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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σν πξόγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ «Οη Αγξη-άλζξσπνη,
Πνιίηεο ηνπ κέιινληνο» ζρεδηάζηεθε από ηελ παηδαγσγηθή νκάδα ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ κε
ζηόρν ηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά
δεηήκαηα ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή ηνπο. Απεπζύλεηαη ζε
καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ (Δ΄, Σ΄) θαη ηνπ Γπκλαζίνπ. Έρεη ηε
κνξθή δηαδξαζηηθήο παξνπζίαζεο θαη ζηελ ζρνιηθή ηάμε πινπνηείηαη σο ηειεπαηρλίδη.
Όινη νη καζεηέο/ηξηεο ζπκκεηέρνπλ θαη έρνπλ ελεξγό ξόιν, ελώ ε γλώζε παξνπζηάδεηαη
κε παηγληώδε θαη ςπραγσγηθό ηξόπν. Πέξαλ ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ πνπ
αλαθέξνληαη -θαη αθνξνύλ ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα-, ηα παηδηά παίδνπλ κε εξσηήζεηο
Οηθνινγίαο, Γεσγξαθίαο θαη Πνιηηηζκνύ πνπ είλαη θαηαλεκεκέλεο ζε θάζε δηνηθεηηθή
πεξηθέξεηα. Σν παηρλίδη ζπκπιεξώλεηαη θαη κε εηθαζηηθά βίληεν πνπ νπηηθνπνηνύλ κε
πξσηόηππν θαη θαιιηηερληθό ηξόπν ηηο πιεξνθνξίεο. Βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε
πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηώλ αιιά θαη ε πξνβνιή ηεο ειιεληθήο
πεξηβαιινληηθήο θαη πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο καο, ζε κηα επνρή πνπ ε ρώξα καο
δνθηκάδεηαη.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΑΡΚΣΟΤΡΟ, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, δηαδξαζηηθή
παξνπζίαζε, αεηθνξηθή δηαρείξηζε, πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, βησκαηηθή κάζεζε,
κηληηαθόο γξακκαηηζκόο.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ είλαη ειιεληθή, κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο αεηθνξίαο ζηελ ειιεληθή ύπαηζξν. Με ζηόρν ηελ
νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ Πξνζηαηεπόκελσλ Οξεηλώλ Πεξηνρώλ θαη ηελ παξνρή
εηδηθήο ηερλνγλσζίαο γηα ηηο επεκβάζεηο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ
πινπνηεί δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νξεηλώλ
νηθνζπζηεκάησλ κε έκθαζε ζηελ αξθνύδα θαη ηα κεγάια ζειαζηηθά.
Ζ ιεηηνπξγία ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ Κέληξνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ ζην λνκό Φιώξηλαο
έδσζε ιύζε ζην πξόβιεκα ησλ αηρκάισησλ αξθνύδσλ θαη ιύθσλ θαζώο θαη ζηελ
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ γηα ηα κεγάια ζειαζηηθά.
Ζ αλαπαξαγσγή ηνπ ειιεληθνύ πνηκεληθνύ ζθύινπ θαη ε δσξεάλ δηάζεζε ηνπ ζε
θηελνηξόθνπο νξεηλώλ πεξηνρώλ απνζθνπεί ζηελ αξκνληθή ζπλύπαξμε αλζξώπνπ
θαη άγξηαο δσήο.
Ο ΑΡΚΣΟΤΡΟ είλαη αζηηθή, κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία θαη αζθεί πνιηηηθή πίεζε
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο αλαπηύζζνληαο δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο θνηλνύ,
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη εζεινληηζκνύ.
Δηδηθόηεξα ζην ρώξν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ
δηαζέηεη εηδηθεπκέλε παηδαγσγηθή νκάδα, ε νπνία απνηειείηαη από επηζηήκνλεο
πνιιώλ εηδηθνηήησλ, θαη εδώ θαη 20 ρξόληα παξάγεη πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα,
όια εγθεθξηκέλα από ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ηα νπνία πινπνηνύληαη θάζε ρξόλν ζε
100.000 καζεηέο θαη καζήηξηεο.
Σν πξόγξακκα «Οη Αγξη-άλζξσπνη, Πνιίηεο ηνπ κέιινληνο» απεπζύλεηαη
ζηνπο/ζηηο καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ’ θαη η’ θαη ησλ ηξηώλ ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ είλαη θαηάιιεινο γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ από ηνλ/ηελ
εθπαηδεπηηθό ηόζν ζην επίζεκν ζρνιηθό πξόγξακκα όζν θαη ζε δξαζηεξηόηεηεο πνπ
αθνξνύλ ζε ζεκαηηθέο ηνπ Οινήκεξνπ Γεκνηηθνύ θαη ηεο Δπέιηθηεο Εώλεο ζην
πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ζηελ εθπόλεζε ζρεδίσλ
εξγαζίαο (projects).
Σν πεξηερόκελό ηνπ βαζίζηεθε ζηα ζύγρξνλα επηζηεκνληθά δεδνκέλα πνπ
πξνθύπηνπλ από ηηο επηζηήκεο ηεο Βηνινγίαο, ηεο Γαζνινγίαο, ηεο Εσνινγίαο, ηεο
Οηθνινγίαο, ηεο Μνπζεηνινγίαο, ηεο Ηζηνξίαο θαη Λανγξαθίαο, ηεο Γεσγξαθίαο, ηεο
Γηδαθηηθήο θαη ηεο Παηδαγσγηθήο, αιιά θαη ζε θνηλσληνινγηθά δεδνκέλα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη αληηιήςεηο παηδηώλ θαη ελειίθσλ γηα ηα
πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ πξνγξάκκαηνο πινπνηήζεθε από κηα κεγάιε δηαζεκαηηθή
επηζηεκνληθή νκάδα (βηνιόγνη, δαζνιόγνη, θηιόινγνη-παηδαγσγνί, γεσιόγνο,
πεξηβαιινληνιόγνη, δαζνιόγνη, θηελίαηξνο).
Σν cd πεξηιακβάλεη ηελ παξνπζίαζε, ε νπνία είλαη ζε κνξθή παηρληδηνύ θαη ηνλ
νδεγό δαζθάινπ. Σα παηδηά ρσξίδνληαη ζε δύν νκάδεο-αγέιεο θαη αξρίδνπλ ην
παηρλίδη. Ζ επεηξσηηθή Διιάδα είλαη ρσξηζκέλε ζε δηνηθεηηθέο πεξηθέξεηεο θαη ε
θάζε πεξηθέξεηα πεξηιακβάλεη θιεηζηέο εξσηήζεηο ηύπνπ multiple choice. Τπάξρνπλ

επίζεο εηζαγσγηθά εηθαζηηθά βίληεν πνπ θάλνπλ ην παηρλίδη πην δηαζθεδαζηηθό. ην
ηέινο ηνπ παηρληδηνύ ηα παηδηά έρνπλ απνθνκίζεη πνιιέο εκπεηξίεο πεξηβαιινληηθνύ
θαη πνιηηηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ.

ΟΙ ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Μέζα από ηελ πξνβνιή ηεο παξνπζίαζεο επηδηώθεηαη γηα ηνπο καζεηέο θαη ηηο
καζήηξηεο:










Να γλσξίδνπλ ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ
ζηελ άγξηα δσή θαη ηε θύζε ηεο επεηξσηηθήο Διιάδαο.
Να αληηιεθζνύλ ηνπο αεηθνξηθνύο ηξόπνπο δηαρείξηζεο θαη ηηο κεζόδνπο
επηζηεκνληθήο έξεπλαο γηα ηα δεηήκαηα απηά.
Να αλαπηύμνπλ ζηξαηεγηθέο κάζεζεο κέζα από ην παηρλίδη γλώζεσλ.
Να εληνπίζνπλ ηηο αλζξώπηλεο πξαθηηθέο πνπ πξνθαινύλ πξνβιήκαηα ζηελ
αξκνληθή ζρέζε καο κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ αιιά θαη, αληηζέησο, ηηο
ζσζηέο θαη νξζνινγηθέο πξαθηηθέο ηόζν ηεο Πνιηηείαο όζν θαη ησλ θνξέσλ
θαη πνιηηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θύζεο.
Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ άκεζε αιιειεμάξηεζε ησλ αλζξώπσλ από ηε
θύζε.
Να επαηζζεηνπνηεζνύλ θαη λα δξάζνπλ πξνο ηελ θαηεύζπλζε ηεο αξκνληθήο
ζπκβίσζεο αλζξώπνπ θαη άγξηαο δσήο.
Να ςπραγσγεζνύλ, λα δηαζθεδάζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνύλ νκαδηθά.
Να απνιαύζνπλ ηα εηθαζηηθά κέξε ηνπ πξνγξάκκαηνο (εθπαηδεπηηθά βίληεν),
αιιά θαη λα πξνβιεκαηηζηνύλ γηα ηα ζέκαηα πνπ πξνβάιινληαη.

ΣΟ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Ποιοί είναι οι Αγρι-άνθρωποι
Ζ ρξήζε ηνπ ηίηινπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ζπκβνιηθή. ην
ινγόηππν εκθαλίδνληαη παηδηά εθεβηθήο ειηθίαο. Όζνη λένη παξαθνινπζνύλ ην
πξόγξακκα κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα ηαπηηζηνύλ κε ηνπο ήξσεο θαη λα γίλνπλ
Αγξη-άλζξσπνη. Δίλαη παηδηά ηεο ζύγρξνλεο επνρήο πνπ αλαζεσξνύλ ηε ζρέζε ηνπο
κε ηε θύζε θαη ηελ άγξηα δσή.
Πνηνη, όκσο, είλαη νη Αγξη-άλζξσπνη; Πξόθεηηαη γηα αλαηξνπή ηεο έλλνηαο
«αγξηάλζξσπνο», θαζώο δελ είλαη ν βίαηνο άλζξσπνο, ν απνιίηηζηνο, ν αθνηλώλεηνο.
Οη Αγξη-άλζξσπνη είλαη άλζξσπνη πνπ, όπσο θαη ζην αξραίν παξειζόλ (άλζξσπνη ηνπ
αγξνύ), αγαπνύλ θαη ζέβνληαη ηε θύζε είηε δνπλ θνληά ζε απηήλ (ύπαηζξνο) είηε
καθξηά ηεο (πόιε).Έρνπλ γλώζεηο ηόζν γηα ην πεξηβάιινλ όζν θαη γηα ηα ππόινηπα
δεηήκαηα ηνπ αλζξώπηλνπ πνιηηηζκνύ θαη βξίζθνπλ ιύζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ
αξκνληθή ζπλύπαξμε άγξηαο δσήο θαη θύζεο ρσξίο λα επηβαξύλεηαη είηε ε θύζε είηε
ν αλζξώπηλνο πνιηηηζκόο. Βαζηθόο γλώκνλαο ηεο δξάζεο απηήο είλαη ε αεηθνξηθή
αλάπηπμε θαη ε πξόνδνο ησλ αλζξώπσλ αιιά θαη ηεο θύζεο.

Σχήμα 1: Σν εμώθπιιν ηνπ παηρληδηνύ

Έλαο άλζξσπνο πνπ θάλεη ηελ άγξηα δσή θνκκάηη ηεο δσήο ηνπ, έξρεηαη πην θνληά
ζηε θύζε θαη δηακνξθώλεη δηαθνξεηηθά ην κέιινλ ηεο Διιάδαο θαη γεληθόηεξα ηεο
αλζξσπόηεηαο, γη’ απηό θαη γίλεηαη Πνιίηεο ηνπ κέιινληνο.

Σο πεδίο δράζης ηοσ παιτνιδιού
Σα παηδηά παίδνπλ κε ηελ επεηξσηηθή Διιάδα, ε νπνία είλαη ρσξηζκέλε ζε 9
δηνηθεηηθέο Πεξηθέξεηεο κε βάζε ην ζρέδην Καιιηθξάηεο. Ζ επηινγή ηεο επεηξσηηθήο
Διιάδαο ζρεηίδεηαη κε ην ρώξν δξάζεο ηνπ ΑΡΚΣΟΤΡΟΤ αιιά θαη άιισλ
πεξηβαιινληηθώλ νξγαλώζεσλ κε ηηο νπνίεο ν ΑΡΚΣΟΤΡΟ ζπλεξγάδεηαη. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη πεξηθέξεηεο είλαη: 1. Πεξηθέξεηα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη
Θξάθεο, 2. Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, 3. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Μαθεδνλίαο,
4. Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, 5. Πεξηθέξεηα Θεζζαιίαο, 6. Πεξηθέξεηα ηεξεάο Διιάδαο,
7. Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, 8. Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη 9. Πεξηθέξεηα
Πεινπνλλήζνπ

Σχήμα 2: Ο ράξηεο κε ηηο πεξηθέξεηεο

Οι ερωηήζεις
Όιεο νη εξσηήζεηο είλαη θιεηζηνύ πεξηερνκέλνπ πνιιαπιήο επηινγήο. Κάζε εξώηεζε
έρεη 3 απαληήζεηο θαη έρνπλ ηελ εμήο δνκή: α) Ζ ζσζηή απάληεζε, β) Μηα απάληεζε
πνπ πξνζηδηάδεη ηε ζσζηή αιιά είλαη ιαλζαζκέλε θαη γ) Μηα απάληεζε πνπ ζπλήζσο
θηλείηαη ζηα πιαίζηα ηνπ ρηνύκνξ.
ην παηρλίδη νη Δξσηήζεηο ρσξίδνληαη ζε ΑΓΡΗΔ ΔΡΩΣΖΔΗ θαη ζε ΠΟΛΤ
ΑΓΡΗΔ ΔΡΩΣΖΔΗ.

ρήκα 3: ΑΓΡΗΑ εξώηεζε

Οι ΠΟΛΤ ΑΓΡΙΔ ερωηήζεις
ηηο ΠΟΛΤ ΑΓΡΗΔ εξσηήζεηο βαζηθόο ζηόρνο είλαη λα πιεξνθνξεζνύλ νη
καζεηέο/ηξηεο λα κάζνπλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα
πνπ ππάξρνπλ αλά
πεξηθέξεηα, αιιά θαη ν ηξόπνο δηαρείξηζήο ηνπο. ηηο απαληήζεηο ηα παηδηά δελ ζα
βξνπλ κόλν ηε ιύζε ζην εθάζηνηε εξώηεκα αιιά ζα κάζνπλ θαη λα απνθεύγνπλ θαη
ηπρόλ εζθαικέλεο εθηηκήζεηο γηα ηε ιύζε ελόο πξνβιήκαηνο. Κάπνηα από ηα
δεηήκαηα απηά έρνπλ ήδε δηαρεηξηζηεί νξζώο (π.ρ. Δζληθό Πάξθν Πξεζπώλ) θαη ζε
αξθεηά επηβάιιεηαη άκεζε αεηθνξηθή δηαρείξηζε (είδε ππό εμαθάληζε, ππνβάζκηζε
βηνηόπσλ).
Οη εξσηήζεηο ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο. Ζ πξώηε αλαθέξεηαη ζηα άγξηα
δώα πνπ απεηινύληαη κε εμαθάληζε όπσο ε αξθνύδα, ν ιύθνο θαη ν βαζηιαεηόο. Με
βάζε ην Κόθθηλνπ Βηβιίν ησλ Απεηινύκελσλ Εώσλ ζηελ Διιάδα, επηιέρηεθαλ
ζειαζηηθά, πηελά αιιά θαη ακθίβηα ηα νπνία απνηεινύλ είδε-δείθηεο ζηα
νηθνζπζηήκαηα. ηόρνο ήηαλ λα πξνβιεζνύλ νη ιόγνη πνπ ηα ελ ιόγσ δώα
απεηινύληαη κε εμαθάληζε, λα δνζεί έκθαζε ζηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε πνπ ηα
απεηιεί θαη λα πξνηαζνύλ αεηθνξηθέο ιύζεηο γηα ηελ αύμεζε ησλ απεηινύκελσλ
πιεζπζκώλ.
Ζ δεύηεξε θαηεγνξία είλαη νη πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο ζηελ Διιάδα θαη ηα
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ, έηζη ώζηε λα δηαηεξεζεί ε ηζνξξνπία ζηα νηθνζπζηήκαηα.
Δλδεηθηηθά γίλεηαη αλαθνξά ζην Δζληθό Πάξθν Πξεζπώλ θαη ζην Παξζέλν Γάζνο
Φξαθηνύ πξνβάιινληαο ηα ππάξρνληα κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί σο επαξθή γηα ηελ
ηζνξξνπία αλάκεζα ζηα είδε.
Δθηόο όκσο από ηα πξνζηαηεπόκελα είδε πνιιά πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαη
όια ηα άγξηα δώα απεηινύκελα ή κε. Έηζη ζηελ ηξίηε θαηεγνξία παξνπζηάδνληαη
πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί ν άλζξσπνο ζηα άγξηα δώα, όπσο ηα δειεηεξηαζκέλα
δνιώκαηα αιιά θαη ιύζεηο πνπ δίλεη ν ίδηνο ν άλζξσπνο γηα ηα ηξαπκαηηζκέλα άγξηα
δώα, όπσο ηα Κέληξα Πεξίζαιςεο Άγξηαο Εσήο.

Σέινο, ηδηαίηεξε αλαθνξά δίλεηαη ζην βαζηθό πξόβιεκα ησλ ππξθαγηώλ. Ζ
αληηκεηώπηζε πνπ δίλεηαη σο ιύζε δελ είλαη κνλνδηάζηαηε κε άμνλα κόλν ηελ
ρισξίδα, αιιά αληηκεησπίδεηαη νιηζηηθά, πξνθξίλνληαο όρη κόλν ηηο αλαδαζώζεηο
όηαλ απηέο είλαη απαξαίηεηεο, αιιά θαη ηε θύιαμε ησλ δαζώλ θαη, πξώηηζηα, ηελ
ελεκέξσζε θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε.

Οι ΑΓΡΙΔ ερωηήζεις- Οικολογία
Οη εξσηήζεηο ηεο ελόηεηαο «Οηθνινγία» επηιέρζεθαλ κε θξηηήξην λα κάζνπλ νη
καζεηέο θάπνηα βαζηθά θαη ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ νηθνινγία ηεο θάζε
πεξηθέξεηαο. Πεξηιακβάλνληαη εξσηήζεηο γηα ηα άγξηα δώα, ηα δάζε ησλ πεξηνρώλ,
ηα θέληξα πεξίζαιςεο άγξησλ δώσλ, ηνπο βηνηόπνπο θαη νηηδήπνηε ζρεηίδεηαη κε ηελ
νηθνινγία ηεο άγξηαο δσήο θαη θύζεο ζηηο πεξηνρέο απηέο. Γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά
θαινύληαη λα απαληήζνπλ γηα ην κέζν όξν δσήο κίαο αξθνύδαο, ηε δηαηξνθή ηεο
αγξηόγαηαο, αιιά θαη γηα ην πώο γίλεηαη ζσζηά κία αλαδάζσζε. Έηζη, νη καζεηέο
εμνηθεηώλνληαη κε θάπνηεο από ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη θάπνηνο λα γλσξίδεη, έηζη
ώζηε λα πάξεη ην εξέζηζκα θαη λα ελδηαθεξζεί γηα λα κάζεη πεξηζζόηεξα γηα ηελ
άγξηα δσή θαη ηελ πξνζηαζία ηεο.

Οι ΑΓΡΙΔ ερωηήζεις- Γεωγραθία
ηελ ελόηεηα Γεσγξαθία νη εξσηήζεηο πνπ επηιέρζεθαλ έρνπλ σο θύξην ζηόρν νη
καζεηέο λα κάζνπλ θαη λα αλαθαιύςνπλ πεξηνρέο ηεο Διιάδαο έληνλεο νηθνινγηθήο
ζεκαζίαο αιιά θαη ηδηαίηεξνπ θπζηθνύ θάινπο, όπνπ θηινμελνύληαη ζπάληα είδε
ρισξίδαο θαη παλίδαο. Πην αλαιπηηθά επηιέρζεθαλ γεσκνξθέο (ζπήιαηα θαη
θαξάγγηα) θαη γεσκνξθνινγηθνί ζρεκαηηζκνί (βνπλά, πνηάκηα θαη ιίκλεο), νη νπνίνη
πξσηεύνπλ κνξθνινγηθά από ηνπο ππόινηπνπο, π.ρ. ρξεζηκνπνηήζεθε ην βνπλό ηνπ
Οιύκπνπ γηαηί είλαη ην ςειόηεξν ζηελ Διιάδα. Δπίζεο, γίλεηαη αλαθνξά ζε
πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, όπνπ ζε απηέο απαληώληαη πνιιά είδε πνπ θηλδπλεύνπλ
κε εμαθάληζε. Μέζα από ηηο εξσηήζεηο ζηόρνο είλαη ηα παηδηά λα γλσξίζνπλ κλεκεία
παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο όπσο ηα Μεηέσξα, πξντόληα
Πξνζηαηεπόκελεο Ολνκαζίαο Πξνέιεπζεο θαη κεγάια ηερληθά έξγα ηα νπνία
θαηαζθεπάζηεθαλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλζξώπσλ ζε ελαξκόληζε κε ην
πεξηβάιινλ. Σέινο, δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην λα κάζνπλ ηα παηδηά ηηο
πεξηθέξεηεο, ηνπο λνκνύο θαη ηηο πξσηεύνπζεο απηώλ.

Οι ΑΓΡΙΔ ερωηήζεις- Πολιηιζμός
Ζ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζεσξείηαη έλα πςειό πνιηηηζκηθό γεγνλόο ζηε δσή θάζε
αλζξώπνπ. Πξόθεηηαη γηα ζεκείν αλαθνξάο, αθνύ θαισζνξίδεη ηνλ "ελ δπλάκεη
ελήιηθα" ζηνλ θόζκν ηεο δηαλόεζεο. Κάζε πξνζπάζεηα αγσγήο, νθείιεη λα είλαη
ζπλδεδεκέλε κε ηελ πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε πνιηηηζκηθώλ θνξηίσλ θαη
δηαζηάζεσλ.
Σν εθπαηδεπηηθό καο πξόγξακκα πξνζαλαηνιηζκέλν από παηδαγσγηθήο άπνςεο
θαη ζηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο εθπαίδεπζεο, αληηκεησπίδεη κε ζεηηθό ηξόπν ηνλ
πνιηηηζκηθό πινύην ηεο ρώξαο καο, ηδσκέλν ππό ην πξίζκα ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο.
Σέζεθε σο επηδίσμε ε θαιιηέξγεηα ζεβαζκνύ θαη θαηαλόεζεο ησλ αλνκνηνγελώλ
πνιηηηζκηθώλ εθθάλζεσλ θάζε πεξηνρήο ηεο Διιάδαο, κε απώηεξν ζθνπό ηελ
πξνώζεζε κηαο γόληκεο ζπλνρήο απηώλ ησλ αλνκνηνγελεηώλ. Ζ πνιηηηζκηθή πνηθηιία

ηεο ρώξαο καο, ινηπόλ, έγηλε αληηιεπηή σο κηα αθνξκή δηεξεύλεζεο θαη ησλ
ηζηνξηθό-θνηλσληθώλ αμηώλ· ιακβάλνληαο ππόςε καο θαη ζεβόκελνη ην
"δηαθνξεηηθό", πξνζπαζήζακε λα δώζνπκε ηηο βαζηθέο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο
πξνο ηε βαζύηεξε ζπλεηδεηνπνίεζε θαη ηνλ εκπινπηηζκό ηεο πξνζσπηθήο θαη
πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο.
Αλά γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ζέζακε εξσηήζεηο παξκέλεο από ηε δσή θαη ηε δξάζε
εξώσλ ηεο ειιεληθήο κπζνινγίαο, από ην απώηεξν θαη πξόζθαην ηζηνξηθό καο
παξειζόλ, αιιά θαη από κνπζεηαθό πιηθό. Φξνληίζακε λα ελαξκνλίδνληαη κε ηελ
θαζεκεξηλόηεηα θαη ηα βηώκαηα ηνπ κέζνπ καζεηή, λα ζπλδένληαη κε ηα
ελδηαθέξνληά ηνπ θαη πνιιέο θνξέο λα δίλνληαη κε ειθπζηηθό-ρηνπκνξηζηηθό ηξόπν.
Σν απνηέιεζκα ήηαλ λα έρνπκε έλα ζύλνιν βαηώλ εξσηήζεσλ ελδεηθηηθώλ ηνπ
πνιηηηζκηθνύ "ηζηνύ" ηεο ρώξαο καο.

Δκπαιδεσηικά βίνηεο
Σα εθπαηδεπηηθά βίληεν εηζάγνπλ ηα ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο
θάζε πεξηθέξεηαο, δειαδή ηηο ΠΟΛΤ ΑΓΡΗΔ ΔΡΩΣΖΔΗ. Τπνζηεξίδνληαη από
κνπζηθά ηξαγνύδηα Διιήλσλ ηξαγνπδηζηώλ ή από θιαζηθή κνπζηθή. Δίλαη ζύγρξνλα,
κε πνιύ ρηνύκνξ αιιά θαη ζπγθίλεζε ζε νξηζκέλα ζέκαηα (π.ρ. Σξνραία αηπρήκαηα
κε ζύκαηα άγξηα δώα). Παηδαγσγηθά ιεηηνπξγνύλ εκςπρσηηθά ζην παηρλίδη θαη
δηακνξθώλνπλ κηα ραξνύκελε θαη ςπραγσγηθή αηκόζθαηξα.

ΟΙ ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΔ ΑΡΥΔ ΚΑΙ Η ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΣΟΤ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Οη παηδαγσγηθέο αξρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθύπηνπλ από ηελ Παηδαγσγηθή θαη
Γηδαθηηθή Δπηζηήκε θαη ζπλάδνπλ κε ηε θηινζνθία θαη ηνπο ζεζκνύο ησλ
Γηαζεκαηηθώλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ γηα ηελ Πξσηνβάζκηα θαη Γεπηεξνβάζκηα
Δθπαίδεπζε. Ζ δηαδξαζηηθή παξνπζίαζε αμηνπνηεί ηα ζύγρξνλα ηερλνινγηθά κέζα,
επηδίσμε πνπ πξνσζείηαη ηόζν από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ
ρσξώλ-κειώλ ηεο όζν θαη από ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ,
Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ κε πξόζθαηα παξαδείγκαηα ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνύ
βηβιίνπ αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ εξγαζίαο (projects) .
Δηδηθόηεξα, νη αξρέο πνπ αμηνπνηνύληαη κέζα από ην παηρλίδη:
Γηαζεκαηηθόηεηα. Όια ηα δνκηθά κέξε ηνπ παηρληδηνύ (Δξσηήζεηο, Δηζαγσγηθά
Κείκελα, Δθπαηδεπηηθά βίληεν) είλαη δνκεκέλα ζην πιαίζην ηεο δηαζεκαηηθόηεηαο
ζπλδπάδνληαο γλώζεηο θαη ζηξαηεγηθέο κάζεζεο ηόζν από ηηο ζεηηθέο όζν θαη από ηηο
αλζξσπηζηηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη από ηνλ αζιεηηζκό θαη ηελ θαζεκεξηλόηεηα.
Δπηπιένλ, ζηνλ Οδεγό Γαζθάινπ ζπκπεξηιακβάλνληαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα
όια ηα ζέκαηα πνπ αλαθέξνληαη.
Η Βησκαηηθή κάζεζε. Σν παηρλίδη έρεη ηε ινγηθή ελόο ηειενπηηθνύ θαη video game
παηρληδηνύ. ρεηίδεηαη, δειαδή, κε ηα ζύγρξνλα βηώκαηα ησλ παηδηώλ ζπλδπάδνληαο
ηηο αξρέο ηνπ Μηληηαθνύ Γξακκαηηζκνύ (Media Literacy) κε ηελ θαζεκεξηλή δσή ζην
ζρνιείν (Every Day in School).
Δπνπηηθόηεηα. Αμηνπνηώληαο ηε βαζηθή αξρή ηνπ Αξηζηνηέιε θαη, ζηε ζπλέρεηα,
ηνπ Κνκέληνπ όηη «ε δηδαζθαιία μεθηλά πξώηα από ηα πξάγκαηα, ηηο εκπεηξίεο, θαη

κεηά πξνρσξεί ζηηο ιέμεηο» ην πξόγξακκα Οη Αγξη-άλζξσπνη, Πνιίηεο ηνπ Μέιινληνο
κεηαδίδεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο θαη ηα πεξηβαιινληηθά κελύκαηα κέζα από ηε δύλακε
θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο εηθόλαο.
Παηδνθεληξηθόηεηα. ην δηαδξαζηηθό παηρλίδη ε γλώζε πξνέξρεηαη από παηδηά θαη
απεπζύλεηαη ζε παηδηά. Οη βαζηθνί ήξσεο Αγξη-άλζξσπνη, είλαη παηδηά θαη έθεβνη
όπσο θαη νη καζεηέο/ηξηεο. Δπίζεο, νη πιεξνθνξίεο (βίληεν, εξσηήζεηο θιπ.) έρνπλ
παηδαγσγηθά δηακνξθσζεί κε ζηόρν λα αληαπνθξίλνληαη ζηε ζύγρξνλε
πξαγκαηηθόηεηα ηνπ παηδηθνύ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ.
Δλεξγεηηθή κάζεζε. Σα παηδηά από ηελ αξρή ηεο παξνπζίαζεο θαινύληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηή κε ηηο απαληήζεηο πνπ δίλνπλ θαη λα ηε δηακνξθώζνπλ. Ωο
παίθηεο, θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο (ΠΟΛΤ ΑΓΡΗΔ) θαη –ζηελ
νπζία- λα βξνπλ ηηο αεηθνξηθέο ιύζεηο ζε θξίζηκα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ηεο
ρώξαο.
Παηγληώδεο κνξθή κάζεζεο. Σα παηδηά ζήκεξα ιόγσ ησλ ηαρύηαησλ εμειίμεσλ
δέρνληαη θαζεκεξηλά πνιιέο πιεξνθνξίεο. Όια ηα ζύγρξνλα παηδαγσγηθά δεδνκέλα
ζπγθιίλνπλ ζηελ άπνςε όηη ε θαηαλόεζε ελόο όγθνπ γλώζεσλ επηηπγράλεηαη κέζα
από ηε δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηε ραξά ζην ζρνιηθό ρώξν. Απηό επηδηώθεη θαη ε
παξνπζίαζε αμηνπνηώληαο δηαζθεδαζηηθέο δηαδξαζηηθέο εξσηήζεηο θαη επνπηηθά θαη
ρηνπκνξηζηηθά βίληεν.

ΔΠΙΛΟΓΟ
ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο όινη νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο γίλνληαη Αγξηάλζξσπνη θαη Πνιίηεο ηνπ Μέιινληνο. Απηό ζεκαίλεη όηη έρνπλ κάζεη πνιιέο
πιεξνθνξίεο γηα ηε ρώξα ζηελ νπνία δνπλ θαη κεγαιώλνπλ. Έρνπλ γλσξίζεη από θνληά
πνιιά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη έρνπλ ζπλεηδεηνπνηήζεη πνηνο είλαη ν
ελδεδεηγκέλνο αεηθνξηθόο ηξόπνο δηαρείξηζεο ηνπο. Δίλαη Πνιίηεο ηνπ Μέιινληνο, γηαηί
έρνπλ ζπλδηακνξθώζεη ην κέιινλ ηνπο δίλνληαο θαίξηεο απαληήζεηο ζε θαίξηα
πεξηβαιινληηθά θαη πνιηηηζκηθά δεηήκαηα. Έρνπλ θάλεη ηελ άγξηα δσή, θνκκάηη ηεο
δσήο ηνπο. Αγαπνύλ ηε θύζε θαη επηζπκνύλ λα ζπκβηώλνπλ αξκνληθά καδί ηεο κε ζηόρν
ηόζν ηεο δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο όζν θαη ηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ηεο ρώξαο ηνπο.
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