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Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

Τίτλος 

Υιοθεσία  

∆ηµιουργός 

Μαρία ∆ρακάκη 

∆ιδακτικό αντικείµενο 

Νεοελληνική Γλώσσα 

(Προτεινόµενη) Τάξη 

Γ΄ ∆ηµοτικού  

Χρονολογία 

Νοέµβριος 2012  

∆ιδακτική/θεµατική ενότητα 

«Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού», ενότητα 1.4 Ο κόσµος γύρω µας, κεφάλαιο Πώς 

υιοθετήσαµε ένα κοµµάτι γης  

∆ιαθεµατικό 

Ναι 

Εµπλεκόµενα διδακτικά αντικείµενα 

Ι. Άλλα γνωστικά αντικείµενα 

   Εικαστικά 

ΙΙ. Ηµιτυπικές και άτυπες διαδικασίες εκπαίδευσης 

   Πολιτιστικά προγράµµατα  

Χρονική διάρκεια 

13+ διδακτικές ώρες  
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Χώρος 

Εντός σχολείου: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο ΤΠΕ 

Εκτός σχολείου: γειτονιά 

Εικονικός χώρος: ιστολόγιο τάξης  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και µαθητή   

Εξοικείωση µε την οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, εξοικείωση µε το διαδίκτυο, 

εξοικείωση µε βασικά προγράµµατα γενικού και εκπαιδευτικού λογισµικού. 

Εφαρµογή στην τάξη 

Εφαρµογή στην τάξη 

Το συγκεκριµένο σενάριο είναι πρόταση διδασκαλίας 

Το σενάριο στηρίζεται 

--- 

Το σενάριο αντλεί 

Το σενάριο αντλεί στοιχεία από σχέδιο εργασίας που έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει η 

δηµιουργός Μαρία ∆ρακάκη το σχολικό έτος 1997-1998 µε θέµα «Υιοθεσία 

Νεωρίων» µε µαθητές της Γ΄ τάξης του 8
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Χανίων στο πλαίσιο 

του προγράµµατος: «ΜΕΛΙΝΑ: Εκπαίδευση και Πολιτισµός». 

Β. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το φυσικό περιβάλλον γύρω µας είναι πηγή ζωής και οµορφιάς. Προστατεύοντας το 

περιβάλλον προστατεύουµε τη ζωή. Σκοπός του σεναρίου είναι οι µαθητές να 

εντρυφήσουν µε αφορµή το φυσικό περιβάλλον στην έννοια της υιοθεσίας γενικότερα 

και στην πολλαπλή αξιοποίησή της στην ελληνική γλώσσα µε την έννοια της 

προστασίας έµψυχων και άψυχων στοιχείων του περιβάλλοντος.   
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Γ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύλληψη και θεωρητικό πλαίσιο 

Το διαδίκτυο και οι ΤΠΕ σαφώς δεν έχουν τη δυνατότητα από µόνα τους να 

επιλύσουν ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα. Μπορούν όµως να προκαλέσουν αλυσίδες 

αντιδράσεων που θα ασκήσουν πίεση στα κέντρα λήψης αποφάσεων και εποµένως να 

συµβάλλουν στην επίλυση ενός προβλήµατος. Καθώς έχουν το πλεονέκτηµα της 

ταχύτητας και της πολυτροπικότητας, µπορούν να παίξουν σηµαντικό ρόλο στην 

ευαισθητοποίηση του κοινού και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ο άνθρωπος 

κυνηγός επιβίωσε µέσα στη φύση µαθαίνοντας να δουλεύει µε τη φύση. Ο άνθρωπος 

της αγροτικής και της βιοµηχανικής εποχής έφτασε συχνά να συµπεριφέρεται ενάντια 

στη φύση. Όµως ο σηµερινός πολίτης πρέπει να ζήσει σε αρµονία µε το περιβάλλον 

σε συνθήκες ανάπτυξης και ταυτόχρονα σεβασµού όλων των µορφών ζωής σε όλη τη 

γη, αλλά και των δηµιουργηµάτων τους. Η καλλιέργεια ατοµικής και κοινωνικής 

ευθύνης, αυτοπειθαρχίας και ανάληψης δράσης για τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά 

ζητήµατα είναι το ζητούµενο σε µια εποχή ανισοτήτων και περιβαλλοντικής 

υποβάθµισης.  

∆. ΣΚΕΠΤΙΚΟ-ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ ΤΟΥΣ 

Η ευρύτερη κοινωνική και οικονοµική κρίση θέτει σε κρίση τη µορφή και λειτουργία 

του δηµόσιου χώρου. Ιδέες και πολιτικές προσαρµοσµένες στις νέες συνθήκες 

διαβίωσης καθορίζουν τον σχεδιασµό του, ενώ έκτακτες και ασυνεχείς λειτουργίες 

επιβάλλουν αλλαγές στη µορφή του ή απλά στις συνειδήσεις των χρηστών του. Το 

παλαιό ενσωµατώνεται στο νέο ανασκευάζοντας και επαναπροσδιορίζοντας τον 

δηµόσιο χώρο που εµπεριέχει τον χρόνο: παρελθόν, παρόν, µέλλον συνυπάρχουν και 

συνδιαλέγονται ή θέτουν και φιλοξενούν ερωτήµατα για διάλογο. Ένα παραµεληµένο 

πάρκο, ένα ξεχασµένο µνηµείο, ένας υποτιµηµένος δηµόσιος χώρος µπορούν να 

λειτουργήσουν ως αφετηρία για προβληµατισµό και πρωτοβουλίες για συσπείρωση 
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και αλλαγή σε βραχυπρόθεσµη βάση και ενδεχοµένως µακροπρόθεσµα για 

διαµόρφωση αξιών και στάσεων για ένα αειφόρο µέλλον. Η έννοια της αειφορίας 

καλεί σε µια βαθιά επαναθεώρηση του τρόπου µε τον οποίο αναπτύσσεται ο 

ανθρώπινος πολιτισµός. Προσδιορίζει αλλαγές στα πεδία της οικονοµίας, της 

πολιτικής και της κοινωνίας και γενικότερα αλλαγές στον τρόπο που 

αντιλαµβανόµαστε την κοινωνία και τη φύση. «Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν 

ικανοποιεί τις σύγχρονες ανάγκες, χωρίς να µειώνει τις δυνατότητες των µελλοντικών 

γενεών να καλύψουν δικές τους ανάγκες» (WCED 1987), αλλά «και βελτιώνει την 

ποιότητα ζωής στο πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των 

οικοσυστηµάτων που υποστηρίζουν τη ζωή» (IUCN, UNEP και WWF 1991) όπως 

επισηµαίνεται στο Βασικό Επιµορφωτικό Υλικό του Μείζονος Προγράµµατος 

Επιµόρφωσης (βλ. σχετική βιβλιογραφία). Η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη 

«αποβλέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους να αναπτύξουν συµπεριφορές, δεξιότητες 

και γνώσεις, για να προβαίνουν σε τεκµηριωµένες αποφάσεις προς όφελος των ίδιων 

και άλλων, τώρα και για το µέλλον, και να ενεργούν σύµφωνα µε τις αποφάσεις 

αυτές» (UNESCO 2007). 

Επιδιώκεται λοιπόν οι µαθητές να προβληµατιστούν για τους δηµόσιους 

χώρους της περιοχής τους, να αποκτήσουν στάσεις ευαισθητοποίησης και φροντίδας 

σε ζητήµατα αισθητικής και προστασίας δηµόσιων χώρων. Επίσης, να αναπτύξουν 

δεξιότητες επιχειρηµατολογίας για τη διεκδίκηση ενός συλλογικού αιτήµατος, καθώς 

και αξιοποίησης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών για την ταχύτερη και 

αποτελεσµατικότερη διάχυσή του. 

Οι στόχοι αναφέρονται σε γνώσεις, στάσεις και δεξιότητες που πρέπει να 

αποκτήσουν οι µαθητές. Ειδικότερα οι στόχοι του σεναρίου για το µάθηµα της 

γλώσσας και το κεφάλαιο που προσεγγίζεται είναι οι εξής και διακρίνονται σε:  
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Γνώσεις για τον κόσµο, αξίες, πεποιθήσεις, πρότυπα, στάσεις ζωής 

• Ευαισθητοποίηση για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής 

κληρονοµιάς του τόπου, αλλά και της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

• Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και διαµόρφωση στάσεων και αξιών για 

ένα αειφόρο µέλλον. 

• Ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον και διαµόρφωση στάσεων για την 

προστασία και την αισθητική του. 

• Γνωριµία µε την ιστορία µνηµείου και της περιοχής όπου ζουν.  

• Αναζήτηση πληροφοριών για συγκεκριµένες θεµατικές.  

• Επίλυση ενός προβλήµατος, οργάνωση δράσεων διαφορετικών οµάδων για 

έναν κοινό σκοπό.  

• Καλλιέργεια ατοµικής και κοινωνικής ευθύνης, αυτοπειθαρχίας και ανάληψης 

δράσης για συλλογικά ζητήµατα. 

• Καλλιέργεια της πολιτειότητας (της ιδιότητας του ενεργού πολίτη) σε θέµατα 

που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.   

• Εξοικείωση µε τις αλλαγές ενός χώρου στον χρόνο. 

• Συνειδητοποίηση της αρχής ότι ο άνθρωπος µπορεί µε την παρέµβασή του να 

βελτιώσει το περιβάλλον στο οποίο ζει. 

Γνώσεις για τη γλώσσα  

• ∆ιατύπωση επιχειρηµάτων για την υποστήριξη µιας πρότασης µε γραπτό ή 

προφορικό λόγο. 

• Άσκηση συγγραφής επιστολής για τη διεκδίκηση ενός συλλογικού αιτήµατος. 

• Ορθογραφία ουδέτερων ουσιαστικών σε -ι και –ο και ρηµάτων σε –ίζω. 

• Εξοικείωση µε στρατηγικές επίλυσης ενός προβλήµατος (κατευθυντικός 

λόγος).  

• Κλίση ουδέτερων ουσιαστικών σε –ο.  



 

 

 

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 
Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευµάτων, Πολιτισµού 

& Αθλητισµού 

MIS: 296579 – Π.3.2.1: Εκπαιδευτικά σενάρια και µαθησιακές δραστηριότητες 

 Γ΄ ∆ηµοτικού «Υιοθεσία» 

Σελίδα 8 από 19 

 

• Άσκηση στην κατανόηση διαδικασιών. 

• Εξοικείωση µε το κειµενικό είδος της επιχειρηµατολογίας. 

• Αντιστοίχιση συνώνυµων λέξεων. 

• Εξοικείωση µε την επιλογή και οµαδοποίηση λέξεων, µε τα σώµατα κειµένων, 

τον περιληπτικό λόγο των ορισµών και µε τις στρατηγικές εντοπισµού λέξεων 

(αλφαβητική κατάταξη και εύρεση). 

Γραµµατισµοί 

• Κριτικός στοχασµός για την αποτελεσµατικότερη διεκδίκηση συλλογικού 

αιτήµατος για τη βελτίωση της αισθητικής και της λειτουργικότητας ενός 

δηµόσιου χώρου µε αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. 

• Ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικού εγγραµµατισµού.  

• Εξοικείωση µε τη χρήση βασικών Web 2.0 εργαλείων και αξιοποίησή τους για 

την υποστήριξη επίτευξης συγκεκριµένων στόχων όπως λ.χ. της ταχύτερης 

διάχυσης ενός συλλογικού αιτήµατος ή µιας συλλογικής απόφασης. 

• Συνειδητοποίηση της χρησιµότητας διαδικτυακού χάρτη.  

• Ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης δεδοµένων σε ιστότοπο.  

• Συνειδητοποίηση της προστιθέµενης αξίας της φωτογραφίας για το 

περιεχόµενο ενός κειµένου. 

• Εξάσκηση στη χρήση ηλεκτρονικού λεξικού.  

∆ιδακτικές πρακτικές 

Οι διδακτικές πρακτικές συνοψίζονται στο Ε. 

Ε. ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Αφετηρία 

Η ιδέα «Το σχολείο υιοθετεί ένα µνηµείο» ξεκίνησε το 1992 στη Νάπολη της Ιταλίας 

µε στόχο την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε ζητήµατα προστασίας της 
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πολιτιστικής κληρονοµιάς. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής, 150 σχολεία έθεσαν 

υπό την προστασία τους ισάριθµα µνηµεία, ανέλαβαν δηλαδή την πολύπλευρη µελέτη 

και στη συνέχεια την ανάδειξή τους στην ευρύτερη τοπική κοινότητα. Η επιτυχία που 

γνώρισε η προσπάθεια αυτή µέσα από τη βαθµιαία εµπλοκή όχι µόνο των µαθητών 

και των εκπαιδευτικών τους αλλά και των γονέων, συγγενών και περιοίκων οδήγησε 

στην ιδέα εφαρµογής της σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το πολιτισµικό ίδρυµα ΠΗΓΑΣΟΣ 

ανέλαβε µε την οικονοµική υποστήριξη της ευρωπαϊκής επιτροπής την τριετή 

πιλοτική εφαρµογή της ιδέας «Το σχολείο υιοθετεί ένα µνηµείο» σε 15 πόλεις της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης µεταξύ των οποίων και η Αθήνα. Για την Αθήνα επιλέχτηκαν 

δέκα αντιπροσωπευτικά µνηµεία του ιστορικού της κέντρου από τρεις µεγάλες 

ιστορικές περιόδους (αρχαιότητα, Βυζάντιο, νεότερα χρόνια) που υιοθετήθηκαν από 

ισάριθµα σχολεία. Στη συνέχεια οι υιοθεσίες µνηµείων αποτέλεσαν αφετηρία και 

πλαίσιο για σχέδια εργασίας που υλοποιήθηκαν µε πρωτοβουλίες εκπαιδευτικών σε 

σχολεία της πειραµατικής εφαρµογής του προγράµµατος «ΜΕΛΙΝΑ: Εκπαίδευση και 

Πολιτισµός». Το συγκεκριµένο σενάριο είναι δυνατό να µετεξελιχθεί σε διαθεµατικό 

σχέδιο εργασίας µε πολλαπλές επιδιώξεις που θα προσανατολίζονται στην προστασία 

και ανάδειξη ενός ξεχασµένου µνηµείου που γειτνιάζει χωρικά µε το σχολείο και 

συνδέεται µε την τοπική ιστορία. Αν όχι, γιατί δεν υπάρχει διαθέσιµος χρόνος ή άλλοι 

παράγοντες δεν ευνοούν, παραµένει ως πρόταση µαθησιακής διαδροµής για την 

προσέγγιση της έννοιας της υιοθεσίας ενός έµψυχου ή άψυχου στοιχείου του 

περιβάλλοντος. 

Σύνδεση µε τα ισχύοντα στο σχολείο 

Με το συγκεκριµένο σενάριο, το οποίο αφορµάται από το κεφάλαιο «Πώς 

υιοθετήσαµε ένα κοµµάτι γης» («Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού», ενότητα 1.4 Ο κόσµος 

γύρω µας, σ.64-65) που περιγράφει την υιοθεσία ενός «κοµµατιού γης», οι µαθητές 

εισάγονται στην ανάπτυξη της βασικής δοµής του κειµενικού είδους της 
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επιχειρηµατολογίας και ασκούνται στην κατανόηση διαδικασιών, αλλά και σε 

στρατηγικές επίλυσης προβλήµατος (κατευθυντικός λόγος).   

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Οι µαθητές µε την αξιοποίηση των ΤΠΕ εµπεδώνουν την αρχή ότι ο άνθρωπος µπορεί 

µε την παρέµβασή του να βελτιώσει το περιβάλλον µέσα στο οποίο ζει, αλλά και να 

διεκδικήσει αποτελεσµατικότερα και ταχύτερα την ποιότητα του.  

Κείµενα 

Ιστοσελίδες 

«Παγκόσµια πολιτισµική κληρονοµιά», από την UNESCO 

«Ελληνικά µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς», από τον κόµβο Οδυσσέας του 

ΥΠΘΠΑ  

Βίντεο 

«Γίνε ανάδοχος παιδιού», τηλεοπτική διαφήµιση από την ActionAid. 

«Αη Γιάννης Μπιτζελών», βίντεο αγνώστου 

 

∆ιδακτική πορεία/στάδια/φάσεις 

1ο δίωρο: «Τι σηµαίνει υιοθεσία;» 

Οι µαθητές παροτρύνονται, χωρισµένοι σε οµάδες, να επισκεφτούν την πύλη 

ελληνικής γλώσσας www.greek-language.gr και να αξιοποιήσουν την αναζήτηση σε 

λεξικά. 

Πληκτρολογούν τη λέξη υιοθεσία και στη συνέχεια, αφού εµφανιστεί η 

ερµηνεία της λέξης, γίνεται συζήτηση στην ολοµέλεια για την εµπειρία των µαθητών 

από περιπτώσεις υιοθεσίας. Η υιοθεσία µπορεί να αναφέρεται σε περίπτωση 

υιοθεσίας στο οικογενειακό περιβάλλον, σε φροντίδα ζώου, φροντίδα παιδιού από 
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την Αφρική, κ.λπ.). Γίνεται προσπάθεια δηλαδή να ανιχνευτεί η προϋπάρχουσα 

γνώση των παιδιών και η σύνδεση µε τις προσωπικές τους εµπειρίες.  

Στη συνέχεια, όλες οι οµάδες παροτρύνονται να τσεκάρουν την εντολή 

«αποστολή στα σώµατα». Με αυτόν τον τρόπο θα προσεγγίσουν διάφορα είδη 

κειµένων  που εµπεριέχουν τη λέξη υιοθεσία. Κάθε οµάδα ανατρέχει σιωπηρά στα 

σώµατα κειµένων και στη συνέχεια καλείται, µετά από µεταξύ τους συζήτηση και 

προβληµατισµό, να παρουσιάσει σε ποιά είδη κειµένων παρατίθεται η λέξη υιοθεσία. 

Ο δάσκαλος παροτρύνει κάθε οµάδα να παρουσιάσει προφορικά την περίπτωση του 

είδους κειµένου (καλλιτεχνική είδηση, σχόλιο, κοινωνικό ρεπορτάζ, κ.λπ.) που τους 

τράβηξε το ενδιαφέρον, αποδίδοντας το συνολικό νοηµατικό περιεχόµενό του και να 

αιτιολογήσει µε επιχειρήµατα την επιλογή τους. 

Στη συνέχεια, οι µαθητές προσεγγίζουν το κεφάλαιο «Πώς υιοθετήσαµε ένα 

κοµµάτι γης» («Γλώσσα Γ΄ ∆ηµοτικού, ενότητα 1.4 Ο κόσµος γύρω µας, σ. 64-65) 

και εντοπίζουν οµοιότητες και διαφορές µε βάση τη µελέτη της έννοιας της υιοθεσίας 

που προηγήθηκε µε την περίπτωση υιοθεσίας του παλιού οικοπέδου. Για 

ενεργοποίηση του διαλόγου ο δάσκαλος µπορεί να προβάλλει επίσης το video από το 

YouTube «Γίνε ανάδοχος παιδιού». 

Ενδεικτικές ερωτήσεις που ο δάσκαλος µπορεί να υποβάλλει στους µαθητές 

είναι οι εξής: Τι σηµαίνει η φράση «γίνε ανάδοχος»; Πώς την καταλαβαίνεις; Έχει 

σχέση µε την έννοια της υιοθεσίας, όπως τη µελέτησες στα Λεξικά στην Πύλη της 

Ελληνικής Γλώσσας; 

 

2ο δίωρο: Η δική µας πρόταση υιοθεσίας 

Μετά την οικειοποίηση της έννοιας της υιοθεσίας και την προσέγγιση διαφόρων 

περιπτώσεων υιοθεσίας στο προηγούµενο δίωρο, ο εκπαιδευτικός φέρνει στην 

ολοµέλεια την ιδέα της υιοθεσίας ενός ανάλογου χώρου από την τάξη. 

Προσδιορίζονται τα κριτήρια για µια τέτοια ενέργεια. ∆ηλαδή να είναι σε 
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εγκατάλειψη και να χρειάζεται φροντίδα-παρέµβαση, να είναι κοντά στο σχολείο 

τους, ώστε να µπορούν να το φροντίζουν έµπρακτα, και να είναι δηµόσιος χώρος, 

δηλαδή να µην ανήκει σε έναν µόνο πολίτη-ιδιώτη.  

Κάθε οµάδα αναλαµβάνει να προβληµατιστεί να συζητήσει τις σκέψεις της και 

να κάνει την πρότασή της στην τάξη. Εργαλείο για τη διασφάλιση των κριτηρίων που 

αναφέρθηκαν είναι η προσωπική τους εµπειρία, αλλά και η χρήση του Google Earth 

(επιλογή χάρτες), uα τους βοηθήσει σε πρώτη φάση να διαπιστώσουν και να 

αξιολογήσουν την εγγύτητα µε το σχολείο τους ως µια προσπάθεια αρχικής 

εξοικείωσης µε οδικό χάρτη. Επιπλέον, να αποτυπώσουν τη διαδροµή από το σχολείο 

στον χώρο που επέλεξαν. Οι προτάσεις των οµάδων παρουσιάζονται στην ολοµέλεια 

και η κάθε οµάδα επιχειρηµατολογεί για την επιλογή της µε βάση τα κριτήρια που 

τέθηκαν. Είναι προφανές ότι κάποιες προτάσεις είναι δυνατό να συµπίπτουν. Αν 

παρόλα αυτά δεν υπάρξει πρόταση για υιοθεσία που να συγκεντρώνει τα κριτήρια 

που ορίστηκαν, ο εκπαιδευτικός µπορεί να προσανατολίσει τα παιδιά στην επιλογή 

ξεχασµένου µνηµείου. Έτσι, η πρόταση αυτή γίνεται αφορµή για την προσέγγιση µιας 

νέας έννοιας, αυτής του µνηµείου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς, αλλά και της 

παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς που προφανώς δεν είναι οικεία στα παιδιά 

αυτής της ηλικίας. Επισκέπτονται τις ιστοσελίδες «Παγκόσµια πολιτισµική 

κληρονοµιά» της UNESCO και «Ελληνικά µνηµεία παγκόσµιας κληρονοµιάς» στον 

κόµβο του ΥΠΘΠΑ Οδυσσέας  και αντλούν πληροφορίες για τη σηµασία του 

µνηµείου, αλλά και της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς. 

Στο σηµείο αυτό ο εκπαιδευτικός µπορεί να προβάλει επίσης από την 

ιστοσελίδα του ∆ήµου, στον οποίο ανήκει το σχολείο, εικόνες από µνηµεία της 

περιοχής, ώστε να ενεργοποιήσει περισσότερο την περιέργεια και το ενδιαφέρον των 

παιδιών από το οικείο τους περιβάλλον ή να αξιοποιήσει τον πολιτιστικό χάρτη της 

Ελλάδας πηγαίνοντας στον πολιτιστικό χάρτη της Ελλάδας στον κόµβο Οδυσσέας.  
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3ο δίωρο: Παιχνίδι ρόλων 

Στο ξεκίνηµα του δίωρου προβάλλεται το video «Άη Γιάννης Μπενιζέλων» από το 

YouTube για το µικρό εκκλησάκι του Αη Γιάννη που βρίσκεται ξεχασµένο στον 

χώρο των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Πειραιά. Ο Άγιος Ιωάννης στον Ελαιώνα, στην 

περιοχή του Αιγάλεω, είναι µία βυζαντινή εκκλησία του 14
ου

 αι. µ. Χ. ∆εν την 

επισκέπτεται κανείς, πέρα από κάποιους φορείς της 1
ης

 Εφορίας Βυζαντινών 

Αρχαιοτήτων ή του ∆ήµου Αιγάλεω (κι αυτό πολύ σπάνια). Οι κάτοικοι της περιοχής 

δε γνωρίζουν καν την ύπαρξή του. Οι µαθητές παροτρύνονται να προσέξουν τα 

ερωτήµατα που διατυπώνονται στο video. Μετά την προβολή οι µαθητές 

αναλαµβάνουν να πάρουν µέρος σε ένα παιχνίδι ρόλων όπου θα υποδυθούν οµάδες 

πολιτών που σχετίζονται µε το ζήτηµα που θέτει το video. Ενδεικτικά οι οµάδες 

µπορεί να είναι :  

1) Πολίτες ενεργοί 

2) Τοπικές αρχές 

3) Πολίτες αδιάφοροι 

4) Οµάδα παρέµβασης φροντίδας του µνηµείου 

Μετά το παιχνίδι ο εκπαιδευτικός-εµψυχωτής συζητά µε τους µαθητές για το 

πώς κάθε οµάδα υποστήριξε τα επιχειρήµατά της µέσα από τον ρόλο της. Στη 

συνέχεια, προτρέπει να συµπληρώσουν την άσκηση «Η τάξη µου αποφασίζει» στη 

σελίδα 48 από το τετράδιο εργασιών Γλώσσας Γ΄ ∆ηµοτικού. Ως χώρο προστασίας 

προκειµένου να είναι σε θέση να διατυπώσουν αυθεντικές απαντήσεις στα ερωτήµατα 

της άσκησης επιλέγουν ενδεικτικά (και µόνο για τις ανάγκες της άσκησης) το 

εκκλησάκι που είδαν στο video. Μετά την ολοκλήρωση της άσκησης οι µαθητές, 

αφού έχουν ασκηθεί στη δοµή της επιχειρηµατολογίας, αποφασίζουν την επιλογή του 

χώρου από την περιοχή τους που θα υιοθετήσουν ως τάξη. Η επιλογή γίνεται από τις 

προτάσεις που έχουν καταθέσει ως οµάδες οι µαθητές κατά τη διάρκεια του 2
ου

 

δίωρου. 
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4
ο
 δίωρο: επίσκεψη στον χώρο υιοθεσίας 

Οι µαθητές επισκέπτονται τον χώρο που αποφάσισαν να προστατέψουν και να 

αναδείξουν. Η οδηγία είναι κάθε οµάδα να φωτογραφίσει σηµάδια εγκατάλειψης που 

χρήζουν παρέµβασης. Απαραίτητη προϋπόθεση κρίνεται στη δραστηριότητα αυτή οι 

µαθητές να έχουν εξοικειωθεί µε το κοντινό, µεσαίο και µακρινό κάδρο (βλ. 

λεπτοµέρειες και ενδεικτικά παραδείγµατα στο κείµενο του Μένη Θεοδωρίδη 

Γνωριµία µε τη «φωτογραφική έκφραση» για παιδιά δηµοτικού)  

Η επίσκεψη στον χώρο µπορεί να αξιοποιηθεί και για τη συλλογή δεδοµένων 

που αφορούν στην ιστορία του ( π.χ. σύντοµη συνέντευξη από τους περαστικούς για 

τη λειτουργία του χώρου στο πέρασµα του χρόνου). 

Οι φωτογραφίες µεταφέρονται στην τάξη, εισάγονται στον υπολογιστή και 

προβάλλονται για συζήτηση και σχολιασµό. Επιλέγονται για εκτύπωση εκείνες που 

σύµφωνα µε τη γνώµη όλων αποτυπώνουν επιτακτική την ανάγκη φροντίδας του 

χώρου.  

 

5ο δίωρο: Έκθεση εικαστικής φωτογραφίας - εκστρατεία ευαισθητοποίησης 

Οι µαθητές παροτρύνονται να κάνουν προέκταση κάδρου µε εικαστική αποτύπωση. 

Τους ζητείται να προεκτείνουν τη φωτογραφία, αφού την κολλήσουν σε µεγαλύτερο 

λευκό χαρτί ή καµβά, µε δικό τους σχέδιο και να προσθέσουν ζωγραφίζοντας τα 

στοιχεία εκείνα που θεωρούν ότι θα βελτιώσουν την αισθητική και τη λειτουργία του 

χώρου. Οδηγός για αυτή τη δραστηριότητα αποτελεί η φαντασία τους και φυσικά η 

προσωπική τους πρόταση που διατυπώνουν εικαστικά σε αυτή τη φάση για τη 

φροντίδα του χώρου. Οι δηµιουργίες των µαθητών είναι δυνατό να αποτελέσουν µια 

συλλογή για έκθεση φωτογραφίας της τάξης που θα ευαισθητοποιήσει το σύνολο του 

µαθητικού πληθυσµού του σχολείου, αλλά και τις οικογένειές τους και µέσω αυτών 

την τοπική κοινωνία. Με αφορµή την έκθεση φωτογραφίας οι µαθητές αναλαµβάνουν 

να γράψουν ανοιχτή επιστολή προς τις τοπικές αρχές για την ανάγκη µέριµνας για τον 
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χώρο η οποία αναρτάται στο blog του σχολείου και παραδίδεται στον εκπρόσωπο των 

τοπικών αρχών που προσκαλείται για να δει την έκθεση. 

Επίσης δεσµεύονται να ενηµερώνουν µε newsletter που θα αναρτάται σε 

εβδοµαδιαία βάση στο blog του σχολείου για τα βήµατα που γίνονται για την 

ανάδειξη και φροντίδα του χώρου µετά την πρωτοβουλία της υιοθεσίας του από τους 

ίδιους. 

 

6ο δίωρο: Πινακίδες στον χώρο  

Οι µαθητές, προκειµένου να ευαισθητοποιήσουν τους περαστικούς για τη φροντίδα 

του χώρου που υιοθέτησαν, αναλαµβάνουν να φιλοτεχνήσουν πινακίδες τις οποίες θα 

τοποθετήσουν σε συγκεκριµένα σηµεία του χώρου. Με αφορµή αυτή την 

πρωτοβουλία συζητούν για τη λειτουργία των πινακίδων και της σήµανσης σε έναν 

δηµόσιο χώρο. Εργάζονται στις σελίδες 46 και 47 του τετραδίου εργασιών Γλώσσας 

Γ΄ ∆ηµοτικού και στη συνέχεια, αφού εµπεδώσουν την αναγκαιότητα σύντοµης και 

εύληπτης γραφής σε µια πινακίδα, επεξεργάζονται τις πινακίδες που θα τοποθετήσουν 

στον χώρο που υιοθέτησαν µε αξιοποίηση του κειµενογράφου (Word). Επιµελούνται. 

επίσης. γραφιστικά τα γραπτά κείµενά τους µέσω της εντολής word art και εισάγουν 

εικόνες και σύµβολα είτε από αρχείο έτοιµων εικόνων clip art είτε από σάρωση, 

προκειµένου να ενισχύσουν το λεκτικό µήνυµα των πινακίδων τους. 

 

7ο και 8ο δίωρο: δηµιουργία µικρής ταινίας animation για ευαισθητοποίηση και 

προβολή  

Στα δίωρα αυτά οι µαθητές παροτρύνονται να δηµιουργήσουν µια µικρή ταινία 

animation µε απλά υλικά από τη σχολική τους καθηµερινότητα και το φυσικό 

περιβάλλον (πλαστελίνη, µικροαντικείµενα της σχολικής ζωής, φύλλα λουλουδιών, 

πετρούλες, ξυλαράκια κλπ.), προκειµένου να διαµορφώσουν το σκηνικό και τους 

ήρωες του σεναρίου της ταινίας. Η ταινία θα επιδιώξει να αναδείξει ένα µήνυµα 
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ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάγκη ενεργούς 

στάσης του ανθρώπου για τη συνεχή φροντίδα του µε αφορµή την παραµέληση του 

χώρου που υιοθέτησαν. 

H τεχνική της κινούµενης εικόνας (animation) επιλέγεται για τη δραστηριότητα 

αυτή επειδή είναι απλή και δοκιµασµένη στις µαθητικές κοινότητες µε εξαιρετικά 

αποτελέσµατα. Η ταινία δηµιουργείται εικόνα-εικόνα δηλαδή καρέ –καρέ, όπως 

λέγεται στην κινηµατογραφική γλώσσα, ως εξής: 

Οι µαθητές φωτογραφίζουν κάθε πόζα του αντικειµένου 3 ή 4 φορές µε µικρές 

διαφορές µε ψηφιακή φωτογραφική µηχανή, αποθηκεύουν τις φωτογραφίες 

στον σκληρό δίσκο, στη συνέχεια τις ενοποιούν σε κάποιο πρόγραµµα µοντάζ 

(movie maker) µε τη µορφή συνεχόµενης κίνησης και τέλος τις προβάλλουν 

απλά µε κάποιο ψηφιακό πρόγραµµα προβολής βίντεο, όπως το media player. 

Με ψηφιακό κασετόφωνο µπορούν να ηχογραφήσουν, επίσης, το ηχητικό 

περιβάλλον της ταινίας (φωνές ηρώων, φυσικούς ήχους κ.λπ.) και να το 

ενσωµατώσουν παράλληλα µε την προβολή των φωτογραφιών τους. 

Η ταινία µπορεί να αναρτηθεί στο ιστολόγιο του σχολείου, αλλά και να προβληθεί σε 

εκδήλωση του σχολείου για ανατροφοδότηση της ενεργοποίησης της τοπικής 

κοινωνίας, αλλά και ευρύτερου κοινού για την προστασία ανάλογων δηµόσιων 

χώρων παραµεληµένων. Περισσότερα για την τεχνική animation βήµα προς βήµα στη 

σελίδα www.siakasanimation.com 

 Ως παράδειγµα ταινιούλας ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον animation µε 

αποκλειστική δηµιουργία από µαθητές δηµοτικού σχολείου, ο εκπαιδευτικός µπορεί 

να προβάλλει την ταινία «31
ος

 αιώνας» οµάδας µαθητών ΣΤ΄ τάξης του 19
ου

 

∆ηµοτικού Σχολείου Χανίων (επισυνάπτεται µε το παρόν σενάριο). 
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ΣΤ. ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

∆εν χρησιµοποιήθηκαν στο παρόν σενάριο 

Ζ. ΑΛΛΕΣ ΕΚ∆ΟΧΕΣ 

Το σενάριο µπορεί, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, να µετεξελιχθεί σε ένα project µε 

πολλαπλές διαστάσεις και διάρκεια ενός σχολικού έτους, µε επισκέψεις σε χώρους 

πολιτισµικής αναφοράς (ιστορικό αρχείο, δηµοτική βιβλιοθήκη, εφορεία 

αρχαιοτήτων, κ.λπ.) που θα βοηθήσουν τα παιδιά να διερευνήσουν και να αναδείξουν 

την ιστορία του µνηµείου στο πέρασµα του χρόνου και να διαµορφώσουν τις 

προτάσεις  τους για τη σύγχρονη χρήση του. Για παράδειγµα, ενδεικτικές θεµατικές 

που µπορεί να απασχολήσουν τις οµάδες:  

1
η
 οµάδα: Τέχνη και τεχνίτες (το χτίσιµο του µνηµείου- ιστορικό και 

κοινωνικό πλαίσιο-πώς και γιατί χτίστηκε) 

2
η
 οµάδα: Τότε (η ζωή και η δράση στον χώρο του µνηµείου στο παρελθόν) 

3
η
 οµάδα: Από τότε µέχρι σήµερα (οι διάφορες χρήσεις στο πέρασµα του 

χρόνου) 

4
η
 οµάδα : Η ζωή και η δράση στον χώρο του µνηµείου σήµερα 

5
η
 οµάδα: Μνηµείο και περιβάλλον (κίνδυνοι, συντήρηση, επισηµάνσεις, 

προτάσεις)  

6
η
 οµάδα: Λαογραφικά και λογοτεχνικά του µνηµείου (ιΙστορίες, παραδόσεις, 

λογοτεχνικά κείµενα και λέξεις που συνδέονται µε το µνηµείο) 

7
η
 οµάδα: Τέχνη και µνηµείο (καλλιτέχνες που εµπνεύστηκαν από το µνηµείο) 

Η. ΚΡΙΤΙΚΗ 

Για την εφαρµογή του σεναρίου είναι απαραίτητη η εξοικείωση των µαθητών µε 

ψηφιακά µέσα και η εργασία σε οµάδες. Από τον βαθµό εξοικείωσής τους και την 

εµπειρία του εκπαιδευτικού-εµψυχωτή εξαρτάται και η τήρηση του προβλεπόµενου 
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χρόνου εφαρµογής. Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται κατά τη 

διάρκεια της εφαρµογής του σεναρίου πραγµατοποιείται µε τη συµπλήρωση από 

όλους τους µαθητές της τάξης, αλλά και του σχολείου, ενός ερωτηµατολογίου. Το 

ερωτηµατολόγιο αναλαµβάνει να διαµορφώσει οµάδα έργου από την τάξη που 

αποτελείται από εκπροσώπους των µικρότερων οµάδων δράσης που δούλεψαν κατά 

τη διάρκεια εφαρµογής του σεναρίου. Περιλαµβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου που 

σχετίζονται µε τις σηµασίες των εννοιών που προσεγγίστηκαν καθώς και ερωτήσεις 

ανοικτού και κλειστού τύπου που αφορούν σε στάσεις ευαισθητοποίησης για το 

περιβάλλον και την αειοφορία.  
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