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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Σα ηειεπηαία ηξία ρξόληα πξαγκαηνπνηνύκε ζην ζρνιείν καο (ΣΔΔ Δηδηθήο Αγσγήο Α΄ 

& Β΄ Βαζκίδαο Πάηξαο) πξνγξάκκαηα Π.Δ. κε καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο 

αλάγθεο. Σνλ πξώην ρξόλν (2009-2010) μεθηλήζακε κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηελ αλαθύθισζε. Σνλ δεύηεξν ρξόλν (2010-2011) ζπλερίζακε κε 

ηελ Αλαθύθισζε σο Αλζξώπηλν Γηθαίσκα. Σελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά (2011-

2012 αζρνιεζήθακε κε ηελ αλαδήηεζε ηεο θξπκκέλεο ελέξγεηαο ζην ηαμίδη ησλ 

αλαθπθιώζηκσλ πιηθώλ. ηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Π.Δ. κε ηίηιν: 

ΑΝΑΚΤΚΛΧΗ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟ ΓΙΚΑΙΧΜΑ - «AΝΑΚΤΚΛΧΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ», ζέζακε 

σο ζηόρνπο ηελ απόθηεζε από ηνπο καζεηέο γλώζεσλ θαη επαηζζεζίαο γηα ην 

πεξηβάιινλ, ηε βειηίσζε ηθαλνηήησλ θαη ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε δπλαηνηήησλ 

θαη δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ κέζα από ελέξγεηεο θαη 

δξάζεηο ηεο αλαθύθισζεο. ηεξηδόκελνη ζηε βησκαηηθή κάζεζε, ζηε δξακαηνπνίεζε 

ηεο δηδαζθαιίαο, ζηα παηρλίδηα ξόισλ γηα ηελ έθθξαζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ κειώλ ηεο νκάδαο ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηέρλε θαη ζπγθεθξηκέλα ην 

θνπθινζέαηξν σο κέζν έθθξαζεο, δεκηνπξγίαο θαη αλάπηπμεο ηεο πξνζσπηθόηεηαο.  

Οη καζεηέο/ηξηέο καο κε ηηο εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, δεκηνύξγεζαλ ηηο δηθέο ηνπο 

θνύθιεο από αλαθπθιώζηκα πιηθά θαη πξνρσξήζακε όινη καδί ζην ζηήζηκν ηνπ έξγνπ 

κε ηε ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ, ηελ θαηαζθεπή ησλ ζθεληθώλ, ηελ επηινγή ηεο κνπζηθήο. 

Σειηθό πξντόλ ηεο όιεο πξνζπάζεηαο ήηαλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό πνπ πξνέθπςε κε ηε 

κνξθή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ (video ησλ παξαζηάζεσλ) θαη παξακπζηνύ 

βαζηζκέλνπ ζην ζελάξην ηεο παξάζηαζεο ηνπ θνπθινζεαηξηθνύ θαη ηεο εηθνλνγξάθεζεο 

ηνπ από καζεηή ηεο νκάδαο. 
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ΔΙΑΓΧΓΗ  
ηελ πξνζπάζεηα καο λα βξεζεί έλα ειθπζηηθφ κέζν πνπ ζα θξαηνχζε δσεξφ θαη 

ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ καο ζην πξφγξακκα ηεο Π. Δ. θαη πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ θαηαλνεηέο νη έλλνηεο «Μείσζε –Δπαλαρξεζηκνπνίεζε -Αλαθχθισζε» 

θαζψο θαη ε έλλνηα ηεο αλαθχθισζεο σο αλζξψπηλν δηθαίσκα, νδεγεζήθακε ζηε 

θαηαζθεπή θνχθιαο απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο 

θνπθινζεαηξηθνχ. Μεηακνξθψζακε άρξεζηα θαη θζελά πιηθά απφ ζθνππίδηα 

(απνξξίκκαηα), ζε ρξεζηηθά πνιχηηκα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ θνπθινεζνπνηψλ 

καο. Γηακνξθψζακε ην ραξαθηήξα ησλ θνπθινεξψσλ απφ ην ρξψκα, ην κέγεζνο θαη 

ηε κνξθή ηνπ θεθαιηνχ πνπ είλαη ην θέληξν ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο έθθξαζεο ζην 

καγηθφ θφζκν ηνπ θνπθινζέαηξνπ. Παξνπζηάζακε ηνπο θνπθινήξσεο καο 

δσληαλεχνληαο πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο (Μαγνπιηψηεο,  2006). 

 

ΔΝΑΤΜΑ  
     Οη εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ ζε δηάθνξεο θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο 

ηνπ ζρνιείνπ καο, ιεηηνχξγεζαλ σο πξνυπάξρνπζα εκπεηξία θαη έδσζαλ ην έλαπζκα 

γηα ηε δεκηνπξγία θαη θαηαζθεπή θνπθινεξψσλ θαη θνπθινζεαηξηθνχ. 

 

ΥΔΓΙΑΜΟ 
Ζ Πεξηβαιινληηθή Αγσγή ζπληειεί ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη ελζσκάησζε ησλ 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ζηελ ελίζρπζε πξσηφγλσξσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ζηελ 

ςπρνινγηθή ηνπο σξίκαλζε ζηελ άκεζε επαθή κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηνπο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. πληειεί κε ηελ ελεξγφ 

ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα θαιχηεξε δσή (Εσδηάηνπ, Παζζά, 

ηαπξφπνπινο,  2009).  

ηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζθνπφο καο ήηαλ λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο καο 

ηελ έλλνηα ηεο αλαθχθισζεο σο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Υξεζηκνπνηήζακε ηελ ηέρλε 

εθαξκφδνληαο ηε δηαδηθαζία ηεο εηθαζηηθήο δεκηνπξγίαο θαη δψζακε ηε δπλαηφηεηα 

ζηνπο καζεηέο καο λα εθθξάζνπλ ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο θφζκν ρσξίο λα ηνπο 

κεηαθέξνπκε άγρνο γηα ην αηζζεηηθφ απνηέιεζκα.  

Λάβακε ππφςε φηη γηα ηελ αγσγή ησλ καζεηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, 

ε δξακαηνπνηεκέλε δηδαζθαιία ζπγθεληξψλεη πνιιά πιενλεθηήκαηα πνπ θακηά άιιε 

κέζνδνο-αξρή δηδαζθαιίαο δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη. Γηεπθνιχλεη ηελ πξαμηαθή 

κάζεζε (κάζεζε κε ηελ πξάμε θαη ηα πξάγκαηα ) θηλεηνπνηεί ην ελδηαθέξνλ γηα 

εξγαζία, εληζρχεη ηε ζέιεζε γηα πξνζπάζεηα, εμαζθαιίδεη ηελ πξνζδνθία ηεο 

επηηπρίαο θαη αλαγλψξηζεο, αλαπηχζζεη ηελ ζπλεξγαηηθφηεηα θαη θνηλσληθφηεηα ησλ 

παηδηψλ, δηεγείξεη ην ζπλαίζζεκα θαη ην θαηεπζχλεη ζε ζθνπνχο ζπλεηδεηνχο θαη 

δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηεο 

δσήο (ηαχξνπ, 1985).  Άιισζηε ε δξακαηνπνίεζε πξνηξέπεη ζε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη απηνζρεδηαζκφ (Άιθεζηεο, 1999).  Ζ εξγαζία κε δξακαηνπνίεζε γηα παηδηά κε 

εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ρξεηάδεηαη πξνγξακκαηηζκφ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

δαζθάινπ/εκςπρσηή ν νπνίνο πξέπεη λα γλσξίδεη ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπ φζν γίλεηαη 

θαιχηεξα απφ ηελ αξρή. ε ηη εμειηθηηθφ επίπεδν βξίζθνληαη, αλ έρνπλ 

απηνπεπνίζεζε, ηη ζρέζεηο ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα κέιε (Άιθεζηηο, 1998). 

Υξεηάζηεθε ινηπφλ λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν καο απφ απηφλ ηνπ  δαζθάινπ 

ζε εκςπρσηή, ζπλεξγάηε ησλ καζεηψλ θαη ηζφηηκν κέινο ηεο νκάδαο.  

Καηαιήμακε ζην φηη ην θνπθινζέαηξν κέζα απφ ην παηγλίδη, ηελ θίλεζε, ηελ 

δξακαηνπνίεζε θαη ηε ζεαηξηθή ζπγγξαθή ζελαξίνπ, ζα βνεζνχζε ζηελ θαηαλφεζε 

ησλ αθεξεκέλσλ ελλνηψλ πνπ πξαγκαηεπφηαλ ην ζέκα καο, ζηελ νιφπιεπξε θαη 



 

 

αξκνληθή αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπο, ζηελ θαιχηεξε ελζσκάησζε ηνπο ζηε 

ζρνιηθή δσή θαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία - κε βειηίσζε ηεο απφδνζεο ηνπο ζε 

φια ηα καζήκαηα - θαη ηέινο  ζηελ αξκνληθή ζπκβίσζε ηνπο κε ηε καζεηηθή 

θνηλφηεηα θαη γεληθφηεξα κε ην θνηλσληθφ ζχλνιν. 

 

ηόσοι 
Οη ζηφρνη πνπ ζέζακε ήηαλ νη καζεηέο: 

 Να απνθηήζνπλ γλψζεηο θαη επαηζζεζία γηα ην πεξηβάιινλ  

 Να βειηηψζνπλ ηηο ηθαλφηεηεο επηθνηλσλίαο 

 Να  αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

 Να κάζνπλ λα δηεξεπλνχλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αλαθχθισζε  ζην θνληηλφ ηνπο πεξηβάιινλ 

 Να  ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη ε αλαθχθισζε είλαη αλζξψπηλν δηθαίσκα  

 Να αμηνπνηήζνπλ ηνλ θφζκν ηνπ παξακπζηνχ θαη ηεο θαληαζίαο γηα λα δείμνπλ 

ζε φινπο  φζα έκαζαλ γηα ηελ αλαθχθισζε  

  Να αιιάμνπλ ζηάζε δσήο φζνλ αθνξά ηελ αλαθχθισζε   

  Να πείζνπλ ηνπο γχξσ, φηη ε αλαθχθισζε είλαη ην πην απιφ πξάγκα πνπ κπνξείο 

λα θάλεηο γηα λα βνεζήζεηο εκέλα αιιά θαη ΔΔΝΑ! 

 

Δπγαλείο μάθηζηρ  
Σν θνπθινζέαηξν είρε πξνηαζεί ζαλ ηδέα απφ ηνπο ππεπζχλνπο Π.Δ ηνπ Ννκνχ 

καο θαηά ηε ζπλεξγαζία καο κε ζθνπφ ην ζηήζηκν ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη γεληθφηεξα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα εθαξκφδακε ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο.  Μαο 

θέληξηζε ην ελδηαθέξνλ γηαηί ήηαλ έλαο αξθεηά έμππλνο ηξφπνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξνζσπηθφηεηαο, ησλ ζπλαηζζεκάησλ αιιά θαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ πλεχκαηνο 

ησλ καζεηψλ καο γλσξίδνληαο ηηο δπζθνιίεο θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο.  

 

Γιαηί ηελικά επιλέξαμε ηο κοςκλοθέαηπο; 
 Γηα λα νξγαλψζνπκε φια απηά πνπ κάζακε γηα ηελ κείσζε-

επαλαρξεζηκνπνίεζε-αλαθχθισζε θαη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα 

 Γηα  λα  εθθξάζνπκε ην ζπλαηζζεκαηηθφ καο θφζκν  

 Γηα λα επαλαρξεζηκνπνηήζνπκε πιηθά κε θαληαζία θαη ρηνχκνξ  

 Γηα λα δείμνπκε έλαλ θαιιηηερληθφ ηξφπν πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη 

θνχθιεο πνπ  εκείο θηηάμακε 

 Γηα λα παίμνπκε ξφινπο πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα  θαηαιάβνπκε ηνλ εαπηφ 

καο  αιιά θαη ηνλ θφζκν πνπ καο πεξηβάιιεη 

 Γηα λα επαηζζεηνπνηήζνπκε ηε ζθέςε καο ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν ιφγνο 

 Γηα λα παξαθηλήζνπκε  ηνπο θίινπο, ηηο νηθνγέλεηεο θαη ηνπο ζπκπνιίηεο καο  

 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ 
ηηο πξψηεο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο καο  πξνζπαζήζακε λα δεκηνπξγεζεί 

παηδαγσγηθφ θιίκα ειεπζεξίαο, επηθνηλσλίαο, ζπλεξγαζίαο θαη λα βειηησζνχλ νη 

δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ, πξνάγνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα θαη 

ζπνπδαηφηεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, κε επηιεγκέλεο βησκαηηθέο αζθήζεηο γηα 

εκςχρσζε νκάδσλ (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ,  2003). 

ε θάπνηεο απφ ηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο καο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζεαηξηθφ παηγλίδη κε ηε βνήζεηα ησλ Τπεχζπλσλ ηεο Π. Δ. ηνπ λνκνχ καο, κε ζηφρν 

ηελ πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ καο. 

Δθαξκφζακε επίζεο ηα παηρλίδηα ξφισλ, ηα νπνία αλαπαξηζηνχλ πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. ΄ απηά θαζέλαο κπνξεί λα πξνβάιεη ηηο 



 

 

πξνζσπηθέο απφςεηο ηνπ θαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ ρσξίο λα έρνπλ 

ηδηαίηεξε ζεκαζία νη ππνθξηηηθέο ηθαλφηεηεο. Με ηα παηρλίδηα ξφισλ εληζρχεηαη ε 

πξσηνβνπιία, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε νκάδεο λα επεμεξγαζηνχλ ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο π.ρ. θνηλσληθά πξνβιήκαηα, πεξηβαιινληηθά ζέκαηα 

θ.α., θαη ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Γθφβαο, 2003).  
 

  
 

Εικόνα 1: Βησκαηηθέο αζθήζεηο - Θεαηξηθφ παηρλίδη 

 

ηε ζπλέρεηα ε επίζθεςε ζην θαξλαβαιηθφ εξγαζηήξη ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ καο 

έδσζε έκπλεπζε γηα ηα ζρεδία πνπ αθνξνχζαλ ηηο θνχθιεο θαη νδήγεζε ζε εηθαζηηθέο 

δεκηνπξγίεο κέζα απφ ηηο νπνίεο θαηαιάβακε πσο ε λεθξή χιε μαθληθά αλαζηαίλεηαη, 

απνθηά δσή , πιν-πνηήηαη. 
 

 
 

Εικόνα 2:Καξλαβαιηθφ εξγαζηήξη ηνπ δήκνπ Παηξέσλ 
 

ε αίζνπζα ηνπ ζρνιείνπ καο ζηήζεθε εξγαζηήξην γηα θαηαζθεπή θνχθιαο γηα 

θνπθινζέαηξν απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά. Μάζακε ηνλ ηξφπν θίλεζεο ηεο θνχθιαο 

(ζε φξζηα ζέζε θαη νη θηλήζεηο ηεο λα γίλνληαη κε νηθνλνκία θαη φηαλ ρξεηάδεηαη). 

πλερίζακε κε πξφβεο θηλεζηνινγίαο θαη επεμεξγαζία φζνλ αθνξά ην κνπζηθφ ραιί 

ηεο παξάζηαζήο καο. Οη καζεηέο εθπαηδεχηεθαλ ζηηο θηλήζεηο ηεο θνχθιαο, ζε 

αλάινγεο θσλέο πνπ ζα απνθάιππηαλ ηνπο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ. Καηαλφεζαλ φηη 

νη ζθέςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα, νη θαηαζηάζεηο  εθθξάδνληαη πξψηα κε ηηο θηλήζεηο θαη 

κεηά κε ην ιφγν. 
 

  
 

Εικόνα 3: Μαζαίλνπκε λα δίλνπκε δσή ζε θνχθιεο 



 

 

ςγγπαθή ζεναπίος  
Ζ πινθή ηνπ έξγνπ θαη ν ηίηινο «ε Μάγηζζα νπ-Μνπ-Σνπ» πξνέθπςε απφ ηε 

ζπλεξγαζία εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ. ηεξίρηεθε ζε κάγνπο, θάζηξα, πχξγνπο, 

ίληξηγθεο, κίζε, εγσηζκνχο, δήιηεο, αξάρλεο, βφηαλα, δπλάκεηο ηνπ θαθνχ αιιά θαη 

επγέλεηα ςπρήο, ζσθξνζχλε, επσδηέο ηεο θχζεο, θηιία, πξνζθνξά θαη έλα 

επηπρηζκέλν ηέινο φπσο ηαηξηάδεη ζηα παξακχζηα κε λίθε ηνπ θαινχ, λίθε ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Γηαιέμακε λα θξχβεη κπζηήξην θαη ην επελδχζακε αλάινγα, φζνλ 

αθνξά ην ρψξν, ηηο ζρέζεηο, ηηο πξάμεηο (θηλήζεηο θαη ιφγηα) θαη ηηο θπζηνγλσκίεο ησλ 

εξψσλ. εκεηψζακε πνηα είλαη ηα βαζηθά γεγνλφηα ηνπ έξγνπ πνπ δηαδξακαηίδνληαη 

κέρξη ην ηέινο ηνπ. Έηζη είρακε έλαλ θακβά πνπ πάλσ ηνπ θηλεζήθακε γηα λα 

ρηίζνπκε ηνπο βαζηθνχο ραξαθηήξεο ησλ εξψσλ καο: 

 Σε κηθξή καο κάγηζζα νπ Μνπ Σνπ, ε νπνία κε ζεηηθή ελέξγεηα εκπλέεη ηνπο 

γχξσ ηεο, κεηψλεη ην ελεξγεηαθφ ηεο απνηχπσκα, επαλαρξεζηκνπνηεί ηα 

ζθνππίδηα ηεο κε δεκηνπξγίεο πξνζθνξάο ζηνπο θίινπο ηεο.  

 Σε κάγηζζα Μπνχξδνπ Μπνχξδνπ, ε νπνία κε ηνλ εγσηζηηθφ ηεο ραξαθηήξα 

θαη ηε ζηελνθεθαιηά ηεο εκπνδίδεη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνπο άιινπο λα 

λνηαζηνχλ γηα ην πεξηβάιινλ θαηαπαηψληαο έλα αλζξψπηλν δηθαίσκα ηνπο.  

 

Καηαζκεςή κούκλαρ και ζκηνικών 
ρεδηάζακε ηηο θνχθιεο κε βάζε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά. πγθεληξσζήθακε 

ηδηαίηεξα ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θεθαιηνχ ηεο θνχθιαο πνπ είλαη ην δπλαηφ ζεκείν ηνπ 

ζψκαηνο ηεο ην θέληξν ηεο επηθνηλσλίαο θαη έθθξαζεο. Σν ρξψκα, ην κέγεζνο θαη ε 

κνξθή ηνπ θεθαιηνχ έπαημαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ραξαθηήξα ηνπ θνπθινήξσα. Σα 

καιιηά, ηα κάηηα, ην ζηφκα θηι. ζπλέβαιιαλ επίζεο ζηελ απφδνζε ησλ ιεπηνκεξεηψλ 

ηεο έθθξαζεο (Μαγνπιηψηεο, 2006). Ζ θαηαζθεπή ηεο θνχθιαο ήηαλ γηα 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ραξά δεκηνπξγίαο θαη έθθξαζεο ζπλαηζζεκάησλ, ρσξίο 

λα καο δεκηνπξγεζεί θαζφινπ άγρνο θαη αλαζθάιεηα θαηά ηε ζπιινγή ησλ πιηθψλ, 

εθφζνλ απηά βξίζθνληαλ γχξσ καο θαη ηα κεηακνξθψζακε πάξα πνιχ εχθνια απφ 

ζθνππίδηα (απνξξίκκαηα) ζε ρξεζηηθά πνιχηηκα πιηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ 

θνπθινεζνπνηψλ καο. Νήκαηα, ξνχρα, θαπέια, ζθνπθηά, θνπκπηά, παληά θαη άιια 

άρξεζηα πιηθά επηζηξαηεχηεθαλ γηα λα δεκηνπξγεζνχλ νη θνπθινήξσεο καο θαη δελ 

έκεηλε παξά λα ηνπο δνζνχλ νη θαηάιιεινη ξφινη γηα λα δσληαλέςνπλ, λα 

απνθηήζνπλ ςπρή. εκαληηθφ ξφιν ζηε δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ καο έπαημε θαη ε 

δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ ζθεληθνχ ρψξνπ, ην θάζηξν ηεο κάγηζζαο νπ Μνπ 

Σνπ, ν ρψξνο φπνπ ζπλέβαηλαλ νη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο ηνπ καγηθνχ θφζκνπ ηνπ 

έξγνπ καο. Δλψ θαηαζθεπάζηεθαλ αληηθείκελα απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά, πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά ην μεδίπισκα ηεο πινθήο ηεο ηζηνξίαο ηνπ θνπθινζέαηξνπ. 

Ο θσηηζκφο θαη ηα ερεηηθά εθέ ήξζαλ λα πξνζζέζνπλ ζηε κπζηεξηψδε αηκφζθαηξα. 
 

 
 

Εικόνα 4: Δξγαζηήξην θαηαζθεπήο θνχθιαο 

 



 

 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΟΤΚΛΟΘΔΑΣΡΙΚΟΤ ΔΡΓΟΤ 
Ζ νκάδα καο παξνπζίαζε ην θνπθινζεαηξηθφ έξγν 

1. ην 23o ΤΝΔΓΡΗΟ  INEPS (Γηεζλέο Γίθηπν ρνιείσλ θαη Πξνγξακκάησλ 

Παξαγσγηθήο Μάζεζεο - International Network of Productive Schools & Projects) 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα , απφ 30 Απξηιίνπ – 5 Μαΐνπ 2011. Πνπ 

δηνξγαλψζεθε απφ ηνλ INEPS θαη ηελ «Κίλεζε ΠΡΟΣΑΖ γηα έλα άιιν ηξφπν 

δσήο» κε ζπλεξγαζία ηνπ Κέληξνπ Πξφιεςεο Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ Ν. Αραταο  

θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα απφ ηηο 30 Απξηιίνπ σο ηηο 5 Ματνπ 2011, κε 

ηε ζηήξημε ηνπ Ο.ΚΑ.ΝΑ. πγθεθξηκέλα ζηηο 2 Μαΐνπ δηνξγαλψζεθε επίζθεςε 

ησλ ζπλέδξσλ ζηνπο ρψξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο.   

 2. ην 8
ν
 Μαζεηηθφ πλέδξην κε ζέκα «Αλζξψπηλα δηθαηψκαηα & Πεξηβάιινλ» πνπ  

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Ματνπ 2011 ζηελ Πάηξα, ζηνλ πνιπρψξν Πνιηηεία απφ 

ην Σκήκα Π. Δ. ηεο Γ. Γ. Δ.  Ν. Αραΐαο.  

     Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ απνδνρή θαη ηελ ηδηαίηεξα ζεηηθή αληίδξαζε ησλ 

καζεηψλ Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηνπ Ννκνχ πνπ ζπκκεηείραλ ζην παξαπάλσ 

ζπλέδξην. Μεηά ην ηέινο ηεο παξάζηαζεο ρξεζηκνπνηψληαο ην ζθεληθφ καο σο 

δηαδξαζηηθφ εξγαιείν αθνχ ην πεξηεξγάζηεθαλ κε ελδηαθέξνλ, εθθξαζηήθαλ θαη 

απηνί δεκηνπξγηθά παίδνληαο κε ηνπο θνπθινήξσεο καο. 

3. ηελ ηειηθή γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ καο 14 Ηνπλίνπ 2011 ζην ιατθφ ζεαηξάθη ζηελ 

Πάηξα. 
 

 
 

Εικόνα 5: Παξνπζίαζε θνπθινζεαηξηθνχ 

 

ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ 
Μεηά απφ ηηο παξαπάλσ παξνπζηάζεηο, ην θνπθινζεαηξηθφ έξγν, απνηππψζεθε 

έληνλα ζηε κλήκε ησλ καζεηψλ παξακέλνληαο ζέκα ζπδήηεζεο θαη ηελ επφκελε 

ζρνιηθή ρξνληά. Γνλείο θαη καζεηέο καο εμέθξαζαλ έληνλα ηελ επηζπκία ηνπο λα 

θαηαγξαθεί ε εκπεηξία απηή θαη λα δεκηνπξγεζεί έλα έληππν-παξακχζη βαζηζκέλν ζην 

ζελάξην. Καζνξηζηηθφο παξάγνληαο φκσο ζηε δεκηνπξγία ηνπ, ήηαλ ν ελζνπζηαζκφο, ε 

αθνζίσζε θαη ε θαηαλάισζε ρξφλνπ απφ καζεηή ηνπ ηνκέα Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ, ν 

νπνίνο έθαλε ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ ζελαξίνπ, ελζπκνχκελνο ηηο παξαζηάζεηο πνπ είρε 

παξαθνινπζήζεη.  
Έηζη δεκηνπξγήζεθε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ-παξακχζη, βαζηζκέλν ζην ζελάξην ηνπ 

θνπθινζεαηξηθνχ θαη ηελ εηθνλνγξάθεζε ηνπ καζεηή καο, ζε ειεθηξνληθή θαη έληππε 

κνξθή. Απηφ ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ παξνπζηάζηεθε, ηελ Σεηάξηε 9 Μαΐνπ 2012, ζε 

έθζεζε δεκηνπξγηψλ  (πίλαθεο – αθίζεο, ξνκπνηάθη απφ αλαθπθιψζηκα πιηθά, παξακχζη 



 

 

νπ-Μνπ-Σνπ) ζην 9
ν 

Μαζεηηθφ πλέδξην κε ζέκα «Παξαγσγηθέο Γηαδηθαζίεο & 

Πεξηβάιινλ » πνπ νξγαλψζεθε απφ  ηε Γ. Γ. Δ. Αραΐαο, Σκήκα Π. Δ. ζηνλ Πνιπρψξν 

Πνιηηεία ηεο Πάηξαο. Καζψο θαη ζηελ ηειηθή γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ καο  ηε Γεπηέξα 25 

Ηνπλίνπ 2012.  

 

 
 

 
Εικόνα 6: Δηθνλνγξάθεζε - Παξακχζη 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΑ 
 Αλαθαιχςακε ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο κάζεζεο 

 Τηνζεηήζακε ην δεκνθξαηηθφ δηάινγν  

 Δθαξκφζακε ηελ βησκαηηθή κάζεζε  

 Αγγίμακε ηε γλψζε κε ηξφπν επράξηζην, πξνζηηφ, ειθπζηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ 

 Αλαπηχμακε ζπλαηζζήκαηα απηνπεπνίζεζεο θαη ζεβαζκνχ ζηελ άπνςε ηνπ 

άιινπ 

 Βειηηψζακε ηηο δηαπξνζσπηθέο καο ζρέζεηο πεηπραίλνληαο ηελ αιιειναπνδνρή 

 Κηλεηνπνηήζακε ζψκα θαη πλεχκα κε παηρλίδηα δεκηνπξγηθφηεηαο θαη θαληαζίαο   

 Μνηξαζηήθακε φζα κάζακε κε θίινπο, γνλείο θαη κέιε ηεο θνηλφηεηάο καο  

 Δδξαηψζακε ζηάζεηο δσήο  

 

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 
Δπραξηζηνχκε ζεξκά : 

 ηνπο Τπεχζπλνπο Π. Δ. Γ.Γ.Δ. Ν. Αραΐαο Παπατσάλλνπ Ησάλλα θαη Βιάρν 

Ησάλλε, φρη κφλν γηα ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ θαη ηελ θαζνδήγεζε  αιιά  

θπξίσο γηα ηελ πξνζσπηθή επαθή θαη παξνπζία ζην ζρνιείν καο 

 ηνλ Γηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ καο πνπ αξρηθά καο παξφηξπλε λα αζρνιεζνχκε κε 

πξφγξακκα Π. Δ. θαη ζηε ζπλέρεηα καο δηεπθφιπλε θαη καο ζηήξηδε ζηηο δξάζεηο 

πινπνίεζεο ησλ πξνγξακκάησλ καο 

 όλοςρ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ΣΔΔ  Δηδηθήο  Αγσγήο  Α΄ &  Β΄ Βαζκίδαο Πάηξαο 

γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπο ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο  θαη ηδηαίηεξα ηνπο: 

 θ. Φηιηππφπνπιν Δπζηάζην ΠΔ19  γηα ηελ βηληενζθφπεζε ησλ παξαζηάζεσλ, 

 θ. Νηθήηα ηέθαλν ΠΔ18.01 γηα ηελ θαηαζθεπή ζθεληθνχ – θάζηξνπ κε καζεηέο 

ηνπ Σκήκαηνο Δθαξκνζκέλσλ Σερλψλ θαζψο θαη ηελ επηκέιεηα ηεο έληππεο 

έθδνζεο ηνπ εηθνλνγξαθεκέλνπ θεηκέλνπ. 

 θα Ρεληδή Μαξία ΠΔ06 γηα ηελ κεηαγιψηηηζε ηνπ ζελαξίνπ ζηα Αγγιηθά θαη ηελ 

κεηάθξαζε ζην αθξναηήξην ηνπ 23oπ ΤΝΔΓΡΗΟΤ  INEPS.  

 ηνλ καζεηή σηεξφπνπιν Δπζηάζην γηα ηελ ππέξνρε εηθνλνγξάθεζε πνπ 

νδήγεζε ζηελ έληππε έθδνζε ηνπ παξακπζηνχ.  

 ηοςρ αγαπημένοςρ μαρ μαθηηέρ πνπ δέρηεθαλ λα ζπκκεηέρνπλ  ζην 

πξφγξακκα θαη έδεημαλ ελζνπζηαζκφ, δεκηνπξγηθφηεηα θαη ζέιεζε γηα νκαδηθή εξγαζία!  
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