορίας/βιωσιμότητας, η ενδυνάμωση των μαθητών/τριών και η δημιουργία ενεργών 

πολιτών. 

● Να στηρίζεται σε παιδαγωγικές αρχές (εγγύτητα στη ζωή, αυτενέργεια, εποπτεία)  

● Οι αρχές να λειτουργούν ως κορμός του παιδαγωγικού εγχειρήματος  

● Ο στόχος να οικοδομείται σταδιακά στον χρόνο   

Τόσο, λοιπόν, ο διδακτικός σχεδιασμός όσο και η διδακτική μεθοδολογία εντάσσεται 

στην «κοινωνικά κριτική εκπαίδευση» και υλοποιείται στα προγράμματα δια μέσου 

τεσσάρων φάσεων που απεικονίζονται στο παρακάτω διάγραμμα:   

Η εξέλιξη του προγράμματος σε τέσσερις φάσεις 

1η φάση 

«Εμείς και οι
Πλημμύρες» 

4η φάση

«Εμείς, οι πλημμύρες
και οι άλλοι. Κριτική,
όραμα και δράση» 

3η φάση 

«Θεσμοί - Θεσμικοί
Συνομιλητές» 

2η φάση 

«Οι πλημμύρες στην
πόλη μας / στον
τόπο μας» 
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1η Φάση: Εμείς και οι πλημμύρες. Περιγραφή της 

πραγματικότητας. 

Η πρώτη περίοδος χαρακτηρίζεται από την 

προσπάθειά μας να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες και τα 

βιώματα των παιδιών σχετικά με το θέμα μας. Η 

εγγύτητα των φαινομένων ή γεγονότων στη ζωή τους, 

αποτελεί βασική αρχή επιλογής του θέματος, το οποίο 

θα προσεγγίζεται με την αυτενέργεια των παιδιών.  

Με αφετηρία, λοιπόν, τη σχέση τους με το θέμα που 

επιλέχθηκε, οι μαθητές/τριες σε ομάδες ή σε ολομέλεια 

ξετυλίγουν με συζήτηση τις εμπειρίες τους για μια 

ορισμένη χρονική περίοδο.  

Σημαντική επισήμανση: Προτείνεται να γίνει 

χωρισμός των μαθητών/τριών σε μικρότερες ομάδες και 

στη συνέχεια να οδηγούμαστε από τις μικρές ομάδες 

στην ολομέλεια. Έτσι μέσα από τις διαλογικές 

διαδικασίες αρχικά στις μικρές ομάδες και μετά στην 

ολομέλεια οδηγούμαστε συνεργατικά στη συγκρότηση 

της γνώσης. Τα δεδομένα που συλλέγονται, εισέρχονται 

στο διδακτικό-μαθησιακό μας γίγνεσθαι ως 

υποκειμενικές περιγραφές, ενώ η σύνθεση των 

δεδομένων θα διαμορφώσει συνεργατικά σχήματα που 

θα περιγράφουν κριτικά την πραγματικότητα. 

Επιδίωξή μας στην πρώτη φάση είναι να μιλήσουν οι μαθητές για το θέμα όχι θεωρητικά, 

αλλά ξεδιπλώνοντας τις δικές τους προσωπικές εμπειρίες. 

Η διαδικασία της πρώτης φάσης οργανώνεται με τους μαθητές-παρατηρητές που είναι 

μέλη της ομάδας και αναφέρονται στον χώρο ζωής τους που καθόρισαν.  

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητά αρχικά από τους μαθητές και τις μαθήτριες να συνομιλήσουν 

για τις πλημμύρες σε επίπεδο ομάδας, παρουσιάζοντας ο καθένας και η καθεμιά τη δική 

του/της οπτική γωνία, η οποία στηρίζεται σε αυτά που έχουν βιώσει ενδεχομένως οι ίδιοι/ες 

ή που βλέπουν και ακούν στην τηλεόραση ή αλλού και έχουν σχέση με το θέμα π.χ. για τα 

ακραία καιρικά φαινόμενα σε δελτίο καιρού, σε εφημερίδα, στο διαδίκτυο κ.λπ. Ο/Η 

εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες σε συνεργασία μπορούν να επινοήσουν δραστηριότητες. 

Μπορούν, για παράδειγμα, να κάνουν καταγραφή γεγονότων που έγιναν ή γεγονότων που 

έχουν σχέση με το θέμα. 

Είναι πολύ σημαντικό το 

θέμα του προγράμματος 

(«πλημμύρες») να προκύψει 

από την ομάδα ως ανάγκη-

επιθυμία των μαθητών/τριών 

να το διερευνήσουν είτε γιατί 

τους αφορά άμεσα (π.χ. 

πρόσφατα έχει πληγεί η 

περιοχή τους), είτε γιατί η 

επικαιρότητα τους 

ευαισθητοποίησε (π.χ. 

υπήρξαν θύματα από ένα 

πλημμυρικό φαινόμενο στη 

χώρα ή σε άλλο μέρος του 

κόσμου), είτε γιατί προέκυψε 

ως ερώτημα από τους 

μαθητές σε μία γενικότερη 

συζήτηση για τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα 

του πλανήτη ή την κλιματική 

αλλαγή. Κάτι τέτοιο 

δημιουργεί καλύτερες 

προϋποθέσεις για ενεργή 

εμπλοκή των μαθητών/τριών 

στο πρόγραμμα. 
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Η έρευνα για συγκέντρωση πληροφοριών αρχίζει από το δικό τους περιβάλλον σε μικρές 

ομάδες. Σκέψεις που μοιράζονται για το θέμα με συμμαθητές-συμμαθήτριες ή και με τους 

οικείους τους. Στη συνέχεια όλα τα στοιχεία και δεδομένα που συζήτησαν ή συνέλεξαν και 

επεξεργάστηκαν τα μέλη της ομάδας μεταφέρονται στο τέχνημα (χαρτόνι εργασίας) που 

χαρακτηρίζουμε «εμείς και οι πλημμύρες».  

Οι μαθητές/τριες με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού συγκέντρωσαν τα στοιχεία 

για το θέμα τους και δημιούργησαν τη δική τους εποπτική εικόνα του χώρου στο τέχνημα.  

Αφού ολοκληρωθεί η εργασία σε επίπεδο ομάδας και σημειωθούν τα στοιχεία στο 

τέχνημα γίνεται η παρουσίαση σε ολομέλεια. Οι μαθητές/τριες από τις άλλες ομάδες λένε τη 

γνώμη τους. Η ολοκλήρωση του διαλογικού μέρους γίνεται με την παρουσίαση, η οποία μας 

δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια πρώτη εποπτεία. Συνθέτουμε τις διαφορετικές 

οπτικές γωνίες που ακούστηκαν σε ένα ενοποιητικό σύνολο, το οποίο αναδεικνύει τα βασικά 

στοιχεία του θέματος που πραγματευόμαστε. Με τα συμπεράσματα της κάθε ομάδας 

(υποτίθεται ότι σχηματίσαμε από την αρχή 2-3 τουλάχιστον ομάδες) θα σχηματίσουμε μια 

τελική εποπτεία, η οποία θα αποτελέσει υπόβαθρο και αφετηρία της επόμενης φάσης. 

Σχεδιάζουμε σε ένα χαρτόνι το σκαρίφημα του χώρου της καθημερινής μας ζωής. Τοποθετούμε 

τα βασικά στοιχεία (σχολείο, βασικοί δρόμοι, σπίτια κ.ά.), τις διαδρομές του νερού που 

παρατηρήσαμε ή εντοπίσαμε μετά από έρευνα και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. 

Συνομιλούμε με συμμαθητές/τριες για τα γεγονότα πλημμυρών, τους χώρους που συμβαίνουν, 

τα καιρικά φαινόμενα, πότε συμβαίνουν, κ.ά.  

Σημειώνουμε και στοιχεία στο σκαρίφημα που προέκυψαν από τη συνομιλία.  

Συζητούμε στην ομάδα και εμπειρίες που σχετίζονται με το θέμα.  

Γυμνάσιο Ριζωμάτων 

Ημαθίας / Σχολ. έτος 1985-86 
ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού / Σχολ. έτος 2005-2006 
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2η Φάση: Οι πλημμύρες στην πόλη μας / στον τόπο μας. Ερμηνεία της 

πραγματικότητας.  

Στη δεύτερη φάση, διευρύνεται η εικόνα που αποτυπώθηκε στην πρώτη φάση.  

Επιδίωξή μας στη φάση αυτή είναι η διεύρυνση που προκύπτει τόσο από την αναζήτηση 
της άποψης του άλλου, του συνανθρώπου, όσο και από την πιο μακροσκοπική 

παρατήρηση, καθώς ξεφεύγουμε από το επίπεδο της εμπειρίας των παιδιών. 

Πιο συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες: 

- Διερευνούν τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος (μηχανισμοί της φύσης) με το 

πολιτισμικό/κοινωνικό περιβάλλον.  

- Ανακαλύπτουν πώς ήταν πριν 40-50 χρόνια το περιβάλλον τους και πώς είναι σήμερα.

- Ανακαλύπτουν (από χάρτες, μαρτυρίες κ.α.) τους φυσικούς δρόμους του νερού, πού 

υπήρχαν, πώς ήταν παλιά και πώς είναι σήμερα.  

- Συνομιλούν για τη «φέρουσα ικανότητα» του φυσικού ρέματος που υπήρχε.  

- Διερευνούν: Ποιες ήταν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις που άλλαξαν τις συνθήκες ροής 

του νερού στο παλιό ρέμα; Πότε έγιναν οι αλλαγές, οι παρεμβάσεις και γιατί;  

- Καταγράφουν ιστορίες, συμβάντα, από τις πλημμύρες σε δρόμους πλατείες, χωράφια 

κ.λπ.  

- Συνεργάζονται και καλούν κάποιον γνώστη των φαινομένων και των συμβάντων να 

τους ενημερώσει και να απαντήσει στις ερωτήσεις τους.    

Οι μαθητές/τριες παρατηρούν, ρωτούν και καταγράφουν, συλλέγουν και αναλύουν 

δεδομένα τα οποία θα συνθέσουν εντοπίζοντας τα προβλήματα, τα καλώς και τα κακώς 

κείμενα της ζωής της πόλης τους ή του τόπου τους σε σχέση με το αντικείμενο των 

πλημμυρών που επεξεργάζονται.  

Η προσπάθεια αξιολόγησης της φέρουσας ικανότητας των συστημάτων που 

παρατηρούμε μας οδηγεί σε κριτική στάση αντιμετώπισης των γεγονότων και θα εξελιχθεί 

στην 3η φάση. 
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3η Φάση: Θεσμοί - Θεσμικοί συνομιλητές  που αφορούν τις «πλημμύρες» 

Έχοντας ήδη καταγράψει στοιχεία για το αντικείμενο του προγράμματος στις δύο πρώτες 

φάσεις, επικεντρωνόμαστε τώρα στο γιατί είναι έτσι κι όχι αλλιώς. Στην τρίτη φάση 

επιχειρούμε να αποκαλύψουμε εκείνα που συνήθως παραμένουν στην αφάνεια, σε αντίθεση 

με τις πλημμύρες που επηρεάζουν και καθορίζουν καταλυτικά τις συνθήκες της ζωής εκεί που 

συμβαίνουν.  

Στην ουσία, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, επιδιώκουμε κυρίως να παρατηρήσουν οι 

μαθητές ό,τι δεν έχει «φυσική υπόσταση». 

Δημιουργούμε στην τάξη τον χάρτη των θεσμικών οργάνων που ρυθμίζουν τις 

επιφανειακές απορροές στην πόλη ή στον τόπο μας και στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Σημειώνουμε π.χ. τον Δήμο, την Περιφέρεια, Υπουργεία που εμπλέκονται, την Εθνική 

Μετεωρολογική Υπηρεσία, δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή άτομα που εμπλέκονται με τις 

πλημμύρες κ.ά. 

Οργανώνουμε επισκέψεις σε υπηρεσίες για να μάθουμε:  

Σχεδιάζουμε σε χαρτόνι ένα σκαρίφημα της πόλης μας ή ένα μέρος αυτής ή του τόπου μας και 
σημειώνουμε και επεξεργαζόμαστε τα ερωτήματα:  

- Ποιοι χώροι σύμφωνα με την έρευνά μας πλημμυρίζουν;    

- Πώς αντιμετωπίζονται;  

- Ποιοι και πότε μας ενημερώνουν για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα; 

- Γιατί πλημμυρίζουν σπίτια, καταστήματα, χωράφια; 

- Τι θα λέγατε ή θα γράφατε για την «οργή» του νερού που του έφραξαν τον δρόμο του; 

Εμπλουτίζουμε το χαρτόνι με στοιχεία της πόλης / του τόπου μας και σημειώνουμε τους χώρους 
που πλημμυρίζουν και αυτούς που δέχονται καταστροφές.  

Σημειώνουμε: Πώς το θέμα των πλημμυρών επηρεάζει τη ζωή μια οικογένειας; 

Πόσο επιβαρύνει την οικονομία της οικογένειας και την εθνική οικονομία; 
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- Πώς αποφασίζουν και με ποιους σχεδιασμούς μετατρέπουν ένα φυσικό ρέμα σε 

δρόμο εγκιβωτίζοντάς το και οδηγώντας το μακριά από τα βλέμματα των ανθρώπων;  

- Γιατί συμβαίνουν πλημμύρες; Τι σχέδια υπάρχουν για να τις αποφύγουμε; 

- Πώς αντιμετωπίζουν μια πλημμύρα; 

- Με ποιες διαδικασίες εξασφαλίζουν την προστασία των ανθρώπινων ζωών και του 

φυσικού κεφαλαίου; Ποιοι έχουν την ευθύνη;  

- Υπάρχει σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης και ποια είναι τα χαρακτηριστικά 

της δομής και λειτουργίας του;  

Τίθενται με τον τρόπο αυτό ζητήματα σχεδιασμού, επιλογών και οργάνωσης για την 

αντιμετώπιση των πλημμυρών. Ζητούμε από τους μαθητές και τις μαθήτριες να κρατήσουν 

σημειώσεις και να καταγράψουν τις συζητήσεις τους. 

Προσπαθούμε να μάθουμε τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών που έχουν την ευθύνη 

διαχείρισης του αντικειμένου για τις πλημμύρες.  Εξετάζουμε τον βαθμό αλληλεγγύης της 

τοπικής κοινωνίας, ώστε να γίνουμε ικανοί θέτοντας ερωτήματα να κρίνουμε και να κάνουμε 

την αυτοκριτική μας.  

Στην τάξη συμβουλευόμαστε τις σημειώσεις μας και καταγράφουμε σε ένα χαρτόνι τους 

θεσμικούς συνομιλητές. 

Αναγνωρίζεται έτσι, σταδιακά η σημασία της «πρόβλεψης» ως βασικής αρχής της 

«βιωσιμότητας», όπως επίσης της δίκαιης διαχείρισης των οικοσυστημάτων, καθώς και οι 

αξίες της αλληλεγγύης, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. 

4η Φάση: Εμείς, οι πλημμύρες και οι άλλοι. Κριτική και αυτοκριτική προσέγγιση του 

ζητήματος. Η δική μας δράση, το δικό μας όραμα. 

Στην τάξη συνομιλούμε για τα θεσμικά όργανα και κρίνουμε στο «πώς» αποφασίζουν και 

διαχειρίζονται τα θέματα των πλημμυρών. Στοχαζόμαστε αν το θέμα των πλημμυρών είναι 

ζήτημα που αφορά την επιστήμη, την έρευνα, την τεχνολογία ή εάν είναι ζήτημα που αφορά 

την οργάνωση και τη λειτουργία των θεσμών. Ή μήπως είναι και τα δύο; 

Επειδή η έννοια του πολίτη συμβαδίζει με την έννοια της δημοκρατίας και αυτή δεν 

νοείται χωρίς τον «άλλο», το εγχείρημα δεν μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένο, αν δεν 

στρέψουν οι μαθητές/τριες το βλέμμα τους στους «άλλους», σε πολίτες που ζουν σε όλα τα 

μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Διερευνούμε εάν το θέμα συμβαίνει και σε πλούσιες χώρες 

ή σε φτωχές, όπως και εάν τα τελευταία χρόνια επιδεινώθηκε και πού οφείλεται. 

Ο διδακτικός σχεδιασμός της τέταρτης και τελευταίας φάσης προσανατολίζεται στην 

άρθρωση του λόγου των παιδιών με ορίζοντα το μέλλον, μέσα από την έκφραση των 

προσδοκιών τους, του οράματός τους για μια περισσότερο βιώσιμη πραγματικότητα.  
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Οι μαθητές και οι μαθήτριες εστιάζουν στην περιοχή τους ή σε όποιον τόπο κρίνουν πως 

τους ενδιαφέρει και οργανώνουν τον δικό τους σχεδιασμό στη βάση των αξιών που 

επιθυμούν να προβάλουν. Στην ουσία τα παιδιά προβάλλουν την αξία της υπευθυνότητας, 

της αλληλεγγύης, του χαρακτήρα που έχουν οι φυσικοί δρόμοι του νερού, της προστασίας 

του αξιοβίωτου των τοπικών κοινωνιών. 

Γίνεται, επίσης, προσπάθεια να εμπλακούν στον σχεδιασμό και οργάνωση εκείνων των 

δράσεων που προκρίνονται στην κατεύθυνση της δημιουργίας ενός βιώσιμου μοντέλου 

ανάπτυξης του περιβάλλοντος της ζωής τους. Με υπευθυνότητα και σεβασμό της φύσης και 

της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. 

Σημαντική επισήμανση: Ο στόχος μας δεν είναι να λειτουργήσουν οι ομάδες μας ως 

ομάδες πολεοδομικού σχεδιασμού ή πολιτικής προστασίας. Οι μαθήτριες και μαθητές μας 

καλούνται να προβάλουν με τις προτάσεις τους όσα στις προηγούμενες φάσεις συζητήθηκαν 

ως σημαντικά για το παρόν και το μέλλον τους, ανανοηματοδοτώντας το πλαίσιο 

αντιμετώπισης των πλημμυρών. Θα προβάλλουν, για παράδειγμα, αντί του εγκιβωτισμού 

και της καταστροφής των φυσικών υδάτινων ροών στην περιοχή του Δήμου τους την 

αναγκαιότητα ανάδειξης, προστασίας τους, ένταξής τους σε ένα οργανωμένο σύστημα 

υδάτινων απορροών, με επανεμφάνιση των αφανών κρυμμένων ρεμάτων και οργάνωση μιας 

άλλης σχέσης με το φυσικό τοπίο, τώρα που η τεχνολογία μας δίνει μέσα που στο παρελθόν 

δεν υπήρχαν. 

Όλα αυτά έρχονται ως φυσική απόρροια των προηγουμένων φάσεων παρέχοντας στην 

περιβαλλοντική ομάδα τις βασικές αρχές της βιωσιμότητας, οι οποίες πρέπει να αποτελούν 

οργανικό μέρος κάθε σχεδιασμού, οργάνωσης, επικοινωνίας και δράσης. Αρχές οι οποίες 

μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα από την ομάδα, ώστε στη συνέχεια να προβάλουν με 

πίστη και δυναμισμό το δικό τους όραμα για τη διαμόρφωση του μέλλοντός τους.  

Η βιωσιμότητα και η καλλιέργεια υπεύθυνου - ενεργού πολίτη οικοδομείται σταδιακά

στη διδακτική μαθησιακή πράξη του σχολείου. 
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Ένα παράδειγμα προγράμματος για την προσχολική ηλικία με τη μέθοδο της 

«Συστημικής του Παρατηρητή» 

Τίτλος προγράμματος: «Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες εμποδίζω!» 

Εισαγωγικά 

Το πρόγραμμα με θέμα «Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες εμποδίζω» απευθύνεται σε 
παιδιά προσχολικής ή πρώτης σχολικής ηλικίας και υλοποιείται ακολουθώντας την 
εκπαιδευτική προσέγγιση της «Συστημικής του Παρατηρητή». Ως εκπαιδευτικοί κατά την 
υλοποίηση, θα επιχειρήσουμε να προσφέρουμε στα παιδιά ποικίλες εμπειρίες βιωματικής 
μάθησης. 

Το ιδιαίτερο παιδαγωγικό εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε είναι τα «τεχνήματα» 
(χαρτόνια εργασίας) παιδαγωγικού χαρακτήρα, στα οποία, σε συνεργασία με τα παιδιά, θα 
αποτυπώνουμε κάθε δραστηριότητα που προγραμματίζουμε και υλοποιούμε. 

Εμείς, ως εκπαιδευτικοί, έχοντας ως παιδαγωγικό εργαλείο τα τεχνήματα, θα 
προσπαθήσουμε να καλλιεργηθεί ο κριτικός και αυτοκριτικός λόγος των μαθητών και των 
μαθητριών, η σχέση με τον άλλο συμμαθητή ή την άλλη συμμαθήτρια, η αλληλεγγύη ως 
διδακτική αρχή και ανθρώπινη αξία και η συμμετοχή τους ως υπεύθυνοι ενεργοί πολίτες στη 
φροντίδα του περιβάλλοντος. 

 
 

Οργάνωση 

Η υλοποίηση του προγράμματος προτείνεται να γίνεται σε ολομέλεια ή σε μικρότερες 
ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της τάξης, όταν και όπου αυτό απαιτείται. 

Κατά την προετοιμασία και αφού οι μαθήτριες και οι μαθητές κατανοήσουν σε κάποιο 
βαθμό το «διδακτικό αντικείμενο», θα δημιουργήσουμε τις «γωνιές μας» σχετικές με το θέμα 
που επεξεργαζόμαστε. 

Για το πρόγραμμα ενημερώνονται οι γονείς, με τους οποίους υπάρχει συνεργασία, και ο 
σχεδιασμός στέλνεται στο αρμόδιο γραφείο της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  

Ο χρόνος υλοποίησης του προγράμματος ενδέχεται να ποικίλει στη διάρκειά του. 
Μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, το ενδιαφέρον τους για το 
θέμα κ.ά., ακόμη και να επεκταθεί σε ολόκληρο το σχολικό έτος. 
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Οι διδακτικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος 

Η οργάνωση, σύμφωνα και με τη μέθοδο, θα γίνει σε τέσσερις φάσεις. 

 Πρώτη φάση: Θα μιλήσουμε για το θέμα στην πραγματική του διάσταση, έτσι όπως 
το βιώνουμε στην καθημερινότητα με εμπειρίες, τις οποίες μοιραζόμαστε όλες και όλοι μαζί 
(ολομέλεια). 
 Δεύτερη φάση: Η επεξεργασία του θέματος δε θα γίνει μόνο στην τάξη, αλλά και στην 
αυλή του σχολείου και στο περιβάλλον της περιοχής μας. Θα συνδεθεί με τη φύση, τους 
δρόμους, τα σπίτια, τους ανθρώπους αλλά και τις λειτουργίες της περιοχής που ζουν. 
 Τρίτη φάση: Θα αναζητήσουμε να δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι και ποιες είναι οι 
υπεύθυνες, που ασχολούνται με το θέμα στην περιοχή μας. 
 Τέταρτη φάση: Θα εξετάσουμε εάν οι θεσμοί και αυτοί/ές που έχουν την ευθύνη, 
αντιμετωπίζουν σωστά το θέμα και αν υπάρχει έλεγχος στις αποφάσεις τους. Τέλος θα δούμε, 
αν υπάρχουν παιδιά και άνθρωποι που είναι μακριά από το σχολείο μας, όμως ζουν 
καταστάσεις παρόμοιες με εμάς. 

Η χρονική διάρκεια των φάσεων είναι ανάλογη με τις δραστηριότητες που 
προγραμματίζουμε και υλοποιούμε. 

Α’ Φάση: Επεξεργαζόμαστε το θέμα στην καθημερινή πραγματικότητα που βιώνουν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες, προκειμένου να εκφράσουν τις εμπειρίες, τις γνώσεις και τα 
συναισθήματά τους. 

Δραστηριότητες: 

Ο/Η «μετεωρολόγος»: 
Μια έντονα βροχερή μέρα, στην «παρεούλα», συζητάμε για τον καιρό και τα παιδιά 

κάνουν το «πίνακα του καιρού» της ημέρας. Αποφασίζουμε να παίξουμε το παιχνίδι του/της 
μετεωρολόγου, φτιάχνοντας τηλεόραση με μία χαρτόκουτα. 
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Η/Ο εκπαιδευτικός παρακινεί τα παιδιά να παρακολουθήσουν το απόγευμα το δελτίο 
καιρού από την πραγματική τηλεόραση. Στη τάξη μας κάθε μέρα παίζουμε - δραματοποιούμε 
τον καιρό της ημέρας. 

Οι «επιστήμονες/επιστημόνισσες»: 
Η/Ο εκπαιδευτικός παίρνει αφορμή από την προηγούμενη δραστηριότητα, παρακινεί τα 

παιδιά να γίνουν επιστήμονες/επιστημόνισσες και να παρατηρήσουν τον καιρό για μία 
εβδομάδα. Θα γίνει στοχευμένη παρατήρηση και θα αφουγκραστούν τον καιρό με όλες τις 
αισθήσεις τους. Θα τεθούν ερωτήματα ερευνητικού και κριτικού τύπου, εκμαιεύοντας με 
αυτό τον τρόπο τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους. Τα παιδιά που θα συμμετέχουν θα είναι 
2-3 και διαφορετικά κάθε μέρα. Μερικά ερωτήματα που μπορεί να τεθούν είναι: 

Στη συνέχεια γίνεται συζήτηση, εισάγονται καινούριες λέξεις: σιγανή βροχή, ψιχάλα, 
δυνατή βροχή, μπόρα, αστραπές, βροντές, καταιγίδα, ακραία καιρικά φαινόμενα, πλημμύρα 
κ.ά. Τα παιδιά συγκεντρώνουν φωτογραφίες που βρίσκουν στο διαδίκτυο ή/και στο σπίτι 
και  κάνουν ζωγραφιές. Τέλος, δημιουργούν ένα κολλάζ με θέμα: «Οι επιστήμονες/
επιστημόνισσες καταγράφουν τον καιρό». 

Μία ιστορία-αφήγηση: 
Στη γωνιά της συζήτησης της τάξης μας, στην «παρεούλα», ξεκινάμε τη συν-δημιουργία 

μιας ιστορίας. Παίρνουμε αφορμή από έναν συμμαθητή μας, ο οποίος αρρώστησε μια 
βροχερή ημέρα, ή από κάτι άλλο. 

Η δημιουργία της ιστορίας μας θα γίνει ως εξής: Ξεκινά την αφήγηση η/ο εκπαιδευτικός 
και ενδιάμεσα κάνει ερωτήσεις στα παιδιά, εκμαιεύοντας τη συνέχεια της ιστορίας από αυτά. 
Για παράδειγμα: 

Η/Ο εκπαιδευτικός αρχίζει και τα παιδιά συμπληρώνουν.  

- τι χρώμα έχει ο ουρανός, όταν βρέχει; 
- τι χρώμα έχουν τα σύννεφα; 
- πού βρίσκεται ο ήλιος;  
- από πού πέφτει η βροχή; 
- τι ήχο κάνει;  
- έχει γεύση; 
- πού τη βλέπετε να πέφτει;  
- πού τη βλέπετε να καταλήγει;  
- πού μπαίνει και πού όχι; 
- σας εμποδίζει σε κάτι;   
- πώς μυρίζει η βροχή; 
- μπορείτε να την πιάσετε;  
- πώς σας κάνει να νιώθετε; 
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Για να διακρίνουμε το πρόσωπο, στην αρχή του διαλόγου θα έχουμε το διακριτικό: Εκπ. για 
τον εκπαιδευτικό και το Π. για τα παιδιά. 

Στη συνέχεια συζητάμε και προτρέπουμε τα παιδιά να διηγηθούν μια δική τους εμπειρία 
ή ό,τι έχουν ακούσει σχετικό με τη βροχή. 

ΕΚΠ. -Μια μέρα παιδιά, να, όπως σήμερα, έβρεχε πολύ! Ο Στέλιος ξεκίνησε, όπως κάθε μέρα 
να πάει στο σχολείο, περπατώντας, με τη μαμά του. Χαιρόταν πολύ αυτή τη διαδρομή!!! 
Ξαφνικά όμως, τι έγινε; 

Π. -Ξεκίνησε να βρέχει δυνατά, κυρία, άρχισε μπόρα… 

ΕΚΠ. -Εκείνη την ώρα πέρασε από δίπλα τους το αυτοκίνητο της μαμάς της Μαρίας, τι έγινε 
μετά; 

Π. -Σταμάτησαν, τους πήραν μαζί τους και έφτασαν στο σχολείο όλοι μαζί. 

ΕΚΠ. -Όμως η βροχή ήταν τόσο δυνατή, έτσι ο Στέλιος χωρίς ομπρέλα, τι έπαθε;

Π. -Δεν το γλύτωσε, κυρία, έγινε μούσκεμα!!! Βράχηκε ολόκληρος… Άρχισε να τρέμει... 

ΕΚΠ. -Η κυρία Άννα άλλαξε αμέσως τα ρούχα και τον σκούπισε προσεκτικά. Τον έβαλε να
ξαπλώσει στο κρεβατάκι και τον σκέπασε. Έφερε το θερμόμετρο, τι έδειχνε;  

Π. -Είχε λίγο πυρετό, όχι είχε σαράντα πυρετό!!! 

ΕΚΠ. -Η κυρία Άννα τηλεφώνησε για βοήθεια, πού;  

Π. -Στο σπίτι του και ζήτησε από τη μαμά του να έρθουν να τον πάρουν… 

ΕΚΠ. -Η μαμά του έφτασε γρήγορα. Ήταν πολύ ανήσυχη, δεν είχε καταλάβει ότι βράχηκε τόσο 
πολύ! Αμέσως πήρε, ποιον; 

Π. -Τον Στέλιο πήρε κυρία, τον πήρε αγκαλιά, γιατί δεν είχε δύναμη ούτε να περπατήσει και 
έφυγαν….  

ΕΚΠ. -Οι συμμαθητές και η κυρία Άννα υποσχέθηκαν ότι θέλουν να μάθουν τα νέα του, τι θα 
κάνουν;  

Π. -Θα του τηλεφωνήσουν αργότερα, για να μάθουν πώς είναι… 

ΕΚΠ. -Τα νερά άρχισαν να γεμίζουν τον δρόμο, πλημμύρισε και έμοιαζε περισσότερο με τι;  

Π. -Με ποτάμι. Ουάου! Θα γίνουμε πάπιες!!!  
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Εργαστήριο κολλάζ «Βρέχει πάλι απόψε»: 
Συγκεντρώνουμε υλικό από το σπίτι και από το σχολείο με εικόνες και ζωγραφιές των 

παιδιών και κάνουμε το δικό μας κολλάζ με θέμα: «Βρέχει πάλι απόψε». 

Δημιουργία τραγουδιού: 
Στη γωνιά της μουσικής η/ο εκπαιδευτικός σιγομουρμουρίζει έναν γνωστό σκοπό. 

Προτρέπει τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα δικό τους τραγούδι πάνω σε γνωστό μοτίβο από 
το τραγούδι: «Βρέχει πάλι απόψε, στη δική μας γειτονιά», βάζοντας τους δικούς τους στίχους. 
Αυτό το τραγούδι το χρησιμοποιούμε ως συνδετικό κρίκο στις συναντήσεις μας. 

Ηχοϊστορία:  
Στη θεατρική γωνιά μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ηχοϊστορία. Η/Ο εκπαιδευτικός 

διηγείται μία αυτοσχέδια ιστορία με θέμα την μπόρα και τα παιδιά κάνουν τους ήχους με το 
σώμα τους, αλλά και με διάφορα υλικά που έχουν μπροστά τους. 

Δραματοποίηση: 
Ακόμη μπορούμε να δραματοποιήσουμε την ιστορία που δημιουργήσαμε στην αρχή, 

μοιράζοντας τους ρόλους στα παιδιά. 

«Παραμύθια των νερών»: 
Καλούμε την/τον «ειδική/ό στα παραμύθια» να μας πει, κατόπιν συνεννόησης, 

παραδοσιακά παραμύθια με θέμα το νερό και την πλημμύρα. Τα παιδιά ακούν 
συμμετέχοντας ενεργητικά.  

 

 

Β’ Φάση: Κατά τη δεύτερη φάση η επεξεργασία του θέματος δε θα γίνει μόνο στην τάξη, αλλά 
και στην αυλή του σχολείου και στο περιβάλλον της περιοχής μας. Θα συνδεθεί με τη φύση, 
τους δρόμους, τα σπίτια, τους ανθρώπους, αλλά και τις λειτουργίες των ανθρώπων της 
περιοχής. 

Δραστηριότητες: 

Προσδιορίζοντας το τι θέλουμε να μάθουμε: 
Συγκεντρωνόμαστε στην τάξη, στη γωνιά της συζήτησης και η/ο εκπαιδευτικός 

προτρέπει τα παιδιά να θυμηθούν το τραγουδάκι που κάνανε όλοι μαζί. Αφού διασκεδάσουν 
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με αυτό και θυμηθούν πράγματα που έχουν κάνει, θέτει κάποια ερωτήματα προς συζήτηση,
όπως:  
- στη φύση πού έχει νερά; 

- άραγε πού πάνε τα νερά της βροχής, όταν πέφτουν στο δάσος, στον δρόμο ή στη 
γειτονιά μας;  

- ποιον δρόμο ακολουθούν σε καθεμία από τις περιπτώσεις, ώσπου να φτάσουν στη 
θάλασσα; 
- τι άλλες απορίες έχετε εσείς, παιδιά;   

- πώς μπορούμε να απαντήσουμε με σιγουριά στα ερωτήματά μας; 
Ανοίγουμε χάρτες, συγκεντρώνουμε φωτογραφίες, εικόνες, εγκυκλοπαίδεια, αναζητάμε 

υλικό στο διαδίκτυο στο σχολείο και στο σπίτι, παρατηρούμε και συζητάμε επιχειρώντας να
απαντήσουμε στα ερωτήματα. 

Εργαστήριο κολλάζ «Ο δρόμος του νερού προς τη θάλασσα»: 
Συγκεντρώνουμε υλικό από το σπίτι και το σχολείο, φωτογραφίες από περιοδικά, 

εγκυκλοπαίδειες, ζωγραφιές των παιδιών και κάνουμε ένα κολλάζ με θέμα: «Ο δρόμος του 
νερού προς τη θάλασσα». 

Δημιουργία ιστορίας: 
Έχοντας ήδη τα παιδιά διερευνήσει αρκετά τους δρόμους του νερού προς τη θάλασσα 

δημιουργούν μόνα τους μια σχετική ιστορία με θέμα «Μια μικρή σταγόνα θυμάται». Την 
καταγράφουν με τη βοήθεια της/του εκπαιδευτικού και την εικονογραφούν.  

Ερευνώντας τη γειτονιά μας: 
Η/Ο εκπαιδευτικός ξεσηκώνει για μια ακόμη φορά τα παιδιά, να γίνουν επιστήμονες-

ερευνητές και επιστημόνισσες-ερευνήτριες. Ετοιμάζουμε κάποιες ερωτήσεις μαζί με τα 
παιδιά: 
- ποιες είναι οι διαδρομές του νερού στην περιοχή σας; 
- πώς μπορούμε να μάθουμε; 
- από ποιους και ποιες; 

Μετά από συζήτηση διατυπώνονται και καταγράφονται ερωτήματα, όπως π.χ.: 
- πού πηγαίνουν τα νερά της βροχής στην περιοχή μας; 
- πού καταλήγουν;  
- υπάρχουν κοντά ρέματα, θάλασσα, ποτάμι ή λίμνη;  
- έχουν δημιουργηθεί ποτέ προβλήματα με τα νερά της βροχής στη γειτονιά μας; 
- πότε; 
- για ποιον λόγο;  

Αποφασίζουμε να αναζητήσουμε πληροφορίες γι’ αυτά στο διαδίκτυο και να πάρουμε 
ηχογραφημένες συνεντεύξεις από τους γονείς. Προετοιμάζουμε μια οργανωμένη έξοδο, 
προκειμένου να πάρουμε συνεντεύξεις και από κατοίκους της περιοχής (π.χ. ιδιοκτήτες/τριες 
καταστημάτων, ηλικιωμένους/ες στο ΚΑΠΗ). Τις επόμενες ημέρες επεξεργαζόμαστε και 
καταγράφουμε τα δεδομένα.  

Περιβαλλοντικό μονοπάτι: 
Με βάση τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων προετοιμαζόμαστε να κάνουμε 

παρατήρηση στη γειτονιά του σχολείου, προκειμένου να καταγράψουμε τις διαδρομές του 
νερού και τα εμπόδια που συναντά. Με τη βοήθεια του Google Earth χαρτογραφούμε την 
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περιοχή και αποφασίζουμε να ακολουθήσουμε μια διαδρομή που να περιλαμβάνει αρκετά 
σημεία ενδιαφέροντος. Οργανώνουμε την επίσκεψη σε συνεργασία με τους γονείς και 
φροντίζοντας για τα απαραίτητα εφόδια. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες, με συγκεκριμένο 
ρόλο η καθεμιά. Θα καταγράψουν τις σχάρες, αν υπάρχουν, θα φωτογραφίσουν τα σημεία 
ενδιαφέροντος, θα συλλέξουν υλικά από το περιβάλλον που μας ενδιαφέρουν. Στη διαδρομή 
μας συνοδεύουν κάποιοι/κάποιες από τους γονείς. Με την επιστροφή μας στο σχολείο, 
επεξεργαζόμαστε τα αποτελέσματα των παρατηρήσεων και αναλύουμε τις φωτογραφίες και 
τα υλικά. Εξάγουμε συμπεράσματα.  

Παιχνίδι ρόλων σε ζευγάρια - ανακριτική καρέκλα: 
Δυο σταγονίτσες βροχής μιλάνε στο τηλέφωνο εξομολογούμενες η μια στην άλλη τις 

δυσκολίες τους. Η αξιοποίηση της τεχνικής της ανακριτικής καρέκλας μπορεί να διευκολύνει 
τα παιδιά στο κτίσιμο του ρόλου τους. 

Η συνέχεια της ιστορίας - αφήγησης: 

Μαζευόμαστε στην «παρεούλα» και αρχίζουμε να συζητάμε, συνεχίζοντας τη 

δημιουργία της ιστορίας, από εκεί που την αφήσαμε:  

ΕΚΠ.  -Τι να κάνει άραγε ο Στέλιος; Έχουμε νέα του; Η κα Άννα, που επικοινώνησε 

μαζί του, μας είπε ότι όλα είναι καλά και ότι ο Στέλιος αύριο ή μεθαύριο, παρόλο 

που βρέχει, θα έρθει στο σχολείο. Πού είχαμε αφήσει την ιστορία μας; Η κα Άννα 

τους θυμίζει: 

ΕΚΠ. -Τα νερά άρχισαν να γεμίζουν τον δρόμο, πλημμύρισε και έμοιαζε περισσότερο 

με τι;  

Π. -Με ποτάμι. Ουάου! Θα γίνουμε πάπιες!!!   

Η συνέχεια τώρα: 

ΕΚΠ.  -Δυστυχώς στους δρόμους δεν είχε, λέει η κα Άννα, τι; 

Π. -Δεν είχε σχάρες και όπου είχε, κυρία, ήταν γεμάτες σκουπίδια… 

ΕΚΠ. -Έτσι το νερό πλημμύρισε… τι;  

Π. -Τις αυλές των σπιτιών και τους δρόμους... 

ΕΚΠ. -Και τι έγινε τότε, τι έκαναν οι άνθρωποι; 

Π. -Οι άνθρωποι φοβήθηκαν και κλείστηκαν στα σπίτια τους!!! 
ΕΚΠ. -Στο ποταμάκι δεν κυλούσαν τα νερά… γιατί; 

Π. -Γιατί ήταν γεμάτο σκουπίδια και πέτρες που έριξαν κάποιοι άνθρωποι… 

ΕΚΠ. -Στον δρόμο σταμάτησαν…, ποια;  

Π. -Τα αυτοκίνητα σταμάτησαν όπου να ’ναι, στη μέση του δρόμου. Γινόταν χαμός!!!  

ΕΚΠ. -Ήρθε κάποιος για βοήθεια; Ποιος; 

Π. -Η Τροχαία ήρθε, για να ρυθμίσει την κυκλοφορία.  
ΕΚΠ. -Από μακριά ακούγονταν η σειρήνα. Τι ήταν; 

Π. -Η Πυροσβεστική, κυρία, και όλοι ήταν ανήσυχοι!!! 
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Συγκεντρώνουμε υλικό από το σπίτι, φωτογραφίες και άλλο υλικό από την εξόρμηση 
στη γειτονιά, ζωγραφίζουμε. Στη συνέχεια «στη γωνιά των εικαστικών» κάνουμε 
κολλάζ, μεταφέροντας όλα αυτά που είδαμε και μάθαμε σε ένα χαρτόνι. Θα το ονομάσουμε 
«Τα νερά της βροχής στη γειτονιά μας». 

Κατασκευή: Κάνουμε την Πλημμυρούλα και τον Πλημμυρούλη 
Στη γωνιά των κατασκευών αποφασίζουμε να δώσουμε μορφή στο αντικείμενό μας. Έτσι 

θέτουμε τα ερωτήματα: 
-Αν ήταν άνθρωπος η πλημμύρα, πώς θα ήταν;  
-Θέλετε να κατασκευάσουμε τα παιδιά της, να τα έχουμε κοντά μας, να μας λένε τα νέα της 
μαμάς τους;  

Έτσι, κάνουμε δύο γαντό-κουκλες, την Πλημμυρούλα και τον Πλημμυρούλη. Αυτές 
οι κούκλες κάνουν πιο προσιτό το αντικείμενο στα παιδιά, καθώς μπορούν να παίζουν με 
αυτές καθημερινά. Μπορούν να λειτουργούν ως συναισθηματική αποφόρτιση, να εκφράζουν 
τις απορίες τους, να επαναλαμβάνουν τις γνώσεις τους. 

Δημιουργία ιστορίας: 
Έχοντας ήδη τα παιδιά διερευνήσει αρκετά τους δρόμους του νερού προς τη θάλασσα 

δημιουργούν μόνα τους μια σχετική ιστορία με θέμα «Μια μικρή σταγόνα θυμάται». Την 
καταγράφουν με τη βοήθεια της/του νηπιαγωγού και την εικονογραφούν.  

Γ’ Φάση: Σήμερα θα μιλήσουμε για τους ανθρώπους που έρχονται να μας βοηθήσουνε. Να 
δούμε τι θα γίνει με τα νερά και τα χώματα που έφερε στον δρόμο η βροχή; Ποιος/α θα τα 
μαζέψει; Ποιοι άνθρωποι ήταν με το μεγάλο κόκκινο αυτοκίνητο που είδαμε; Και τι έκαναν; 
Και το άλλο μεγάλο φορτηγό και ένα κίτρινο που έσκαβε από πού ήρθαν; Ο Στέλιος θα μας 
διηγηθεί πώς πέρασε. Τι του είπε ο γιατρός; 

Δραστηριότητες: 

Επίσκεψη των «Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και Καταστροφών»: 
Καλούμε την ομάδα των «Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας και καταστροφών», που 

εδρεύει στην περιοχή μας, να μας μιλήσει για το ποιοι/ες είναι και ποιος είναι ο ρόλος τους 
και αν είναι εφικτό προβάλλοντας ένα φιλμάκι, που δείχνει όλες τις δραστηριότητές τους. 
Στη συνέχεια τα παιδιά κάνουν ερωτήσεις και ακολουθεί συζήτηση. Τονίζεται η σημασία του 
ρόλου του καθενός και της καθεμιάς στην αποφυγή των περιβαλλοντικών προβλημάτων και 
κρίσεων. 
ΕΚΠ. -Άρα όλοι και όλες προσφέρουν βοήθεια στους ανθρώπους, όταν αυτοί βρίσκονται σε 
πρόβλημα… 
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Συνέχεια ιστορίας - αφήγησης: 

Μαζευόμαστε στην «παρεούλα», τραγουδάμε το τραγουδάκι μας και αρχίζουμε να 
συζητάμε, συνεχίζοντας τη δημιουργία της ιστορίας από εκεί που την αφήσαμε: 

Η κα Άννα τους θυμίζει:  

ΕΚΠ. -Ποια σταμάτησαν στον δρόμο;  

Π. -Τα αυτοκίνητα, κυρία. Έγινε μεγάλο μποτιλιάρισμα στον δρόμο. 

ΕΚΠ. -Ποιος ήρθε να βοηθήσει;  

Π. -Η Τροχαία 
ΕΚΠ. -Από μακριά ακουγόταν μια σειρήνα, τι ήταν;   

Π. -Η σειρήνα της Πυροσβεστικής. Όλοι ήταν ανήσυχοι!!! 

Συνέχεια: 
Π. -Κι εγώ τα έβλεπα από το παράθυρο του σπιτιού μου… λέει ο Στέλιος, που είχε γυρίσει 
στο σχολείο. Είμαι πια πολύ καλά, αλλά ο γιατρός μου είπε να μείνω λίγο στο σπίτι λόγω 

της κακοκαιρίας… 

ΕΚΠ. -Ας συνεχίσουμε, λοιπόν. Τι γίνεται; Γιατί ήρθαν όλοι αυτοί; ρωτάει η κα Άννα. 

Π. -Η Τροχαία ήρθε, κυρία, για να βοηθήσει τα αυτοκίνητα που είχαν εγκλωβιστεί στον
δρόμο και η Πυροσβεστική, για να βγάλει τα νερά από τα σπίτια των ανθρώπων, λένε τα 
παιδιά. 

ΕΚΠ. -Εκείνη τη μέρα έπεσε κι ένα δέντρο πάνω στο αυτοκίνητό μου, λέει η κα Ελένη…  

Ποιος ήρθε για να με βοηθήσει; 

Π. -Οι πυροσβέστες πάλι, κυρία, είναι πολύ δυνατοί και γενναίοι!!!… 

ΕΚΠ. -Το μεγάλο κίτρινο αυτοκίνητο και το άλλο με την καρότσα πώς τα λένε; 

Π. -Ο εκσκαφέας είναι κυρία. Ξέρω εγώ, έχει και ο παππούς μου… 

ΕΚΠ. -Τι κάνει αυτός; Γιατί ήρθε; 

Π. -Μαζεύει τις πέτρες και τα χώματα, που κατέβασαν τα ορμητικά νερά… 

ΕΚΠ. -Και το άλλο αυτοκίνητο τι ήταν; 

Π. -Είναι φορτηγό. Βάζουν τα χώματα στην καρότσα του, για τα να πάνε μακριά...

ΕΚΠ. -Από πού ήρθαν όλοι αυτοί; 

Π. -Οι πυροσβέστες είναι από τη Θέρμη κυρία, είναι ο μπαμπάς της φίλης μου της Μαρίας… 
Άλλο Π. -Ήρθε και η Τροχαία. Είναι οι αστυνόμοι των δρόμων και αυτοί έρχονται από τη 
Θέρμη.

Άλλο Π. -Όλοι από τη Θέρμη έρχονται. Είναι η πρωτεύουσα του Δήμου. Η μαμά μου 
δουλεύει εκεί!!! λέει η Ελένη με καμάρι. 
Άλλο Π. -Όχι, ο Πρόεδρος του χωριού τους φώναξε όλους αυτούς. Αυτός ξέρει τι γίνεται 
εδώ. Είναι ο Δήμαρχος του χωριού μας!!!
Άλλο Π. -Έχει κι άλλους, λέει ο Γιώργος, που βοηθούν και μένουν στο Κάτω Σχολάρι.
ΕΚΠ. -Πώς τους λένε;
Π. -Είναι οι Εθελοντές Πολιτικής Προστασίας... που ήρθαν και εδώ πριν λίγες μέρες...
ΕΚΠ. -Τι κάνουν αυτοί;
Π. -Σκοπό έχουν να βοηθούν όσους έχουν πρόβλημα, χωρίς να πληρώνονται. Γι’ αυτό τους 
λένε εθελοντές.
Άλλο Π. -Το κάνουν, γιατί θέλουν να βοηθούν τους ανθρώπους, όταν δε φτάνει η βοήθεια 
των άλλων...
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Εργαστήριο κολλάζ «Έφτασε βοήθεια στη γειτονιά μας»: 
Συγκεντρώνουμε στη «γωνιά της πλημμύρας» φωτογραφίες που βγάλαμε, φέρνουμε 

εικόνες, παραμύθια κ.ά. από το σπίτι και το σχολείο, ζωγραφίζουμε και αποτυπώνουμε σε 
ένα χαρτόνι την ιστορία μας. Το τιτλοφορούμε: «Έφτασε βοήθεια στη γειτονιά μας». 

Δημιουργία μακέτας: 
Μπορούμε να κάνουμε ακόμη με τη συνεργασία κάποιου γονέα μία μακέτα με το ίδιο 

θέμα «Έφτασε βοήθεια στη γειτονιά μας», στην οποία θα τοποθετήσουμε όλα τα πρόσωπα 
που έρχονται να μας βοηθήσουν. 

Χορός αλληλεγγύης και γλυπτό: 
Με μουσική τα ζευγάρια που αρχικά χορεύουν μετατρέπονται σε μεγαλύτερα 

αριθμητικά χορευτικά σχήματα και μετά από αυτήν την αρχική ενεργοποίηση 
δημιουργούνται δυο ομάδες, η μία αντιπροσωπεύει το «εγώ» και την εσωστρέφεια, ενώ η 
άλλη το «μαζί» και την αλληλεγγύη. Η καθεμία από αυτές επιχειρεί μέσα από την κινητική 
έκφρασή της να αποδώσει από τη μια πλευρά τον εγωκεντρισμό, την απόρριψη, την 
αδιαφορία, την επιφυλακτικότητα, την καχυποψία και από την άλλη πλευρά την αλληλεγγύη, τη 
συνεργασία, την ομαδικότητα, την αλληλοβοήθεια και την ενότητα. Στο τέλος της άσκησης 
τα παιδιά μπορούν να αποδώσουν την αξία της αλληλεγγύης δημιουργώντας με το σώμα 
τους ένα γλυπτό. 

Δ’ Φάση: Βλέπουμε στον υπολογιστή εικόνες ή βίντεο από μέρη που έβρεξε πολύ. 
Συνεργαζόμαστε με άλλα νηπιαγωγεία και διευρύνουμε τις εμπειρίες μας. Προετοιμάζουμε 
και υλοποιούμε τις δράσεις μας. Κάνουμε την αξιολόγηση του προγράμματος. 

Συνεργασία με ένα άλλο νηπιαγωγείο: 
Συνεργαζόμαστε με άλλο νηπιαγωγείο που διαπραγματεύεται το ίδιο θέμα. Τα παιδιά 

γνωστοποιούν μεταξύ τους, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, υλικό που δημιούργησαν. 
Ανταλλάσσουν απόψεις και συζητούν για το θέμα. 

Δημιουργία εφημερίδας: 
Τα παιδιά με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού δημιουργούν μια δική τους εφημερίδα, 

τη φωτοτυπούν και τη μοιράζουν στη γειτονιά, προκειμένου να ευαισθητοποιήσουν και να 
ενεργοποιήσουν την τοπική κοινότητα σε σχέση με το ζήτημα. Η δημοσίευση της εφημερίδας 
μπορεί να γίνει και στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Βιβλίο με ποιήματα: 
Κάνουμε ένα βιβλιαράκι με αυτοσχέδια ποιήματα, με χιούμορ. Τα παιδιά το 

ζωγραφίζουν και το εκθέτουν σε ειδικό χώρο του σχολείου τους την ημέρα της γιορτής. 

Δημιουργία αφίσας: 
Σχεδιάζουμε μία αφίσα με ένα έργο που δημιουργήθηκε από τα παιδιά, με την οποία 

ανακοινώνουμε και την ημέρα της παρουσίασης του προγράμματός μας. Τοιχοκολλούμε την 
αφίσα σε διάφορα κεντρικά σημεία του χωριού (δημοτικό σχολείο, κοινότητα, νηπιαγωγείο, 
κεντρικά καταστήματα κ.ά.). 
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Έκθεση: 
Τα παιδιά κάνουν έκθεση με το υλικό που δημιούργησαν κατά τη διάρκεια όλου του 

χρόνου και το εκθέτουν σε ειδικό χώρο του σχολείου τους την ημέρα της γιορτής. 

Δημιουργία πρόσκλησης για τη γιορτή: 
Κάνουμε πρόσκληση-πρόγραμμα για τους καλεσμένους και τις καλεσμένες μας στη 

γιορτή. 

Δημιουργία θεατρικής παράστασης: 
Γράφουμε και παίζουμε το θεατρικό έργο: «Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες 

εμποδίζω». Μερικά θέματα στα οποία μπορούμε να βασιστούμε για να δημιουργήσουμε την 
ιστορία του έργου μας μπορεί να είναι: 

Τι πάθανε τα σύννεφα και έβρεχε όλη μέρα και όλη νύχτα; Ο δρόμος γέμισε νερά, που δε 
βρίσκουν διέξοδο. Άνθρωποι και ζώα κινδυνεύουν. Οι μικρές σταγόνες θέλουν να ενωθούν 
με την υπόλοιπη οικογένειά τους στη θάλασσα, αλλά η διαδρομή τους είναι δύσκολη, γεμάτη 
εμπόδια και περιπέτειες. Άραγε τα παιδιά θα μπορέσουν να τις βοηθήσουν;  

Καλεσμένοι/ες στη γιορτή μπορεί να είναι ο/η Σχολικός/ή Σύμβουλος, ο/η Υπεύθυνος/η 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, πρόσωπα και φορείς της αυτοδιοίκησης, ο/η Πρόεδρος του 
Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων, συνεργάτες/συνεργάτιδες, η ευρύτερη σχολική κοινότητα, 
εκπρόσωποι του σχολείου που συνεργαστήκαμε. 

 

 

«Τη γη μας φροντίζω, τις πλημμύρες εμποδίζω» 
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Ένα παράδειγμα προγράμματος για μαθητές/τριες δημοτικού σχολείου 

Τίτλος: «Πλημμύρισε με δράση και χαρά και όχι με νερά» 

Θεματικός άξονας: «πλημμύρες» 

Διδακτική προσέγγιση: «Συστημική του Παρατηρητή» 

Θα χρησιμοποιήσουμε ποικιλία παιδαγωγικών εργαλείων, με έμφαση στη μελέτη 

πεδίου, τη βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση. 

Η επίσκεψη των παιδιών στο πεδίο είναι μία δράση, μέσα από την οποία οι 

μαθητές/τριες αποκτούν μία προσωπική εμπειρία για το αντικείμενο, το οποίο τίθεται για 

μελέτη, έξω από το σχολικό περιβάλλον. Συλλέγουν οι ίδιοι/ες στοιχεία και πληροφορίες για 

το αντικείμενο και έρχονται σε άμεση προσωπική βιωματική επαφή με το ίδιο το αντικείμενο 

της μάθησης. Ειδικά όταν πρόκειται για τον χώρο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αυτό 

προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη, αφού η περιβαλλοντική εκπαίδευση από τη φύση της απαιτεί 

βιωματική προσέγγιση, και την ίδια επαφή του/της μαθητή/τριας με το αντικείμενο, για την 

πλήρη κατανόηση των παραμέτρων του. Επίσης, σε αυτή εφαρμόζονται όλες οι σύγχρονες 

παιδαγωγικές μέθοδοι.  

Η εκπαίδευση στο πεδίο έχει ιδιαίτερη αξία, διότι συνδυάζει τη διδασκαλία μέσα στο 

σχολείο με το περιβάλλον, βγάζει τα παιδιά από το συνηθισμένο σχολικό περιβάλλον, το οποίο 

πολλές φορές δρα ανασταλτικά και καταπιεστικά στη διαδικασία της μάθησης, ανανεώνει 

το ενδιαφέρον του αντικειμένου της διδασκαλίας και δίνει νέα πνοή σε αυτό. Επίσης, 

καλλιεργεί πολύ έντονα την προσωπική βιωματική επαφή των παιδιών με το αντικείμενο 

της μάθησης, την προσωπική επεξεργασία των εννοιών, τη συμμετοχική διαδικασία και 

προωθεί την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, την κριτική σκέψη και την ανακαλυπτική 

μάθηση. Επίσης, δρα πολύ θετικά στην ανάπτυξη της περιβαλλοντικής  συνείδησης των 

μαθητών/τριών, μιας  και οι ίδιοι/ες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν την  εμπειρία, τη 

χαρά,  την απόλαυση της ζωής στη φύση και το φυσικό περιβάλλον και να  αποκομίσουν 

μέσα  από  την  προσωπική  αυτή  εμπειρία  τα  πολλαπλά  οφέλη  της.  Επίσης,  στις  υπαίθριες 

αναζητήσεις  και  δράσεις,  οι  μαθητές/τριες  αναπτύσσουν  δεξιότητες  επιβίωσης, κυρίως 

σωματικές,  με την ανάπτυξη όλων των ικανοτήτων τους ως προς αυτό. Ακόμη η 

υπαίθρια εκπαίδευση αποτυπώνει την ακαδημαϊκή πλευρά  της μελέτης του πεδίου και 

αφορά  μια  σκόπιμη χρήση  άμεσων  πρακτικών  και  κοινωνικών  εμπειριών,  προωθώντας  την 

προσωπική  και  κοινωνική εκπαίδευση  των  μαθητών/τριών  και  συμβάλλοντας  ταυτόχρονα 

στην  κατανόηση συγκεκριμένων θεμάτων  και  ζητημάτων.  Τέλος,  μέσω  της  μελέτης  πεδίου, 

αναδεικνύονται όλοι οι σκοποί και οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με την 

καλλιέργεια του ενδιαφέροντος για το περιβάλλον, την ευαισθητοποίηση και προσωπική 

δράση  των  μαθητών/τριών  για  την προστασία και διαχείρισή του. Έτσι, οι μαθητές/τριες με τη 

μελέτη και τη δράση στο πεδίο αποκομίζουν  μία  προσωπική  βιωματική  εμπειρία,  η  οποία 

μόνο θετικά οφέλη  μπορεί να έχει ως προς τη στάση τους για την υιοθέτηση στάσεων 

απέναντι  σε  μεγάλα περιβαλλοντικά  ζητήματα.  Ακόμη  η  επίσκεψη  των  παιδιών  στο  πεδίο 
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τους δίνει την ευκαιρία να καταλάβουν τα ίδια τον ρόλο τους ως μέλη ενός συστήματος που 

έχει σχέση με τη γεωγραφική περιοχή, την ιστορία, το φυσικό περιβάλλον, της σχέσης του 

ανθρώπου με αυτό και προσδιορίζουν τα ίδια τη θέση τους μέσα σε αυτό αναφορικά με τις 

δράσεις που προτίθεται να αναλάβουν στο τώρα, αλλά και στο μέλλον, μέσα στο 

συγκεκριμένο πλαίσιο για το συγκεκριμένο θέμα.  

Οργάνωση: Η υλοποίηση του προγράμματος θα γίνεται με ολομέλειες και με χωρισμό, 

σε τρεις μικρότερες ομάδες. Για το πρόγραμμα ενημερώνονται οι γονείς, με τους οποίους 

υπάρχει συνεργασία και ο σχεδιασμός στέλνεται στην/στον Υπεύθυνη/ο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης στην οποία ανήκει το σχολείο. Οι εργασίες θα διαρκέσουν όλη 

τη χρονιά. 

Η συστηµική προσέγγιση-σκέψη 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι καταστάσεις πολύπλοκες. Η θεματολογία της Π.Ε. 

δίνει προτεραιότητα σε στόχους που έχουν να κάνουν µε απόκτηση και αλλαγή στάσεων και 

συμπεριφορών, γεγονός που δικαιολογεί μια συνεχή αναφορά σε αξίες. 

Η συστηµική προσέγγιση, ενσωματώνει σε μια λειτουργική ενότητα τους ποικίλους 

παράγοντες, τις σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που εμπλέκονται σε ένα περιβαλλοντικό 

ζήτημα. Έτσι οι μαθητές/τριες, από την προσχολική κιόλας ηλικία, είναι σε θέση να 

αποκτήσουν μια αντίληψη της αλληλεξάρτησης των εμπλεκομένων παραγόντων σε μια 

περιβαλλοντική κατάσταση. Η συστηµική προσέγγιση συνίσταται στην αναπαράσταση ενός 

περιβαλλοντικού προβλήματος, ως σύστημα, με όλες τις σχέσεις των επιμέρους 

υποσυστημάτων και των παραγόντων τους, προς διερεύνηση, επεξεργασία και ανασκευή, με 

σκοπό την κατάκτηση της γνώσης. Είναι ένα παράδειγμα και μια μέθοδος μάθησης. Οι 

μαθητές/τριες τοποθετούν τον εαυτό τους μέσα στο ίδιο το σύστημα κι έτσι είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τις σχέσεις των διαφόρων παραγόντων του μέσα σε αυτό, το γενικό και το 

ειδικό, και το γεγονός και το πλαίσιο, στο οποίο συμβαίνουν τα γεγονότα. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο αυτοπροσδιορισμός της θέσης του μαθητή/της 

μαθήτριας στη συστημική αντίληψη του θέματος και η δική του/της προσωπική στάση και 

δράση ως μέρος του συστήματος, από τη θέση που ο/η ίδιος/α έχει προσδιορίσει τον εαυτό 

του/της καθώς και η σχέση του/της με τα άλλα μέρη του συστήματος, ως βασική προϋπόθεση 

για την ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων, για την επίλυση των προβλημάτων (εδώ 

περιβαλλοντικών). Τούτο δεν μπορεί παρά να αποτελεί και εξαιρετική μορφή αξιολόγησης 

και αυτοαξιολόγησης, τόσο στο αρχικό, όσο και στο τελικό στάδιο της προσέγγισης και της 

επεξεργασίας του θέματος, γεγονός που παρέχει τη δυνατότητα για ανατροφοδότηση και 

ανασχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών στη λειτουργία του ως μέρος του συστήματος, 

με σκοπό να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του και άρα και στη λύση του 

προβλήματος.   
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Για τη μελέτη των περιβαλλοντικών προβλημάτων είναι αναγκαία η συστηµική 

προσέγγιση, καθώς η έννοια της αλληλεξάρτησης που εμπεριέχει διαμορφώνει μια 

προσέγγιση η οποία προσφέρει στους μαθητές/τριες τη δυνατότητα όχι µόνο να κατανοούν 

τις θεμελιώδεις αξίες της συνεργασίας, αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης, συμμετοχής και 

συνυπευθυνότητας, αλλά και να διαπιστώνουν πώς αυτές λειτουργούν στη διαμόρφωση του 

κόσμου (Δημητρίου, 2009). 

Οι τέσσερις διδακτικές φάσεις εξέλιξης του προγράμματος: 

Α΄ Φάση: Θέτουμε το θέμα στην καθημερινή μας πραγματικότητα, αυτή που βιώνουν τα 

ίδια τα παιδιά και στη συνέχεια προσπαθούμε εφαρμόζοντας τεχνικές να εκφράσουν τις 

εμπειρίες τους. 

Τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικός χάρτης, αντιπαράθεση, βιβλιογραφική 

έρευνα, συζήτηση, διάλεξη, αντιπαράθεση, μέθοδος έρευνας μέσω ερωτήσεων από τους 

εκπαιδευόμενους, επισκόπηση απόψεων, ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη 

περιβαλλοντική ερμηνεία. 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθήτριες και μαθητές μελετούν βιβλία και συνδέσμους στο ίντερνετ, καταγράφουν 

πληροφορίες, αξιοποιούν τις γνώσεις τους από τα άλλα σχολικά μαθήματα, αρχίζοντας να 

κατανοούν τη σημασία της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις έντονες βροχοπτώσεις των 

τελευταίων ετών που παρατηρούνται στην περιοχή τους και έχουν οδηγήσει αρκετές φορές 

σε πλημμύρες. 

Οι ομάδες προβληματίζονται για την περιοχή γύρω από την πόλη, τη διαχείριση του 

δάσους, τις συγκεχυμένες και αλληλοσυγκρουόμενες πληροφορίες για τις αιτίες των 

πλημμυρών, συγκεντρώνουν πληροφοριακό υλικό και δημιουργούν παρουσιάσεις με τα 

αποτελέσματα της έρευνας τους.  

Κατά τη διαδικασία αυτή αναπτύσσονται συζητήσεις, ανταλλαγή και αντιπαράθεση 

απόψεων των ομάδων για το γνωστικό υλικό και τον δικό τους ρόλο, ως γενιά του μέλλοντος, 

απέναντι σε αυτό. Τίθενται ερωτήματα προς διερεύνηση για το πώς το θέμα επηρεάζει τη 

ζωή της πόλης, της γειτονιάς τους, της οικογένειάς τους και του σχολείου τους και για το πώς 

θα έπρεπε να δράσουν. 

Αφόρμηση εργασίας 

Ο/Η εκπαιδευτικός παρουσιάζει στην αρχή την ακόλουθη καταγραφή μιας ομάδας 

παιδιών που αποφάσισαν να ασχοληθούν με την κλιματική αλλαγή. 

«Καλορίζικο! Καλά χιλιόμετρα! Πολύ ωραίο αμάξι!» Άκουσε ο Μάνος να λέει ο πατέρας 

του στον κυρ Τάσο, τον γείτονα για το καινούργιο του αμάξι. «Έχει και χαμηλές εκπομπές 

ρύπων, βλέπεις είναι νέας τεχνολογίας. Ισχύουν καινούργιοι κανόνες για την ατμοσφαιρική 

ρύπανση». Αλήθεια, αυτό το τελευταίο ήταν κάτι που απασχόλησε πολύ τον Μάνο, γιατί 
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ολοένα και πιο συχνά το ακούει μαζί με άλλες πολλές πληροφορίες για την κλιματική αλλαγή 

για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε λίγο στην τάξη μαζί με 

τους συμμαθητές μας, αφού σε λίγο θα αποφασίσουμε και για το πρόγραμμα της 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που θα συζητήσουμε με τον κύριο στην τάξη. 

«Νίκο, εσύ ξέρεις τι γίνεται με την κλιματική αλλαγή; Είναι πράγματι το φαινόμενο τόσο 

έντονο και επικίνδυνο όπως λένε;» ρώτησε τον Νίκο τον φίλο του στο διάλειμμα. 

«Έχω ακούσει ότι σε πολλές περιοχές της γης λιώνουν οι πάγοι» φώναξε η Μαρία! 

«Σίγουρα είναι μια πολύ καλή ιδέα να το συζητήσουμε στην τάξη». 

Την επόμενη μέρα ο Μάνος, ο Νίκος και η Μαρία συζήτησαν με τους συμμαθητές τους 

και αποφάσισαν μαζί με τη βοήθεια του δασκάλου τους να μαζέψουν πληροφορίες για την 

κλιματική αλλαγή και να ασχοληθούν με αυτό. Όσο προχωρούσε η κουβέντα κατάλαβαν ότι 

το θέμα είναι πολύ πιο κοντά τους απ’ όσο νόμιζαν. Μάλιστα έχει πάρα πολλή μεγάλη σχέση 

με το κλίμα σε κάθε τόπο και για αυτό αποφάσισαν να ψάξουν συγκεντρώνοντας 

πληροφορίες για τα τελευταία χρόνια. 

Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε και εμείς τη δική μας προσπάθεια; 

Β΄ Φάση: Κατά τη δεύτερη φάση το θέμα θα το μεταφέρουμε έξω στην αυλή του 

σχολείου μας και στο περιβάλλον της πόλης μας, θα το συνδέσουμε με τη φύση, τους 

δρόμους, τα σπίτια και τις λειτουργίες της πόλης. 

Τεχνικές: μελέτη στο πεδίο, μελέτη περίπτωσης (case study), καθοδηγούμενη 

περιβαλλοντική ερμηνεία, περιβαλλοντικά μονοπάτια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

συνέντευξη, έρευνα, καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση δεδομένων. 

Δραστηριότητες: 

Στο δεύτερο στάδιο της μαθησιακής διαδικασίας στο πεδίο, επιλέγεται ως στρατηγική, ο 

βιωματικός τρόπος προσέγγισης και η προσωπική εμπλοκή των μαθητών με το αντικείμενο 

της έρευνας, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία με την οργάνωση της δουλειάς των μαθητών 

σε ομάδες. Η ανάπτυξη των δράσεων θα γίνει στην περιοχή του περιαστικού δάσους της 

πόλης με τη μελέτη των παραμέτρων του, των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων (χλωρίδα, 

πανίδα, νερό, έδαφος, αέρας, υγρασία, διάβρωση κ.λπ.). Θα συγκεντρωθούν πληροφορίες 

για την κατάσταση της περιοχής τα τελευταία χρόνια με ορίζοντα εικοσαετίας, προκειμένου 

τα παιδιά να έχουν στοιχεία για τις αλλαγές που επήλθαν τα τελευταία χρόνια. Επόμενο 

πεδίο δράσης των παιδιών θα είναι περιοχές που είχαν πλημμυρίσει προκειμένου να 

συγκεντρωθούν πληροφορίες για την επόμενη μέρα που αφήνει πίσω της μία πλημμύρα και 

τον τρόπο με τον οποίο αυτή διαμορφώνει το φυσικό περιβάλλον, τις συνήθειες και τη ζωή 

των ανθρώπων στην καθημερινότητά τους, τον πολιτισμό τους. Η μελέτη των ομάδων  θα 

συμπεριλάβει αρχεία από υπηρεσίες και σχετικούς φορείς, πληροφορίες, χάρτες, έγγραφα 

για το κλίμα της περιοχής τους, τις βροχοπτώσεις και τις πλημμύρες της περιοχής. 

Η διάρκεια της επιτόπιας μελέτης προβλέπεται να κρατήσει αρκετές ημέρες σε όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς, ενώ θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια να αξιοποιηθεί η προηγούμενη 

εμπειρία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών σε ζητήματα περιβαλλοντικά με 
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θεματικό άξονα τη θάλασσα. Από τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος οι 

μαθητές/τριες θα αντλήσουν υλικό αξιοποιώντας τη διαθεματικότητα και 

διεπιστημονικότητα από μαθήματα όπως φυσική, χημεία, μαθηματικά. Το βοηθητικό υλικό, 

το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη δράση στο πεδίο, θα αποτελείται από φύλλα εργασίας και 

χάρτες για την περιοχή, εξοπλισμό για μετρήσεις του εδάφους, του νερού και του αέρα, της 

θερμοκρασίας, της υγρασίας, πυξίδες, ανεμόμετρα, κ.λπ. Οι δράσεις των παιδιών θέτουν 

προς μελέτη και συζήτηση θέματα όπως: Πού πάνε τα νερά της βροχής όταν πέφτουν στο 

δάσος, στον δρόμο ή στη γειτονιά μας; Ποιον δρόμο θα ακολουθήσουν στην πρώτη και στη 

δεύτερη περίπτωση για να φτάσουν στη θάλασσα; Πώς ήταν η περιοχή πριν 20 χρόνια σε 

σχέση με το σήμερα; 

Επόμενο πεδίο μελέτης προτείνεται να είναι η γειτονιά του σχολείου για να 

παρατηρήσουν οι ομάδες, αν υπάρχουν σχάρες για τα νερά, παρατηρώντας και το ποταμάκι 

δίπλα στο σχολείο. Η ίδια δράση θα συνεχιστεί και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης. Τα 

παιδιά θα καταγράψουν μαρτυρίες κατοίκων κατά τη διάρκεια μιας πλημμύρας, τις 

αντιδράσεις των κατοίκων, το κλίμα που επικρατούσε, την κατάσταση στους δρόμους της και 

στα πλημμυρισμένα σπίτια, καθώς επίσης και τον ρόλο που έπαιξε το περιαστικό δάσος της 

πόλης και τα γειτονικά ρέματα.  

Τέλος, σε ολομέλειες τα παιδιά θα συζητήσουν τα αποτελέσματα των ομάδων εργασίας 

στο πεδίο, τα υλικά και τα αντικείμενα που συνέλεξαν, τα συμπεράσματα από τα φύλλα 

εργασίας που συμπληρώθηκαν και θα καταθέσουν δικές τους απόψεις και σχετικές 

μαρτυρίες. 

Γ΄ Φάση: Κατά την τρίτη φάση θα εστιάσουμε στους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι έχουν 

την ευθύνη διαχείρισης των θεμάτων που σχετίζονται με τα πλημμυρικά φαινόμενα. 

Τεχνικές: μέθοδος έρευνας μέσω ερωτήσεων από τους εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, συνέντευξη, έρευνα, καταγραφή και πρώτη αξιολόγηση δεδομένων. 

Δραστηριότητες: 

Στην τρίτη φάση οι μαθήτριες και μαθητές έρχονται σε επαφή για έρευνα με υπηρεσίες 

και αρχές, οι οποίες είναι αρμόδιες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αιτιών που 

προκαλούν τις πλημμύρες, αλλά και την αντιμετώπιση και πρόληψη του ίδιου του 

φαινομένου. Εστιάζουν, επίσης, στη συμμετοχή των πολιτών, αλλά και στη δική τους στάση 

απέναντι στο ζήτημα. 

Η δράση προβλέπει επισκέψεις στην Περιφερειακή Διεύθυνση, στα γραφεία του Δήμου, 

στην έδρα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην έδρα της Δασικής Υπηρεσίας, στα γραφεία 

της Πολιτικής Προστασίας, σε γραφεία Συλλόγων Περιβαλλοντικών Οργανώσεων, ιδιωτών 

επιστημόνων και άλλων φορέων. 

Οι μαθητές και μαθήτριες είναι εφοδιασμένοι/ες με ερωτηματολόγια και φύλλα 

εργασίας, έχουν σημειωματάρια, υλοποιούν συνεντεύξεις, σημειώνοντας τα βασικά σημεία 

που θίγονται από τον ομιλητή. 
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Επισκέπτονται τα γραφεία της Αστυνομικής Διεύθυνσης και του τοπικού νοσοκομείου, 

μελετούν χάρτες, έγγραφα, σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. 

Συμμετέχουν σε συνέλευση των κατοίκων ανά περιοχή ή δημοτικό διαμέρισμα, με θέμα το 

δάσος, τη διαχείριση επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και τους τρόπους προστασίας. 

Επίσης, καταθέτουν οι ίδιοι και οι ίδιες τις απόψεις τους στους φορείς αυτούς και τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν ως σχολείο, βοηθώντας στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου. Καταστρώνουν ολοκληρωμένα σχέδια δράσης για την 

προφύλαξη των μαθητών/τριών του σχολείου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εκδήλωση 

του φαινομένου της πλημμύρας, αλλά και προληπτικά μέτρα σε περίπτωση που το 

φαινόμενο εκδηλωθεί κατά την αποχώρηση ή την προσέλευση των μαθητών/τριών στο 

σχολείο. 

Δ΄ Φάση: Στην τέταρτη φάση οργανώνονται δραστηριότητες αξιολόγησης, απολογισμού 

και ανατροφοδότησης των ομάδων, ώστε να εκτιμηθούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες 

του συγκεκριμένου τρόπου προσέγγισης. 

Τεχνικές: συζήτηση, διάλεξη, αντιπαράθεση, επισκόπηση απόψεων, καταιγισμός ιδεών, 

ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία, 

δραματοποίηση-δραματικό παιχνίδι, δραστηριότητες, παιχνίδια προσομοίωσης, παιχνίδια 

ρόλων, forum theater. 

Δραστηριότητες: 

Οι μαθήτριες και μαθητές μας περιγράφουν τις εμπειρίες τους από τις δραστηριότητες 

στο πεδίο και την επαφή τους με τους εμπλεκόμενους φορείς, τι τους άρεσε και τι δεν τους 

άρεσε, προτείνοντας τρόπους βελτίωσης. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί θα είναι σε θέση να 

βοηθήσουν τους μαθητές/τριες να βελτιώσουν τη μαθησιακή τους εμπειρία για το 

συγκεκριμένο θεματικό άξονα, όπως και την ποιότητα της επιτόπιας εργασίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, επίσης, οι μαθητές και μαθήτριες μπορεί να ετοιμάσουν κάποια υλικά 

ή αντικείμενα τα οποία αποδεικνύουν το επίπεδο των γνώσεων που απέκτησαν σε σχέση με 

το θέμα. Μπορούν, για παράδειγμα, να συγκεντρώσουν πληροφορίες, να μελετήσουν 

χάρτες, να εντοπίσουν σχετικούς συνδέσμους στο διαδίκτυο για το κλίμα, την κλιματική 

αλλαγή και τις πλημμύρες, να παρακολουθήσουν σχετικές ταινίες και ντοκιμαντέρ, να 

προτείνουν βιβλία. Επίσης, θα μπορούσαν να ετοιμάσουν φακέλους με πληροφοριακό υλικό, 

να διατυπώσουν τα δικά τους συμπεράσματα, να υποβάλουν δικές τους προτάσεις και 

εισηγήσεις για το θέμα και την αντιμετώπισή του, υιοθετώντας στάσεις, αρχές και αξίες και 

προγραμματίζοντας τις δικές τους δράσεις και ενέργειες. 

Ετοιμάζουν θεατρικές δράσεις με δραματοποίηση-δραματικό παιχνίδι, δραστηριότητες, 

παιχνίδια ρόλων, θεάτρου σκιών και forum theater. 

Τέλος, η αξιολόγηση του προγράμματος θα κλείσει με την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της έρευνας σε εκπαιδευτικούς, γονείς, ενδιαφερόμενους και στους άλλους 

μαθητές και στις άλλες μαθήτριες, δίνοντας την ευκαιρία στην ομάδα να αναπτύξει 

δεξιότητες παρουσίασης των αποτελεσμάτων και ως μέρος της τελικής τους αξιολόγησης, 
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κατανοώντας και προσδιορίζοντας τον δικό τους ρόλο και τη δική τους ευθύνη, ως μέλη της 

τοπικής και όχι μόνο κοινωνίας. 

Σημείωση: Η χρονική διάρκεια των φάσεων είναι ανάλογη με τις δραστηριότητες που 

προγραμματίζουμε και υλοποιούμε. 
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Από τον κατακλυσμό του Νώε στις πλημμύρες του ενεστώτα καιρού  

Ο μύθος του κατακλυσμού ή μύθος της πλημμύρας είναι συχνός, ανά τον κόσμο, μύθος, 

κατά τον οποίο μία ή περισσότερες θεότητες τιμωρούν έναν πολιτισμό στέλνοντας πλημμύρα 

για να τον καταστρέψουν. Ο μύθος συναντάται σε πολλούς πολιτισμούς, αν και σήμερα είναι 

περισσότερο γνωστός από τη βιβλική ιστορία της Κιβωτού του Νώε, την ινδουιστική ιστορία 

του Μανού, τον ελληνικό μύθο του κατακλυσμού του Δευκαλίωνα και την ιστορία του 

Ουτναπιστίμ στο έπος Γκιλγκαμές.  

Οι παραδόσεις αυτές βρίσκονται ανάμεσα σε όλους τους λαούς και τις φυλές της 

ανθρωπότητας. Οι περισσότερες συμφωνούν σε τρία κοινά σημεία. Ομιλούν για μεγάλη 

καταστροφή από ύδατα, για μια μεγάλη κιβωτό ή ένα καταφύγιο καθ’ υπόδειξη Θεού, για 

μια διαφύλαξη λίγων εκλεκτών. Μάλλον αποδεικνύουν ότι όλες έχουν μία κοινή αρχική πηγή. 

Την ανάμνηση ενός μεγάλου καταστρεπτικού γεγονότος που βίωσαν οι προπάτορες των 

φυλών αυτών. Ήταν προφανώς σε κάποιον κοινό τόπο και διασκορπίστηκαν παντού, 

μεταφέροντας τις αναμνήσεις τους στους επίγονους από γενιά σε γενιά. Απόηχος αυτής της 

αξεπέραστης ανάμνησης, ένα πιθανό λείψανο της ιστορικής παράδοσης για τον κατακλυσμό, 

είναι η τήρηση της εορτής των προγόνων ή της μνήμης των νεκρών (Αυστραλία, Φίτζι, Περού, 

Μεξικό), Μνημόσυνα και Ψυχοσάββατα (Μεσόγειος).  

Θεωρώντας πως η αφήγηση της Γένεσης είναι η περισσότερο λογικοφανής ή λιγότερο 

χρωματισμένη από υπερβολή, αλλά και πλησιέστερη σε εκείνο που πρέπει να φανταστούμε, 

αναφορικά με την αρχική μορφή των παραδόσεων αυτών, αξίζει να σημειώσουμε πως η 

μαρτυρία της είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρόκειται για καταγραφή αυτόπτη μάρτυρα που εν 

είδει «ημερολογίου καταστρώματος» σημείωνε τα γεγονότα και όσα έβλεπε. Επιπλέον 

πλεονέκτημα στη διήγηση του βιβλικού κατακλυσμού είναι η στιβαρή υπογραφή του 

Μωυσή. Η βεβαιότητα που τόσο θλιβερά απουσιάζει από τους ειδωλολάτρες παρέχεται από 

τον Μωυσή, του οποίου οι ακαδημαϊκοί τίτλοι είναι εξαίρετοι, αφού είχε μαθητεύσει κοντά 

στους Αιγύπτιους σοφούς και είχε περάσει σαράντα χρόνια διαλογιζόμενος. Σε αυτήν την 

υπογραφή στηρίζονται και οι αρχαιολόγοι των οποίων οι έρευνες συμφωνούν με το πέμπτο 

κεφάλαιο της Γένεσης, αλλά και με τις περιγραφές του φυσικού και γεωλογικού ανάγλυφου 

της μεσολιθικής εποχής που ταυτίζεται με την εποχή που περιγράφει η Βίβλος. «Και 

εσχίσθησαν πάσαι αι πηγαί της μεγάλης αβύσσου» «Και εσκεπάστηκαν πάντα τα όρη τα 

υψηλά τα υπό κάτω παντός τους ουρανού. Και απέθανε πάσα σαρξ, κινουμένη επί της γης» 

(Γένεση 7.19,21).  

Αν κρίνουμε από τις συνδυασμένες μαρτυρίες της Βίβλου, των παραδόσεων και των 

χρονικών αρχαίων λαών και από τα αρχαιολογικά και γεωλογικά στοιχεία, δύσκολα 

μπορούμε να αποφύγουμε το συμπέρασμα ότι ένας γιγαντιαίων διαστάσεων κατακλυσμός 

συνέβη πραγματικά. Στις γεωλογικές ενδείξεις θα πρέπει να προστεθούν και φαινόμενα όπως 

θαλασσίων οστράκων και οστών ψαριών σε βουνά, σαν αυτά δηλαδή που βρέθηκαν στο 

Αραράτ σε ύψος 10.000 ποδιών, σκελετοί φαλαινών στα Ιμαλάια και σπασμένα οστά ζώων 
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πολλών ειδών σε μεγάλους σωρούς σε βάραθρα και σε σπηλιές σε διάφορα μέρη. Είναι και 

αυτή μια πειστική απόδειξη για τον κατακλυσμό και την καταστροφή που άλλαξε τη γη όχι 

από ηφαιστειακή έκρηξη, χιονοθύελλες ξηρασίες κ.λπ. αλλά από τη δύναμη του νερού.  

Παρά την αυξημένη γνώση μας δεν μπορούμε να απαντήσουμε ικανοποιητικά στο 

ερώτημα πόση έκταση γης κατέλαβε ο κατακλυσμός. Πού πήγαν τα κατακλυσμιαία ύδατα; 

Το πιθανότερο είναι ότι άλλαξε η τοπογραφία της γης και ότι ένα μεγάλο μέρος των νερών 

βάθυνε και αύξησε τους ωκεανούς και δημιούργησε λίμνες, έτσι ώστε να φτάσουν να 

καλύψουν το 70 % της γης.  

Σχολιάζοντας το ζήτημα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι όσο μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι η ιστορία του Μ. Αλεξάνδρου είναι μύθος, άλλο τόσο μπορούμε να πούμε 

ότι ένα τέτοιας έκτασης καταστροφικό γεγονός είναι προϊόν φαντασίας. Τελικά, είναι ο 

κατακλυσμός αποτέλεσμα τυφλών, ανεξέλεγκτων φυσικών δυνάμεων νερών, βροχής ή 

θάλασσας, ή μια φυσική υπερφυσική καταστροφή που επιτέλεσε μια ανώτερη δύναμη, όπως 

επιμένει η Βίβλος και η αρχαία παράδοση. Αυτό είναι κάτι που, όσα χρόνια και αν περάσουν, 

καμία επιστημονική έρευνα δεν μπορεί να ερμηνεύσει, ξεφεύγει από τα όριά της κι αυτό 

γιατί, στο ασυνείδητο του ανθρώπου, έχει καταγραφεί ως θεομηνία. 
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Δάση και πλημμύρες: μια προσέγγιση 

Πλημμύρες υπήρχαν σχεδόν πάντα, από τότε που στον πλανήτη μας δημιουργήθηκαν το 

νερό και το έδαφος. Τα δάση εμφανίστηκαν αργότερα. Οι στενές σχέσεις που αναπτύχθηκαν 

μεταξύ του νερού, του εδάφους και των δασών οδήγησαν σε ένα ενιαίο δυναμικό σύστημα 

που αντιδρά σε εσωτερικές και εξωτερικές αλλαγές και εξελίσσεται στην πορεία του χρόνου. 

Οι άνθρωποι επίσης, που εμφανίστηκαν πολύ αργότερα, έγιναν μέρος αυτού του 

συστήματος και μάλιστα ανέπτυξαν τη δυνατότητα να προκαλούν έντονες εσωτερικές και 

εξωτερικές αλλαγές. 

Ως εκπαιδευτικοί ας ρωτήσουμε τις μαθήτριες και τους μαθητές μας: Ποιες είναι οι 

αλλαγές αυτές; Ή καλύτερα πώς επηρεάζουν οι άνθρωποι το σύστημα αυτό στο οποίο 

ανήκουν;  

Οι μικρές και οι μικροί μας ερευνητές μπορούν να ανακαλύψουν, για παράδειγμα, ότι οι 

άνθρωποι αλλάζουν άμεσα σε έναν τόπο το νερό, την ποσότητα και τη διαδρομή του, 

αλλάζοντας τον φυσικό ρου ενός ποταμού ή των χείμαρρων, αποστραγγίζοντας, κάνοντας 

γεωτρήσεις, αλλά και έμμεσα, για παράδειγμα, προκαλώντας μία κρίση στο κλιματικό 

σύστημα η οποία θα προκαλέσει έντονες κατακρημνίσεις ή τροποποιώντας το έδαφος, 

καλύπτοντάς το με άσφαλτο και τσιμέντο, μεταβάλλοντας τη μορφολογία του και τη 

συνεκτικότητά του, κ.ά. 

Αν εστιάσουμε την προσοχή μας ως ερευνητική ομάδα στο δάσος, θα ανακαλύψουμε 

πολλά στοιχεία, ιδιότητες και κυρίως αλληλεπιδράσεις. Θα παρατηρήσουμε ότι, όταν 

υπάρχει δάσος, το νερό δεν πέφτει με δύναμη πάνω στο έδαφος διαβρώνοντάς το, κάνοντας 

την απορροή προς τα κατάντη επικίνδυνη και καταστροφική. Θα διαπιστώσουμε ότι τα 

φύλλα των δέντρων, οι κορμοί και οι ρίζες συγκρατούν το νερό και σε έναν ορισμένο ρυθμό, 

αναλόγως και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του δάσους (σύνθεση ειδών, ηλικία, 

ανάγλυφο, μητρικό πέτρωμα κ.ά.), το διοχετεύουν κάτω από την επιφάνεια του εδάφους και 

τελικά στους υπόγειους υδροφορείς. Θα εξετάσουμε την υδρολογική, δηλαδή, επίδραση του 

δάσους, αλλά θα επεκταθούμε και στη μετεωρολογική και σε άλλες που αφορούν συνολικά 

το οικοσύστημα. 

Προτείνουμε, όμως, να μη μείνουμε εκεί. Να προσεγγίσουμε τη σχέση των ανθρώπων 

και του δάσους υπό το πρίσμα του φαινομένου «πλημμύρες» με όραμα την αειφορία. 

Θα ανακαλύψουμε τον σημαντικό ρόλο του δάσους στην ανθεκτικότητα των πόλεων, 

ιδιαίτερα ενόψει της αστάθειας που προκαλέσαμε στο κλιματικό σύστημα. Θα 

προσδιορίσουμε, δηλαδή, την προστατευτική λειτουργία του δάσους για το σύστημα πόλη, 

αλλά και για την ποιότητα ζωής, την κοινωνία μας και την οικονομία μας. 

Μακρά συζήτηση γίνεται για την αξία των δασών, ως φυσικοί πόροι και όχι ως ζώσες 

κοινότητες, ειδικά σε σχέση με την πόλη και τις πιέσεις που δέχονται από συμφέροντα που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη μιας πόλης. Ας συζητήσουμε με τις μαθήτριες και τους μαθητές 

μας, εκείνο το δάσος κοντά στην πόλη μας, παίζει κάποιον ρόλο στην ποιότητα της ζωής μας, 
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όσον αφορά τις πλημμύρες; Προστατεύει το σχολείο μας; Αν προσπαθούσαμε να 

εκτιμήσουμε την αξία του δάσους εκείνου, με ποια κριτήρια θα το κάναμε; Σε αυτά δεν θα 

περιλαμβάνονταν και όλα αυτά που αποφεύγουμε, δηλ. δεν συμβαίνουν με ισχυρή ένταση 

στην πόλη, εξαιτίας αυτού του δάσους; Η προστασία του συντελεί στην αειφόρο ανάπτυξη 

της πόλης μας, στην αειφόρο εξέλιξη του συνολικού συστήματος: νερό, έδαφος, δάσος, 

άνθρωποι; 

Προτείνουμε επίσης να συνεχίσουμε, ανακαλύπτοντας πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις 

για το αν θα διατηρηθεί ή όχι εκείνο το δάσος για την προστασία της πόλης από τις πιο 

σφοδρές επιπτώσεις της πλημμύρας. Ποιοι είναι ρόλοι των θεσμών, των κοινωνικών ομάδων, 

των μαθητών; Πώς μπορούμε να συμμετέχουμε ενεργητικά; Επηρεάζουν οι πράξεις μας και 

οι επιλογές μας σε διαφορετικά επίπεδα την κατάσταση και την εξέλιξη αυτού του 

συστήματος; 

Προτείνουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία με σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση 

δράσεων σχετικά με τα δάση και τις πλημμύρες, από την ολομέλεια. 
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Πλημμύρα και Θέατρο Forum 

Εισαγωγή 

Το Θέατρο Forum (FORUM THEATER), ή ανοιχτό θέατρο, ή θέατρο της αγοράς, είναι μια 

εναλλακτική, συμμετοχική μορφή θεάτρου κατά την οποία «ηθοποιοί» και κοινό 

αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα που απασχολεί την κοινότητα και αναζητούν μαζί 

εναλλακτικές λύσεις, τις οποίες δραματοποιούν. Το Θέατρο Forum είναι μία από τις μορφές 

του Θεάτρου του Καταπιεσμένου, που επινόησε ο Augusto Boal και βασίζεται σε μεγάλο 

βαθμό στις ιδέες του Paulo Freire για χειραφετική εκπαίδευση με στόχο την κοινωνική 

αλλαγή. 

Ως εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εκ φύσεως βιωματική και ομοδοσυνεργατική, 

προωθεί την κριτική και δημιουργική σκέψη και βοηθά τους συμμετέχοντες να 

ενδυναμωθούν για να αντιμετωπίσουν ως ενεργοί πολίτες τα προβλήματα της 

πραγματικότητας που βιώνουν.  

Πρόκειται για ένα πολύ αποτελεσματικό διδακτικό εργαλείο, αφού με την άμεση 

προσωπική συμμετοχική πρωτοβουλία, τη βιωματική επεξεργασία και την εσωτερίκευση των 

θεμάτων που τίθενται προς διερεύνηση, δημιουργούμε με παιγνιώδη και ανεπαίσθητο 

τρόπο απτές και ισχυρές παραστατικές εικόνες, ικανές να ευαισθητοποιήσουν τα μέλη της 

ομάδας και να τα οδηγήσουν στην υιοθέτηση επιθυμητών αρχών, αξιών και κανόνων. 

Φάσεις και στάδια υλοποίησης του FORUM THEATER 

Οι φάσεις υλοποίησης του FORUM THEATER μοιάζουν σε πολλά σημεία με τις φάσεις της 

μεθόδου project.  

Α΄ Φάση 

Στο πρώτο μέρος έχουμε την προετοιμασία θέτοντας το θέμα στην καθημερινή μας 

πραγματικότητα, αυτή δηλαδή που βιώνουν οι μαθητές/τριες. Γίνονται ελεύθερες 

συζητήσεις, ανταλλαγή πληροφοριών, αντιπαράθεση απόψεων, συγκεντρώνεται 

πληροφοριακό υλικό και γενικότερα οι μαθητές/τριες διερευνούν διεξοδικά το θέμα που 

τίθεται προς διερεύνηση. 

Τεχνικές: καταιγισμός ιδεών, εννοιολογικός χάρτης, βιβλιογραφική έρευνα, συζήτηση, 

διάλεξη, αντιπαράθεση, μέθοδος έρευνας μέσω ερωτήσεων από τους εκπαιδευόμενους, 

επισκόπηση απόψεων, ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη περιβαλλοντική 

ερμηνεία. Τίθενται ερωτήματα προς διερεύνηση για το πώς το θέμα επηρεάζει τη ζωή της 

πόλης, της γειτονιάς τους, της οικογένειάς τους και του σχολείου τους και για το πώς θα 

έπρεπε να δράσουν.  
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Δημιουργία γωνιάς διαδικτύου 

Ένα internet corner στο σχολείο μας 

Τα παιδιά (με μία ενδεχόμενη έντονη προσωπική εμπειρία), επισκέπτονται τη γωνιά 

διαδικτύου της τάξης τους ή το εργαστήριο πληροφορικής. Χωρίζονται σε ομάδες και 

αρχίζουν να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο για τις πλημμύρες (πλημμύρες στον 

κόσμο, στην περιοχή τους, κλιματική αλλαγή, τρόποι αντιμετώπισης κ.λπ.). Συγκεντρώνουν 

το υλικό των αναζητήσεών τους, το καταγράφουν και ανακοινώνουν σε ολομέλεια τις 

πληροφορίες που συγκέντρωσαν, ενημερώνοντας η μία ομάδα την άλλη. Αυτό σηματοδοτεί 

την έναρξη της διερεύνησης του θέματος και ακολουθεί μία μακρά περίοδος διαβουλεύσεων 

για την προετοιμασία επεξεργασίας του forum theater. 

Β΄ Φάση 

Στο δεύτερο και κεντρικό μέρος της υλοποίησης του FORUM THEATER συγκροτείται ένα 

θεατρικό εργαστήριο, με το κεντρικό θέμα να τίθεται προς διερεύνηση από τους ίδιους τους 

μαθητές. Δημιουργούνται αυτοσχέδια κείμενα, σκηνές, οι οποίες αποτελούν το κεντρικό 

σημείο εφαρμογής της μεθόδου, με τη βοήθεια, την καθοδήγηση και την υποστήριξη πάντοτε 

του Τζόκερ, ενός εμψυχωτή δηλαδή, ο οποίος συντονίζει τη δράση. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Θεατρικό βιωματικό εργαστήριο με χρήση τεχνικών FORUM THEATER - Παράδειγμα 

πρότασης συγκρότησης θεατρικού εργαστηρίου με θέμα: «Πλημμυρίσαμε;» 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

Πρόκειται για ένα θεατρικό εργαστήρι, στο οποίο με πολύ ευχάριστο και δημιουργικό 

τρόπο διερευνώνται όλα τα φλέγοντα θέματα που αφορούν στη σχέση του ανθρώπου με το 

περιβάλλον, με κατεύθυνση την αειφορική διαχείρισή του και ειδικότερα τη διαχείριση ενός 

σημαντικού ζητήματος, όπως αυτού των πλημμυρών. Εφαρμόζοντας τεχνικές FORUM 

THEATER του Augusto Boal, τα μέλη του εργαστηρίου εκφράζονται ελεύθερα και 

δημιουργικά, αποκομίζοντας μια πολύτιμη εμπειρία με πολλαπλή λειτουργική αξία. 

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να καταλήξει ο καθένας προσωπικά στη δική του αυτόνομη 

θέση σχετικά με το θέμα, γεγονός που θα του δώσει τη δύναμη να την υπερασπιστεί σθεναρά 

και με ισχυρή βάση. 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα και μαλακά 

παπούτσια. Αριθμός συμμετεχόντων 40 άτομα (το ανώτερο). Διάρκεια 2 ώρες. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Γνωριμία - Δημιουργία Ομοιογενούς Ομάδας 

Σχηματίζουμε κύκλο, παρακινώντας τα μέλη του εργαστηρίου να προσπαθήσουν να 

κάνουν έναν όσο γίνεται τέλειο κύκλο. Με συζήτηση ανακαλύπτουν τη σημασία του κύκλου 
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στη φύση, την τέχνη, το θέατρο, τη λογοτεχνία, τη ζωή. Καταλαβαίνουν όλοι ότι ο καθένας 

είναι ένα σημαντικό κομμάτι, ενός ακόμη σημαντικότερου συνόλου. Κοιτάζονται στα μάτια, 

επικοινωνούν και γνωρίζονται. Αρχικά λένε τα ονόματά τους με διάφορους τρόπους που τους 

προτείνουμε. Παίζουν παιχνίδια για να γνωριστούν και να επικοινωνήσουν καλύτερα. Εδώ 

προτείνεται το παιχνίδι «Όνομα και Χειρονομία» του Augusto Boal. 

2. Συγκέντρωση - Κίνηση - Ενεργοποίηση 

Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διαδικασία, κατά την οποία τα μέλη οδηγούνται στη 

συγκέντρωσή τους στην ομάδα, εξερευνούν τη δυναμική της κίνησής τους και ενεργοποιούν, 

δηλαδή ξυπνούν το σώμα τους για να μπορέσει να προετοιμαστεί, να ανταποκριθεί καλύτερα 

στη δράση που θα υπάρξει στη συνέχεια. Εδώ προτείνονται τα παιχνίδια «Γάτα και ποντίκι», 

«Ασπίδες και βόμβες» του Augusto Boal. 

3. Επικοινωνία - Εμπιστοσύνη - Συνεργασία 

Είναι το σημαντικότερο κομμάτι της δουλειάς μας, με ανυπολόγιστου μεγέθους ωφέλεια 

στήριξης των στόχων μέσα και έξω από την ομάδα, μέσα και έξω από το εργαστήριο. Τα 

παιχνίδια που προτείνονται βοηθούν τα μέλη της ομάδας να έρθουν σε μεγαλύτερη επαφή 

με το σώμα τους και το σώμα των άλλων, πράγμα που δημιουργεί μεγαλύτερη εμπιστοσύνη 

και ισχυρότερο αίσθημα ευθύνης. Ταυτόχρονα δημιουργείται ατμόσφαιρα παιχνιδιού και 

χαράς και ενισχύεται η ομαδικότητα στη λήψη αποφάσεων και η συνεργασία στη λύση 

προβλημάτων. Η συνεργασία και η εξέλιξή της είναι τα πρώτα και πιο βασικά στοιχεία που 

πρέπει να γίνουν απολύτως κατανοητά και να βιωθούν, για να καταστεί επιτυχημένος κάθε 

αυτοσχεδιασμός. Τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν, έτσι, να προσθέτουν δικές τους προτάσεις

σε αυτά που προτείνει ο άλλος και προωθούν, με αυτόν τον τρόπο, την αλλαγή και τη γόνιμη 

σύγκρουση που οδηγεί στην τελική σύνθεση της δουλειάς τους, χωρίς να εμποδίζουν την 

εξέλιξή της. Εδώ προτείνονται τα παιχνίδια «Κουβάρια και κόμποι», «Τρελά αυτοκίνητα», 

«Παλεύω για να μη νικήσω» του Augusto Boal. 

Προετοιμασία για την άσκηση θεατρικής δράσης του FORUM THEATER 

Θέατρο Εικόνων 

α) Η σωματοποίηση μιας έννοιας: Τα μέλη της ομάδας καλούνται να δώσουν με το σώμα 

τους την εικόνα μιας έννοιας σχετικής με το υπό διερεύνηση θέμα. Εδώ ο καθένας μπορεί να 

προβάλει τις προσωπικές απόψεις του και να διερευνήσει τις απόψεις των άλλων, χωρίς να 

έχουν ιδιαίτερη σημασία οι υποκριτικές ικανότητες του καθενός.  

β) Δημιουργώντας με τα σώματα των άλλων: Η ομάδα επιλέγει μια μορφή καταπίεσης 

(π.χ. ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών προβλημάτων). Κάποιος από την ομάδα 

δημιουργεί μια εικόνα, στήνοντας τους ηθοποιούς-θεατές σε συγκεκριμένη θέση και μετά το 

κοινό παρεμβαίνει, αν χρειαστεί, για να δημιουργηθεί μια όσο γίνεται πιο ρεαλιστική εικόνα. 

Καλούνται τώρα τα μέλη να αλλάξουν την εικόνα, με στόχο την ιδανική εικόνα στην οποία δε 

θα υπάρχει πια η καταπίεση.  
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γ) Πρωταγωνιστής - Ανταγωνιστής: Πρόκειται για καταστάσεις όπου υπάρχει ένας 

καταπιεζόμενος και ένας ή περισσότεροι καταπιεστές. Τα μέλη της ομάδας καλούνται ως 

πρωταγωνιστές να ξεπεράσουν την πίεση που δέχονται από τον ανταγωνιστή, προτείνοντας 

διάφορες εκδοχές και λύσεις, αξιολογώντας την καταπίεση που δέχονται και δοκιμάζοντας 

με διάφορους τρόπους να αλλάξουν ή να τροποποιήσουν έστω και λίγο τη συμπεριφορά του. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαγικές λύσεις! 

Άσκηση FORUM THEATER 

Τα μέλη της ομάδας παρακολουθούν μια μικρή παράσταση με δημιουργία από τους 

ίδιους τους μαθητές αυτοσχέδιων κειμένων σκηνών, που παρουσιάζουν μια κατάσταση στην 

οποία υπάρχει κάποια μορφή καταπίεσης σε σχέση με τις πλημμύρες. Στο τέλος της 

παράστασης γίνεται συζήτηση για το θέμα και για τις πιθανές λύσεις που θα αλλάξουν την 

πορεία των γεγονότων. 

Η παράσταση επαναλαμβάνεται και ανά πάσα στιγμή κάποιος από το κοινό μπορεί να 

φωνάξει STOP και να ανέβει στη σκηνή και να πάρει τη θέση του κεντρικού ήρωα για να 

αλλάξει τη συνέχεια της ιστορίας. Σε αυτή την περίπτωση ο θεατής γίνεται θεατής-ηθοποιός. 

Δεν απαιτείται να έχει εμπειρία ως ηθοποιός, αλλά ιδέες για να λυθεί αποτελεσματικά το 

πρόβλημα.  

Εδώ διερευνάται η σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, με κατεύθυνση την 

αειφορική διαχείρισή του και ειδικότερα ζητήματα διαχείρισης περιβαλλοντικών 

καταστροφών και ειδικότερα των πλημμυρών. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι μαγικές λύσεις! 

Σημειώνεται ότι στο FORUM THEATER, δε γίνονται δεκτές οι βίαιες πράξεις ως προτάσεις

για αλλαγή. 

Γ΄ Φάση 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος γίνεται συζήτηση, η οποία προσανατολίζεται στην 

κατάσταση της καταπίεσης που διερευνήθηκε, προκειμένου τα μέλη του εργαστηρίου να 

εμπλακούν σε διαδικασία προβληματισμού και μετά τη λήξη του εργαστηρίου και να 

ευαισθητοποιηθούν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.  

Η φάση αυτή μοιάζει με την τελευταία φάση της μεθόδου Project, όπου έχουμε 

συζητήσεις, διαλέξεις, αντιπαραθέσεις, επισκόπηση απόψεων, ανάλυση και διασαφήνιση 

των πληροφοριών που αποκτήθηκαν, προκειμένου οι μαθητές/τριες να τοποθετηθούν πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα που τίθεται προς διερεύνηση. Μπορούν να καταλήξουν και να 

υποβάλουν δικές τους προτάσεις σχετικά με αυτά που προέκυψαν από την προετοιμασία, 

την επεξεργασία του θέματος και την αντιμετώπισή του, να διατυπώσουν τα δικά τους 

συμπεράσματα υιοθετώντας στάσεις, αρχές και αξίες και προγραμματίζοντας τις δικές τους 

δράσεις και ενέργειες, παίρνοντας δηλαδή θέση απέναντι στο θέμα που τέθηκε προς 

διερεύνηση. 

Δευκαλίωνας: Εκπαίδευση για τις Πλημμύρες



49 

Τέλος, πρέπει να τονίσουμε ότι το FORUM THEATER αποτελεί ένα ανοιχτό πεδίο 

αντιπαράθεσης, καταγραφής απόψεων και ιδεών του σώματος προς διερεύνηση για το 

συγκεκριμένο θέμα με ελεύθερο και εποικοδομητικό τρόπο. Δεν κατακρίνει, δε λογοκρίνει, 

δεν επικρίνει τις απόψεις κανενός, απλώς τις καταγράφει δημιουργώντας έναν χάρτη για το 

τι επικρατεί στη σκέψη και στη συνείδηση των εμπλεκομένων σχετικά με το συγκεκριμένο 

θέμα. Βεβαίως ευπρόσδεκτο θα είναι το τελικό συμπέρασμα να καταλήγει σε κοινή 

συνισταμένη απόψεων, η οποία θα οδηγήσει και σε κοινές θέσεις του σώματος προς 

διερεύνηση απέναντι προς το συγκεκριμένο θέμα. 

Τεχνικές: συζήτηση, διάλεξη, αντιπαράθεση, επισκόπηση απόψεων, καταιγισμός ιδεών, 

ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, καθοδηγούμενη περιβαλλοντική ερμηνεία. 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ: Παρουσίαση της δράσης - Αναστοχαστική συζήτηση

Πρόσκληση για συζήτηση με την κοινωνία 

Μετά την εφαρμογή της κεντρικής δράσης του forum theater και της αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων από την ελεύθερη συζήτηση που ακολούθησε, τα παιδιά προβαίνουν σε μία 

δυναμική παρέμβαση προς τη συγκέντρωση γονέων του σχολείου. Ανακοινώνουν τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας του forum theater, εξηγούν τα ίδια τον ρόλο και τον σκοπό 

της δράσης τους για το συγκεκριμένο ζήτημα και ζητούν από τους γονείς τους ως ιδιώτες και 

ως εκπροσώπους φορέων, υπηρεσιών ή οργάνων, να λάβουν θέση και να αναλάβουν 

πρωτοβουλίες. 

Το forum theater και τα αποτελέσματά του, αποτελούν σημαντικό παράγοντα και δείκτη 

των αντιλήψεων της κοινότητας για το συγκεκριμένο ζήτημα. Η αξιοποίηση του 

συγκεκριμένου υλικού που προέκυψε από την αυθεντική επεξεργασία των δεδομένων μέσα 

από το forum theater, από τα παιδιά, αποτελεί τη δική τους παρέμβαση ως μέλη του 

συστήματος και την προσπάθεια αλλαγής ολόκληρου του συστήματος της τοπικής κοινωνίας, 

με στόχο μία θετικότερη προσέγγιση της τελευταίας, για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
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