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Ζ Μπαγηάηε Δηξήλε είλαη πηπρηνχρνο ηνπ
Σκήκαηνο Βηνινγίαο ηεο ρνιήο Θεηηθψλ
Δπηζηεκψλ ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ
Θεζζαινλίθεο,
θάηνρνο
Μεηαπηπρηαθνύ
Γίπισκαηνο Δηδίθεπζεο ζηηο Δπηζηήκεο ηεο
Αγσγήο (Msc) ζην γλσζηηθφ πεδίν «Γηδαθηηθή
ησλ Φ.Δ.»
ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο
Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο
θαη δηδάθηνξαο ζην γλσζηηθφ πεδίν «Γηδαθηηθή
Οηθνινγίαο – Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε» ηνπ
Σκήκαηνο Δθπαίδεπζεο θαη Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία (Σ.Δ.Α.Π.Ζ.)
ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Απφ ηελ
1/01/2000 έσο ηηο 31/12/2003 ήηαλ Τπόηξνθνο ηνπ Η.Κ.Τ. ζην γλσζηηθφ
πεδίν ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.
Απφ ην 1993 εξγάζηεθε ζε νιηγνζέζηα θαη πνιπζέζηα δεκνηηθά ζρνιεία ησλ
Ννκψλ Ζξαθιείνπ θαη Ρεζχκλεο. Τπεξέηεζε ζε Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο ζηε ζέζε ηεο Αλαπιεξψηξηαο θαη Τπέπζπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΚΠΔ
ηα έηε 2005 -2011. Απφ ην 2012 έσο ζήκεξα ππεξεηεί σο ρνιηθή χκβνπινο
Π/ζκηαο Δθπ/ζεο ζηελ 8ε Πεξηθέξεηα Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ κε έδξα
ηηο Μνίξεο.
Έρεη δηνξγαλψζεη πιήζνο εκηλαξίσλ – Ζκεξίδσλ – Δθδειψζεσλ κε αληηθείκελν
ηηο λέεο δηδαθηηθέο ηερληθέο,
ηελ Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, ηηο
Πεξηβαιινληηθέο ζπνπδέο θαη ηα Παηδαγσγηθά. Τπήξμε κέινο επηζηεκνληθήο θαη
νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ Γηεζλνχο πλεδξίνπ International Conference on
Tourism Development and Management (ICTDM 2009). Δίλαη ηαθηηθφ κέινο ηεο
Διιεληθήο Δπηζηεκνληθήο Δηαηξείαο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ
Αεηθνξία.
πκκεηείρε κε αλαθνηλψζεηο – δεκνζηεχζεηο ζε Γηεζλή θαη Παλειιήληα πλέδξηα,
πκπφζηα, Δπηζηεκνληθέο πλαληήζεηο, Δπηζηεκνληθά πεξηνδηθά κε θξηηέο.
Σέινο, έρεη ζπγγξάςεη βηβιία κε αληηθείκελν ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη
ηηο λέεο δηδαθηηθέο ηερληθέο.
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Σν Παηρλίδη Ρόισλ Χο Γηδαθηηθή Σερληθή ηελ Δθπαίδεπζε Δηζαγσγή
Σν παξφλ βηβιίν απνηειεί ην απνηέιεζκα ησλ επηκνξθσηηθψλ δξάζεσλ πνπ
παξαθνινχζεζαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ 2/ζέζησλ θαη άλσ Γεκνηηθψλ ρνιείσλ ηεο 8εο
Πεξηθέξεηαο Π. Δ. Ν. Ζξαθιείνπ θαηά ηελ πεξίνδν Απξίιηνο 2014 – Ηνχληνο 2014, νη
νπνίνη ζηε ζπλέρεηα ζπγθξφηεζαλ θνηλφηεηα πξαθηηθήο.
πγθεθξηκέλα έλαο ή
πεξηζζφηεξνη εθπξφζσπνη απφ θάζε ζρνιείν ζπκκεηείραλ ζε δχν επηκνξθσηηθά
ζεκηλάξηα πνπ δηνξγάλσζε ε ρνιηθή χκβνπινο θ. Μπαγηάηε Δηξήλε, κε ζεκαηηθέο:

«Σν παηρλίδη ξφισλ σο δηδαθηηθή ηερληθή ζηελ εθπαίδεπζε» ηελ Πέκπηε 3
Απξηιίνπ 2014 ζην 1ν Γ Μνηξψλ κε εηζεγήηξηα ηελ Γξ. Μπαγηάηε Δηξήλε

«Παηρλίδη ξφισλ θαη δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν» ηελ Πέκπηε 15
Μαΐνπ 2014 ζην 1ν Γ Μνηξψλ, κε εηζεγήηξηα ηελ θ. Παπατσζήθ Μηξέιια –
Αλαπηπμηαθή Φπρνιφγν.
ηα ζεκηλάξηα, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί παξαθνινχζεζαλ πξνζνκνίσζε
ηεο δηδαθηηθήο ηερληθήο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ κε έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο ζηε
δηδαθηηθή πξάμε.
Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ παξαθνινχζεζαλ ηα δίσξα εξγαζηήξηα
αλέιαβαλ θαη ηελ ππνρξέσζε λα πινπνηήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο δηδαθηηθέο ηερληθέο κε
κνξθή κηθξνδηδαζθαιίαο γηα φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο, έρνληαο ζηε
δηάζεζε ηνπο ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. ηε ζπλέρεηα, νη εθπαηδεπηηθνί απφ θάζε
ζρνιείν – εθφζνλ ην επηζπκνχζαλ - ζπλεξγάζηεθαλ γηα λα εθαξκφζνπλ ηε δηδαθηηθή
ηερληθή ζηελ ηάμε ηνπο ζε ζέκα ή ζέκαηα δηθήο ηνπο επηινγήο, έρνληαο πεξηζψξην
πεξίπνπ ελφο κήλα. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ππήξρε θνηλσληθή
δηθηχσζε κεηαμχ ηεο ρνιηθήο πκβνχινπ θαη ησλ επηκνξθνχκελσλ.
Αθνινχζεζε έλα ζεκηλάξην «Απνηίκεζεο ησλ δξάζεσλ ηεο θνηλφηεηαο πξαθηηθήο
ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο ΠΔΝ Ζξαθιείνπ γηα ηελ πεξίνδν
Απξίιηνο 2014 – Ηνχληνο 2014» ηελ Σξίηε 17 Ηνπλίνπ 2014 ζην 1ν Γ Μνηξψλ. ην
ζεκηλάξην, νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί αληάιιαμαλ απφςεηο θαη εκπεηξίεο απφ ηε
ζπκκεηνρή ηνπο ζε θνηλφηεηα πξαθηηθήο.
Σα ζεκηλάξηα απηά εληάζζνληαη ζε έλα δηεηέο πξφγξακκα επηκφξθσζεο πνπ
ζηνρεχεη λα απνθηήζνπλ νη ζπκκεηέρνληεο εθπαηδεπηηθνί γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ζε
ζρέζε κε ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο κεζνδνινγίεο θαη ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ
ηθαλνί λα ηηο εθαξκφδνπλ κε επηηπρία ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή ηνπο πξαθηηθή,
φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε νινθιεξσκέλσλ ζρεδίσλ εξγαζίαο ζηελ επέιηθηε δψλε.
Σν παξφλ βηβιίν είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα (http: //ebagiati. weebly. com/) ηεο
ρνιηθήο πκβνχινπ (Δθπαίδεπζε: αλαθαιχπηνληαο ηελ άγλνηα καο) θαη ζηελ ελφηεηα
Δπηκφξθσζε - Παξαγφκελν Δπηκνξθσηηθφ Τιηθφ.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε
Βηνιφγνο - Γηδάθησξ ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο &
ρνιηθή χκβνπινο 8εο Πεξηθέξεηαο Π. Δ. Ν. Ζξαθιείνπ
Email: ebagiati@gmail. com
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Κεθάιαην 1ν. Σν παηρλίδη ξόισλ σο δηδαθηηθή ηερληθή ζηελ
εθπαίδεπζε Μπαγηάηε Δηξήλε
1.1.

ύληνκε παξνπζίαζε ηεο ηερληθήο ηνπ παηρληδηνύ ξόισλ1,

11, 21

Σα θαηαζθεπαζκέλα παηγλίδηα ξφισλ είλαη κηα ηερληθή γηα ηε ιχζε πξνβιήκαηνο.
Οη εθπαηδεπφκελνη ππνδχνληαη ξφινπο θνηλσληθψλ νκάδσλ πνπ ππνζηεξίδνπλ
ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα κέζα απφ ηε δξακαηνπνίεζε κηαο θαηάζηαζεο ηεο
πξαγκαηηθήο δσήο.
Με ην παηρλίδη ξφισλ ην παηδί αληηιακβάλεηαη ηελ
πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ, δηαπηζηψλεη φηη ε ζπλαίλεζε γηα ηελ
εμεχξεζε κηαο ιχζεο πνπ λα ηθαλνπνηεί αληηπαξαηηζέκελεο θνηλσληθέο νκάδεο
δελ είλαη πάληα εχθνιε, καζαίλεη λα ζπλδηαιέγεηαη θαηά ηελ επίιπζε
πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηελ άπνςε ησλ
άιισλ.
Σα βαζηθά ζηάδηα κηαο ηέηνηαο δξαζηεξηφηεηαο ζπλνπηηθά είλαη:
1. Δπηιέγεηαη έλα θνηλσληθφ δήηεκα απιφ πνπ λα ζρεηίδεηαη θαηά
πξνηίκεζε κε ηε δσή ησλ παηδηψλ
2. Γηακνξθψλεηαη έλα ζελάξην πνπ πεξηγξάθεη ην πξφβιεκα
3. Δμεγνχληαη νη θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ
4. Καηαγξάθνληαη νη ζηγφκελεο θνηλσληθέο νκάδεο
5. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα πξσηαγσληζηήζεη ζε έλα απφ ηνπο
πξνηεηλφκελνπο ξφινπο
6. Κάζε νκάδα επηρεηξεκαηνινγεί θαη κέζα απφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ
γίλεηαη πξνζπάζεηα λα βξεζεί κηα ζπλαηλεηηθή ιχζε
7. Γίλεηαη ζπδήηεζε γηα λα αμηνινγεζεί ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Σα ηξία πξψηα ζηάδηα πξέπεη λα έρνπλ πξνεηνηκαζηεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.
Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα έρεη πξνεηνηκάζεη έλα πίλαθα κε ηνπο
πξνηεηλφκελνπο ξφινπο, θαζψο θαη θαξηέιεο ξφισλ γηα ηα πξφζσπα ηεο
ηζηνξίαο, φπνπ ζα παξαζέηεη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ ξφινπ θαη ζηε ζπλέρεηα ε θάζε
νκάδα ζα εκπινπηίδεη κε επηρεηξήκαηα ή φηη άιιν θξίλεη απαξαίηεην γηα ην
«ξφιν» ηεο.
Σα παηρλίδηα ξφισλ είλαη κηα κεζνδνινγία πνπ πξνέξρεηαη απφ ην
θνηλσληφδξακα θαη πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο
λα θαηαλνήζνπλ ηηο πην ιεπηέο πηπρέο ηεο ινγνηερλίαο, ηηο θνηλσληθέο κειέηεο,
θαη αθφκε θαη κεξηθέο πηπρέο ηεο επηζηήκεο θαη ησλ καζεκαηηθψλ. Πεξαηηέξσ,
κπνξεί λα ηνπο βνεζήζεη λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν θαη λα ζπκκεηέρνπλ, φρη
κε κνλαδηθφ ζηφρν λα κάζνπλ γηα ην ππφ κειέηε πιηθφ, αιιά θαη γηα λα κάζνπλ
πσο λα κεηαζρεκαηίζνπλ ηε γλψζε ζε δξάζε, κέζσ ηεο αληηκεηψπηζεο
πξνβιεκάησλ, ηεο δηεξεχλεζεο ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, θαη ηεο αλαδήηεζεο λέσλ
θαη δεκηνπξγηθψλ ιχζεσλ. Σν παηρλίδη ξφισλ είλαη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα
αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηηο δεμηφηεηεο ηεο πξσηνβνπιίαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο
επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ηεο απηνγλσζίαο, θαη λα κάζνπλ πψο λα εξγάδνληαη
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ζπλεξγαηηθά ζε νκάδεο. Απηέο νη δεμηφηεηεο είλαη πάλσ απ 'φιεο ηηο ππφινηπεο
πνπ ζα πξέπεη λα θαηαθηήζνπλ νη καζεηέο - ζίγνπξα πάλσ απφ ηελ εθκάζεζε
ησλ απιψλ πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, πνιιά, αλ φρη ηα πεξηζζφηεξα εθ ησλ
νπνίσλ ζα είλαη παξσρεκέλα ή άλεπ ζεκαζίαο ζε ιίγα ρξφληα – θαη σο εθ ηνχηνπ
ζα βνεζήζνπλ απηνχο ηνπο λένπο λα είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ πξνθιήζεσλ ηνπ εηθνζηνχ πξψηνπ αηψλα.
1.2.

Θεσξίεο κάζεζεο θαη ην παηρλίδη ξόισλ1

Ο κεγάινο αλαπηπμηαθφο ςπρνιφγνο, Jean Piaget, πεξηγξάθεη δχν ηξφπνπο
κάζεζεο: ηελ «αθνκνίσζε» θαη ηε «ζπκκφξθσζε». ηελ αθνκνίσζε, νη
άλζξσπνη κεηαθνξηθά «ζπκπιεξψλνπλ» ην λνεηηθφ ράξηε ηνπ θφζκνπ ηνπο, ελψ
κε ηε ζπκκφξθσζε κεηαθνξηθά αιιάδνπλ
απηφ ην λνεηηθφ ράξηε, ηνλ
επεθηείλνπλ ή ηνλ ηξνπνπνηνχλ πξνθεηκέλνπ λα ρσξέζεη ηηο λέεο αληηιήςεηο
ηνπο. Καη νη δχν δηαδηθαζίεο είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο θαη ηαπηφρξνλεο, αιιά
δηαθνξεηηθά είδε κάζεζεο ηείλνπλ λα ηνλίδνπλ ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξφπν.
Ζ κεραληθή απνζηήζηζε ηείλεη λα ηνλίζεη ηελ αθνκνίσζε. ε αληίζεζε, ε
εθκάζεζε ηνπ λα αλαξξηρεζείηε ζε έλα δέληξν, λα θνιπκπήζεηε, ή λα νδεγήζεηε
έλα πνδήιαην ηνλίδεη ηε ζπκκφξθσζε. Ζ ζπκκφξθσζε ζπλεπάγεηαη ηελ
απφθηεζε κηαο «ηθαλφηεηαο», θαη ηείλεη λα είλαη ην είδνο ηεο κάζεζεο πνπ είλαη
ζρεδφλ αδχλαην λα μεράζνπκε πιήξσο. Σελ κάζεζε κέζσ αθνκνίσζεο, φπσο
φινη γλσξίδνπκε, είλαη εμαηξεηηθά εχθνιν λα ηελ μεράζνπκε.
Οξηζκέλα είδε κεραληθήο απνζηήζηζεο γίλνληαη ραιαξά, ζην βαζκφ πνπ νη ιέμεηο
ή νη ηδέεο ζπλδένληαη κε ξπζκνχο, πνηεηηθέο ξίκεο, θαη κνπζηθή, θαη απηφο είλαη ν
ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κηα ζπγθεθξηκέλε κηθξή νκάδα δξαζηεξηνηήησλ - κηα
απαγγειία ελφο θνκκαηηνχ ηνπ αίμπεξ ή έλα αθεγεκαηηθφ ηξαγνχδη - κπνξεί λα
απνκλεκνλεπηεί απφ έλα άηνκν πνιχ πην εχθνια απφ φ,ηη, αο πνχκε, ν
θαηάινγνο ησλ ιέμεσλ, δειαδή ην ιεμηιφγην πνπ πξέπεη λα θαηαθηεζεί γηα
εμεηάζεηο ζε κηα μέλε γιψζζα θαη ζηε ζπλέρεηα μεράζηεθε.
Γπζηπρψο, ε εθπαίδεπζε είλαη θπξίσο πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ηα είδε ηεο
κάζεζεο πνπ κπνξεί λα ειεγρζνχλ πην εχθνια, ε νπνία είλαη αθνκνηψζηκε, θαη
σο εθ ηνχηνπ απνηειεί κάζεζε ηχπνπ απνκλεκφλεπζεο. Χζηφζν, απηφ πνπ
ρξεηάδεηαη ν θφζκνο είλαη πξαγκαηηθά νη άλζξσπνη λα έρνπλ ηθαλφηεηεο θαη λα
απνθηήζνπλ δεμηφηεηεο πνπ νδεγνχλ πην πέξα απφ ηελ απιή γλψζε ησλ
γεγνλφησλ. Οη δεμηφηεηεο, φκσο, απαηηνχλ κηα πην πεξίπινθε εμέηαζε κε άμνλα
ηηο επηδφζεηο πνπ απαηηεί πεξηζζφηεξε πξνζνρή απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο,
θαζψο θαιχπηεη πην ιεπηέο κεηαβιεηέο. Αθφκε, νη δεμηφηεηεο αληηθαηνπηξίδνπλ
έλα πξνζαξκνζηηθφ ηχπν κάζεζεο.
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Έλα θνηλψο απνδεθηφ θιηζέ είλαη φηη ζέινπκε λα δηδάμνπκε ζηνπο λένπο καο λα
ζθέθηνληαη, αιιά ε ζθέςε ζε θάζε επίπεδν πνιππινθφηεηαο απαηηεί κηα
εμάζθεζε ζε ηξεηο αιιεινεμαξηψκελεο θαηεγνξίεο ζπζηαηηθψλ ησλ δεμηνηήησλ:
ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ απηνγλσζία. Απηέο νη
δεμηφηεηεο δελ κπνξεί λα καζεπηνχλ απφ ηελ αλάγλσζε νπνηνπδήπνηε αξηζκνχ
βηβιίσλ, αλ θαη ιίγν δηδαθηηθφ πιηθφ κπνξεί λα είλαη ρξήζηκν γηα ηε δεκηνπξγία
ελφο πλεπκαηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο κάζεζεο. Αληίζεηα, ηα είδε
ησλ δεμηνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επέιηθηε, δεκηνπξγηθή, ινγηθή ζθέςε
πξέπεη λα εμεηάδνληαη, λα εμαζθνχληαη, θαη λα καζαίλνληαη κέζα απφ κηα
δηαδηθαζία αιιειεπίδξαζεο, κέζσ ηεο αλάιεςεο θηλδχλσλ, ηεο απην-έθθξαζεο,
ηεο αλαηξνθνδφηεζεο, ηεο ελζάξξπλζεο, θαη, ελ νιίγνηο, κηα δηαδηθαζία ε νπνία
ζα είλαη πην θνληά ζην λα καζαίλνπλ λα θνιπκπνχλ, παξά εγγχηεξε ζηελ
εθκάζεζε ησλ πφιεσλ πνπ είλαη πξσηεχνπζεο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ.
Ζ απηνγλσζία δελ ρξεηάδεηαη λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο ςπραλαιπηηθήο ή αιιηψο
δπζλφεηα ςπρνινγνπνηεκέλεο δηαδηθαζίαο. Οη αξραίνη Έιιελεο ην νλφκαδαλ
«ξεηνξηθή», θαη αλαθέξεηαη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ ηξφπσλ πνπ ην παηδηθφ
κπαιφ κπνξεί λα δερζεί παξαπιαλεηηθέο ηδέεο. Μαζαίλεη θαλείο απηνγλσζία φρη
κφλν απφ ηε κειέηε ησλ ςπρνδπλακηθψλ «ακπληηθψλ κεραληζκψλ», αιιά θαη κε
ηε δηεξεχλεζε ησλ πνιηηηζηηθψλ κνξθψλ ρεηξαγψγεζεο φπσο, ηελ πνιηηηθή
πξνπαγάλδα ή ηε δηαθήκηζε ζηε δπλακηθή ηεο νκάδαο, ηελ ηαθηηθή ηεο πιχζεο
εγθεθάινπ ή ηεο ρεηξαγψγεζεο ηεο νκάδαο, θαζψο θαη φηαλ καζαίλεη γηα ηνπο
δηαπξνζσπηθνχο ρεηξηζκνχο. Απηφ επεθηείλεηαη ζην πψο νη άλζξσπνη παίξλνπλ
απνθάζεηο βαζηδφκελνη ζε ςεχηηθα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, αιιά επίζεο κπνξεί απφ
ηελ άιιε λα βνεζήζεη ηνπο αλζξψπνπο λα εμεηάζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ ηα δηθά
ηνπο θίλεηξα κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε κε ζαθήλεηα ζθέςε ηνπο γηα έλα
πξφβιεκα.
Απφ ηελ άπνςε απηή, ε απηνγλσζία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ. Ζ απηνγλσζία είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θαηαλφεζε ησλ άιισλ. Καη ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα κάζνπλ φινη ηηο ηξεηο
θαηεγνξίεο ησλ δεμηνηήησλ (θάζε θαηεγνξία πεξηέρεη πάλσ απφ κηα επίδνζε ζηα
ζπζηαηηθά ησλ δεμηνηήησλ) είλαη κέζσ ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ.
1.3.

Σν παηρλίδη ξόισλ σο Πξνζνκνίσζε1

Σν παηρλίδη ξφισλ δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη σο κηα ηδηαίηεξε ςπρνινγηθή
δηαδηθαζία. Βεβαίσο, έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο σο έλα κέξνο πνιιψλ
δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ ζεξαπείαο, αιιά απηφ ζπκβαίλεη επεηδή είλαη έλα θπζηθφ
φρεκα γηα ηε κάζεζε. Σν παηρλίδη ξφισλ είλαη απιά κηα ιηγφηεξν ηερλνινγηθά
εμειηγκέλε κνξθή ησλ πξνζνκνηψζεσλ.
Ση θάλνπλ νη αζηξνλαχηεο θαηά ηελ εμάζθεζε ηνπο γηα ηηο απνζηνιέο ηνπο ζην
δηάζηεκα; Ση θάλνπλ νη πηιφηνη γηα λα κάζνπλ λα πινεγνχλ ζε εμνκνησηέο
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πηήζεο; Ση θάλνπλ ρηιηάδεο ζηξαηηψηεο θαηά ηε δηάξθεηα ζηξαηησηηθψλ
αζθήζεσλ; ια απηά είλαη παηρλίδηα ξφισλ. Γηδάζθνληαο πσιεηέο γηα λα
αζρνιεζνχλ κε ηνπο πειάηεο, δηδάζθνληαο ηνπο γηαηξνχο γηα λα πάξνπλ
ζπλέληεπμε απφ ηνπο αζζελείο, δηδάζθνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα
αληηκεησπίζνπλ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο, φια απηά απαηηνχλ ζε θάπνην κέηξν ηελ
πξαγκαηηθή πξαθηηθή θαη αλαηξνθνδφηεζε.
Σν παηρλίδη ξφισλ, ζπλεπψο, δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν απφ κηα πξφβα.
Μνπζηθνί θαη πνδνζθαηξηζηέο, εζνπνηνί θαη ππξνζβέζηεο, φινη πξέπεη λα
εμαζθήζνπλ ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή νη ζχλζεηεο ελέξγεηεο
δελ κπνξνχλ λα ζπκπεξηιάβνπλ φιεο ηηο κεηαβιεηέο ζε κηα εληαία δηάιεμε ή
αθφκα θαη ζε έλα ρνληξφ βηβιίν. Εεηήκαηα πξνζαξκνγήο ζε γεληθέο αξρέο γηα ην
ζχλνιν ησλ ηθαλνηήησλ ελφο αηφκνπ, θαζψο θαη ε ηδηνζπγθξαζία, θαη ην
ππφβαζξν ελφο αηφκνπ, ε πξνεηνηκαζία γηα απξφβιεπηα ελδερφκελα - φια ηα
παξαπάλσ είλαη ζπρλά νη ζηφρνη απηνχ ηνπ είδνπο ησλ παηρληδηψλ ξφισλ.
1. 4. Ηζηνξηθό1
Ο φξνο «ξφινο» πξνέξρεηαη απφ ην «ππνδχνκαη» ησλ ζελαξηνγξάθσλ πνπ
ζπλήζηδαλ λα ην ρξεζηκνπνηνχλ πξηλ απφ πεξηζζφηεξν απφ δχν ρηιηάδεο ρξφληα
ζηελ Αξραία Διιάδα. Με ηνλ θαηξφ, ην ζελάξην έγηλε ην κέξνο ηνπ έξγνπ, πνπ
ζηε ζπλέρεηα, ζε απηφ βαζίδνληαλ γηα λα θαιέζνπλ ηνπο εζνπνηνχο λα παίμνπλ
ην «ξφιν» ηνπο, αο πνχκε, Άκιεη ή Οζέιν ή Οθειία ή Γηζδαηκφλα.
Αιιά θάπνηνο κπνξεί επίζεο λα δεκηνπξγήζεη έλα ξφιν, κε απηνζρεδηαζκνχο,
θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα παηδηά ην θάλνπλ απηφ φιε ηελ ψξα θαζψο
πξνζπνηνχληαη ζην παηρλίδη ηνπο. Αξρηθά, έλαο λεαξφο γηαηξφο ζηε Βηέλλε γχξσ
ζην 1910 ήηαλ παξαθηλεκέλνο απφ πεξηέξγεηα γηα ηε θχζε ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο
θαη ηνπ απζνξκεηηζκνχ, - αθξηβψο φπσο νη ζχγρξνλνη θαιιηηέρλεο ακθηζβεηνχλ
παιηέο παξαδφζεηο - έηζη ππήξραλ θαη εθείλνη πνπ είδαλ ην παξαδνζηαθφ ζέαηξν
σο επηζηξσκέλν κε παξσρεκέλεο κνξθέο, ζπλαηζζεκαηηθά ςεχηηθν θαη λεθξφ.
Απηφο ν λεαξφο γηαηξφο, ν Jacob L. Moreno (1889-1974) πξνζπάζεζε λα
αλαβηψζεη ην ζέαηξν, θαιψληαο ηνπο εζνπνηνχο λα απηνζρεδηάδνπλ, θαη ην
αξρηθφ ηνπ «Θέαηξν ηνπ απζνξκεηηζκνχ» ην 1921 έγηλε έλαο απφ ηνπο πξψηνπο
«βειηησκέλνπο» ζηάζνπο.
Ο Moreno αλαθάιπςε φηη ε δξαζηεξηφηεηα ηεο δξακαηηθήο ηέρλεο ηνπ
απηνζρεδηαζκνχ ήηαλ ζεξαπεπηηθή γηα ηνπο εζνπνηνχο ηνπ, θαη άξρηζε λα κειεηά
γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο πξνζέγγηζεο σο έλα είδνο αηνκηθήο θαη
νηθνγελεηαθήο ζεξαπείαο. Αθνχ κεηαλάζηεπζε ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ην 1925,
ν Moreno αλέπηπμε απηέο νη ηδέεο ζε κηα κέζνδν πνπ νλνκάδεηαη «ςπρφδξακα».
Δθηφο απφ ηελ εθαξκνγή ηεο γηα λα βνεζήζεη ςπρηαηξηθνχο αζζελείο, ν Moreno
δηαπίζησζε φηη νη βαζηθέο ηερληθέο ζα κπνξνχζαλ λα ηξνπνπνηεζνχλ γηα λα
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βνεζήζεη ηηο νκάδεο λα αληηκεησπίδνπλ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα, θαη νλφκαζε
απηή ηελ πξνζέγγηζε «θνηλσληφδξακα».
Ο Moreno είρε έλα πνιχ γφληκν κπαιφ θαη ζπλχθαηλε πνιιέο ζπλαθείο ηδέεο
ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή ςπρνινγία θαη ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο. Ήηαλ έλαο απφ
ηνπο πξσηνπφξνπο ηεο νκαδηθήο ςπρνζεξαπείαο θαη αθφκε αζρνινχληαη κε ηνλ
δηθφ ηνπ ηχπν ηεο θηινζνθίαο, ηνλίδνληαο ηελ αλάγθε λα εθηηκεζεί ε ζεκειηψδεο
ζεκαζία ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ζηε δσή. (ην πιαίζην απηφ, ε πξνζέγγηζε ηνπ
είρε απήρεζε καδί κε ηελ πξνζέγγηζε ελφο άιινπ κεγάινπ ςπρνζεξαπεπηή, ηνπ
Otto Rank). Καη σο θνηλσληθφο ςπρνιφγνο, αιιά ζε ζπλδπαζκφ κε ην ππφβαζξν
ηνπ κε ην δξάκα, ν Moreno αλέπηπμε ηελ έλλνηα ηνπ ξφινπ. Τπήξραλ θαη κεξηθνί
άιινη ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληνινγίαο θαη ηεο αλζξσπνινγίαο, επίζεο, πνπ
αζρνιήζεθαλ κε ξφινπο, αιιά ν Moreno πξφζζεζε ηε δηάζηαζε ηεο
πξαγκαηηθήο κεζνδνινγίαο, ε νπνία επέηξεςε ζηνπο αλζξψπνπο λα
πξνβιεκαηηζηνχλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ έπαηδαλ κε ηνπο δηάθνξνπο ξφινπο
ζηε δσή ηνπο, δειαδή πξνέθπςε έηζη ε ηερληθή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ.
Μηα πηπρή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ήηαλ φηη απνηεινχζε ηε δηάγλσζε ή ηελ
αμηνιφγεζε – ήηαλ δειαδή κηα δνθηκή - γηα ην πψο έλα άηνκν ζα κπνξνχζε λα
ιεηηνπξγήζεη, φηαλ ηνπνζεηείηαη ζε κηα θαληαζηαθή ή φηαλ πξνζπνηείηαη κηα
πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Δίλαη ελδηαθέξνλ, φηη ε ηεξαξρία ηνπ γεξκαληθνχ
ζηξαηνχ ρξεζηκνπνίεζε απηή ηε κέζνδν γηα λα κεηαξξπζκίζεη ηνπο αμησκαηηθνχο
ηεο. Ο ζηφρνο άμηδε πξαγκαηηθά, ελάληηα ζηελ παιαηά παξάδνζε ηεο ρξήζεο
ησλ κνξθσκέλσλ ζε θνιέγην γησλ ηεο αξηζηνθξαηίαο - πάξα πνιινί απφ ηνπο
νπνίνπο πζηεξνχζαλ ζε ηθαλφηεηεο γηα λα γίλνπλ πξαγκαηηθνί εγέηεο. Καη φκσο
παξά ηνπο θξηθηνχο πνιηηηθνχο ζθνπνχο πνπ απηφο ν ζηξαηφο ζηε ζπλέρεηα
ππεξέηεζε, ιεηηνχξγεζε απνηειεζκαηηθά θαη βνήζεζε ζηε δεκηνπξγία κηαο
εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο, πνπ νη αμησκαηηθνί ηεο δηέζεηαλ κηα
ππεξνρή έλαληη απηψλ ησλ άιισλ ρσξψλ. Μφλν κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Γεπηέξνπ
Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ νη ζχκκαρνη πηνζέηεζαλ απηήλ ηελ ηερληθή.
Μέρξη ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ην παηρλίδη ξφισλ είρε γίλεη έλα
αλαγλσξηζκέλν κέξνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηεο θνηλφηεηαο, θαη άιισλ κνξθψλ ηνπ
εθθνιαπηφκελνπ ηφηε ηνκέα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο αλάπηπμεο. ηε δεθαεηία ηνπ
1970 είρε επξέσο ρξεζηκνπνηεζεί σο κέξνο ηεο ζεξαπείαο ηεο ζπκπεξηθνξάο γηα
ηελ εθπαίδεπζε, ηε δηεθδίθεζε θαη ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο. Δίρε γίλεη γλσζηφ
σο κέζνδνο ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο ήδε απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ
1940, αιιά ππήξραλ αξθεηά πξνβιήκαηα κε ηε ρξήζε ηνπ, θαζψο δελ έρεη
πιήξσο «ζπιιεθζεί» ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ εθπαίδεπζε.
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1.5.

Παηρλίδηα ξόισλ θαη Γξάκα ζηελ Δθπαίδεπζε1

Σν παηρλίδη ξφισλ ρξεζηκνπνηεί δξακαηηθέο ηερληθέο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη
παίθηεο λα θάλνπλ «παξαιεηπφκελα» ζρφιηα ζην αθξναηήξην θαη νη ππφινηπνη
παίρηεο πνπ ππνδχνληαη δηαθνξεηηθνχο ραξαθηήξεο λα πξνζπνηνχληαη φηη δελ ηα
έρνπλ αθνχζεη. Απηφ καο επηηξέπεη λα απνθαιχςνπκε φ,ηη ζθεθηφκαζηε, αιιά
δελ είκαζηε ζε ζέζε λα πνχκε. Μηα άιιε δξακαηηθή ηερληθή, είλαη ε αληηζηξνθή
ξφισλ, πνπ επηηξέπεη ζηνπο παίθηεο λα αληαιιάδνπλ ξφινπο, ψζηε λα κπνξνχλ
λα αξρίζνπλ λα ζπκπάζρνπλ κε ηελ άπνςε ηνπ άιινπ, αθφκα θη αλ δελ
ζπκθσλνχλ. Δθπξνζσπψληαο ηνπο δηαθνξεηηθνχο κεηαμχ ηνπο ξφινπο, είλαη κηα
ηερληθή πνπ βνεζά ηνπο αλζξψπνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ ακθηζπκία ηνπο.
Απηέο νη ηερληθέο θνηλσληνδξάκαηνο δηεπθνιχλνπλ ηνπο βαζκνχο ηεο απηνέθθξαζεο θαη, ηνλ πξνβιεκαηηζκφ, θαη έηζη εθβαζχλεηαη ε δηνξαηηθφηεηα ηφζν γηα
ηνπο δχν παίθηεο φζν θαη γηα ην θνηλφ. Καη σο εθ ηνχηνπ, ε δηαδηθαζία απηή
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε κηα άιιε πξνζέγγηζε ε νπνία έρεη
δηαθνξεηηθέο ξίδεο: ην δξάκα ζηελ εθπαίδεπζε.
Σν παηρλίδη ξφισλ απνξξέεη απφ κηα ζεηξά απφ θαηλνηφκνπο ζε ακθφηεξα ηα
πεδία ηφζν ηεο εθπαίδεπζεο (θπξίσο, BJ Wagner, Nellie McCaslin, Geraldine
Brain Siks, Virginia Glasgow Koste θαη Elizabeth Flory Kelly ζηηο ΖΠΑ) φζν θαη
ηνπ ζεάηξνπ (θπξίσο Viola Spolin, Richard Schechner, θαη Joseph Chaikin ζηηο
ΖΠΑ) θαη ε βαζηθή ηδέα ήηαλ λα ελζαξξχλεη ηελ απζφξκεηε εμεξεχλεζε ησλ
δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ. Απηή ε πξνζέγγηζε έρεη απνθαιεζηεί επίζεο σο
«δεκηνπξγηθφ δξάκα», ή «αλαπηπμηαθφ δξάκα» θαη κε άιινπο παξφκνηνπο
φξνπο. ηελ Ακεξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1920, πξσηνζηάηεζε ην παηρλίδη ξφισλ
ηεο Winifred Ward, ελψ ζηελ Αγγιία ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, ν Peter Slade
έγξαςε γηα ηε δχλακε ηνπ δξάκαηνο ζην βηβιίν ηνπ, «ην Παηδί θαη ην Γξάκα».
Απηφ ήηαλ δηαθνξεηηθφ απφ ηελ ζεαηξηθή παξαγσγή – θαζψο δελ ππάξρεη
ζελάξην, δελ ππάξρνπλ ζηαζεξέο γξακκέο, θακία πξφβα. (ε αληηδηαζηνιή ην
ζέαηξν, φπσο είλαη ε θνηλή ρξήζε ηνπ φξνπ, εκπεξηέρεη παξαδνζηαθά ηε
ζπγγξαθή ζελαξίσλ, ηηο πξφβεο, ή / θαη κηα έκθαζε ζηνλ εζνπνηφ, παξά ζηε
ζπκκεηνρή νιφθιεξεο ηεο νκάδαο). χκθσλα κε κηα άιιε πξσηνπφξν, ηελ
Brian Way, ε εθκάζεζε εληάζζνληαλ ζηελ εκπεηξία ηεο ίδηαο ηεο
δεκηνπξγηθφηεηαο. (Way, 1967): «. . . ην δξάκα αζρνιείηαη κε ηελ ηδηαηηεξφηεηα
ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ηελ κνλαδηθφηεηα ηεο θάζε αλζξψπηλεο
πξνζσπηθφηεηαο»).
Δλψ ην δξάκα σο ηερληθή ζηελ εθπαίδεπζε ήηαλ
δηαθνξεηηθφ απφ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ Moreno, ην πλεχκα ηνπ ζίγνπξα
αληηζηνηρνχζε κε ην αξρηθφ φξακα ηνπ Moreno ζρεηηθά κε ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
απζνξκεηηζκνχ σο βαζηθή αξρή ζηε κάζεζε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ.
Μηα άιιε πεγή ππήξμε ην έξγν ηνπ Viola Spolin, πνπ ήηαλ ν εθεπξέηεο ηνπ
«ζεαηξηθνχ παηρληδηνχ» ή «απηνζρέδησλ αζθήζεσλ» πνπ είραλ αξρηθά ζρεδηαζηεί
γηα εζνπνηνχο. Χζηφζν, ήδε απφ ην 1960, πνιιέο «ςπρν-ηερλνινγηθέο» ηερληθέο
πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα ηελ ςπρνζεξαπεία, γηα ηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε,
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αθφκε θαη γηα ηε θπζηνζεξαπεία, έρνπλ αλαγλσξηζηεί σο επσθειήο γηα ην επξχ
θνηλφ.
Σν Γξάκα ζηελ εθπαίδεπζε θαη ην Γεκηνπξγηθφ Γξάκα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ
ελζσκαηψζεη φιεο απηέο ηηο πνιηηηζηηθέο εμειίμεηο. Σν Γξάκα ζηελ εθπαίδεπζε
είλαη πεξηζζφηεξν αλαγλσξηζκέλν ζηελ Αγγιία, ζηνλ Καλαδά θαη ζηελ
Απζηξαιία, αιιά ππάξρεη κηα ζεκαληηθή πνζφηεηα εξγαζίαο πνπ γίλεηαη γη απηφ
θαη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Γπζηπρψο, ππάξρεη ε ηάζε λα απεπζχλεηαη ζηα
πξψηα ρξφληα ηεο παηδηθήο ειηθίαο, ελψ είλαη νη κεγαιχηεξεο ειηθηαθά νκάδεο
πνπ ην έρνπλ πεξηζζφηεξν πξαγκαηηθά αλάγθε. Αιιά νη πνιηηηζηηθέο δπλάκεηο
γεληθφηεξα σζνχλ ηα παηδηά ζε κηα δηαδηθαζία εμεηδίθεπζεο, είηε ζηελ ηέρλε, είηε
ζηε κνπζηθή, ή είηε αθφκε ζην ζέαηξν, θαη απηφ έρεη σο ζηφρν ηηο πην
θαληαρηεξέο παξαζηάζεηο. Ο απηνζρεδηαζκφο θαη ε θαηάξηηζε ζηνλ
απζνξκεηηζκφ ηείλνπλ λα ραζνχλ (αλ πνηέ είρε γίλεη θαηαλνεηφ) φηη νη είλαη
βαζηθνί ζηφρνη ηεο εθπαίδεπζεο.
Αλαγλσξίδσ φηη ππάξρεη αμία ζηελ πξαγκαηηθή εθπαίδεπζε ζην ζέαηξν γηα
νξηζκέλνπο λένπο, αθξηβψο φπσο ππάξρεη αμία γηα ηνπο ιίγνπο πνπ ζέινπλ λα
γίλνπλ πην εμεηδηθεπκέλνη ζην ρνξφ ή ζηελ ηέρλε ή ζηε κνπζηθή. Αιιά ηα
πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια ηα παηδηά πξέπεη λα βνεζεζνχλ θαη λα εμνπζηνδνηεζνχλ
λα απνιαχζνπλ απηά ηα πξσηαξρηθά νρήκαηα ηεο απην-αλαθάιπςεο θαη ηεο
έθθξαζεο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αλεζπρνχλ γηα ην αλ είλαη ή δελ είλαη «αξθεηά
θαινί». Καη είλαη γηα ην επξχ, κε εμεηδηθεπκέλν καζεηηθφ πιεζπζκφ πνπ ζα
πξέπεη λα θαιιηεξγήζνπκε ηα νκαδηθά ηξαγνχδηα ή παλεγχξηα, ηνπο
παξαδνζηαθνχο ρνξνχο θαη γεληθά ηνπο ρνξνχο, θαη ηνλ απηνζρεδηαζκφ θαη ηελ
γεληθεπκέλε ηερληθή ηνπ δξάκαηνο ζηελ εθπαίδεπζε.
Σν Γξάκα ζηελ εθπαίδεπζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα δηδαρζνχλ δηάθνξα
ζέκαηα ζηε ινγνηερλία, ζηηο θνηλσληθέο ζπνπδέο, ζηελ ηζηνξία, θαη ζηα ζπλαθή,
θαη επηπιένλ ην παηρλίδη ξφισλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα εληζρχζεη απηέο
ηηο εκπεηξίεο θαη λα παξαθηλήζεη γηα πεξαηηέξσ κειέηε ή αθφκε ην παηρλίδη
ξφισλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε έλα πην πεξηνξηζκέλν θαη επηθεληξσκέλν
ηξφπν γηα λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θάπνηεο απφ ηηο
πεξηπινθέο πηπρέο απηψλ ησλ ζεκαηηθψλ. Σέηνηεο εκπεηξίεο κπνξεί ηφηε λα
απνηειέζνπλ έλα θίλεηξν γηα πην παξαδνζηαθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φπσο ηε
γξαθή θαη ηε ζπδήηεζε.
1.6.
Πιενλεθηήκαηα
δηδαζθαιίαο7, 10

ηνπ

παηρληδηνύ

ξόισλ

σο

ζηξαηεγηθή

Σν παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πνπ εληάζζεηαη ζηελ νκάδα
ησλ θνηλσληθψλ κνληέισλ (Joyce θαη Weil, 2000). Οη ζηξαηεγηθέο απηέο
ππνγξακκίδνπλ ηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο κάζεζεο, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη ε
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ζπλεξγαηηθή ζπκπεξηθνξά ηνλψλεη ηνπο καζεηέο ηφζν θνηλσληθά φζν θαη
πλεπκαηηθά.
Σν παηρλίδη ξφισλ σο ζηξαηεγηθή δηδαζθαιίαο πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα
ηφζν ζην δάζθαιν φζν θαη ζην καζεηή. Καη ' αξράο, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ
γηα ην ζέκα εγείξεηαη. Ζ έξεπλα έρεη δείμεη φηη ε ελζσκάησζε βησκαηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ κάζεζεο ζηελ ηάμε απμάλεη ην ελδηαθέξνλ γηα ην ζέκα θαη
βειηηψλεη ηελ θαηαλφεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ καζήκαηνο (Poorman, 2002). Ο
Fogg (2001) γηα παξάδεηγκα κηιάεη γηα έλα θαζεγεηή θνιεγίνπ, ν νπνίνο
ζεψξεζε φηη ηα καζήκαηα ηζηνξίαο ηνπ ήηαλ βαξεηά θαη δελ ελέπιεθαλ ηνπο
καζεηέο. Έπεηηα θαη αθνχ δνθίκαζε έλα παηρλίδη ηχπνπ παηρληδηνχ ξφισλ γηα
έλα εμάκελν, παξαηήξεζε φηη νη καζεηέο άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη πνιχ
πεξηζζφηεξν γηα ην πιηθφ.
Γεχηεξνλ, ππάξρεη απμεκέλε ζπκκεηνρή απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ ζε έλα
κάζεκα κε παηρλίδη ξφισλ. Οη καζεηέο δελ είλαη παζεηηθνί απνδέθηεο ηεο
γλψζεο ηνπ εθπαηδεπηή αιιά κάιινλ, παίξλνπλ ελεξγφ κέξνο. Ο Poorman
(2002) παξαηεξεί φηη ε αιεζηλή κάζεζε δελ κπνξεί λα ιάβεη ρψξα φηαλ νη
καζεηέο είλαη παζεηηθνί παξαηεξεηέο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηδαζθαιίαο. Έλαο
θνηηεηήο ζην Barnard College, πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλνο ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο
κε παηρλίδηα ξφισλ, δήισζε, «Απηή ε δηδαζθαιία ζε θεληξίδεη λα θάλεηο ηφζε
πνιχ δνπιεηά». Σν απνηέιεζκα ηεο ζπκκεηνρήο είλαη λα απμάλεηαη ε κάζεζε
(Fogg, 2001).
Έλα ηξίην πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ σο ζηξαηεγηθή
δηδαζθαιίαο είλαη φηη δηδάζθεη ηελ θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ πξννπηηθψλ
(Poorman, 2002). Έλα ηππηθφ παηρλίδη ξφισλ έρεη σο δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο
λα ππνδπζνχλ ην ξφιν ελφο ραξαθηήξα, θαη καζαίλνπλ λα ελεξγνχλ φπσο ην ελ
ιφγσ πξφζσπν ζα έθαλε ζε κηα ηππηθή πεξίζηαζε. Οη Poorman (2002) βξήθαλ
«κηα ζεκαληηθή αχμεζε κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ζπλαηζζάλζεθαλ ηελ αγσλία
ηνπ άιινπ σο δηθφ ηνπο ζπλαίζζεκα».
Σν παηρλίδη ξφισλ έρεη επίζεο
παξαηεξεζεί φηη είλαη απνηειεζκαηηθή ηερληθή ζηε κείσζε θπιεηηθψλ
πξνθαηαιήςεσλ (McGregor, 1993). Οη καζεηέο πνπ θιήζεθαλ λα παίμνπλ ην
ξφιν ησλ ππφδνπισλ Αθξνακεξηθαλψλ ζε κηα ηάμε ζρεηηθά κε ηελ πξν-αζηηθή
ηζηνξία ηνπ πνιέκνπ γηα παξάδεηγκα, αλέπηπμαλ κεγαιχηεξε ελζπλαίζζεζε θαη
απέθηεζαλ κηα θαιχηεξε ηδέα ηεο εκπεηξίαο απηήο, απφ φ,ηη ζα απνθηνχζαλ
κέζσ ελφο καζήκαηνο φπνπ ζα ιάκβαλε ρψξα κηα ηππηθή δηάιεμε (Steindorf,
2001).
Ο Mark Sutcliffe (2002) απφ ηε ρνιή Οηθνλνκηθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ West
of England πξνβάιεη ηα εθπαηδεπηηθά πιενλεθηήκαηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ,
φπσο:
o Να ελζαξξχλεη ηα άηνκα, ζην πιαίζην ηνπ ξφινπ ηνπο, λα αλαινγηζηνχλ ηε
γλψζε ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζέκα. Χο εθ ηνχηνπ, ην παηρλίδη ξφισλ είλαη
κηα εμαηξεηηθή δηδαθηηθή κέζνδνο γηα ηελ αλαζεψξεζε ηνπ ππφ κειέηε
πιηθνχ ζην ηέινο ελφο θχθινπ ζπνπδψλ.
o Σα άηνκα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιειεο έλλνηεο θαη επηρεηξήκαηα
πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ξφιν ηνπο. Καζψο νη ξφινη αιιάδνπλ, αλάινγα
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ζα πξέπεη λα αιιάδνπλ νη ζρεηηθέο έλλνηεο θαη ηα επηρεηξήκαηα. Οη
καζεηέο κπνξεί, θαηά ζπλέπεηα, λα εθηηκήζνπλ πεξηζζφηεξν πιεξέζηεξα
ηε ζεκαζία ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ην πψο θαη ην πφηε απηέο
δηακνξθψλνληαη.
o Ζ ζπκκεηνρή βνεζά ηνπο καζεηέο λα αθνκνηψζνπλ έλλνηεο. Ζ ζεκαζία
ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ελεξγνχ πεξηβάιινληνο κάζεζεο αλαγλσξίδεηαη
επξέσο, θαζψο ν ζηφρνο είλαη ε βαζχηεξε θαηαλφεζε, παξά ε
επηθαλεηαθή κάζεζε. Σν παίμηκν ξφισλ κπνξεί λα ζπκβάιεη πνιχηηκα ζε
απηή ηε δηαδηθαζία.
o Γίλεη δσή θαη ακεζφηεηα ζε αθαδεκατθφ πιηθφ πνπ κπνξεί λα είλαη ζε
κεγάιν βαζκφ πεξηγξαθηθφ ή / θαη ζεσξεηηθφ.
o Μπνξεί λα ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα ζπκπάζρνπλ κε ηε ζέζε θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ησλ άιισλ - θάηη πνπ, θαηά ηε ζπλήζε δηαδηθαζία ηεο
δηδαζθαιίαο, είλαη πηζαλφηεξν λα κελ επηηεπρζεί.
Πνηνο απφ εκάο δελ ζπκάηαη λα εηζέξρεηαη ζε κηα αίζνπζα ηνπ λεπηαγσγείνπ, θαη
βιέπνληαο ηελ ζφκπα παηρλίδη ή θαη ην ςπγείν δελ έρεη αλακλήζεηο ηεο ληφηεο
ηνπ; Σν παηρλίδη ξφισλ ηαηξηάδεη κε πνιιά νλφκαηα: ππνθξηηηθή, απηνζρεδηαζκφ,
ζεαηξηθφ παηρλίδη, παηρλίδη πξνζπνίεζεο, θνηλσληθν-δξάκα, θ.α.
Γηα ηα
κηθξφηεξα παηδηά, ε ίδηα ε πξάμε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ηα βνεζά λα κάζνπλ ηηο
θνηλσληθέο αμίεο θαη ηνλ ηξφπν εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ πνπ εθηεινχληαη
θαλνληθά απφ απηά. Σα παηδηά ζηήλνπλ κπνπθάιηα γάιαηνο θαη θνλζέξβεο θαη
πηζηεχνπλ φηη είλαη έηζη ηδηνθηήηεο ελφο θαηαζηήκαηνο. Σν παηρλίδη ξφισλ βνεζά
ηα παηδηά λα πξνζεγγίζνπλ ηνλ έμσ θφζκν θαη λα αγθαιηάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα,
ηηο αληηιήςεηο θαη ηα δεηλά ησλ άιισλ. Γη απηφ εμάιινπ ην παηρλίδη ξφισλ
ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο, γηα λα βνεζήζεη ηα παηδηά
εμεξεπλήζνπλ ηνλ θφζκν γχξσ ηνπο. ηελ πεξίπησζε απηή, ζην παηρλίδη ξφισλ
ν καζεηήο εθπξνζσπεί θαη βηψλεη έλα ραξαθηήξα γλσζηφ απφ ηελ θαζεκεξηλή
δσή (Scarcella & Oxford, 1992).
Ζ πξνζέγγηζε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε κηα πνηθηιία
θαηαζηάζεσλ πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζηελ ηάμε. Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά
ζηελ εθπαίδεπζή ηνπο θαη παχνπλ λα είλαη παζεηηθνί παξαηεξεηέο. Σν
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απμάλεηαη γηα ην ππφ κειέηε ζέκα, δεκηνπξγψληαο έηζη
κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν κάζεκα (Poorman, 2002). Ζ ρξήζε
ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ δίλεη έκθαζε ζηηο πξνζσπηθέο αλεζπρίεο, ηα πξνβιήκαηα,
ηε ζπκπεξηθνξά, θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή. Αθφκε, ην παηρλίδη ξφισλ βειηηψλεη
ηηο δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (Teahan, 1975), βειηηψλεη ηηο δεμηφηεηεο
επηθνηλσλίαο (Huyack, 1975), θαη εληζρχεη ηελ επηθνηλσλία (Ettkin & Snyder,
1972).
Ζ αξρή πίζσ απφ ην παηρλίδη ξφισλ είλαη φηη ν καζεηήο αλαιακβάλεη λα
ππνδπζεί κηα ζπγθεθξηκέλε πξνζσπηθφηεηα ελφο δηαθνξεηηθνχ πξφζσπνπ,
φπσο γηα παξάδεηγκα έλα ηζηνξηθφ ραξαθηήξα. Πξάγκαηη φηαλ ην παηρλίδη ξφισλ
ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλα ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, νη καζεηέο δηεπξχλνπλ ηε γλψζε
ηνπο ζε ζρέζε κε έλα ζέκα, φπσο κέζσ ηεο έξεπλαο ελφο ραξαθηήξα κέζα ζε
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έλα δεδνκέλν πξφγξακκα ζπνπδψλ. Σν παηρλίδη ξφισλ επηηξέπεη ζηνπο
καζεηέο λα αηζζάλνληαη ζπκπάζεηα γηα ηνπο άιινπο, φηαλ γηα παξάδεηγκα
απεηθνλίδεη έλα ραξαθηήξα πνπ δηαδξακάηηζε ξφιν ζε ηαξαγκέλνπο θαηξνχο ηεο
ηζηνξίαο (Steindorf, 2001).
χκθσλα κε ηνλ Jones (1982), νη καζεηέο πξέπεη λα απνδερζνχλ ηα θαζήθνληα
θαη ηηο επζχλεο ησλ ξφισλ θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο, θαη λα θάλνπλ ην θαιχηεξν
πνπ κπνξνχλ γηα ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη.
Μηα πηζαλή ρξήζε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ ζα κπνξνχζε λα είλαη λα εηζαγάγεη έλα
ζέκα, ρξεζηκνπνηψληαο ην γλσζηηθφ ππφβαζξν (ζρήκα) ησλ καζεηψλ, γηα λα
παξνπζηάζεη θαη λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζε κηα λέα ελφηεηα κειέηεο
(Lloyd, 1998). Αιιά ίζσο πην ζπρλά, ην παηρλίδη ξφισλ ρξεζηκνπνηείηαη σο
ζηξαηεγηθή ζηελ νπνία νη καζεηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην γλσζηηθφ ηνπο ππφβαζξν
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζνπλ λέεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ραξαθηήξα πνπ ζα
ππνδπζνχλ, ψζηε
λα παίμνπλ θαιχηεξα ην ξφιν ηνπο (Lloyd, 1998).
Δηδηθεπκέλνη δάζθαινη έρνπλ γεληθά ρξεζηκνπνηήζεη ζθεηο, ζεαηξηθά έξγα, δειηία
εηδήζεσλ θαη άιιεο κνξθέο δξάκαηνο γηα λα παξαθηλήζνπλ ηνπο καζεηέο, φηαλ
εηζάγνληαη νη λέεο πιεξνθνξίεο.
Δθηφο απφ ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζηε ζπλεζηζκέλε ηάμε, ηα παηρλίδηα ξφισλ
κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζπλεξγαηηθά κε εηδηθά πξνγξάκκαηα γηα ηα
παηδηά «ζε θίλδπλν». Μεξηθά παηδηά έρνπλ εηδηθέο αλάγθεο γηα παξάδεηγκα είλαη
ζσκαηηθά, ζπλαηζζεκαηηθά, ή εμειηθηηθά άηνκα κε αλαπεξία θαη νξηζκέλα απιά
δελ αλήθνπλ ζηα είδε ησλ παηδηψλ πνπ πξνζαξκφδνληαη θαη απνδίδνπλ θαιά ζε
παξαδνζηαθέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο θαη ρξεηάδνληαη κηα πην ελεξγφ,
πνιπηξνπηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε. Καη πάιη, ην παηρλίδη ξφισλ δελ
απνηειεί παλάθεηα, σζηφζν κπνξεί λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθά απφ άηνκα
κε ειάρηζηε εθπαίδεπζε. Σν παηρλίδη ξφισλ είλαη απιψο έλα εξγαιείν, θαη ζε
θαιά ρέξηα, κπνξεί λα εληζρχζεη δπλακηθά ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ησλ
εθπαηδεπηηθψλ. Ζ θίλεζε πξνο ηελ θνηλσληθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή κάζεζε ζηα
ζρνιεία θαη πξνο ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο, επίζεο, ζα
πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πνιχηηκνπ απηνχ πφξνπ.
Σα παηρλίδηα ξφισλ κπνξεί ζπρλά λα δεκηνπξγήζνπλ κηα αίζζεζε ηεο θνηλφηεηαο
κέζα ζηελ ηάμε. Αλ θαη ζηελ αξρή κπνξεί λα θαίλεηαη απεηιεηηθή απηή ε
κέζνδνο, φηαλ ε ηάμε καζαίλεη λα κνηξάδεηαη ηελ ακνηβαία εκπηζηνζχλε θαη
δέζκεπζε γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ηελ αληαιιαγή αλαιχζεσλ - απφςεσλ
ζε ζρέζε κε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ εθηπιίζζνληαη ζηα παηρλίδηα ξφισλ, ηφηε ζα
αλαπηπρζεί κηα ζπληξνθηθφηεηα κεηαμχ ησλ καζεηψλ, πνπ δε ζα ήηαλ πνηέ
δπλαηφλ λα επηηεπρζεί κε κνλνινγηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο, φπσο ε δηάιεμε.
Δλ θαηαθιείδη, ηα παηρλίδηα ξφισλ είλαη έλα ζηήξηγκα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζα
πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζηα ζρέδηα καζήκαηνο καο ζε ηαθηηθή βάζε.
1.7.

Πξνβιήκαηα κε ην παηρλίδη ξόισλ1,

10

Σα παηρλίδηα ξφισλ είλαη κηα ηερληθή γηα ηελ ελίζρπζε θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο
κάζεζεο, είλαη ζαλ ηα ειεθηξηθά εξγαιεία ζε ζρέζε κε ηελ μπινπξγηθή. Αθξηβψο
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φπσο νη μπινπξγνί πξέπεη λα είλαη εμεηδηθεπκέλνη ζε πνιιέο ζπληζηψζεο ηεο
ηέρλεο ηνπο, έηζη θαη νη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη
ηθαλνί, ή νη ζεξαπεπηέο θαιά θαηαξηηζκέλνη ζηηο δηάθνξεο πηπρέο απηνχ ηνπ
ξφινπ ηνπο. Σα εξγαιεία δελ είλαη παλάθεηα θαη δελ ιεηηνπξγνχλ θαιά, αλ
ρξεζηκνπνηεζνχλ απξφζεθηα ή σο ππνθαηάζηαην ηνπ πξαγκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ
θαη ηεο ζθέςεο θαη, φπσο ηα ειεθηξηθά εξγαιεία ηνπ μπινπξγνχ, κπνξεί λα
γίλνπλ επηθίλδπλα. Αιιά αθφκε θαη ηα ληεκνληέ ηχπνπ πξηφληα θαη ηα ζθπξηά ζα
κπνξνχζαλ λα θάλνπλ δεκηά αλ θάπνηνο δελ μέξεη ή δελ ζπκεζεί λα εθαξκφζεη
ηηο αξρέο ηεο αζθάιεηαο.
Σν πην θνηλφ πξφβιεκα κε ην παηρλίδη ξφισλ είλαη φηη ν εγέηεο ηνπ δελ
αληηιακβάλεηαη ηελ νπζηαζηηθή θχζε ηνπ, θαζψο πξφθεηηαη γηα κηα
απηνζρεδηαζηηθή δηαδηθαζία, θαη ν απηνζρεδηαζκφο απαηηεί ην αίζζεκα ηεο
ζρεηηθήο αζθάιεηαο. Απηφ πξέπεη λα θαιιηεξγεζεί ζε κηα νκάδα, θαζψο ν
δάζθαινο ζα πξέπεη λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζε κηα δηαδηθαζία
«πξνζέξκαλζεο» ζηελ νπνία ζα γλσξίζνπλ ν έλαο ηνλ άιινλ ζε έλα πιαίζην
πνπ ζα ραξαθηεξίδεηαη απφ κεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε θαη ζα εκπιαθνχλ έηζη
νκαιφηεξα ζην ζέκα πνπ πξέπεη λα κάζνπλ. Μαζαίλνληαο πψο λα δεζηαζεί κηα
ηάμε θαη πψο λα θξαηήζεη ην δεζηφ θιίκα αλεβαζκέλν, είλαη ηφζν ζεκειηψδεο
κέξνο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, φζν θαη ε πεξίπησζε ελφο ρεηξνχξγνπ, πνπ νθείιεη
λα γλσξίδεη πψο λα πξνεηνηκάζεη έλαλ αζζελή γηα ην ρεηξνπξγείν.
Πνιινί άλζξσπνη πνπ είραλ δπζάξεζηεο εκπεηξίεο κε ην παηρλίδη ξφισλ, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα ππέθεξαλ επεηδή ν δάζθαινο δελ είρε «δεζηάλεη ή
πξνεηνηκάζεη» ηελ ηάμε ή απηνχο πνπ ηνπο είρε αλαηεζεί λα ππνδπζνχλ
δηάθνξνπο ξφινπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ. Ζ απιή αλάζεζε
ξφισλ, ιέγνληαο ζε έλα άηνκν, «Δίζαη ν θχξηνο ηνπ ζρνιείνπ», θαη ζε έλα άιιν,
«Δληάμεη, θη εζχ είζαη παηδί πνπ εζηάιε ζην γξαθείν ηνπ δηεπζπληή – μεθίλα» δελ
είλαη αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαη εθείλνη πνπ ξίρλνληαη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε κε
απηφ ηνλ ηξφπν ζα αηζζάλνληαη ζαλ λα είραλ πεηαρηεί ζε κηα ιίκλε θαη έπξεπε λα
κάζνπλ λα θνιπκπνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο σο δξακαηηθφο παξαγσγφο ζα πξέπεη
λα κηιήζεη ζε θάζε έλα απφ ηνπο παίθηεο, λα ηνπο πάξεη ζπλέληεπμε ζρεηηθά κε ην
ξφιν ηνπο, «ηξαβψληαο» ή απνκαθξχλνληαο ηνπο απφ ηηο ζθέςεηο ηνπο ζρεηηθά
κε ηηο πηπρέο πνπ ζπλδένληαη κε ην ξφιν ηνπο, θαη λα ηνπο εκπιέμεη «καιαθά» κε
ηελ θαληαζηαθή θαηάζηαζε.
Δλδερνκέλσο ην κεγαιχηεξν κεηνλέθηεκα γηα ηελ δηδαζθαιία κε παηρλίδη ξφισλ
είλαη ε αλαζθάιεηα ησλ κειψλ ηεο ηάμεο. Κάπνηνη κπνξεί λα αληηδξάζνπλ
αξλεηηθά ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηα θαηάζηαζε ε νπνία ζα ζπδεηεζεί θαη,
ελδερνκέλσο, επηθξηζεί απφ άιια κέιε ηεο ηάμεο. Αθφκε, ην παηρλίδη ξφισλ
απαηηεί ρξφλν, σζηφζν ζα πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο
είλαη εμαηξεηηθά επεξγεηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ.
Κάπνηεο θνξέο βεβαίσο, ιφγσ ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο απφδνζεο απφ ηελ
πιεπξά ησλ παηθηψλ, ή ηεο θαθήο δηαρείξηζεο εθ κέξνπο ελφο απξνεηνίκαζηνπ
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δαζθάινπ, ην απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη κφλν έλα επηθαλεηαθφ αλακάζεκα
απηνχ πνπ ν θαζέλαο μέξεη ήδε γηα ην πξφβιεκα.
Ζ ζρέζε ησλ αλζξψπσλ ηεο νκάδαο είλαη έλαο θξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ
επηηπρία ησλ ξφισλ. Μεξηθέο θνξέο κπνξεί λα πξνθχςεη σο αξλεηηθφο
παξάγνληαο. Γηα παξάδεηγκα, πξνεγνχκελεο δηαπξνζσπηθέο δπζθνιίεο πνπ
αληηκεησπίδνπλ ηα κέιε ηεο νκάδαο κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ ζηελ ηάμε θαη λα
θαηαζηξέςνπλ ην παηρλίδη ξφισλ. Δπίζεο, αλ ε νκάδα έρεη αλζξψπνπο κε
δηαθνξεηηθφ επίπεδν απφδνζεο, κπνξεί λα είλαη απξφζπκνη λα εκπιαθνχλ γηα ην
θφβν γεινηνπνίεζεο ηνπο ελψπηνλ ησλ κειψλ ηεο ηάμεο, πνπ είλαη πην έμππλνη ή
πην δεκνθηιήο.
Απηέο νη δπζθνιίεο κε ηε κέζνδν είλαη ηξνκεξέο, αιιά δελ είλαη αλππέξβιεηεο.
Οχηε είλαη ηφζν εθηεηακέλεο πνπ ζα πξέπεη λα καο απαγνξεχζνπλ λα
πεηξακαηηδφκαζηε κε παηρλίδηα ξφισλ.
Σα πηζαλά νθέιε ηεο κεζφδνπ
ππεξθαιχπηνπλ γξήγνξα ηηο δπζθνιίεο πνπ θαίλνληαη ηφζν εκθαλείο ζηα αξρηθά
ζηάδηα ηεο πξνεηνηκαζίαο.
Έλα άιιν πξφβιεκα κε ην παηρλίδη ξφισλ πξνθχπηεη φηαλ νη εθπαηδεπηηθνί
έρνπλ σο θηινδνμία ηνπο λα «παίμνπλ ηνλ ςπρίαηξν» θαη δηνιηζζαίλνπλ απφ ηελ
αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο νκάδαο, ζηελ δηεξεχλεζε θάπνηνπ
δεηήκαηνο κε επίθεληξν ηα πξαγκαηηθά πξνζσπηθά πξνβιήκαηα ελφο
ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, έλα θνξίηζη πνπ έρεη πξφβιεκα
ζην παηρλίδη λα ππνδπζεί ηε βαζίιηζζα Ηζαβέιια ζε ζρέζε κε ην ξφιν ελφο
άιινπ παηδηνχ σο «Κνιφκβνο», εάλ νη εθπαηδεπηηθνί - δίλνληαο ζεκαζία ζηηο
παξαθιήζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ - αληί λα ηνλ σζήζνπλ λα παίμεη πξαγκαηηθά ην ξφιν
ηνπ σο «Κνιφκβνο»-, αληηζέησο ζηξαθνχλ ζε κηα εμεξεχλεζε ηνπ γηαηί ην θνξίηζη
έρεη πξνβιήκαηα κε ηελ απηνπξνβνιή, απηνκάησο θάλνπλ ην ιάζνο λα κπαίλνπλ
ζηε ζέζε ηνπ «ςπρίαηξνπ». Γελ είλαη πνιχ δηαθνξεηηθφ λα απνηξέςεηο απηά ηα
ιάζε απφ ην λα δηδάμεηο ηηο δηαδηθαζίεο αζθάιεηαο γηα ηα ειεθηξηθά εξγαιεία ζε
έλα μπινπξγείν, αιιά πξέπεη λα πάξεηο ρξφλν γηα λα εμεηάζεηο ξεηά ηα δεηήκαηα
απηά θαη απηά ηα καζήκαηα ζα πξέπεη λα επαλαιακβάλνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά
δηαζηήκαηα.
Έλα ηξίην πξφβιεκα πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλή ηάζε λα ππνζέζνπκε φηη νη
δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο είλαη πην εχθνιεο απφ φ,ηη νη ηερληθέο γλψζεηο - αλ θαη
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη αθφκα πην δχζθνιεο - θαη έηζη νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ
ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζθελνζεζία ελφο
παηρληδηνχ ξφισλ, πξηλ αθφκε έρνπλ πξαγκαηηθά επηηχρεη έλα ηθαλνπνηεηηθφ
επίπεδν επάξθεηαο (δειαδή δηαζέηνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνιχ ιηγφηεξν
καεζηξία). Δίλαη ζαλ ηνλ ηξφπν πνπ νη έθεβνη ζα πνπλ, «Χ, λαη, ην έρσ ηψξα»,
φηαλ έρνπλ απνθηήζεη κφλν ηελ πην επηθαλεηαθή γλψζε, είηε πξφθεηηαη γηα ηελ
νδήγεζε ελφο απηνθηλήηνπ ή αλ έρνπλ λα θάλνπλ θάπνηα νηθηαθή εξγαζία. Χο εθ
ηνχηνπ, κεξηθέο θνξέο νη εθπαηδεπηηθνί αδπλαηνχλ λα εθηηκήζνπλ ηελ
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πνιππινθφηεηα κηαο δεμηφηεηαο πνπ καζαίλνπλ, θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε
φηη ν ζπληνληζκφο ελφο παηρληδηνχ ξφισλ είλαη πεξίπνπ ηφζν πεξίπινθν φπσο ε
εθκάζεζε ηεο αλαηξνθήο ελφο κσξνχ. Καη είλαη βνεζεηηθφ εάλ ην άηνκν πνπ
θάλεη ηελ εθκάζεζε, είλαη επίζεο εθπαηδεπκέλν θαη κε άιινπο ηξφπνπο.
1.8.

Σα ζηάδηα εθαξκνγήο ηεο ηερληθήο ηνπ παηρληδηνύ ξόισλ2,

14,

19

Τπάξρνπλ δχν δηαθνξεηηθά είδε παηρληδηνχ ξφισλ. Σν έλα είδνο εκπιέθεη ηνπο
καζεηέο λα ελεξγνχλ ζα λα ήηαλ ζπζηαηηθά ελφο θπζηθνχ ή βηνινγηθνχ
ζπζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα έρεηε ηξεηο καζεηέο λα ελεξγνχλ σο
νμπγφλν θαη καγλήζην. Καη' αξράο, δχν καζεηέο θξαηνχλ ηα ρέξηα. Απηνί
αλαπαξηζηνχλ έλα κφξην νμπγφλνπ. ηε ζπλέρεηα, κηα ζπίζα έξρεηαη, γηα λα
αλάςεη ην καζεηή, ν νπνίνο ελεξγεί σο καγλήζην. Σν Μαγλήζην παίξλεη ηφηε έλα
απφ ηα άηνκα νμπγφλνπ, θαη ην άιιν άηνκν νμπγφλνπ απνκέλεη κφλν. Έρνπλ έηζη
νη καζεηέο ζαο επηδείμεη κηα ρεκηθή αληίδξαζε. Έλα παξάδεηγκα ηεο βηνινγίαο
ζα ήηαλ θάπνηνη καζεηέο λα ελεξγνχλ σο θχηηαξα ηνπ αίκαηνο, θαη λα
κεηαθηλεζνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κέζα ζηελ ηάμε, φπνπ νη καζεηέο ελεξγνχλ
σο δηάθνξα φξγαλα ηνπ ζψκαηνο πνπ δίλνπλ ή παίξλνπλ ζπζηαηηθά απφ ην αίκα.
Σν αίκα ζα απνξξνθά ην νμπγφλν απφ ηνπο πλεχκνλεο, ζα απνδίδεη ηα ζξεπηηθά
ζπζηαηηθά ζην έληεξν θαη ζα θάλεη αληαιιαγή ηνπ νμπγφλνπ θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα ζηα θχηηαξα θιπ. Ζ πην εθιεπηπζκέλε κνξθή απηνχ ηνπ είδνπο
παηρληδηνχ ξφισλ είλαη θαηάιιειε θαη γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά (λεπηαγσγείνπ θαη
πξψησλ ηάμεσλ ηνπ δεκνηηθνχ), πνπ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην παηρλίδη
ππνδπφκελα γηα παξάδεηγκα ηα ζηνηρεία ηεο θχζεο (π.ρ. ζχλλεθα, άλεκνο,
ζάιαζζα, δάζνο) ή ηα δψα θαη ηα θπηά ελφο νηθνζπζηήκαηνο (π.ρ. πνπιηά,
δειθίληα, δέληξα, ινπινχδηα, ρειψλα, αιεπνχ) πεξηγξάθνληαο ηηο αλάγθεο ηνπο
γηα επηβίσζε, ηε ρξεζηκφηεηα ηνπο ζην νηθνζχζηεκα, ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηα
απεηινχλ, ηελ αξκνλία θαη ηελ νκνξθηά πνπ πξνζδίδνπλ ζηε θχζε θηι. Με ηνλ
ηξφπν απηφ ηα παηδηά εθθξάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο γηα ην θπζηθφ θφζκν, ην πψο
αληηιακβάλνληαη ηηο αλάγθεο ησλ άιισλ νξγαληζκψλ ηνπ πιαλήηε, ηα
ζπλαηζζήκαηαηα ηνπο γηα ηε θχζε θαη ηνπο νξγαληζκνχο θαη θαιιηεξγνχλ ηε
θαληαζία ηνπο. Αθφκε, ην παηρλίδη ελεξγνπνηεί ηνπο πφξνπο πνπ δηεγείξνπλ ηε
ζπλαηζζεκαηηθή, θνηλσληθή θαη πλεπκαηηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ, ε νπνία κε ηε
ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηελ ζρνιηθή ηνπ επηηπρία. Γηα παξάδεηγκα, ε επίιπζε
πξνβιεκάησλ ζηα πεξηζζφηεξα ζρνιηθά καζήκαηα απαηηεί κεγάιε εμάζθεζε ηεο
θαληαζίαο, φπσο ελδεηθηηθά: ε νπηηθνπνίεζε ηνπ πψο δνπλ νη Δζθηκψνη, ε
αλάγλσζε ηζηνξηψλ, ε δηαδηθαζία ηνπ λα θαληαζηνχκε κηα ηζηνξία θαη λα ηε
γξάςνπκε, ε γεσγξαθία θαη ε ινγνηερλία είλαη φια πξνζπνηεηά. ια απηά είλαη
ελλνηνινγηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ έρεη βηψζεη άκεζα ην παηδί. χκθσλα κε ηελ
έξεπλα ηεο Smilansky ε θαληαζία είλαη ηφζν ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ εθκάζεζε
ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, φπσο είλαη θαη γηα ην παηδί πξνζρνιηθήο ειηθίαο. Διπίδσ
απφ απηή ηελ απιή πεξηγξαθή, λα κπνξείηε λα εθεχξεηε ηηο δηθέο ζαο
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θαηαζηάζεηο γηα ην πφηε θαη πψο λα ρξεζηκνπνηήζεηε απηφ ην είδνο παηρληδηνχ
ξφισλ.
Σν άιιν είδνο παηρληδηνχ ξφισλ πεξηιακβάλεη έλα εζηθφ δήηεκα. Οη καζεηέο
ελεξγνχλ σο άλζξσπνη ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ ζα πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε.
ε δηαθνξεηηθνχο καζεηέο δίλνληαη ζχληνκεο πεξηγξαθέο γηα ην πνηνη είλαη,
δειαδή πνην ξφιν ζα ππνδπζνχλ θαη ίζσο κηα πεξηγξαθή ησλ ζπλαηζζεκάησλ
ηνπο γηα ην ζέκα. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο ζα αλαιάβνπλ ηνλ ξφιν ηνπο θαη ζα
πάξνπλ κηα απφθαζε γηα ην ζέκα. Απηφ ην είδνο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ είλαη θαη
απηφ πνπ ζα πεξηγξαθεί ιεπηνκεξψο ζηε ζπλέρεηα. Τπάξρνπλ πνιιά, πνιιά
ζέκαηα γηα ηα νπνία κπνξείηε λα δεκηνπξγήζεηε έλα παηρλίδη ξφισλ.
Απηφ ην δεχηεξν είδνο παηρληδηνχ ξφισλ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα εληζρχζεη ηελ
αλάιπζε ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ. Θα πξέπεη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ ζηξαηεγηθέο γηα ηελ επίιπζε πξνζσπηθψλ θαη δηαπξνζσπηθψλ
πξνβιεκάησλ. Αο ειπίζνπκε φηη, νη καζεηέο ζα αλαπηχμνπλ επίζεο θάπνηα
ζπκπάζεηα γηα ηνπο άιινπο. Οη καζεηέο ζα πξέπεη λα γίλνπλ πην άλεηνη ζην λα
εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. Θα πξέπεη επίζεο λα εμαζθαιίζεηε φηη νη άιινη
καζεηέο δελ θξίλνπλ ηνπο παίθηεο ζθιεξά. Άιισζηε νη καζεηέο απιά παίδνπλ
ξφινπο. Κάζε ξφινο ζα πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη κε ζπκπάζεηα, αθφκε θαη φηαλ
δελ αξέζεη ζε θάπνηνπο απηφ πνπ ππνζηεξίδεη – εθπξνζσπεί ν ζπγθεθξηκέλνο
ραξαθηήξαο. ε φιε ηε δηαδηθαζία, ζα είλαη απαξαίηεην λα αζρνιεζείηε κε
νξηζκέλα πξνβιήκαηα ηα νπνία αλαθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ
ξφισλ. Έηζη, ζα πξέπεη λα ελζαξξχλεηε, ηα ζησπειά κέιε λα ζπκβάινπλ ζην
παηρλίδη. Γεκηνπξγήζηε κηα αηκφζθαηξα ζηελ νπνία νη ίδηνη δε ζα θνβνχληαη λα
κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο, εμαηηίαο ηεο πεπνίζεζεο ηνπο φηη ζα γειάζνπλ κε ηηο
απφςεηο ηνπο ή φηη ζα επηθξίλνπλ ζθιεξά ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπο.
Οη δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ κπνξεί λα ρσξηζηνχλ
ζε ηέζζεξα ζηάδηα (Cherif & Somervill, 1998):
i.
Πξνεηνηκαζία θαη επεμήγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην δάζθαιν
ii.
Πξνεηνηκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην καζεηή
iii.
Σν παηρλίδη ξφισλ
iv.
Ζ ζπδήηεζε ή ελεκέξσζε κεηά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ.
Αλαιπηηθφηεξα:
i.
Πξνεηνηκαζία θαη επεμήγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην δάζθαιν –
δεκηνπξγψληαο ην παηρλίδη ξφινπ
o Καηαηγηζκφο ηδεψλ (Brainstorming) κε ηνλ εαπηφ ζαο ζρεηηθά κε αξθεηά
δεηήκαηα πνπ απαζρνινχλ, γλσξίδνπλ θαιά ή κειεηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ ζπνπδψλ ηνπο ηα παηδηά. Δπηιέμηε απηφ πνπ λνκίδεηε φηη ζα θάλεη έλα
απνηειεζκαηηθφ παηρλίδη ξφισλ. ηε ζπλέρεηα, επηιέμηε απφ έμη έσο νθηψ
ξφινπο γηα ηνπο καζεηέο λα παίμνπλ. Οη ξφινη απηνί ζα πξέπεη λα
αληηπξνζσπεχνπλ αλζξψπνπο πνπ ζα έρνπλ δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα
ζην απνηέιεζκα ηεο ζπδήηεζεο. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζην παηρλίδη ξφισλ
ν ζηφρνο είλαη λα ζπδεηεζεί ην θαηά πφζνλ ην ηνπηθφ ρεκηθφ εξγνζηάζην
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ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη ηε γε ηνπ. ηελ πεξίπησζε απηή πηζαλφηαηα ζα
ππάξμνπλ άλζξσπνη πνπ ζα ράζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο - εάλ ην εξγνζηάζην
αλαγθάδεηαη λα δαπαλήζεη φια ηα ρξήκαηά ηνπ γηα θαζαξηζκφ - θαη ζα
ππάξρεη πηζαλψο θαη ηνπηθφο επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο πνπ βαζίδεη ην
εηζφδεκα ηνπ ζηνπο εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ νπφηε ελδερνκέλσο ζα
δεκησζεί, αιιά κπνξεί θαη λα ππάξρνπλ γείηνλεο ηνπ ρεκηθνχ εξγνζηαζίνπ
πνπ ζα επεξεάδνληαη αξλεηηθά απφ ην εξγνζηάζην, θιπ.
o Κάζε ξφινο πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη κε ζαθή θαη πεξηεθηηθφ ηξφπν. Οη
καζεηέο ζαο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δηαβάζνπλ ηηο πεξηγξαθέο ησλ
ραξαθηήξσλ κέζα ζε ιίγα ιεπηά. εκαληηθφ είλαη ζην ζεκείν απηφ, ν
εθπαηδεπηηθφο λα κελ ζθηαγξαθεί ιεπηνκεξψο ηα επηρεηξήκαηα ή ηηο
«ζέζεηο» θάζε ξφινπ ζηηο θαξηέιεο ξφισλ πνπ ζα κνηξάζεη ζηα παηδηά. Ο
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα αθήζεη βαζκνχο ειεπζεξίαο ζηα παηδηά λα
δηαηππψζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ξφινπ ηνπο.
o Δπηιέμηε κηα γξακκή δξάζεο γηα απηνχο ηνπο παίθηεο πνπ ζα αλαιάβνπλ
ην ξφιν ή φπσο ζπλήζσο απνθαιείηε απηή ε θάζε δηακνξθψζηε κηα
«ηζηνξία» ή έλα «ζελάξην» πάλσ ζην νπνίν ζα βαζηζηεί ε δηεμαγσγή ηνπ
παηρληδηνχ. Ζ γξακκή δξάζεο ζα κπνξνχζε γηα παξάδεηγκα λα είλαη κηα
ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα λα απνθαζηζηεί αλ ην ρεκηθφ
εξγνζηάζην ζα πξέπεη λα θαζαξίζεη ην πεξηβάιινλ ηεο ρσκαηεξήο ηνπ
ηψξα. Ζ απιφηεηα είλαη ην θιεηδί. Αλ νη καζεηέο ζαο ρξεηάδνληαη βαζηθέο
πιεξνθνξίεο γηα λα είλαη ζε ζέζε λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ην παηρλίδη
ξφισλ, απηφ ζα πξέπεη λα ην έρνπλ ήδε αληηκεησπίζεη ζηελ ηάμε, λα
έρνπλ δειαδή δηδαρζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη λα θαηαλννχλ ηηο
παξακέηξνπο ηνπ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη ν εθπαηδεπηηθφο
λα εθνδηάζεη ηνπο καζεηέο κε ελεκεξσηηθφ πιηθφ, φπσο π.ρ. άξζξα απφ
εθεκεξίδεο, θείκελα απφ βηβιία, ζεαηξηθά έξγα, δειηία εηδήζεσλ,
θσηνγξαθίεο, ληνθηκαληέξ ζρεηηθά κε ην ππφ κειέηε ζέκα θηι,
πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα «εκπινπηίζνπλ» ηνπο ξφινπο
ηνπο θαη επίζεο λα δηαζέζεη θαηάιιειν ρξφλν γηα λα κειεηήζνπλ ηα παηδηά
ην πιηθφ.
ii.

Πξνεηνηκαζία ηεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ην καζεηή
Λίγν πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, ζα παξνπζηάζεηε ην παηρλίδη ξφισλ.
Θα εμεγήζεηε ηη είλαη πεξίπνπ ην παηρλίδη ξφισλ (θπξίσο ηελ πξψηε θνξά πνπ
ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο) θαη ηη νθέιε ζα απνθνκίζνπλ νη καζεηέο ζαο απφ απηή
ηε δηαδηθαζία. Απηφ – ην πξψην - ζα είλαη ην ιηγφηεξν ζεκαληηθφ παηρλίδη ξφισλ
(δε ρξεηάδεηαη λα είλαη ηέιεην), θαζψο νη καζεηέο ζαο ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ
κε ην πψο παίδεηε ην παηρλίδη ξφισλ. Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί ζε γεληθέο γξακκέο
ζηνπο καζεηέο ην ζελάξην ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ θαη ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ,
φπσο ηη πξφθεηηαη λα εμεηαζηεί, πφζνη ζα είλαη νη παίρηεο, ηη ζα θάλνπλ, πφζνο
ρξφλνο ζα ρξεηαζηεί, ηη ζα θάλνπλ φζνη δελ ζα παίμνπλ θηι.
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Δηδηθφηεξα, ππάξρνπλ ηξεηο ηξφπνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ:
o Έλαο ηξφπνο είλαη λα δψζεηε ζηνπο καζεηέο κηα εβδνκάδα ή θάπνπ ηφζν
γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ γηα ην ξφιν. Απηφ κπνξεί λα είλαη πνιχ
απνηειεζκαηηθφ, εηδηθά αλ νη καζεηέο έρνπλ θίλεηξα θαη ε ηάμε είλαη
εκπλεπζκέλε (π.ρ. ην ζέκα ηνπο αθνξά πξνζσπηθά, έρεη ζρέζε κε ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο θηι). Θα εθπιαγείηε επράξηζηα, ζπλήζσο, γηα ην
κέγεζνο ηεο πξνεηνηκαζίαο πνπ θάπνηνη απφ ηνπο καζεηέο ζαο έρνπλ
θάλεη γηα ηνπο ξφινπο ηνπο. Απηφ δίλεη ζηνπο καζεηέο πνπ δελ είλαη
ηζρπξνί ζηα καζήκαηα ηελ επθαηξία λα είλαη θαινί ζε κηα δηαθνξεηηθή
πηπρή ηεο επηζηήκεο. Γελ ζεκαίλεη βέβαηα φηη φινη νη καζεηέο ζαο ζα
αξπάμνπλ ηελ επθαηξία, αιιά, φπσο αλέθεξα, κάιινλ ζα εθπιαγείηε κε ην
πνηνη καζεηέο ζα ην ηνικήζνπλ.
o Έλαο άιινο ηξφπνο είλαη λα δψζεηε ζηνπο επηιεγκέλνπο καζεηέο πέληε
ιεπηά πξηλ ηελ απφδνζε ησλ ξφισλ ηνπο λα δηαβάζνπλ ηνπο ξφινπο
ηνπο, θαη λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο κε ηα άιια κέιε ηνπ παηρληδηνχ
ξφισλ. Δλψ απηνί νη καζεηέο ζπδεηνχλ ηνπο ξφινπο ηνπο (ζπλήζσο ζα ην
θάλνπλ απηφ ζηελ αίζνπζα), εζείο ζα ζπλεξγαζηείηε κε ηελ ππφινηπε
ηάμε. Ίζσο ε ππφινηπε ηάμε ζα ζπιιέμεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο
ρξήζηκεο γηα ην παηρλίδη πνπ ζα αθνινπζήζεη, ψζηε λα εκπινπηηζηνχλ κε
επηρεηξήκαηα νη ξφινη.
o Αθφκε πην απνδνηηθφ ζα ήηαλ λα ρσξηζηεί ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ζε ηφζεο
νκάδεο, φζνη θαη νη ξφινη πνπ ηνπο έρνπλ αλαηεζεί. ε θάζε νκάδα
νξίδεηαη έλαο σο γξακκαηέαο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη ηα
επηρεηξήκαηα πνπ ζα δηαηππψζνπλ ηα κέιε θάζε νκάδαο αδηαθξίησο ζε
έλα ραξηί. Σα επηρεηξήκαηα απηά ζηε ζπλέρεηα ζα κειεηήζεη ην παηδί, πνπ
σο εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο ηνπ ζα ππνδπζεί ηνλ αληίζηνηρν ξφιν.
ηφρνο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο ζα είλαη ε θάζε νκάδα λα δηαηππψζεη φζν
πην πεηζηηθά επηρεηξήκαηα πνπ λα ππνζηεξίδνπλ ηηο «ζέζεηο» ηεο ζηελ
αληηπαξάζεζε κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο, αιιά θαη λα πξνεηνηκαζηεί γηα λα
αληηθξνχζεη ηα επηρεηξήκαηα ησλ ππφινηπσλ νκάδσλ. Ο ρσξηζκφο ζε
νκάδεο κπνξεί λα γίλεη ηπραία γηα παξάδεηγκα κε ρξσκαηηζηά ραξηάθηα ή
κε θσηνγξαθίεο ηφζσλ πξσηαγσληζηψλ φζνη είλαη θαη νη ξφινη (π.ρ. εάλ
έρεηε 20 παηδηά πνπ ζα ζρεκαηίζνπλ 5 νκάδεο γηα λα εθπξνζσπήζνπλ
αληίζηνηρνπο ξφινπο, ζα εηνηκάζεηε 4 φκνηνπ ρξψκαηνο ραξηάθηα – φζν
θαη ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ θάζε νκάδαο πνπ ζα ζρεκαηηζηεί –γηα πέληε
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα). Σα παηδηά κπνξεί λα ρσξηζηνχλ ζε νκάδεο
ελαιιαθηηθά αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ηνπο. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο
κπνξεί λα ρσξίζεη ηηο νκάδεο βαζηδφκελνο ζε παηδαγσγηθά θξηηήξηα πνπ
ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ (π.ρ. επηδηψθεη λα παξνηξχλεη ζπγθεθξηκέλα
παηδηά λα ζπλεξγαζηνχλ).
Ο εθπαηδεπηηθφο θαηά ηε θάζε πξνεηνηκαζίαο δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ
επηδηψθεη λα δεκηνπξγεζεί θιίκα εκπηζηνζχλεο θαη άλεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ.
Γηα λα «βγνπλ ζηε ζθελή» νη επηιεγκέλνη καζεηέο, ρξεηάδεηαη λα λνηψζνπλ άλεηα
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απέλαληη ηφζν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο φζν θαη ζηνλ εθπαηδεπηηθφ. Γη απηφ ν
εθπαηδεπηηθφο εκςπρψλεη ηδηαίηεξα ηνπο καζεηέο πνπ ζα ππνδπζνχλ ηνπο ξφινπο
πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηηο αλαζηνιέο ηνπο σο «εζνπνηνί».
Ο
εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζεη ζηνπο παίρηεο φηη δε ζα αμηνινγεζνχλ
γηα ηηο ηθαλφηεηεο ηνπο ζηελ ππνθξηηηθή σο «ζεαηξηθνί» εζνπνηνί θαη φηη ζα
πξέπεη λα αθεζνχλ λα αληηδξάζνπλ απζφξκεηα, αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηνπ
παηρληδηνχ. Οη παίρηεο δειαδή ζα κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηήζνπλ ηελ αξρηθή
ηνπο ζέζε, αλάινγα κε ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα αθνχζνπλ απφ ηνπο άιινπο θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ.
Αλεμάξηεηα απφ κε πνην ηξφπν ζα πξνεηνηκάζεηε ηνπο καζεηέο ζαο γηα ηνπο
ξφινπο ηνπο, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε πνηνο ζα εθηειέζεη πνηνλ ξφιν. Τπάξρνπλ
δχν ιφγνη γηα ηελ επηινγή ζαο.
o Έλαο ιφγνο είλαη φηη ζα έρεηε παηδαγσγηθνχο ιφγνπο γηα ηελ επηινγή
νξηζκέλσλ καζεηψλ. Μπνξεί λα ζέιεηε λα επηιέμεηε έλα παηδί πνπ ηνπ
αξέζεη λα είλαη ππεχζπλνο λα είλαη ν πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο. Μπνξεί
λα ζέιεηε λα επηιέμεηε έλα παηδί πνπ είλαη αληαγσληζηηθφ ζε έλα άιιν
παηδί ψζηε λα ππνδπζεί ην θίιν ηνπ. Μπνξεί λα ζέιεηε λα επηιέμεηε έλα
παηδί πνπ αγσλίδεηαη λα θαηαλνήζεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα πνπ
έρεηε δηδάμεη ή θάπνηα έλλνηα, ψζηε λα αλαγθαζηεί ν καζεηήο λα
εξεπλήζεη ην ζέκα ή ηελ έλλνηα απηή γηα λα πξνεηνηκαζηεί γηα ην ξφιν.
o Ο άιινο ιφγνο γηα ηελ επηινγή είλαη φηη ζα έρεηε πνιιά δηαθνξεηηθά
παηρλίδηα ξφισλ ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. Θα πξέπεη λα
εμηζνξξνπήζεηε κε ηέηνην ηξφπν ηηο νκάδεο πνπ ελεξγνχλ, έηζη ψζηε ν
θάζε καζεηήο λα έρεη ηελ επθαηξία λα δξάζεη. Σν πξψην παηρλίδη ξφισλ
ζα πεξηιακβάλεη κία ή δχν απφ ηνπο πην εμσζηξεθείο καζεηέο, έηζη ψζηε
νη πην ληξνπαινί καζεηέο ζα δνπλ πφζν εχθνια παίδεηε ην παηρλίδη
ξφισλ, πξηλ αλαγθαζηνχλ λα δξάζνπλ.
ην ζηάδην απηφ ζα πξνεηνηκάζεηε θαη ηα ππφινηπα κέιε θάζε νκάδαο – εθηφο
απφ ηνπο «εζνπνηνχο» - γηα ηνλ ηξφπν ζπκκεηνρήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα
δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ. ζν δηαξθεί ην παηρλίδη νη «παξαηεξεηέο» ζα πξέπεη
λα θαηαγξάθνπλ ηηο εληππψζεηο ή ηηο λέεο ηδέεο ή ηα επηρεηξήκαηα ή ηηο
ζπκβηβαζηηθέο ιχζεηο ηνπο πνπ ζα αλαδπζνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ.
Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ παηρληδηνχ ηα παηδηά «παξαηεξεηέο» ζα θιεζνχλ λα
εθθξάζνπλ άπνςε γηα ηελ έθβαζε ηνπ παηρληδηνχ, ηελ πεηζηηθφηεηα ησλ
επηρεηξεκάησλ θάζε ξφινπ, αιιά θαη λα πξνηείλνπλ λέεο πην επνηθνδνκεηηθέο
ιχζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο αληηπαξάζεζεο πνπ ζα δηεμαρζεί, αλ νη πξνηεηλφκελεο
απφ ηνπο «εζνπνηνχο» δελ ηνπο θαλνχλ ηθαλνπνηεηηθέο.
iii.

Σν παηρλίδη ξφισλ – ε δξάζε
o Θα θάλεηε αξρηθά ην πξφβιεκα ξεηά ζαθέο ζηελ ηάμε ζαο. πνηα θαη αλ
είλαη ε γξακκή δξάζεο, νη εζνπνηνί πξέπεη λα ιάβνπλ κηα απφθαζε
ζρεηηθά κε έλα ζέκα. Σν ζέκα ζα πξέπεη λα είλαη δηακνξθσκέλν θαηά
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ηξφπν ψζηε ε ζσζηή επηινγή λα κελ είλαη ζαθήο. Με άιια ιφγηα, νη
καζεηέο ζαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζνπλ έλα δίιεκκα.
o Μπνξεί λα νξίζεηε ή κπνξεί λα κελ νξίζεηε κηα πξνζεζκία γηα ηε δξάζε.
Αλ πξφθεηηαη λα νξίζεηε έλα ρξνληθφ φξην, ζα πξέπεη λα ελεκεξψζεηε
ηνπο καζεηέο ζαο γηα ην ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ ζα έρνπλ ζηε δηάζεζε
ηνπο εθ ησλ πξνηέξσλ, θαη ζα ηνπο ην ππελζπκίζεηε, επίζεο, ζην ζεκείν
φπνπ ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ ηε δξάζε γηα λα ιάβνπλ ηελ απφθαζή
ηνπο.
o Μπνξείηε ηψξα λα θάλεηε έλα βήκα πίζσ θαη λα αθήζεη ηνπο εζνπνηνχο
αλαιάβνπλ. ηελ ηδαληθή πεξίπησζε, ζα ππάξρεη έλαο καζεηήο ν νπνίνο
ζα είλαη ν ζπληνληζηήο ζην παηρλίδη ξφισλ - είηε επηζήκσο (π.ρ. ν
πξφεδξνο ηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ή ην πξφζσπν
πνπ πξέπεη λα ιάβεη ηελ ηειηθή απφθαζε, θιπ). Αλ ζέιεηε έλα καζεηή λα
ελεξγεί σο ν πξφεδξνο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, θαζψο θαη ην λα παίδεη έλα
ξφιν, ζα πξέπεη λα πείηε ζην καζεηή φηη απηφ είλαη κέξνο ηνπ ξφινπ ηνπ /
ηεο. ηε ζπλέρεηα απηφο ν καζεηήο ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε λα
ζπκβνπιεχεη ηνπο παίθηεο φηη ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ δξάζε θαη λα
πάξνπλ κηα απφθαζε.
o Οη παίρηεο ππνδχνληαη ηνπο ξφινπο ηνπο φζν πην πηζηά κπνξνχλ, ρσξίο
λα δηαθφπηνπλ ηε ξνή ηνπ παηρληδηνχ γηα λα ζρνιηάζνπλ. Μηινχλ ζην
πξψην πξφζσπν. Γελ επηηξέπνληαη ζε απηφ ην ζηάδην αλαιχζεηο θαη
ζρνιηαζκνί. Σν παηρλίδη δηεμάγεηαη σο «ζεαηξηθή παξάζηαζε».
o Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηή – ζπληνληζηή ηνπ παηρληδηνχ ζε απηφ ην ζηάδην
είλαη λα ραιαξψζεη θαη λα απνιαχζεη ην παηρλίδη, ρσξίο λα παξεκβαίλεη.
Χζηφζν, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέκβεη, φπσο φηαλ
ε ζπδήηεζε μεθεχγεη απφ ην ππφ κειέηε ζέκα ή απιά γηα λα ζπκίζεη ηνπο
θαλφλεο ηνπ παηρληδηνχ ή γηα λα δψζεη ρξφλν ζηνπο παίρηεο λα
μαλαζθεθηνχλ ή γηα λα δψζεη ην ιφγν ζε θάπνην παίρηε πνπ εκπνδίδεηαη
λα κηιήζεη ή θαη αθφκε φηαλ νη παίθηεο δε θαίλεηαη λα παίξλνπλ ην
παηρλίδη ζηα ζνβαξά. Σέινο, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη ν έλαο
παίρηεο λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ άιινπ (αληηζηξνθή ξφισλ), αλ θξίλεη φηη
ρξεηάδεηαη ν έλαο λα απνθηήζεη ελζπλαίζζεζε ζρεηηθά κε ην πψο
αηζζάλεηαη ν άιινο.
o Σν παηρλίδη ξφισλ ιήγεη φηαλ θάπνηνο παίρηεο δηαηππψζεη κηα ζπλαηλεηηθή
ιχζε πνπ ηθαλνπνηεί αξθεηά θαη ηνπο ππφινηπνπο παίρηεο. Χζηφζν,
ελδέρεηαη ν εθπαηδεπηηθφο λα ζηακαηήζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ,
εθφζνλ νη παξαηεηακέλεο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ παηρηψλ δελ
θαηαιήγνπλ ζε κηα θνηλψο απνδεθηή ιχζε θαη λα κεηαθέξεη, φπσο ζα
δνχκε παξαθάησ, ηε ζπδήηεζε θαη ην ελδερφκελν αλεχξεζεο ιχζεο
ζηνπο παξαηεξεηέο.
iv.

Ζ ζπδήηεζε ή ελεκέξσζε κεηά ηελ δξαζηεξηφηεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ
πκκεηνρή νιφθιεξεο ηεο ηάμεο:
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πσο αλέθεξα, γλσξίδσ δχν ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο φιε ε ηάμε κπνξεί λα
ζπκκεηέρεη.
o Αλ ην παηρλίδη ξφισλ πεξηιακβάλεη κηα ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ
ζπκβνπιίνπ, κπνξείηε λα έρεηε φιε ηελ ηάμε λα ζπκκεηάζρεη ζηε
ζπδήηεζε, αθνχ νη παίθηεο νινθιεξψζνπλ ην παίμηκν ηνπ ξφινπ ηνπο.
ηε ζπλέρεηα, νιφθιεξε ε ηάμε κπνξεί λα ςεθίζεη ηνπο επηθξαηέζηεξνπο
ξφινπο (δειαδή απηνχο πνπ ζπκθσλεί κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπο), θαζψο
θαη φζνη έπαημαλ ηνπο ξφινπο. Δάλ πξφθεηηαη αθνχ δηεμήγε ην παηρλίδη
ξφισλ λα γίλεη ζπδήηεζε επ‟ απηνχ, έηζη ψζηε φινη νη καζεηέο λα
κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζπδήηεζε ζην ηέινο, ζα πξέπεη λα
ελεκεξψζεηε ην ζχλνιν ηεο ηάμεο ζηελ αξρή φηη φινη ζα πξέπεη λα
ζπκκεηέρνπλ. Αθφκε θαη αλ ην παηρλίδη ξφισλ δελ είλαη κηα ζπλεδξίαζε
ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ, κπνξεί λα έρεηε φιε ηελ ηάμε λα εκπιέθεηαη
ζην ηέινο. Γηα παξάδεηγκα, αλ κηα νηθνγέλεηα έπξεπε λα πάξεη κηα
απφθαζε γηα θάηη, νη καζεηέο κπνξνχλ λα θιεζνχλ λα δξάζνπλ σο
γείηνλεο θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο γηα ηα δηάθνξα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο.
ηε ζπλέρεηα, ε νηθνγέλεηα ζα πινπνηήζεη ηελ απφθαζή ηνπο.
o Έλα πνιχ δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα λα εκπιαθεί νιφθιεξε ε ηάμε, είλαη αθνχ
νη παίθηεο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ απφθαζή ηνπο. ηε ζπλέρεηα,
νιφθιεξε ε ηάμε ζπδεηά αλ πηζηεχνπλ φηη ν εζνπνηφο έπαημε ην ξφιν,
φπσο ζα έπξαηηε ν ηδηαίηεξνο ραξαθηήξαο πνπ θαιείην λα παίμεη. Γηα
παξάδεηγκα, αλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ρεκηθνχ εξγνζηαζίνπ, είλαη
ππάιιεινο ηνπ θάπνηνο πνπ έρεη κφιηο αγνξάζεη έλα ζπίηη, είλαη πηζαλφ
λα ςεθίζεη φηη ε κνλάδα ζα πξέπεη αθξηβψο λα θαζαξίζεη ηε ρσκαηεξή
ηεο, αθφκα θαη αλ ρξενθνπήζεη; Οη καζεηέο σο αθξναηήξην ζα εμεηάζνπλ
αλ ν ραξαθηήξαο ζα ήηαλ πηζαλφ λα πάξεη απηή ηελ απφθαζε. ηε
ζπλέρεηα, εθείλνη νη καζεηέο πνπ πηζηεχνπλ φηη έλαο εζνπνηφο έπξεπε λα
είρε παίμεη ην ξφιν δηαθνξεηηθά, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγήζνπλ
σο απηφλ ηνλ παίθηε, γηα λα δνχκε πψο ηα πξάγκαηα ζα κπνξνχζαλ λα
έρνπλ παηρηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν.
Αθφκε, ν εθπαηδεπηηθφο ζπληνληζηήο δεηά απφ ηα παηδηά λα αμηνινγήζνπλ ηε
ζπλνιηθή ηνπο εκπεηξία απφ ην παηρλίδη ξφισλ, φπσο πνηα νθέιε ζεσξνχλ φηη
απνθφκηζαλ, εάλ ε ζπλεξγαζία ηνπο ήηαλ θαξπνθφξα, εάλ ππήξμαλ δηαθσλίεο ή
εληάζεηο κέζα ζηελ νκάδα, αλ ράξεθαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην παηρλίδη θηι.
Σέινο, ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο ζα πξέπεη λα έρεη ππφςε ηνπ φη η δελ
είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο φιεο δηαδηθαζίαο ηα παηδηά λα
θαηαιήμνπλ ζε κηα ηδαληθή επίιπζε ηεο ζχγθξνπζεο – πξάγκα πνπ
ζπρλά δελ είλαη εθηθηφ νχηε γηα ηνπο ελήιηθεο – φζν ε ίδηα ε
εκπεηξία ε νπνία επλνεί λα απνθηήζνπλ ελδηαθέξνλ , γλψζεηο θαη
ηθαλφηεηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαηά ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ σο
απξηαλνί ελεξγνί πνιίηεο .
Γη απηφ θαη αμηνινγείηαη ζην ηέινο φιε ε
πξνεηνηκαζία θαη ε πνξεία δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ θαη ε επηηπρία ηνπ δελ
θξίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ εμεχξεζε ηεο ηδαληθήο ιχζεο. ε αληίζεζε κε ηηο
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πην παξαδνζηαθέο ηερληθέο δηδαζθαιίαο πνπ ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο
θξίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ ηειηθή επίδνζε.
1.9.
Παξαδείγκαηα πινπνίεζεο παηρληδηνύ ξόισλ, πνπ δόζεθαλ σο
πξνζνκνίσζε ηεο ηερληθήο ζηνπο εθπαηδεπηηθνύο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
ζεκηλαξίνπ20, 21
1.9.1.
ΔΝΑΡΗΟ: ηελ παξαιία πνπ γελλνύλ ηα απγά ηνπο ζαιάζζηεο
ρειώλεο πξόθεηηαη λα γίλεη έλαο κεγάινο δξόκνο. Σα θώηα θάλνπλ ηα
ρεισλάθηα λα ράλνπλ ην δξόκν γηα ηε ζάιαζζα θαη θηλδπλεύνπλ λα ηα
παηήζνπλ ηα ακάμηα. Από ηελ άιιε κεξηά ν δξόκνο είλαη απαξαίηεηνο γηα
ηε δσή ησλ θαηνίθσλ (πξόζβαζε ησλ ςαξάδσλ ζηε ζάιαζζα, ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε, άλεηεο κεηαθηλήζεηο εηδηθά ζε πεξηπηώζεηο αλάγθεο. . .) Άιινη
θάηνηθνη ζπκθσλνύλ θαη άιινη δηαθσλνύλ. ην Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ
ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε δηάλνημεο ηνπ δξόκνπ, αλαπηύμηε ηα
επηρεηξήκαηά ζαο (αλάινγα κε ην ξόιν πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα
θαηαιήμεηε ζηελ θαιύηεξε (γηα εζάο) ιύζε. (Μειέηε Πεξηβάιινληνο Α΄
δεκνηηθνύ – Σεηξάδην εξγαζηώλ – ζει. 27).
ΥΑΡΑΣΖΡΔ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ: Γήκαξρνο – Γεκνηηθνί χκβνπινη
ΤΠΔΡ: Δζηηάηνξαο, Φαξάο
ΚΑΣΑ: Ννκάξρεο, Οηθνιφγνο, Αγξφηεο, ρειψλα
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ- ΚΑΡΣΔΛΔ ΡΟΛΧΝ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθνί, αιιά θαη θηιφδνμνη. Φαίλνληαη δηαιιαθηηθνί ρσξίο λα είλαη. Κπξίσο
ηνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ηνπο ςήθνπο ησλ θαηνίθσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα
έρνπλ θαιά κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα

Θέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή σνηνθίαο, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δε ζα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ

Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο απφ ηε κηα, γηαηί ζα απμεζεί ν ηνπξηζκφο ζηελ
πεξηνρή θαζψο θαη ε απαζρφιεζε

Χζηφζν δε ζέινπλ λα δπζθεκηζηεί ν Γήκνο, απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο
νξγαλψζεηο, νχηε λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ πεξηβαιινληηθή
κειέηε δηάλνημεο ηνπ δξφκνπ

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

30

ρφιηα
Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο. Δπί
ηεο νπζίαο δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΤΠΔΡ
ΔΣΗΑΣΟΡΑ
Υαξαθηήξαο
Σξαρχο, θαζφινπ δηπισκάηεο, επίκνλνο
Δπηρεηξήκαηα


Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο ειπίδεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
απμεζνχλ νη πσιήζεηο ηνπ



Θέιεη θαη λα ηνπ επηηξέςνπλ λα επεθηείλεη θη άιιν ηελ ηαβέξλα ηνπ
πξνο ηελ παξαιία, κηα θαη ε ζέα απφ ηε πιεπξά ηεο ζάιαζζαο πξνζειθχεη
πειάηεο, ελψ ηψξα γηα λα κελ ππάξρνπλ θψηα παξαιηαθά εμαηηίαο ηεο
ρειψλαο ράλεη πειάηεο.

ρφιηα
Κπλεγάεη ην βξαρπρξφλην θέξδνο.

ΤΠΔΡ
ΦΑΡΑ
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλνο, έρεη νηθνγέλεηα κε 2 παηδηά
Δπηρεηξήκαηα
Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, ειπίδεη φηη ζα απμεζνχλ νη δνπιεηέο ζηελ πεξηνρή.
Σα ςαξηά ζπλερψο ιηγνζηεχνπλ θαη ε κεηαθίλεζε ζηελ πξσηεχνπζα γηα λα ηα
πνπιήζεη είλαη δαπαλεξή. Άιισζηε ζηελ πεξηνρή ηνπο νη ρειψλεο ππάξρνπλ
γεληέο νιφθιεξεο, ν θφβνο φηη θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ απφ ηε δηάλνημε ηνπ
δξφκνπ είλαη πζηεξίεο ησλ νηθνιφγσλ.
ρφιηα
ε πξνζσπηθή αληηδηθία κε ην λνκάξρε, θαζψο ζεσξεί φηη ελδηαθέξεηαη
πεξηζζφηεξν γηα ηηο ρειψλεο παξά γηα ηνπο θησρνχο αλζξψπνπο.
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ΚΑΣΑ
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
Υαξαθηήξαο
Νεαξφο, δπλακηθφο, κε ζπνπδέο ζην πεξηβάιινλ, αθηηβηζηήο
Δπηρεηξήκαηα

Θα ππάξμεη αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή ζηνλ πιεζπζκφ ηεο
ζαιάζζηαο ρειψλαο. Άιισζηε θάζε κέξα δεθάδεο ρειψλεο ράλνληαη θαζψο
πηάλνληαη ζηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ

ια ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηνπ ρξήκαηνο

Οη πνιηηεία ζα έπξεπε λα πάξεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
απεηινχκελνπ απηνχ είδνπο.
ΚΑΣΑ
ΑΓΡΟΣΖ - ΚΑΣΟΗΚΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Υαξαθηήξαο
Φηιήζπρνο πνιίηεο, νηθνγελεηάξρεο
Δπηρεηξήκαηα


Έρεη ρσξάθηα πνπ ζα απαιινηξησζνχλ κε ηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ θαη
δελ ζέιεη λα ηα ράζεη. Απφ απηά ηα ρσξάθηα πξνέξρεηαη ην κφλν εηζφδεκα
πνπ έρεη.

ρφιηα
Γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά
θπξίσο ηνλ ελδηαθέξεη ε πεξηνπζία ηνπ. Δίλαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο
ππφινηπνπο αγξφηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ αξθεηνί ηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ
ΚΑΣΑ
ΝΟΜΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο
Γηνξαηηθφο, δηπισκάηεο θαη έκπεηξνο πνιηηηθφο
Δπηρεηξήκαηα

Έρεη νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λνκνχ

Ο δξφκνο δελ είλαη ηφζν απαξαίηεηνο, ελψ ζα θαηαζηξέςεη ηελ
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή σνηνθίαο ηεο ρειψλαο.

Θέιεη ηελ αλάπηπμε γλήζηνπ νηθνηνπξηζκνχ
ρφιηα
Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη θαη λα εληζρχζεη ην δίθηπν NATURA 2000 θαη δελ ηνλ
ελδηαθέξεη ην φπνην πνιηηηθφ θφζηνο. Έρεη φξακα.
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ΚΑΣΑ
ΥΔΛΧΝΑ
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλε, ζε θαηάζηαζε παληθνχ
Δπηρεηξήκαηα Γχν κήλεο δηάξθεζε ε εθθφιαςε θαη ηα κηθξά ηεο ηψξα ζα
αθαληζηνχλ. Μφιηο νη λενζζνί βγνπλ απφ ηα απγά ηνπο θαη παξαδαιηζκέλνη απφ
ηα θψηα αληί λα ηξέμνπλ ακέζσο πξνο ηε ζάιαζζα, ζα ηξαβήμνπλ θαηά ηα
ρσξάθηα. Μέξεο θαη λχθηεο δηέζρηζε ηε ζάιαζζα γηα λα θηάζεη ζην ηφπν πνπ
γελλήζεθε θαη λα αθήζεη κε εξεκία ηα απγά ηεο. Απφ πφζα δίρηπα ςαξάδσλ θαη
ηαρχπινα γιίησζε ζε απηφ ην καθξχ ηαμίδη, θαη ηψξα αληί λα θακαξψζεη ηα κηθξά
ηεο λα βαδίδνπλ πξνο ηε δσή ζηελ αγαπεκέλε παξαιία πνπ γελλήζεθε θαη απηή,
ζα ηα δεη λα ράλνληαη ηφζν άδηθα.
ρφιηα: Σε κηα θσλάδεη, ηελ άιιε ηξέκεη νιφθιεξε. Φνβάηαη ηε ζθιεξφηεηα ησλ
αλζξψπσλ γηαηί πνιιά έρνπλ δεη ηα κάηηα ηεο. Μα πην πνιχ δελ αληέρεη ηνλ
πφλν λα ράζεη ηα κηθξά ηεο.
Τιηθό ππνζηεξηθηηθό γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ επηρεηξεκάησλ
ΚΗΝΓΤΝΟΗ - ΑΠΔΗΛΔ ΓΗΑ ΣΗ ΥΔΛΧΝΔ Caretta caretta
Ζ θαξέηα είλαη κία κεγάιε ζαιάζζηα ρειψλα κε θαβνχθη πνπ απνηειείηαη απφ
θεξάηηλεο πιάθεο θαθεθφθθηλνπ ρξψκαηνο. Επγίδεη θαηά κέζν φξν 90 θηιά θαη ην
κήθνο ηεο θηάλεη ην έλα κέηξν. Σξέθεηαη θπξίσο κε ζαιάζζηα θπηά θαη
αζπφλδπια κε ηδηαίηεξε πξνηίκεζή ζηηο ηζνχρηξεο.
Εεη ζηε ζάιαζζα, αιιά ε δηαηψληζή ηεο εμαξηάηαη απφιπηα απφ ηε ζηεξηά, αθνχ
εθεί νινθιεξψλεηαη ν βηνινγηθφο ηεο θχθινο, κε ηελ σνηνθία, ηελ εθθφιαςε, θαη
ηελ επαθφινπζε είζνδν ησλ λενζζψλ ζηε ζάιαζζα.
Οη ζειπθέο Caretta caretta, επηζηξέθνπλ θάζε δχν ηξία ρξφληα ζηνλ ηφπν φπνπ
γελλήζεθαλ νη ίδηεο, γηα λα ελαπνζέζνπλ ηα αβγά ηνπο.
Γελλάλε ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο, βγαίλνληαο δχν σο ηέζζεξηο θνξέο ζηελ παξαιία, αξγά ην
βξάδπ. Ζ εθθφιαςε δηαξθεί δχν κήλεο. Οη λενζζνί, πεξίπνπ 100 ζε θάζε θσιηά,
έρνπλ κήθνο πέληε εθαηνζηά θαη δπγίδνπλ δεθαεπηά γξακκάξηα.
Μφιηο
εθθνιαθζνχλ, αλεβαίλνπλ φινη καδί ζηελ επηθάλεηα ηεο άκκνπ θαη ηξέρνπλ
ακέζσο πξνο ηε ζάιαζζα. Απηφ ην πξψην ηαμίδη είλαη ην ζεκαληηθφηεξν ηεο
δσήο ηνπο, γηαηί βνεζά ηα ρεισλάθηα λα πξνζαλαηνιηζηνχλ θαη λα κπνξέζνπλ λα
μαλαγπξίζνπλ ζηνλ ίδην ηφπν κεξηθέο δεθαεηίεο αξγφηεξα. Οη λενζζνί έρνπλ λα
αληηκεησπίζνπλ πάκπνιινπο θπζηθνχο ερζξνχο - θαβνχξηα, γιάξνπο θαη ςάξηα-,
θαη ε ζλεζηκφηεηά ηνπο είλαη εμαηξεηηθά πςειή. Τπνινγίδεηαη φηη ζε θάζε ρίιηα
ρεισλάθηα επηδεί θαη ελειηθηψλεηαη κφλν έλα!
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Ζ ππνβάζκηζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ βηφηνπσλ φπνπ αλαπαξάγεηαη ε
θαξέηα ζέηνπλ ζε ζνβαξφ θίλδπλν ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο. Κχξηα αηηία γηα ηελ
αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ ραξαθηήξα ησλ αθηψλ απνηειεί ε άλαξρε ηνπξηζηηθή
αλάπηπμε, πνπ ζπλεπάγεηαη δξακαηηθή ζπξξίθλσζε ησλ δηαζέζηκσλ παξαιηψλ
σνηνθίαο ηεο ρειψλαο: Ο ζφξπβνο απφ ηα μελνδνρεία θαη ηηο ηαβέξλεο ηξνκάδεη
ηηο ζειπθέο Caretta caretta, ηα θψηα απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο λενζζνχο, ελψ
ηα νρήκαηα, νη νκπξέιεο γηα ηνλ ήιην θαη νη μαπιψζηξεο ζπκπηέδνπλ ηελ άκκν
πξνθαιψληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηελ σνηνθία θαη ηελ εθθφιαςε.
Σέινο, θάπνηεο ρειψλεο ηξαπκαηίδνληαη, φηαλ πξνζπαζνχλ λα δηαζρίζνπλ ηνπο
δξφκνπο.
ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΓΡΟΜΟΤ
Σν ρσξηφ Καιηζέα βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ λεζηνχ. Ζ πεξηνρή ηνπ
είλαη βξαρψδεο, απφθξεκλε θαη άγνλε, ππάξρεη φκσο αξθεηά πινχζηα
βιάζηεζε. Έρεη κεγάιε ζέα πξνο ην πέιαγνο ζηα βνξεηνδπηηθά θαη ην
ειηνβαζίιεκα, ηδίσο ην θαινθαίξη είλαη θαληαζηηθφ. Ο ακαμηηφο δξφκνο, έρεη
κήθνο 65 ρηιηφκεηξα, δηαζρίδεη θαηά κήθνο νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ πεξηνρή θαη
πεξλά απ‟ ηελ Καιιηζέα. Δπζεία απέρεη απ‟ ηελ πξσηεχνπζα κφλν 10
ρηιηφκεηξα, ε θαηαζθεπή φκσο ζπληνκφηεξνπ δξφκνπ είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ φηη
απηφο πξέπεη λα δηαζρίζεη κηα παξαζαιάζζηα πεξηνρή σνηνθίαο ηεο ρειψλαο. Οη
θάηνηθνη είλαη γεσξγνί θαη ςαξάδεο, αζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηελ
ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ αιηεία. Σα παηδηά φηαλ έξζεη ε ψξα λα πάλε γπκλάζην
αλαγθάδνληαη λα κεηαθνκίζνπλ ζηελ πξσηεχνπζα κηα θαη ε κεγάιε απφζηαζε
δελ ηνπο επηηξέπεη λα πεγαηλνέξρνληαη.
Οη ςαξάδεο θαη νη γεσξγνί
δηακαξηχξνληαη φηη μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ
ηνπο ζηελ Πξσηεχνπζα. Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ίζσο ν ηφπνο ηνπο κε ηελ
θαηαζθεπή δξφκνπ λα αλαπηχζζνληαλ ηνπξηζηηθά θαη λα έβξηζθαλ νη ληφπηνη
δνπιεηά.
1.9.2. ΔΝΑΡΗΟ: Οη αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα ηα νδηθά έξγα, απνθάζηζαλ λα
πεξάζεη έλαο απηνθηλεηόδξνκνο κέζα από έλα δάζνο, όπνπ ππάξρνπλ
ηέζζεξηο κε πέληε αγέιεο ιύθσλ, δειαδή πεξίπνπ 20 κε 30 άηνκα.
Πξόθεηηαη γηα κία ζηαζεξή νκάδα πιεζπζκνύ, πνπ επηπρώο ηα ηειεπηαία
ρξόληα δελ παξνπζηάδεη κείσζε ζε αληίζεζε κε άιιεο πεξηνρέο. Γηα λα
πινπνηεζεί ε δηάλνημε ηνπ δξόκνπ πξέπεη λα εθρεξζσζεί ην έλα κέξνο ηνπ
δάζνπο θαη ν βηόηνπνο ησλ ιύθσλ λα θνπεί ζηα δύν. Οη θάηνηθνη ηεο
πεξηνρήο – θηελνηξόθνη ζηελ πιεηνλόηεηα ηνπο - δπζθνιεύνληαη ζηηο
κεηαθηλήζεηο ηνπο, κηα θαη νη δξόκνη πνπ ήδε ππάξρνπλ είλαη πνιύ κηθξνί.
ην Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε δηάλνημεο ηνπ
δξόκνπ, αλαπηύμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο (αλάινγα κε ην ξόιν πνπ έρεηε)
θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιύηεξε (γηα εζάο) ιύζε.
ΥΑΡΑΥΣΖΡΔ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ: Γήκαξρνο – Γεκνηηθνί χκβνπινη, θηελίαηξνη ηνπ ΔΛΓΑ
ΤΠΔΡ: Κηελνηξφθνη, Δζηηάηνξαο, Άλεξγνο θάηνηθνο, μελνδφρνο
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ΚΑΣΑ: Ννκάξρεο, Οηθνιφγνο, Αγξφηεο.
Μειεηήζηε πξνζεθηηθά ηνπο παξαπάλσ ξόινπο. Μπνξείηε λα γξάςεηε θαη άιινπο
π.ρ. ιύθνο, θπζηνιάηξεο θηι. Όηαλ είζηε έηνηκνη, έλαο ή δύν από θάζε νκάδα ζα
ππνδπζεί ην ξόιν πνπ εθπξνζσπεί ηελ νκάδα ηνπ, ελώ νη ππόινηπνη ζα
παξαθνινπζήζνπλ θαη ζα αμηνινγήζνπλ ην παηρλίδη. Πξνζπαζήζηε λα είζηε
πεηζηηθνί ζην ξόιν πνπ αλαιάβαηε λα παίμεηε, αθόκε θαη εάλ δε ζπκθσλείηε
απαξαίηεηα κε ηα επηρεηξήκαηά ηνπ. ΚΑΛΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ!
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ – ΚΑΡΣΔΛΔ ΡΟΛΧΝ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθνί, αιιά θαη θηιφδνμνη. Φαίλνληαη δηαιιαθηηθνί ρσξίο λα είλαη. Κπξίσο
ηνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ηνπο ςήθνπο ησλ θαηνίθσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα
έρνπλ θαιά κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα

Θέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ ιχθνπ, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη δε ζα ζηγνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ

Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο απφ ηε κηα, γηαηί ζα απμεζεί ν ηνπξηζκφο ζηελ
πεξηνρή θαζψο θαη ε απαζρφιεζε

Χζηφζν δε ζέινπλ λα δπζθεκηζηεί ν Γήκνο, απφ ηηο πεξηβαιινληηθέο
νξγαλψζεηο, νχηε λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα κε ηελ πεξηβαιινληηθή κειέηε
δηάλνημεο ηνπ δξφκνπ.
ρφιηα
Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο. Δπί
ηεο νπζίαο δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΚΣΖΝΗΑΣΡΟΗ ΣΟΤ ΔΛΓΑ
Υαξαθηήξαο
Δίλαη θαζεισκέλνη ζηα ππεξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα θαη ηνπο ελδηαθέξεη θπξίσο ε
εθαξκνγή ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, ψζηε λα είλαη αξεζηνί ζηνπο πξντζηακέλνπο
ηνπο. Χζηφζν, δε ζέινπλ λα δπζαξεζηήζνπλ ηνπο θηελνηξφθνπο κε ηνπο
νπνίνπο ζπλεξγάδνληαη. Γελ παίξλνπλ ζέζε μεθάζαξα γηα ηε δηάλνημε ηνπ
δξφκνπ, αιιά θπξίσο παξνπζηάδνπλ ηε ζέζε ηεο ππεξεζίαο ηνπο φζνλ αθνξά ηα
κέηξα πνπ έρνπλ παξζεί γηα ηελ ελίζρπζε ησλ θηελνηξφθσλ απφ απψιεηεο ιφγσ
επηζέζεσλ ιχθσλ.
Δπηρεηξήκαηα

Σν είδνο απηφ ζήκεξα επηβηψλεη ράξε ζηελ θηελνηξνθία ειεχζεξεο
βνζθήο. Γη‟ απηφ θαη φπσο επηζεκαίλνπλ νη εηδηθνί, είλαη ζεκαληηθφ λα ζηεξηρζεί
κηα πνιηηηθή απνθαηάζηαζεο ζηελ ειιεληθή χπαηζξν ησλ πιεζπζκψλ άγξησλ
νπιεθφξσλ, φπσο είλαη ν αγξηφρνηξνο, ην δαξθάδη θαη ην αγξηφγηδν, δψα ηα
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νπνία απνηεινχλ ζεξάκαηα ηνπ ιχθνπ. ζν ζπαλίδνπλ ηα άγξηα ζεξάκαηα θαη
ζπξξηθλψλνληαη νη κεγάιεο παξζέλεο εθηάζεηο ρσξίο αλζξψπηλεο
δξαζηεξηφηεηεο νη δεκηέο απφ ηνπο ιχθνπο ζα είλαη αλαπφθεπθηεο. Οη επηζέζεηο
ιχθσλ θπξίσο ζε αηγνπξφβαηα είλαη απφ ηηο ζπρλφηεξεο πνπ παξαηεξνχληαη
ζηελ Δπξψπε, ζε ζρέζε κε ηελ έθηαζε ηεο ρψξαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ιχθσλ.

Θα πξέπεη ζηελ Διιάδα λα βειηησζεί ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο. Οη
θηελνηξφθνη ρξεηάδνληαη ππνζηήξημε θαζψο πνιιέο θνξέο ηα δψα ηνπο
ζθνηψλνληαη ζε δπζπξφζηηα ζεκεία θαη ζπρλά νη θηελίαηξνη ηνπ ΔΛΓΑ δελ
κπνξνχλ λα πξνζεγγίζνπλ απηά ηα ζεκεία, γηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηηο δεκηέο θαη
λα δψζνπλ απνδεκηψζεηο.

Κξνχζκαηα επηζέζεσλ απφ ιχθνπο ζηελ πεξηνρή ζεκεηψλνληαη ζρεδφλ
θάζε εβδνκάδα. Δίλαη θήκε φηη ηα πην πνιιά θξνχζκαηα ζπκβαίλνπλ κέζα ζηνλ
βαξχ ρεηκψλα, αληίζεηα ζα κπνξνχζα λα πσ φηη έρνπκε πην πνιιά θξνχζκαηα
ηνπο κήλεο κε θαιχηεξν θαηξφ θαζψο ηα πξάγκαηα είλαη πην ραιαξά. Πνιιέο
θνξέο ηα δψα πνπ δέρνληαη επίζεζε δελ θπιάζζνληαη ζσζηά, ππάξρεη δειαδή
θαη αηνκηθή επζχλε.

Ο ΔΛΓΑ έρεη ζπγθεθξηκέλν ηξφπν πνπ απνδεκηψλεη ηνπο
θηελνηξφθνπο θαη απηφο είλαη πεξίπνπ 95 επξψ γηα θάζε δψν, φρη φκσο ζε
κεκνλσκέλεο επηζέζεηο. Γειαδή γηα έλα δψν δελ απνδεκηψλεηαη ν θηελνηξφθνο
φπσο θαη δελ απνδεκηψλεηαη γηα έκβξπν πνπ ηπρφλ θέξεη θάπνην ζειπθφ δψν
φηαλ δέρεηαη ηελ ζαλαηεθφξν επίζεζε. Ο ππνινγηζκφο δελ είλαη δηθφο καο θαη
γίλεηαη βάζεη δηεζλψλ θαλφλσλ γηα απψιεηα δψσλ απφ αξπαθηηθφ εθηφο ηνπ
πεξηβάιινληφο ηνπ.

Ζ πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ ιχθσλ δελ απνηειεί επζχλε κφλν
ησλ θηελνηξφθσλ, αιιά θαη ηεο πνιηηείαο θαη φζσλ επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο
άγξηαο παλίδαο.
ρφιηα
Θεσξνχλ φηη ε ππεξεζία ηνπο επηβαξχλεηαη πνιχ απφ ηηο απνδεκηψζεηο πνπ
δίλνληαη ζηνπο θηελνηξφθνπο θαη ελ κέξεη ζεσξνχλ φηη ε αχμεζε ησλ
πιεζπζκψλ ησλ ιχθσλ εληείλεη ην πξφβιεκα.
ΤΠΔΡ
ΔΣΗΑΣΟΡΑ
Υαξαθηήξαο
Σξαρχο, θαζφινπ δηπισκάηεο, επίκνλνο
Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο ειπίδεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα
απμεζνχλ νη πσιήζεηο ηνπ
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Θέιεη θαη λα ηνπ επηηξέςνπλ λα επεθηείλεη θη άιιν ηελ ηαβέξλα ηνπ
πξνο ηνπο πξφπνδεο ηνπ δάζνπο, κηα θαη ε ζέα απφ ηε πιεπξά ηνπ δάζνπο
πξνζειθχεη πειάηεο, ελψ ηψξα κε ηνλ κηθξφ επαξρηαθφ θαη ζε νξηζκέλα ζεκεία
επηθίλδπλν δξφκν ράλεη πειάηεο.
ρφιηα: Κπλεγάεη ην βξαρπρξφλην θέξδνο.
ΤΠΔΡ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟ
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλνο, έρεη νηθνγέλεηα κε 2 παηδηά
Δπηρεηξήκαηα
Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, ειπίδεη φηη ζα απμεζνχλ νη δνπιεηέο ζηελ πεξηνρή.
Πξφζθαηα ίδξπζε κηα κνλάδα ηππνπνίεζεο θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ κε
άιινπο θηελνηξφθνπο ηεο πεξηνρήο θαη ε κεηαθίλεζε ζηελ πξσηεχνπζα γηα λα ηα
πνπιήζεη είλαη δαπαλεξή. Άιισζηε ζηελ πεξηνρή ηνπο νη ιχθνη ππάξρνπλ γεληέο
νιφθιεξεο, ν θφβνο φηη θηλδπλεχνπλ λα εμαθαληζηνχλ απφ ηε δηάλνημε ηνπ
δξφκνπ είλαη πζηεξίεο ησλ νηθνιφγσλ. Με ηελ θαηάξγεζε ηεο επηθήξπμεο ηνπ
ιχθνπ απφ ην '91 ν πιεζπζκφο ηνπ έρεη απμεζεί ππεξβνιηθά. ηαλ θαηεβαίλνπλ
θάησ ζηνλ θάκπν, νη ιχθνη κπαίλνπλ αθφκα θαη ζηα καληξηά. Παιηφηεξα δελ ην
θάλαλε. ε θαηάζηαζε αγσλίαο δνπλ ηηο λχρηεο νη βνζθνί. ηελ Αζήλα δελ
κπνξνχλ βέβαηα λα θαηαιάβνπλ ηίπνηα απφ φια απηά, αιιά ε θαηάζηαζε είλαη
απειπηζηηθή. Μηα λχρηα ηα γίδηα. . . εηζέβαιαλ ζην ρσξηφ θπλεγεκέλα απφ ηνπο
ιχθνπο, αλαζηαηψλνληαο ηνπο. . . θπζηνιάηξεο - παξαζεξηζηέο πνπ απφ ιχθνπο
ήμεξαλ κφλν φ, ηη είραλ δεη ζε ληνθηκαληέξ! Αλ βιέπακε έλα ιχθν ζθνησκέλν ζα
γηλφηαλ ρακφο θαη ζα καο έπηαλε φινπο ην θηινδσηθφ καο θαη ζα ιέγακε ν
θαζέλαο καο ην καθξχ θαη ην θνληφ ηνπ θαη ζα ηα βάδακε κε ηνπο βνζθνχο. Γελ
είδακε φκσο θαλέλα αξλάθη λα ζέξλεηε κε ηελ θνηιηά αλνηγκέλε νχηε θακηά ζηάλε
γεκάηε πληγκέλα δψα νχηε ζθεθηήθακε αλ κπνξνχζε λα ήκαζηαλ εκείο ζηε ζέζε
ηνπ βνζθνχ.
ρφιηα: ε πξνζσπηθή αληηδηθία κε ηνλ Πεξηθεξεηάξρε, θαζψο ζεσξεί φηη
ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ηνπο ιχθνπο παξά γηα ηνπο θησρνχο αλζξψπνπο.
ΤΠΔΡ
ΞΔΝΟΓΟΥΟ
Υαξαθηήξαο
Πινχζηνο θαη επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο.
Δκθαλίδεηαη δηαιιαθηηθφο,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη αξεζηφο θαη λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θέξδνο
γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ.
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Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηεο δηάλνημεο ηνπ δξφκνπ, θαζψο ειπίδεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν
ζα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο θαη ζα απμεζνχλ ηα θέξδε ηνπ.

Έρεη πξφγξακκα λα θηίζεη θαη άιιν μελνδνρείν πιεζηέζηεξα ηνπ
δάζνπο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη έλα γξαθείν ηνπξηζκνχ πνπ ζα δηνξγαλψλεη
ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο ζην δάζνο.
Δμαηηίαο ηνπ απζηεξνχ θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο, ράλεη πειάηεο. Άιισζηε ιχθνη ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζε άιια κέξε
ηνπ θφζκνπ, δε ζα εμαθαληζηεί ην είδνο εάλ κεησζεί ιίγν ν πιεζπζκφο ηνπο ζε
απηή ηελ πεξηνρή! Δπίζεο, ζε ρψξεο φπσο ηε Γαιιία πξνζηαηεχεηε κφλν ην 4%
ηεο ζπλνιηθήο ηεο έθηαζεο, ελψ ζηελ Διιάδα ην πνζνζηφ απηφ αγγίδεη ζρεδφλ
ην 40%.

ε πεξίπησζε πνπ επεθηείλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ, ζα βξνπλ δνπιεηά
πεξηζζφηεξνη ληφπηνη.
ρφιηα: Σνλ ελδηαθέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην θέξδνο.
ΤΠΔΡ
ΑΝΔΡΓΟ ΚΑΣΟΗΚΟ
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλνο, έρεη λα ζξέςεη 3 παηδηά θαη ηνπο γέξνπο γνλείο ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηεο δηάλνημεο ηνπ δξφκνπ, πηζηεχεη ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ μελνδφρνπ
φηη ζα θαηαθέξεη λα βξεη κηα θαιή δνπιεηά ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. Μέρξη ζήκεξα
θάλεη κεξνθάκαηα ζε ρσξάθηα φπνηε βξεη δνπιεηά, αιιά ηα ρξήκαηα δελ είλαη
αξθεηά. θέθηεηαη λα πάεη ζε άιιε πεξηνρή λα βξεη δνπιεηά θαη λα ζηέιλεη απφ
θεη ρξήκαηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ.

Γε κπνξεί λα είλαη δίθαηνη νη λφκνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ηνπο ιχθνπο θαη φρη
ηα παηδηά ηνπ. Άιισζηε ζηελ πεξηνρή ηνπο νη ιχθνη ππάξρνπλ απφ πνιχ παιηά
θαη είλαη πνιινί, ηη ζα αιιάμεη εάλ αλνίμεη έλαο δξφκνο;
ρφιηα: Αληηπαζεί ηνπο νηθνιφγνπο θαη ηηο ππεξβνιέο ηνπο, θαζψο ζεσξεί φηη
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα δψα θαη ηα αγξηφρνξηα, παξά γηα ηε δπζηπρία
ησλ αλζξψπσλ. ηηο άιιεο ρψξεο νη άλζξσπνη δνπλ πινπζηνπάξνρα θαη
επηβάινπλ άδηθνπο λφκνπο ζηε δηθηά ηνπ παηξίδα, φπνπ είλαη δχζθνιν λα βξεηο
κηα θαιή δνπιεηά.
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ΚΑΣΑ
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
Υαξαθηήξαο
Νεαξφο, δπλακηθφο, κε ζπνπδέο ζην πεξηβάιινλ, αθηηβηζηήο. Απφ παηδί έκαζε
λα αγαπά ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ηνπ, θαη είλαη παζηαζκέλνο κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ. Μεγαιψλνληαο έθαλε θαη ζρεηηθέο ζπνπδέο θαη ηψξα δνπιεχεη
ζε δηεζλή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε.
Δίλαη θαιά ελεκεξσκέλνο γηα ηε
λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηέηνησλ πεξηνρψλ θαη είλαη επηθπιαθηηθφο
κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο ζεσξεί φηη ηνπο ελδηαθέξεη
πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, παξά ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Δπηρεηξήκαηα

Θα ππάξμεη αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή ζηνλ πιεζπζκφ ηνπ ιχθνπ. Ζ
επηβίσζε ηνπ ιχθνπ εμαξηάηαη απφ ηε χπαξμε ζρεηηθά κεγάισλ θαη
αδηαηάξαθησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, κε απνηέιεζκα λα απεηινχληαη απφ ην
θεξκαηηζκφ πνπ πξνθαινχλ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο έξγα φπσο ε θαηαζθεπή
κεγάισλ νδηθψλ αμφλσλ θαζψο ν ιχθνο είλαη επάισηνο φηαλ ν βηφηνπφο ηνπ
θφβεηαη ζηα δχν θαη νη ηνπηθνί πιεζπζκνί απνκνλψλνληαη. ήκεξα, ε επέθηαζε
ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο αθφκα θαη ζε έσο πξφηηλνο δπζπξφζηηεο
πεξηνρέο, ε δηάλνημε δξφκσλ, ε κείσζε ησλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, θάλνπλ ηνλ
θίλδπλν εμαθάληζεο ηνπ ιχθνπ νξαηφ. Μφιηο πέξπζη θαηαγξάθεθαλ αηπρήκαηα
ιχθσλ πνπ πέζαλαλ πξνζπαζψληαο λα δηαζρίζνπλ κεγάινπο δξφκνπο.

Άιισζηε θάζε κέξα δεθάδεο ιχθνη ράλνληαη θαζψο εμαθνινπζνχλ λα
θνλεχνληαη απφ βνζθνχο θαη θπλεγνχο. Απφ ην 1969 απαγνξεχεηαη ε ζχιιεςε
θαη ε θαηνρή ιχθνπ απφ ηδηψηε. Παξ' φια απηά, νη ηδηψηεο εμαθνινπζνχλ λα
αηρκαισηίδνπλ ιπθάθηα γηα λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ σο θχιαθεο.

ια ζπζηάδνληαη ζην βσκφ ηνπ ρξήκαηνο

Ζ πνιηηεία ζα έπξεπε λα πάξεη κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ
απεηινχκελνπ απηνχ είδνπο.

Δπηηέινπο, πξέπεη λα δείμνπλ ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζία γηα ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, δελ
κπνξνχλ λα λνηάδνληαη κφλν γηα ηελ επεκεξία ηνπο!
ρφιηα
Πέξα απφ ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε θχζε, εθπξνζσπεί θαη ηε δηεζλή πεξηβαιινληηθή
νξγάλσζε ζηελ νπνία δνπιεχεη.
Ξέξεη φηη νη απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ πεξηβάιινληνο ζα είλαη κε ην κέξνο ηνπ θαη είλαη απνθαζηζκέλνο λα
θαηαγγείιεη ηελ φπνηα παξαβίαζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ηνπ ιχθνπ.
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ΚΑΣΑ
ΑΓΡΟΣΖ - ΚΑΣΟΗΚΟ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ
Υαξαθηήξαο
Φηιήζπρνο πνιίηεο, νηθνγελεηάξρεο
Δπηρεηξήκαηα


Έρεη ρσξάθηα έμσ απφ ην ρσξηφ πνπ ζα απαιινηξησζνχλ κε ηε
δηάλνημε ηνπ δξφκνπ θαη δελ ζέιεη λα ηα ράζεη. Απφ απηά ηα ρσξάθηα
πξνέξρεηαη ην κφλν εηζφδεκα πνπ έρεη.

ρφιηα: Γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, αιιά
θπξίσο ηνλ ελδηαθέξεη ε πεξηνπζία ηνπ. Δίλαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο
ππφινηπνπο αγξφηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ αξθεηνί ηε δηάλνημε ηνπ δξφκνπ.
ΚΑΣΑ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο
Γηνξαηηθφο, δηπισκάηεο θαη έκπεηξνο πνιηηηθφο
Δπηρεηξήκαηα

Έρεη νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Πεξηθέξεηαο

Ο δξφκνο δελ είλαη ηφζν απαξαίηεηνο, ελψ ζα θαηαζηξέςεη ηελ
πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή ηνπ ελδηαηηήκαηνο ηνπ ιχθνπ.

Αηηηνινγψληαο ηελ αξλεηηθή ηνπ ζέζε ηνλίδεη ην ηδηαίηεξν θπζηθφ
θάιινο ηεο πεξηνρήο, ηελ ηεξάζηηα νηθνινγηθή ηεο ζεκαζία θαη ηελ αλάγθε
δηαθχιαμήο ηεο γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Θεσξεί φηη ζα ππάξμεη νξηζηηθή θαη
ακεηάθιεηε κεηαηξνπή ηεο πεξηνρήο αλ γίλεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη ζα
πξνθιεζεί αλεπαλφξζσηε θαηαζηξνθή ζην ζπάλην θαη πνιχηηκν απηφ
νηθνζχζηεκα.

Θέιεη ηελ αλάπηπμε γλήζηνπ νηθνηνπξηζκνχ.
ρφιηα: Πξνζπαζεί λα βειηηψζεη θαη λα εληζρχζεη ην δίθηπν NATURA 2000 θαη
δελ ηνλ ελδηαθέξεη ην φπνην πνιηηηθφ θφζηνο. Έρεη φξακα.
Τπνζηεξηθηηθό πιηθό γηα ηνλ εκπινπηηζκό ησλ επηρεηξεκάησλ καδί κε ην
βίληεν http: //www. videoman. gr/54410
ΚΗΝΓΤΝΟΗ - ΑΠΔΗΛΔ ΓΗΑ ΣΟ ΛΤΚΟ - Canis lupus (Linnaeus, 1758), Wolf
(Κφθθηλν Βηβιίν ησλ απεηινχκελσλ δψσλ ζηελ Διιάδα)
Καηεγνξία θηλδχλνπ ζηελ Διιάδα: Σξσηφ: Αληηκεησπίδεη δειαδή
πςειφ θίλδπλν εμαθάληζεο ζην κεζνπξφζεζκν κέιινλ. Καηεγνξία θηλδχλνπ
δηεζλψο: Μεησκέλνπ ελδηαθέξνληνο: Γειαδή ζε δηεζλέο επίπεδν ζεσξείηαη
θνηλφ ή επξέσο δηαδεδνκέλν είδνο.
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ηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ 600 πεξίπνπ άηνκα ιχθνπ. Ζ
έθηαζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο μεπεξλά ηα 40. 000 η. ρικ. Με ηελ εμαίξεζε
ηνπ ιχθνπ απφ ηα ζεξεχζηκα είδε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ '90 θαη ηελ
απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο δειεηεξηαζκέλσλ δνισκάησλ ηε δεθαεηία ηνπ '80
άξρηζε θαη ε ζηαδηαθή επαλάθακςε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ ιχθνπ ζε πεξηνρέο
ηεο θαηαλνκήο ηνπ ζηελ Διιάδα.
Οηθνινγία: Οη ιχθνη ζηελ Διιάδα ηξέθνληαη θπξίσο απφ θηελνηξνθηθά
δψα ειεχζεξεο βνζθήο, πηψκαηα δψσλ απφ ζηαπιηζκέλεο θηελνηξνθηθέο
εγθαηαζηάζεηο θαη άιια κηθξφηεξα ζειαζηηθά.
ε ιίγεο πεξηνρέο κε
ηθαλνπνηεηηθή ππθλφηεηα άγξησλ νπιεθφξσλ δψσλ (αγξηφρνηξνο, δαξθάδη)
έρεη παξαηεξεζεί λα ηξέθνληαη πεξηζηαζηαθά θαη κε ηα είδε απηά. Σν
ελδηαίηεκα ηνπ ιχθνπ είλαη νπζηαζηηθά απηφ ηεο ηξνθήο ηνπ. Απαληάηαη ζηελ
πεδηλή, εκηνξεηλή θαη νξεηλή δψλε θαη φπνπ ε δηαζεζηκφηεηα ηξνθήο είλαη
πςειή θαη ζπλερήο ζε εηήζηα βάζε.
Απεηιέο: Αλζξσπνγελήο ζλεζηκφηεηα, κείσζε δηαζεζηκφηεηαο ηξνθήο
ζε φιν ην εχξνο ηεο θαηαλνκήο ηνπ είδνπο ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο εθηαηηθήο
θηελνηξνθίαο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ρακειέο ζρεηηθά ππθλφηεηεο ησλ άγξησλ
νπιεθφξσλ θαη θαηαθεξκαηηζκφο βηνηφπσλ απφ θαηαζθεπή κεγάισλ νδηθψλ
αμφλσλ θαη ινηπψλ ππνδνκψλ κεηαθνξάο. εκαληηθέο είλαη νη επηπηψζεηο
ζηνπο πιεζπζκνχο ηνπ ιχθνπ απφ ηελ θαηαζθεπή κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ,
θαζψο ν ιχθνο είλαη επάισηνο φηαλ ν βηφηνπφο ηνπ θφβεηαη ζηα δχν θαη νη
ηνπηθνί πιεζπζκνί απνκνλψλνληαη. Μνινλφηη δελ έρεη θαηαγξαθεί πνηέ θαη
ζε θαλέλα κέξνο επίζεζε ιχθνπ ζε άλζξσπν, ν κχζνο πνπ ηνλ ζέιεη ερζξφ
ηνπ αλζξψπνπ εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί εηο βάξνο ηνπ. Κη φκσο, ν ιχθνο
είλαη έλα ληξνπαιφ θαη ήζπρν δψν πνπ απνθεχγεη ηνλ άλζξσπν. Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθφ φηη θηλείηαη λχρηα. Γη' απηφ δελ είλαη εχθνιν λα ηνλ δεηο. Αλ
θαη ηνλ έρεη αλάγθε γηα λα ηξαθεί, ν ιχθνο απνθεχγεη ηνλ άλζξσπν.
Καηαζθεπή δξόκνπ
Σν ρσξηφ Αγλάληα βξίζθεηαη ζην βνξεηνδπηηθφ ηκήκα ηνπ δάζνπο. Ζ
πεξηνρή ηνπ είλαη βξαρψδεο, απφθξεκλε θαη άγνλε, ππάξρεη φκσο αξθεηά
πινχζηα βιάζηεζε. Έρεη κεγάιε ζέα πξνο ην θάκπν ζηα βνξεηνδπηηθά θαη ην
ειηνβαζίιεκα, ηδίσο ην θαινθαίξη είλαη θαληαζηηθφ. Ο ακαμηηφο δξφκνο, έρεη
κήθνο 65 ρηιηφκεηξα, δηαζρίδεη θαηά κήθνο νιφθιεξε ζρεδφλ ηελ πεξηνρή θαη
πεξλά απ‟ ηελ Αγλάληα. Δπζεία απέρεη απ‟ ηελ πξσηεχνπζα κφλν 10
ρηιηφκεηξα, ε θαηαζθεπή φκσο ζπληνκφηεξνπ δξφκνπ είλαη δχζθνιε ιφγσ ηνπ
φηη απηφο πξέπεη λα δηαζρίζεη κηα δαζηθή πεξηνρή φπνπ δνπλ θαη
αλαπαξάγνληαη ιχθνη.
Οη θάηνηθνη είλαη γεσξγνί θαη θηελνηξφθνη,
αζρνινχκελνη απνθιεηζηηθά κε ηελ ειαηνθαιιηέξγεηα θαη ηελ θηελνηξνθία. Σα
παηδηά φηαλ έξζεη ε ψξα λα πάλε γπκλάζην αλαγθάδνληαη λα κεηαθνκίζνπλ
ζηελ πξσηεχνπζα κηα θαη ε κεγάιε απφζηαζε δελ ηνπο επηηξέπεη λα
πεγαηλνέξρνληαη.
Οη θηελνηξφθνη θαη νη γεσξγνί δηακαξηχξνληαη φηη
μνδεχνπλ πνιιά ρξήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ πξντφλησλ ηνπο ζηελ
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Πξσηεχνπζα.
Κάπνηνη ππνζηεξίδνπλ φηη ίζσο ν ηφπνο ηνπο κε ηελ
θαηαζθεπή δξφκνπ λα αλαπηχζζνληαλ ηνπξηζηηθά θαη λα έβξηζθαλ νη ληφπηνη
δνπιεηά.
1.9.3. Τινπνηήζεθε σο δεηγκαηηθή δηδαζθαιία κε καζεηέο ηεο Β΄
ηάμεο ηνπ 4/ζέζηνπ Γ Βαγησληάο
ΣΗΣΛΟ ΔΝΑΡΗΟΤ
ΕΧΑ ΠΟΤ ΑΠΔΗΛΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΔΞΑΦΑΝΗΖ
(Εψα πνπ αληηκεησπίδνπλ εμαηξεηηθφ ή πνιχ πςειφ θίλδπλν εμαθάληζεο απφ ην
θπζηθφ ηνπο ρψξν ζην άκεζν ή ζην κεζνπξφζεζκν κέιινλ)
ΣΟΥΟΗ:
1. Γλσξηκία κε δχν είδε ηεο Κξήηεο πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε (θξεηηθφο
αίγαγξνο & γππαεηφο)
2. Γηεξεχλεζε ησλ αλζξσπνγελψλ επηδξάζεσλ εμαηηίαο ησλ νπνίσλ ηα
«δψα απεηινχληαη κε εμαθάληζε»
3. Καηαλφεζε ησλ απφςεσλ αληηπαξαηηζέκελσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ ζε
ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε πιεζπζκψλ εηδψλ πνπ «απεηινχληαη κε
εμαθάληζε»
4. Καιιηέξγεηα
δεμηνηήησλ
επηθνηλσλίαο
–
δηαπξαγκάηεπζεο
–
ελζπλαίζζεζεο κεηαμχ ησλ καζεηψλ
5. Γηαζαθήληζε πξνζσπηθψλ αμηψλ ζε ζρέζε κε ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα
«δψα πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε»
6. Οκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο - κάζεζε ζην πιαίζην ηνπ θνηλσληθνχ
θνλζηξνπθηηβηζκνχ
7. Γηεξεπλεηηθή δηδαθηηθή πξνζέγγηζε – νη καζεηέο κέζα απφ αλαδήηεζε,
ζπδήηεζε θαη ππνζηήξημε – ελζάξξπλζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
«αλαθαιχπηνπλ» ηελ γλψζε
8. Δμνηθείσζε κε ΣΠΔ.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ: 1 (MIA) ΓΗΓΑΚΣΗΚΉ ΏΡΑ
I.
Ζ εθπαηδεπηηθφο έρεη εηνηκάζεη δχν ζελάξηα θαη αληίζηνηρεο θαξηέιεο
ξφισλ γηα παηρλίδηα ξφισλ, πνπ αθνξνχλ ζην γππαεηφ θαη ζην θξεηηθφ
αγξηνθάηζηθν αληίζηνηρα (Παξάξηεκα).
II. ηε ζπλέρεηα ε θάζε νκάδα παίδεη ην δηθφ ηεο παηρλίδη ξφισλ ζηελ
νινκέιεηα ηεο ηάμεο, αθνινπζψληαο ηηο νδεγίεο θαη κε ηελ εκςχρσζε ηεο
εθπαηδεπηηθνχ. Κάζε παηδί αλαιακβάλεη έλα ξφιν ζηελ νκάδα ηνπ (ν
ζπλνιηθφο αξηζκφο καζεηψλ ήηαλ 8 θαη θάζε παηδί αλέιαβε έλα ξφιν ζε
έλα απφ ηα δχν ζελάξηα).
III. Σα κέιε θάζε νκάδαο γξάθνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπ ξφινπ ηνπο ζε έλα
ραξηάθη.
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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ε εθπαηδεπηηθφο ζπκπιεξψλεη θαη κε λέα
επηρεηξήκαηα πνπ δηαηππψλνπλ νη καζεηέο ζην ραξηάθη θάζε ξφινπ.
V. ηαλ νινθιεξσζεί ην παηρλίδη θάζε παηδί ζθαλάξεη ην ραξηάθη ηνπ ξφινπ
ηνπ κε ηα ζπλνιηθά επηρεηξήκαηα.
VI.
Σν ζελάξην, νη θαξηέιεο θαη ηα ζθαλαξηζκέλα επηρεηξήκαηα ηνπ παηρληδηνχ
ξφισλ ζπλζέηνληαη ζην word (Παξάξηεκα) θαη εθηππψλνληαη, ψζηε λα
κνηξαζηνχλ σο αλακλεζηηθφ γηα ηα παηδηά.
IV.

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ
1ν ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΓΤΠΑΔΣΟ
ΔΝΑΡΗΟ: Οη θάηνηθνη ελόο θάκπνπ ζπλεζίδνπλ λα θπλεγνύλ γππαεηνύο
γηα λα ηνπο ηαξηρεύνπλ, κε απνηέιεζκα απηνί λα θηλδπλεύνπλ λα
εμαθαληζηνύλ.
Οη νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο έρνπλ μεζεθσζεί θαη
θαηαγγέιινπλ ηνπο θαηνίθνπο ζηα ΜΜΔ γηα θαηάθνξε παξαβίαζε ησλ
δηθαησκάησλ ησλ δώσλ. ηε δεκόζηα ηειεόξαζε ζπκκεηέρεηε ζε ζρεηηθή
ζπδήηεζε ππνδπόκελνη ξόινπο θαη θαιείζηε λα δώζεηε ιύζε.
ΥΑΡΑΣΖΡΔ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ: Γήκαξρνο – Γεκνηηθνί χκβνπινη
ΤΠΔΡ: θάηνηθνη Κπλεγνί
ΚΑΣΑ: Οηθνιφγνο - παηδηά δεκνηηθνχ
ΚΑΡΣΔΛΔ ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο
Φαίλνληαη δηαιιαθηηθνί γηαηί πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα

Έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπλ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ
γππαεηνχ βάζε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα ζηγνχλ
δξακαηηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ

Τπέξ ηνπ θπλεγηνχ γππαεηψλ αθνχ απνηειεί καθξφρξνλε παξάδνζε
ζηνλ ηφπν ηνπο θαη αθνχ ν πιεζπζκφο ησλ γππαεηψλ έρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα
απμεζεί.

Χζηφζν δε ζέινπλ λα δπζθεκηζηεί ν Γήκνο, απφ ηνπο νηθνιφγνπο ζηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
ρφιηα
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζέινπλ λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο ληφπηνπο
θαηνίθνπο, αθνχ κε ηε δηθή ηνπο ςήθν εθιέγνληαη. Δπί ηεο νπζίαο δελ ηνπο
ελδηαθέξεη ε πξνζηαζία ηνπ γππαεηνχ.
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ΤΠΔΡ
Κάηνηθνη Κπλεγνί
Υαξαθηήξαο
Αγαπεκέλν ηνπο ζπνξ ην θπλήγη απφ κηθξά παηδηά, θαζψο πξφθεηηαη γηα
παξάδνζε ην θπλήγη γππαεηψλ πνπ ην καζαίλνπλ παππνχδεο θαη γνλείο ζηα
παηδηά.
Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηνπ θπλεγηνχ, θαζψο δελ θαηαιαβαίλνπλ ηη ρξεζηκφηεηα έρνπλ νη
γππαεηνί. Δίλαη καθάβξηα δψα θαζψο ηξέθνληαη κε ςνθίκηα θαη δε ρξεζηκεχνπλ
ζε ηίπνηα.

Σαξηρεχνπλ απφ ηα παιηά ρξφληα γππαεηνχο θαη ζηνιίδνπλ κε απηνχο
ηα ζπίηηα θαη ηηο ηαβέξλεο ηνπο θαη ηα ζαπκάδνπλ θαη νη ηνπξίζηεο. Γε ζα
αιιάμνπλ ηψξα ηα έζηκα ηνπ ηφπνπ ηνπο γηαηί νη μέλνη ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ
έλα άρξεζην πνπιί.

Άιισζηε ζηελ Σνπξθία είλαη πνιπάξηζκνη νη γππαεηνί, δελ πξφθεηηαη λα
εμαθαληζηεί απφ ηε γε ην είδνο, φπσο πζηεξηθά ππνζηεξίδνπλ νη νηθνιφγνη.
ρφιηα
Σνπο ελδηαθέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν λα θάλνπλ ην θέθη ηνπο.
ΚΑΣΑ
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
Υαξαθηήξαο
Φπζηνιάηξεο θαη παζηαζκέλνο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πνχδαζε
νηθνινγία θαη ηψξα δνπιεχεη ζε δηεζλή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε. Δίλαη θαιά
ελεκεξσκέλνο γηα ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηέηνησλ πνπιηψλ
θαη είλαη επηθπιαθηηθφο κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο ζεσξεί φηη
ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, παξά ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δπηρεηξήκαηα

Ζ λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ην θπλήγη ησλ γππαεηψλ ζηελ πεξηνρή θαη
ζα ηνπο επηβιεζνχλ πςειά πξφζηηκα, πνπ ν Γήκνο ζα δπζθνιεπηεί λα
πιεξψζεη.

Οη γππαεηνί θαζαξίδνπλ απφ ηα ςφθηα δψα ηε θχζε, δηαθνξεηηθά ζα
γέκηδε ςνθίκηα ε γε

Δπηηέινπο, πξέπεη λα δείμνπλ ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζία γηα ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, δελ
κπνξνχλ λα λνηάδνληαη κφλν γηα ηε «δηαζθέδαζε» ηνπο!
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ρφιηα
Πέξα απφ ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε θχζε, εθπξνζσπεί θαη ηε δηεζλή πεξηβαιινληηθή
νξγάλσζε ζηελ νπνία δνπιεχεη.
Ξέξεη φηη νη απνθάζεηο ησλ δηεζλψλ
νξγαληζκψλ πεξηβάιινληνο ζα είλαη κε ην κέξνο ηνπ θαη είλαη απνθαζηζκέλνο λα
θαηαγγείιεη ηελ παξαβίαζε ηνπ θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο ησλ γππαεηψλ.

ΚΑΣΑ
Παηδηά δεκνηηθνχ
Υαξαθηήξαο
Έρνπλ θάλεη πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο γηα ηα δψα πνπ
απεηινχληαη κε εμαθάληζε θαη είλαη ελεκεξσκέλα γηα ζρεηηθά ζέκαηα.
Δπηρεηξήκαηα

Καηά ηνπ θπλεγηνχ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ γεληθφηεξα. Σα πνπιηά απηά είλαη
πνιχ ρξήζηκα θαζψο θπλεγνχλ πνληίθηα θαη ηξσθηηθά γηα λα ηξαθνχλ θαη δελ ηα
αθήλνπλ λα απμεζνχλ ππέξκεηξα. Δηδηθά νη γππαεηνί θαζαξίδνπλ απφ ηα
πηψκαηα ησλ δψσλ ηε θχζε, φπσο ιέεη θαη ν νηθνιφγνο

Έλα ηφζν φκνξθν θαη άγξην πνπιί είλαη θξίκα λα ζθνηψλεηαη γηα λα
ζηνιίζεη ζπίηηα. Θεσξνχλ άδηθε απηή ηελ παξάδνζε θαη δε ζέινπλ λα ηε
ζπλερίζνπλ παξά ηελ παξφηξπλζε ησλ κεγαιχηεξσλ.
ρφιηα
Αληηπαζνχλ ην θπλήγη, θαζψο ζεσξνχλ φηη είλαη άλαληξν λα ζθνηψλεηο έλα δψν
πνπ πξνζπαζεί λα επηβηψζεη. ηηο άιιεο ρψξεο νη άλζξσπνη ζέβνληαη ηα δψα.
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
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2ν ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΓΗΑ ΣΟ ΚΡΖΣΗΚΟ ΑΗΓΑΓΡΟ
ΔΝΑΡΗΟ: ΄ έλα θαξάγγη, πνπ είλαη εζληθόο δξπκόο, δνπλ αγξηνθάηζηθα
πνπ αλήθνπλ ζε έλα ζπάλην είδνο. Οη άλζξσπνη απνθαζίδνπλ λα
κεηαθέξνπλ δαξθάδηα ζην θαξάγγη, γηα λα γίλεη πην εληππσζηαθό γηα ηνπο
επηζθέπηεο.
Άιινη θάηνηθνη ζπκθσλνύλ θαη άιινη δηαθσλνύλ.
ην
Γεκνηηθό πκβνύιην πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε κεηαθνξάο
δαξθαδηώλ ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, αλαπηύμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο
(αλάινγα κε ην ξόιν πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ
θαιύηεξε (γηα εζάο) ιύζε.
ΥΑΡΑΣΖΡΔ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ: Γήκαξρνο – Γεκνηηθνί χκβνπινη
ΤΠΔΡ: Ξελνδφρνο, άλεξγνο θάηνηθνο
ΚΑΣΑ: Οηθνιφγνο
ΚΑΡΣΔΛΔ ΜΔ ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο
Φαίλνληαη δηαιιαθηηθνί γηαηί πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα

Έρνπλ ππνρξέσζε λα δηαθπιάμνπλ ην θαζεζηψο πξνζηαζίαο ηνπ
Δζληθνχ Γξπκνχ βάζε δηεζλψλ ζπκβάζεσλ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε ζα
ζηγνχλ δξακαηηθά ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ

Τπέξ ηεο κεηαθνξάο δαξθαδηψλ απφ ηε κηα, αθνχ ν πιεζπζκφο ησλ
ελδεκηθψλ αγξηνθάηζηθσλ θάζε ρξφλν κεηψλεηε, αιιά θαη γηαηί ζα απμεζεί ν
ηνπξηζκφο ζηελ πεξηνρή θαζψο θαη ε απαζρφιεζε

Χζηφζν δε ζέινπλ λα δπζθεκηζηεί ν Γήκνο, απφ ηνπο νηθνιφγνπο ζηα
κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
ρφιηα
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ζέινπλ λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε επηρεηξεκαηίεο
(μελνδφρνπο, εζηηάηνξεο) πνπ δίλνπλ δνπιεηά ζε ληφπηνπο θαηνίθνπο θαη ζηνπο
νπνίνπο νθείιεηε ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε θαη ε δηαθήκηζε ηεο πεξηνρήο ζην
εμσηεξηθφ. Δπί ηεο νπζίαο δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
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ΤΠΔΡ
ΞΔΝΟΓΟΥΟ
Υαξαθηήξαο
Πινχζηνο θαη επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο.
Δκθαλίδεηαη δηαιιαθηηθφο,
πξνθεηκέλνπ λα είλαη αξεζηφο θαη λα επηηχρεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν θέξδνο
γηα ηελ επηρείξεζή ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηεο κεηαθνξάο δαξθαδηψλ, θαζψο ειπίδεη φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν
ζα πξνζειθχζεη πεξηζζφηεξνπο ηνπξίζηεο θαη ζα απμεζνχλ ηα θέξδε ηνπ.

Έρεη πξφγξακκα λα θηίζεη θαη άιιν μελνδνρείν πιεζηέζηεξα ηεο
πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρήο θαη λα δεκηνπξγήζεη θαη έλα γξαθείν ηνπξηζκνχ πνπ
ζα δηνξγαλψλεη ηνπξηζκφ πεξηπέηεηαο ζην θαξάγγη. Δμαηηίαο ηνπ απζηεξνχ
θαζεζηψηνο πξνζηαζίαο, πνπ δελ έρεη επηθέξεη εμάιινπ ηα αλακελφκελα
απνηειέζκαηα, ράλεη πειάηεο.

ε πεξίπησζε πνπ επεθηείλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ, ζα βξνπλ δνπιεηά
πεξηζζφηεξνη ληφπηνη.
ρφιηα
Σν ελδηαθέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλν ην θέξδνο.
ΤΠΔΡ
ΑΝΔΡΓΟ ΚΑΣΟΗΚΟ
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλνο, έρεη λα ζξέςεη 3 παηδηά θαη ηνπο γέξνπο γνλείο ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηεο κεηαθνξάο δαξθαδηψλ, πηζηεχεη ζηηο ππνζρέζεηο ηνπ μελνδφρνπ
φηη ζα θαηαθέξεη λα βξεη κηα θαιή δνπιεηά ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ. Μέρξη ζήκεξα
θάλεη κεξνθάκαηα ζε ρσξάθηα φπνηε βξεη δνπιεηά, αιιά ηα ρξήκαηα δελ είλαη
αξθεηά. θέθηεηαη λα πάεη ζε άιιε πεξηνρή λα βξεη δνπιεηά θαη λα ζηέιλεη απφ
εθεί ρξήκαηα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ.

Γε είλαη δίθαηνη νη λφκνη πνπ πξνζηαηεχνπλ ηα θαηζίθηα θαη φρη ηα παηδηά
ηνπ. Άιισζηε ζηελ πεξηνρή ηνπο ηα αγξηνθάηζηθα ππάξρνπλ απφ πνιχ παιηά, ηη
ζα αιιάμεη εάλ κεηαθέξνπλ εθεί ιίγα αθφκα;
ρφιηα
Αληηπαζεί ηνπο νηθνιφγνπο θαη ηηο ππεξβνιέο ηνπο, θαζψο ζεσξεί φηη
ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηα δψα θαη ηα αγξηφρνξηα, παξά γηα ηε δπζηπρία
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ησλ αλζξψπσλ. ηηο άιιεο ρψξεο νη άλζξσπνη δνπλ πινπζηνπάξνρα θαη
επηβάινπλ άδηθνπο λφκνπο ζηε δηθηά ηνπ παηξίδα, φπνπ είλαη δχζθνιν λα βξεηο
κηα θαιή δνπιεηά.
ΚΑΣΑ
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
Υαξαθηήξαο
Φπζηνιάηξεο θαη παζηαζκέλνο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. πνχδαζε
νηθνινγία θαη ηψξα δνπιεχεη ζε δηεζλή πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε. Δίλαη θαιά
ελεκεξσκέλνο γηα ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πξνζηαζία ηέηνησλ πεξηνρψλ
θαη είλαη επηθπιαθηηθφο κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θαζψο ζεσξεί φηη
ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ, παξά ε πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δπηρεηξήκαηα

Ζ εηζαγσγή δαξθαδηψλ ζην θαξάγγη ζα νδεγήζεη ηα ληφπηα
αγξηνθάηζηθα ζε εμαθάληζε ιφγσ έιιεηςεο ηξνθήο. Θα ππάξμεη αλεπαλφξζσηε
θαηαζηξνθή ζηνλ Δζληθφ Γξπκφ, θαζψο ν κεγάινο αξηζκφο δψσλ ζα έρεη σο
ζπλέπεηα ηελ ππεξβφζθεζε.
Μαθξνπξφζεζκα θαη ηα ζπάληα θπηά ηνπ
θαξαγγηνχ ζα εμαθαληζηνχλ απφ ηα δψα.

Ζ λνκνζεζία δελ επηηξέπεη ηελ εηζαγσγή μεληθψλ1 εηδψλ ζηελ πεξηνρή
θαη ζα ηνπο επηβιεζνχλ πςειά πξφζηηκα, πνπ ν Γήκνο ζα δπζθνιεπηεί λα
πιεξψζεη.

Δπηηέινπο, πξέπεη λα δείμνπλ ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζία γηα ην
θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο γεληέο, δελ
κπνξνχλ λα λνηάδνληαη κφλν γηα ηελ επεκεξία ηνπο!
ρφιηα
Πέξα απφ ηελ αγάπε ηνπ γηα ηε θχζε, εθπξνζσπεί θαη ηε δηεζλή
πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε ζηελ νπνία δνπιεχεη. Ξέξεη φηη νη απνθάζεηο ησλ
δηεζλψλ νξγαληζκψλ πεξηβάιινληνο ζα είλαη κε ην κέξνο ηνπ θαη είλαη
απνθαζηζκέλνο λα θαηαγγείιεη ηελ φπνηα παξαβίαζε ηνπ θαζεζηψηνο
πξνζηαζίαο ηνπ Δζληθνχ Γξπκνχ.
Άιισζηε,
καθξνπξφζεζκα ε ιχζε
κεηαθνξάο δαξθαδηψλ δελ είλαη βηψζηκε.
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΠΑΗΓΗΧΝ
ΑΝΔΡΓΟ ΚΑΣΟΗΚΟ
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ΓΖΜΑΡΥΟ

Τπνζηεξηθηηθό πιηθό πνπ δεκηνύξγεζαλ ηα παηδηά βαζηδόκελα ζην
Κόθθηλν Βηβιίν ζην δηαδίθηπν http: //www. ypeka. gr/Default.
aspx?tabid=518.
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κε Βαζηθέο Οηθνινγηθέο Έλλνηεο θαη Εεηήκαηα ζηελ Πεξηβαιινληηθή
Δθπαίδεπζε. Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Αζήλα, Σκήκα Δθπαίδεπζεο θαη
Αγσγήο ζηελ Πξνζρνιηθή Ζιηθία, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην
Αζελψλ.
21. Μπαγηάηε Δ. (2009). Γηαβαηήξην Οηθνηνπξίζηα. Άλσ Αξράλεο: ΚΠΔ
Αξραλψλ

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

58

Σν Παηρλίδη Ρφισλ Χο Γηδαθηηθή Σερληθή ηελ
Δθπαίδεπζε

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο – ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ
ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΡΓΔΡΖ. «Πξάζηλεο» πόιεηο απαιιαγκέλεο
από απηνθίλεηα νξακαηίδεηαη κηα λενζύζηαηε νξγάλσζε ζην
Ζλσκέλν Βαζίιεην, πνπ νλνκάδεηαη «Visions 2030».

Πξφθεηηαη γηα έλα λέν θίλεκα πνπ μεθίλεζε απφ ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα θαη ζε
ζπλεξγαζία κε πνδειάηεο θαη πεδνχο πξνζπαζεί λα κεηακνξθψζεη ηέζζεξηο κεγάιεο
πφιεηο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ, πξνσζψληαο ηηο αξρέο ηεο βηψζηκεο κεηαθίλεζεο.
ηφρνο είλαη κέρξη ην 2030 ε κεηαθίλεζε ζηελ πφιε κε ην απηνθίλεην λα ζεσξείηαη
«μεπεξαζκέλε», ζε βαζκφ πνπ ην 80% ησλ δηαδξνκψλ ζα γίλεηαη κε ην πνδήιαην,
αθφκα θαη κε ηα πφδηα.
Ζ νξγάλσζε ζχληνκα ζα μεθηλήζεη ζπδεηήζεηο κε ηηο αξκφδηεο Αξρέο ζρεηηθά κε ην πψο
κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ νη πξνηάζεηο ηεο. Με πξνζνκνηψζεηο κέζσ ππνινγηζηή ζα
παξνπζηαζηνχλ ηξηζδηάζηαηεο εηθφλεο ησλ «πξάζηλσλ» πφιεσλ, ελψ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ξεαιηζηηθνί θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα
θαζνξίδνληαη νη αληηδξάζεηο ησλ αλζξψπσλ ζηνπο δξφκνπο ηνπ εηθνληθνχ θφζκνπ.
Γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή έλα κνληέιν πφιεο ρσξίο απηνθίλεηα, πξέπεη λα πξνσζεζνχλ
πνιηηηθέο πνπ ζα ελζαξξχλνπλ ηνπο πνιίηεο λα πεξπαηνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ
πεξηζζφηεξν ηα πνδήιαηά ηνπο.
Σα νθέιε ηεο βηψζηκεο κεηαθίλεζεο είλαη ηεξάζηηα, κε ζεκαληηθφηεξα ηε βειηίσζε ηεο
δεκφζηαο πγείαο, ηε κείσζε ησλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα θαζψο θαη ηε κείσζε ηεο
θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο.
Πεγή: http: //endiaferonta. com
Με αθνξκή ην παξαπάλσ θείκελν, ηα παηδηά ηεο Γ΄ ηάμεο ηνπ Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ
Γέξγεξεο, επηρεηξεκαηνιφγεζαλ ππέξ ή θαηά, κέζσ ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ, ζηε
δηιεκκαηηθή πξφηαζε ηεο κε ρξεζηκνπνίεζεο απηνθηλήησλ εληφο ηνπ ρσξηνχ ηνπο.
ΔΝΑΡΗΟ
Σν Πνιηηηζηηθφ ηκήκα θαη ην Πνιενδνκηθφ ηκήκα ηνπ Γήκνπ Γφξηπλαο θαηέζεζε πξφηαζε
γηα ηελ έληαμε ηνπ ρσξηνχ ηεο Γέξγεξεο ζην πξφγξακκα «Πφιεηο ρσξίο Απηνθίλεην»
πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Σν πξφγξακκα πξνυπνζέηεη ηελ
απαγφξεπζε θπθινθνξίαο φισλ ησλ κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ ζηνπο δξφκνπο εληφο
ηνπ ρσξηνχ.
Σν ρσξηφ ζα κεηαηξαπεί ζε πξφηππν δηαβίσζεο, απφ νηθνινγηθήο πιεπξάο. Απφ ηελ
άιιε, είλαη αξθεηνί νη θάηνηθνη πνπ δπζαλαζρεηνχλ κε ηελ πξννπηηθή απαγφξεπζεο ησλ
αγαπεκέλσλ ηνπο κέζσλ θπθινθνξίαο εληφο ηνπ ρσξηνχ ηνπ.
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο έληαμεο ηνπ ρσξηνχ ζην
πξφγξακκα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θάζε καζεηήο αλαπηχζζεη επηρεηξήκαηα
αλαιφγσο ην ξφιν πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί θαη ζην ηέινο, φινη καδί, απνθαζίδνπλ γηα ηελ
έληαμε ή κε ζην πξφγξακκα.
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Ο ζρεδηαζκφο ηεο πφιεο, φπσο θαηαηέζεθε ζηελ πξφηαζε έληαμεο:

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Γήκαξρνο θαη Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Υαξαθηήξαο: Δπγεληθνί. Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ηνπο αιιά θαη γηα
ηελ δηαηήξεζε θαιψλ ζρέζεσλ κε ηνπο ρσξηαλνχο. Κξαηνχλ κεηξηνπαζή ζηάζε, ρσξίο
λα ηάζζνληαη μεθάζαξα ππέξ ή θαηά ηνπ έξγνπ.
Δπηρεηξήκαηα:


Δίλαη έλα κεγάιν έξγν, ρξεκαηνδνηνχκελν απφ επξσπατθά θνλδχιηα



Θα πξνβιεζεί ν δήκνο γηα ελαιιαθηηθφ ηνπξηζκφ



Θα αλαδεηρζεί ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία ηνπ Γήκνπ



Γελ ζέινπλ λα πξνθιεζνχλ αληηδξάζεηο απφ δπζαξεζηεκέλνπο, κε ην έξγν,
θαηνίθνπο νη νπνίεο κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε απψιεηα ςήθσλ



Αλεζπρία γηα ηελ θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ έξγσλ



Γελ είλαη ζίγνπξνη γηα ην αλ ζα θαηαθέξνπλ λα ζπληεξήζνπλ ηα έξγα

ρφιηα: Θέινπλ λα γίλεη ην έξγν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ρσξίο φκσο, λα
ράζνπλ ςήθνπο.

ΤΠΔΡ
Πεξηβαιινληνιόγνο
Υαξαθηήξαο: Νεαξφο, δπλακηθφο, κε ζπνπδέο ζην εμσηεξηθφ. Γλψζε απφ πφιεηο πνπ
έρνπλ θάλεη παξφκνηα έξγα.
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Δπηρεηξήκαηα:
 Μεγάιε βειηίσζε ζηελ νκνξθηά ηνπ ρσξηνχ
 Οη θάηνηθνη καζαίλνπλ λα δνπλ καθξηά απφ θαπζαέξηα θαη απνθηνχλ πην πγηεηλφ
ηξφπν δσήο
 Βάδνπλ ηελ άζιεζε ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο
Δζηηάηνξαο
Υαξαθηήξαο: Απφηνκνο θαη θσλαθιάο
Δπηρεηξήκαηα
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο γηαηί πηζηεχεη πσο κέζσ ηνπ ηνπξηζκνχ ζα απμεζεί ε
πειαηεία ηνπ
 Σν εζηηαηφξην ηνπ, ζχκθσλα κε ην πξνζρέδην, είλαη θνληά ζε ρψξν ζηάζκεπζεο
ρφιηα: Σνπ αξέζεη πνιχ ε πξννπηηθή αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ ψζηε λα βγάιεη
ρξήκαηα
Ηδηνθηήηεο πνδειαηάδηθνπ
Υαξαθηήξαο:
θαηάζηαζε.

Ήξεκνο θαη ρακειψλ ηφλσλ.

Βξίζθεηαη ζε απειπηζηηθή νηθνλνκηθή

Δπηρεηξήκαηα:
 Τπέξ ηνπ έξγνπ γηαηί ε δνπιεηά ηνπ ζα απμεζεί θαηά πνιχ
 Έρεη έηνηκν ζρέδην δαλεηζκνχ πνδειάησλ ζε ηνπξίζηεο
 Θα έρεη πνιιά έζνδα απφ ηε ζπληήξεζε ησλ πνδειάησλ
Παηδί
Υαξαθηήξαο: Δλζνπζηαζκέλν κε ην πψο ζα γίλεη ην ρσξηφ ηνπ
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα κπνξεί λα κεηαθηλείηαη κε άλεζε ζηνπο δξφκνπο ηνπ ρσξηνχ
 Σν παηρλίδη ζηνπο δξφκνπο δε ζα είλαη επηθίλδπλν
 Ζ κεηαθίλεζε ζα είλαη κε ην αγαπεκέλν ηνπ πνδήιαην

ΚΑΣΑ
Κξενπώιεο
Υαξαθηήξαο: Οηθνγελεηάξρεο πνπ δελ ζα ήζειε λα αιιάμεη θάηη, αθνχ ηα θέξδε ηνπ
απηή ηε ζηηγκή είλαη απηά πνπ ζέιεη
Δπηρεηξήκαηα
 Σα θνξηεγά-ςπγεία δελ ζα κπνξνχλ λα θηάλνπλ ζηελ πφξηα ηνπ καγαδηνχ ηνπ
 Θα ράζεη πειάηεο πνπ είλαη απφ άιια ρσξηά
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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Κάηνηθνο
Υαξαθηήξαο: Ζιηθησκέλνο, κε πξνβιήκαηα πγείαο
Δπηρεηξήκαηα
 Σν ζπίηη ηνπ είλαη καθξηά απφ ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο
 Γελ κπνξεί λα κεηαθηλεζεί κε επθνιία
 Αλεζπρεί γηα πεξηπηψζεηο φπνπ ζα ρξεηαζηεί άκεζε κεηαθνξά
Βελδηλνπώιεο
Υαξαθηήξαο: Φηιήζπρνο άλζξσπνο πνπ θνβάηαη πνιχ γηα ην κέιινλ ηεο δνπιεηάο ηνπ
Δπηρεηξήκαηα
 Θα αλαγθαζηεί λα θιείζεη ή λα κεηαθέξεη ην βελδηλάδηθν δηφηη βξίζθεηαη ζηε κέζε
ηνπ ρσξηνχ
 Αθνχ ζα ρξεζηκνπνηνχληαη ιηγφηεξν ηα απηνθίλεηα, θνβάηαη γηα ηε κείσζε ησλ
εζφδσλ
Ηδηνθηήηεο παληνπσιείνπ
Υαξαθηήξαο: Αδηάιιαθηνο θαη επίκνλνο
Δπηρεηξήκαηα
 Οη κεηαθνξέο ζην καγαδί ηνπ δελ ζα γίλνληαη εχθνια αθνχ ην παλησπνιείν είλαη
κέζα ζην ρσξηφ
 Οη ρσξηαλνί δελ ζα κπνξνχλ λα κεηαθέξνπλ πνιιά πξάγκαηα απφ ην καγαδί ηνπ
ρόιην: Πξόζθαηα έθηηαμε έλα ρώξν ζηάζκεπζεο γηα ηνπο πειάηεο ηνπ καγαδηνύ ηνπ.

Πξαγκαηνπνίεζε Παηρληδηνύ Ρόισλ
Ζ Γ΄ Σάμε ηνπ Γ. . Γέξγεξεο, ηελ Πέκπηε 5 Ηνπλίνπ, θαηά ην δηδαθηηθφ δίσξν ηεο
επέιηθηεο δψλεο, ηελ 5ε θαη 6ε ψξα θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε έλα παηρλίδη ξφισλ.
Σν ζελάξην θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ξφισλ είραλ δνζεί κηα εβδνκάδα πξηλ
πξαγκαηνπνηεζεί ην παηρλίδη.

Οη 21 καζεηέο είραλ ρσξηζηεί ζε 9 νκάδεο ησλ 2-3

αηφκσλ, φζνη ήηαλ θαη νη ξφινη.

Έλαο απφ θάζε νκάδα αλέιαβε ην ξφιν ηνπ

εθπξνζψπνπ θαη νη ππφινηπνη είραλ ην ξφιν ηνπ πνιίηε, θαηά ηελ εκέξα
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ παηρληδηνχ. Σα παηδηά είραλ πξνεηνηκαζηεί, αξρηθά, αηνκηθά θαη
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ζηε ζπλέρεηα, ζπλεξγαηηθά, κέζα ζηελ ηάμε.

Ο ρψξνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην

παηρλίδη ξφισλ ήηαλ ε αίζνπζα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ. Οη εηζεγεηέο βξίζθνληαλ πάλσ
ζηε ζθελή, ελψ νη ππφινηπνη καζεηέο (πνιίηεο) βξίζθνληαλ απφ θάησ. Ήηαλ ζπρλέο νη
παξεκβάζεηο ησλ «πνιηηψλ», ζέινληαο λα επηιχζνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία
πξνέθππηαλ θαηά ηε ζπδήηεζε ή επηβεβαηψλνληαο αληίζεηεο κε ην εγρείξεκα απφςεηο.
Αξρηθά ην ιφγν πήξε ν Γήκαξρνο:
«Αγαπεηνί ζπκπνιίηεο, είλαη έλα κεγάιν έξγν, πνπ ην ρξεκαηνδνηεί ε ΔΔ θαη ζα
βνεζήζεη ην ρσξηφ καο ζην λα γίλεη πην φκνξθν θαη λα πξνβιεζεί ν ελαιιαθηηθφο
ηνπξηζκφο. Απφ ηελ άιιε, φκσο, ζα πξέπεη φινη ζην ρσξηφ λα είκαζηε ππνκνλεηηθνί φζν
ζα γίλνληαη ηα έξγα ζην ρσξηφ καο γηαηί πηζαλφλ λα δεκηνπξγεζεί θίλεζε. Δπίζεο, ζα
πξέπεη λα είκαζηε φινη πξνζεθηηθνί ψζηε λα θαηαθέξνπκε λα ζπληεξήζνπκε ηα έξγα
φηαλ ηειεηψζνπλ».
Σν ιφγν πήξε ν Πεξηβαιινληνιφγνο:
«Πηζηεχσ πσο είλαη πνιχ ζεηηθφ απηφ ην έξγν γηα ηνπο θαηνίθνπο δηφηη ζα δνπλ καθξηά
απφ θαπζαέξηα θαη ζα απνθηήζνπλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο αθνχ ζα βάινπλ ηελ
άζθεζε, παξάδεηγκα ην πεξπάηεκα, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο».
Δπφκελνο ήηαλ ν Δζηηάηνξαο:
«Έλα ρσξηφ ρσξίο απηνθίλεηα ζα θέξεη πνιινχο ηνπξίζηεο ζην καγαδί κνπ, αιιά θαη ζηα
άιια καγαδηά.

ιν ην ρσξηφ ζα έρεη πην πνιιά ιεθηά θαη ζα έρνπκε πην πνιιέο

δνπιεηέο».
Ηδηνθηήηεο πνδειαηάδηθνπ:
«Έρεη δίθην ν θ. Δζηηάηνξαο. Δγψ ζα έρσ πνιχ πεξηζζφηεξε δνπιεηά κε ην έξγν. Θα
λνηθηάδσ πνδήιαηα ζηνπο ηνπξίζηεο θαη ζηνπο εζάο (θαηνίθνπο ηνπ ρσξηνχ) ζα ηα
πνπιάσ ζηε κηζή ηηκή.

Θα έρσ ζέζεηο θαη εμνπιηζκφ ζε φινπο ηνπο ρψξνπο

ζηάζκεπζεο ηνπ ρσξηνχ». Σέινο, απφ ηνπο θαηνίθνπο πνπ ήηαλ ππέξ ηνπ έξγνπ πήξε ην
ιφγν ην παηδί:
«Θα παίδνπκε ειεχζεξα ζηνπο δξφκνπο.

Γε ζα θνβφκαζηε κε καο ρηππήζνπλ λα

ακάμηα θαη δε ζα αλεζπρνχλ νη γνλείο καο».

Αθνινχζεζαλ νη θάηνηθνη πνπ ήηαλ

αληίζεηνη, κε πξψην λα κηιάεη ν Κξενπψιεο:
«Γήκαξρε, εγψ έρσ δπν παηδηά λα ζξέςσ θαη κηα γπλαίθα λα παιέςσ. Θα ράζσ ηνπο
πειάηεο κνπ γηαηί δε ζα κπνξνχλ λα έξρνληαη κπξνζηά ζην καγαδί κνπ. Σα θνξηεγά
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ςπγεία έρνπλ πνιχ βαξηά πξάγκαηα λα κεηαθέξνπλ θαη πσο ζα ηα θνπβαιάλε; Δγψ έρσ
πνιινχο πειάηεο απφ άιια ρσξηά, ηψξα, ζα ηνπο ράζσ».
Αθνινπζεί έλαο ειηθησκέλνο θάηνηθνο:
«Γήκαξρε, εγψ είκαη γέξνο άλζξσπνο θαη δελ κπνξψ λα θνπλήζσ. Πσο ζα πεγαίλσ
απφ ην ζπίηη κνπ ζηηο δνπιεηέο κνπ κε ηα πφδηα; Άκα πάζσ ηίπνηα;; Πσο ζα πάσ ζην
γηαηξφ;; Πσο ζα πεξάζεη ην αζζελνθφξν;;;».
Έπεηηα, κίιεζε ν βελδηλνπψιεο: «Δγψ είκαη θηιήζπρνο άλζξσπνο θαη δελ ζέισ
θαζαξίεο ζηε δνπιεηά κνπ. Φνβάκαη φηη ζα θιείζεη ην βελδηλάδηθν θαη ζα ράζσ φινπο
ηνπο πειάηεο κνπ. Καλέλαο δε ζα κπνξεί λα θηάζεη ζην βελδηλάδηθφ κνπ θαη λα βάιεη
βελδίλε, ζχκθσλα κε ην ζρέδηφ ζαο. Σειείσζα δειαδή».
Σειεπηαίνο κίιεζε ν Ηδηνθηήηεο παληνπσιείνπ: «Γήκαξρε, εγψ αληίζεηα, δε ζεθψλσ
θνπβέληα.

Γε ζέισ θαλείο λα βάιεη ρέξη ζην καγαδί κνπ.

Έρσ ήδε θηηάμεη ρψξν

ζηάζκεπζεο θαη ηα απηνθίλεηα δε ζα ζαο ελνρινχλ. Θα ηα αθήλνπλ εθεί θαη φρη ζην
δξφκν. Να αιιάμεηο ην ζρέδην λα πεξλάλε ηα ακάμηα σο ην καγαδί κνπ. Αιιηψο πσο ζα
κεηαθέξνπλ νη ρσξηαλνί ηα πξάγκαηά ηνπο απφ ην καγαδί κνπ ζηα ζπίηηα ηνπο;».
Μεηά απφ ηηο αξρηθέο ηνπνζεηήζεηο, ν Γήκαξρνο ππνζρέζεθε πσο ηα ππάξρνπλ
ακαμίδηα πνπ ζα θηλνχληαη κε ειεθηξηζκφ θαη ζα βνεζνχλ ηνπο πνιίηεο ζηηο κεηαθνξέο
θνξηίσλ. Αθνινχζεζε ςεθνθνξία ζηελ νπνία νη καζεηέο ηάρζεθαλ θαζνιηθά ππέξ ηεο
πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ έξγνπ.

Τπεύζπλνο Γάζθαινο: Υαιθηαδάθεο Λεσλίδαο (Γ΄ ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΑΓΗΧΝΗΑ. «Αεξνςεθαζκνί θνπλνππηώλ ζηελ

Βηζησλίδα»
ΔΝΑΡΗΟ
ηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο ηεο Βηζησλίδαο ζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα ηεο Θξάθεο,
νη πνιίηεο δηακαξηχξνληαη γηα ην πξφβιεκα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ έληνλε
εκθάληζε θνπλνππηψλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη (ηζηκπήκαηα, κεηάδνζε αζζελεηψλ θ.
α.). Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηηο δηακαξηπξίεο ησλ πνιηηψλ ζηνπο ηνπηθνχο θνξείο θαη
ηελ ζχγθιηζε ησλ ηνπηθψλ ζπκβνπιίσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θαηάζηαζεο. Ζ
επηθξαηέζηεξε πξφηαζε ησλ αηφκσλ πνπ δηακαξηχξνληαη είλαη ε κίζζσζε ελφο κηθξνχ
αεξνπιάλνπ ην νπνίν ζα πξνβεί ζε αεξνςεθαζκνχο ζηηο πεξηνρέο απηέο, γεγνλφο ην
νπνίν ζα επεξεάζεη ην ηνπηθφ νηθνζχζηεκα θαη πηζαλφλ λα αιιάμεη αξθεηά ηνλ ηξφπν
δσήο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ δψσλ.

ΤΠΔΡ
Κηελνηξόθνη - θάηνηθνη
Οη θηελνηξφθνη θαη νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο δηακαξηχξνληαη έληνλα σο πξνο ηα
πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ απφ ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ
θνπλνππηψλ ζηελ πεξηνρή. Κχξηα επηρεηξήκαηα ηνπο είλαη ηα εμήο:

•

Οη πιεζπζκνί ησλ εληφκσλ ην θαινθαίξη αιιά θαη ηελ άλνημε έρνπλ απμεζεί
δξακαηηθά ζηελ πεξηνρή, απμάλνληαο ηξνκαθηηθά ηνλ αξηζκφ ησλ επηβεβαησκέλσλ
θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Νείινπ ζηελ Ξάλζε.

•

Οη δσή ηνπο ππνβαζκίδεηαη θαζψο δελ κπνξνχλ λα θηλεζνχλ εχθνια ζηνλ ίδην ηνπο
ηνλ ηφπν, αθνχ δελ πξνιαβαίλνπλ λα βγνπλ απφ ην ζπίηη ηνπο θαη δέρνληαη επηζέζεηο
απφ απξφζκελνπο εηζβνιείο.

•

Σα θνπλνχπηα δελ αθήλνπλ ζε εζπρία ηα δψα ησλ θηελνηξφθσλ, αγειάδεο θαη
αηγνπξφβαηα, κε απνηέιεζκα απηά λα κέλνπλ μχπληα φιε ηε λχρηα, λα κελ
μεθνπξάδνληαη θαη λα κεηψλεηαη δξακαηηθά ην γάια πνπ παξάγνπλ, σο απνηέιεζκα
ηεο ζσκαηηθήο ηνπο εμάληιεζεο.

ΟΤΓΔΣΔΡΟ
Γήκαξρνο
Ζ δήκαξρνο, ε νπνία ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηεο, πξνζπαζεί λα κελ πάξεη
ζπγθεθξηκέλε ζέζε γηα λα κελ έρεη ην αλάινγν πνιηηηθφ θφζηνο. Έηζη νη απφςεηο πνπ
εθθξάδεη πξνζπαζνχλ λα εθθξάζνπλ θαη ηηο δχν αληηθξνπφκελεο απφςεηο.

•

Πξνβιέπεη αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ πεξηνρή θαη ηελ εηζξνή ΄΄δεζηνχ΄΄
ρξήκαηνο αθνχ ε πεξηνρή ζα γίλεη πην θηιφμελε πξνο ηνπο ηνπξίζηεο φηαλ ζα έρεη
απαιιαρζεί απφ ηα «ελνριεηηθά» θνπλνχπηα.
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•

Πξνζπαζεί λα θαζεζπράζεη ηνπο ςαξάδεο ιέγνληαο ηνπο φηη ηα “θάξκαθα” πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη βηνινγηθά θαη δελ ζα επεξεάζνπλ ηνπο άιινπο
νξγαληζκνχο.

•

Λέεη πσο ε δηαδηθαζία απηή ζα δεκηνπξγήζεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, πνπ ζα
αλαθνπθίζνπλ έζησ θαη πξνζσξηλά εμεηδηθεπκέλα άηνκα πνπ ηηο έρνπλ αλάγθε.

•

Δπίζεο αλαθέξεη φηη ζα πξνζπαζήζεη λα αλαδείμεη ηνπο ηνπηθνχο βηφηνπνπο θαη ζα
είλαη έλα κέζν πξνβνιήο ηνπ ηφπνπ πνπ ζα ηνλ θαηαζηήζεη ζε πφιν έιμεο
ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ

•

θαη ηέινο αλαθνίλσζε φηη ζε άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα δεκηνπξγήζεη
«νηθνπεξίπηεξα» ζηηο πεξηνρέο απηέο κέζα απφ ηα νπνία ζα πξνσζνχληαη ηνπηθά
πξντφληα θαη ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ησλ δεκνηηθψλ ηακείσλ.

ΚΑΣΑ
Φαξάδεο
Οη ςαξάδεο δηαηεξνχλ θάπνηεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηε ρξήζε βηνθηφλσλ ηα νπνία
ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ηνπο δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζην κέιινλ. Μπνξεί λα
πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζηηο δνπιείεο ηνπο θαζψο κπνξεί λα κεησζεί ν πιεζπζκφο ησλ
ςαξηψλ θαη ε πνηφηεηα ησλ ςαξηψλ πνπ ζα πσινχληαη. Κχξηα επηρεηξήκαηα ηνπο είλαη:

•

Σν θάξκαθα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη κπνξεί λα δξάζνπλ βηνζπζσξεπηηθά ζηα
ςάξηα θαη κέζα απφ απηά λα πεξάζνπλ ζηνλ άλζξσπν θαη λα ηνπ πξνθαιέζνπλ
θαξθίλν θαη άιιεο αζζέλεηεο

•

Ζ πεξηνρή έρεη πνιινχο βηφηνπνπο νη νπνίνη ζα επεξεαζηνχλ απφ ηελ ρξήζε
ρεκηθψλ,

•

Θεσξνχλ φηη νη δνπιεηέο ηνπο απεηινχληαη απφ ηα ρεκηθά θάξκαθα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ.

Οηθνιόγνη
Οη νηθνιφγνη απφ ηελ πιεπξά ηνπο πηζηεχνπλ φηη ε δηαδηθαζία απηή πξφθεηηαη λα
δηαηαξάμεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαζψο δελ γίλεηαη κε θπζηθφ ηξφπν θαη αθνχ δελ
πξνέξρεηαη απφ ηε θχζε ηφηε ζα δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα ζε απηήλ. Γηα απηφ θαη ζα
πξνηείλνπλ ηα εμήο:

•

Θα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ηα κέξε ζην νπνία αλαπηχζζνληαη ηα θνπλνχπηα θαη
απηφ ζα γίλεη κε θάιπςε ησλ ιαθθνπβψλ θαη θνχξεκα ησλ ρφξησλ γηα λα κε
κέλνπλ ηα λεξά αθίλεηα θαη γεκίδνπλ κε ηα θνπλνχπηα θαη ηα αβγά ηνπο.

•

Υξήζε εηδηθψλ ςαξηψλ ηα νπνία ζα ηξψλε ηα αβγά ησλ θνπλνππηψλ ψζηε λα
κεησζεί ν πιεζπζκφο ηνπο.

•

Δλεκέξσζε ηνπ θφζκνπ λα κελ πνηίδεη ηηο βξαδηλέο ψξεο γηα λα πξνιαβαίλεη λα
απνξξνθάηαη ην λεξφ ή λα εμαηκίδεηαη θαη λα κελ γίλεηαη ρψξνο εζηίαζεο ησλ
θνπλνππηψλ.
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•

Μπνξνχλ λα θπηέςνπλ ζπγθεθξηκέλα αξσκαηηθά θπηά ζηα ζπίηηα ηνπο φπσο ε
ιεβάληα ηα νπνία είλαη εληνκναπσζεηηθά.

Πνπιηά
Σα πνπιηά πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή είλαη ζπάληα είδε θαη ηξέθνληαη απφ ηα
έληνκα ηεο πεξηνρήο. Ο αεξνςεθαζκφο ζα ηνπο δεκηνπξγήζεη πξφβιεκα θαζψο ηα
πνπιηά ηξέθνληαη απφ ηα έληνκα ηεο πεξηνρήο θαη κηα δξαζηηθή κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ
ησλ εληφκσλ ζα νδεγήζεη ηα πνπιηά λα νδεγεζνχλ ζε άιιεο δηαηξνθηθέο επηινγέο ή
αθφκα θαη ζε κεηαλάζηεπζε θαζψο δελ ζα κπνξνχλ λα βξνπλ ηελ ηξνθή ηνπο.

•

ε πεξίπησζε ςεθαζκνχ ζα ζηξαθνχλ πξνο ηα βαηξάρηα, θίδηα, ζαχξεο πξάγκα
πνπ ζα κεηψζεη δξαζηηθά ηνλ πιεζπζκφ ησλ δψσλ απηψλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη
πξφβιεκα ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα.

•

Αλ δελ βξίζθνπλ θαγεηφ ζα αλαγθαζηνχλ λα κεηαλαζηεχζνπλ ζε άιια κέξε πνπ
ζα έρεη πεξηζζφηεξε ηξνθή θαη απηφ ζα αιιάμεη ξηδηθά ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ηα
ηξνθηθά πιέγκαηα ζηελ πεξηνρή κε αλεμέιεγθηεο ζπλέπεηεο.

Κνπλνύπηα
Σα θνπλνχπηα είλαη έλα έληνκν ην νπνίν αλαπηχζζεηαη έληνλα ζε παξαιίκληεο
πεξηνρέο θαη ρξεηάδεηαη ηα ζηάζηκα λεξά γηα λα ελαπνζέηεη ηα αβγά ηνπ. Πηζαλφο
ςεθαζκφο ζα κεηψζεη δξαζηηθά ηνλ πιεζπζκφ ηνπο.

•

Σα θνπλνχπηα ρξεηάδνληαη ηα λεξά γηα λα αθήλνπλ ηα αβγά ηνπο, νπνηνδήπνηε
κέηξν ην νπνίν ζα θάλεη ηα λεξά λα θηλνχληαη ή ζα δηψμεη ηα λεξά ζα κεηψζεη ηνλ
πιεζπζκφ ηνπο θαη ζα θάλεη πην δχζθνιε ηελ αλαδήηεζε ηξνθήο ησλ άιισλ δψσλ

•

Σα θνπλνχπηα δελ έρνπλ ζθνπφ λα θάλνπλ θαθφ ζηα άιια δψα ν κφλνο ζηφρνο
ηνπο είλαη λα επηβηψζνπλ.

•

Με ηηο αιιαγέο απηέο πνπ ζα επηβάιιεη ν άλζξσπνο ζα αιιάμεη ην θπζηθφ ηνπίν
θαη νη πιεζπζκνί ησλ ππφινηπσλ δψσλ ζηελ πεξηνρή.

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο κε ηνπο καζεηέο
Μεηά ην πέξαο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα λα δνχκε πνηα
πιεπξά ρξεζηκνπνίεζε ηα πεηζηηθφηεξα επηρεηξήκαηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ
καζεηψλ πείζζεθε κε ηηο ζέζεηο ησλ νηθνιφγσλ θαζψο ζεσξήζεθαλ πεξηζζφηεξν
αλψδπλεο γηα ην πεξηβάιινλ θαη ζπγρξφλσο ζα ζπλέβαιιαλ θαη ζηελ επίιπζε ηνπ
πξνβιήκαηνο κε θπζηθφ ηξφπν. Οη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ κε ην πφζν κπνξεί λα
επεξεάζεη κηα κηθξή κεηαβνιή έλα νιφθιεξν νηθνζχζηεκα θαη ράξεθαλ θαζψο κε ηελ
ρξήζε ηνπ internet βξήθαλ νη ίδηνη πην θπζηθέο κεζφδνπο θαη ιχζεηο ζηελ αληηκεηψπηζε
ζεκάησλ πνπ πξνβιεκαηίδνπλ πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο καο.
Χο πξνο ηελ δηαδηθαζία, ε ζπκκεηνρή ζε έλα παηρλίδη ξφισλ θέξδηζε ην
ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ην γεληθφηεξν πιάλν φηη ζα ζπκκεηείραλ ηάμεηο απφ φιν ην
ζρνιείν ήηαλ έλα θαιφ θίλεηξν πξνθεηκέλνπ λα ζπλεξγαζηνχλ θαιχηεξα κεηαμχ ηνπο.
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Ζ ζπκκεηνρή ζην παηδαγσγηθφ απηφ παηρλίδη ηνπο έθαλε λα δηαπηζηψζνπλ φηη
ππάξρνπλ πνιιέο ελαιιαθηηθέο επηινγέο γηα ηεο απνθάζεηο πνπ κπνξνχλ λα πάξνπλ
γηα θάπνην ζέκα θαζψο θαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο νπηηθέο ηνπ θάζε ζέκαηνο. Σν
κάζεκα απηφ ζπλδέζεθε κε ηελ ελφηεηα ηνπ καζήκαηνο ηεο γιψζζαο πνπ αθνξά ηελ
έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπο θαη ζπλέβαιιε πξαθηηθά ζηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ. Ζ πξνζπάζεηα απηή ζπλέβαιιε ζην λα αλαηξέμνπλ ζε
δηάθνξεο πεγέο ψζηε λα βξνπλ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα θαη έηζη ρξεζηκνπνηήζεθαλ
ππνινγηζηέο-ίληεξλεη θαη εγθπθινπαίδεηεο γηα λα εληζρχζεη ν θαζέλαο ηελ πξφηαζε
ηνπ.
Οη καζεηέο κάζαλε φηη κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη απηνί ζηελ ιχζε
πξνβιεκάησλ πνπ απαζρνινχλ ηελ πεξηνρή ηνπο αξθεί λα ππάξρεη ζέιεζε θαη
ζπλεξγαζία. Απηφ ζπλδέζεθε ζηηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο κε ην κάζεκα ηεο θνηλσληθήο
πνιηηηθήο (Δ-Σ), θαζψο θαη ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο (Γ΄) πνπ ήηαλ ζρεηηθφ κε ηα
ηνπηθά ζπκβνχιηα θαη ηελ ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θνξέσλ γηα ηελ επίιπζε
πξνβιεκάησλ.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Κσζηέλεο Διεπζέξηνο (Β ηάμε)
Καηεράθε Βαγγειηώ (Γ ηάμε) Παπαδάθε Εακπία (Γ/ληξηα)
Παπαραξίηνπ Αρηιιέαο (Δ – Σ ηάμε)
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1Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Γεκηνπξγία δηακεηαθνκηζηηθνύ

ιηκαληνύ ζηελ ππάξρνπζα παξαιία κεηαμύ Αγίαο Γαιήλεο –
Μαηάισλ»
ΔΝΑΡΗΟ
ηελ ππάξρνπζα παξαιία κεηαμχ Αγίαο Γαιήλεο – Μαηάισλ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί
δηακεηαθνκηζηηθφ ιηκάλη. Ζ ηνπηθή θνηλσλία έρεη δηραζηεί. Οη κελ ζεσξνχλ φηη νη θάηνηθνη
ηεο πεξηνρήο ζα κπνξνχλ λα βξνπλ δνπιεηά ζην ιηκάλη ελψ νη δε ζεσξνχλ φηη ζα
ππνβαζκηζηεί ην πεξηβάιινλ θαη γεληθφηεξα ν ηξφπνο δσήο ηνπο.

Σν Γεκνηηθφ

πκβνχιην ζπγθαιείηαη πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί κία ιχζε γηα ην δήηεκα.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Πεξηθεξεηάξρεο, δήκαξρνο θαη βνπιεπηήο: ζπλεξγάζηκνη θαη δηπισκάηεο.
Θεσξνχλ φηη ην ιηκάλη δελ είλαη ηφζν απαξαίηεην αθνχ ε πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ έρεη
δηθφ ηεο πνπ εμππεξεηεί ηα δεδνκέλα ηνπ λεζηνχ. Χζηφζν έλα αθφκα κεγαιχηεξν ιηκάλη
ζηε λφηηα κεξηά ηνπ λεζηνχ ζα αλέπηπζζε θαη εθείλε ηελ πεξηνρή. Φαίλνληαη πξφζπκνη
λα αθνχζνπλ φιεο ηηο απφςεηο φκσο ζην ηέινο ζα θάλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ. θέθηνληαη
φηη γηα έλα ηέηνην έξγν ζα δηαηεζνχλ ηεξάζηηεο θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο κε απνηέιεζκα
απηφ λα εθηηκεζεί ηδηαηηέξσο απφ ηνπο ςεθνθφξνπο ηνπο.

ΤΠΔΡ
Διεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη άλεξγνη: νηθνγελεηάξρεο θαη απειπηζκέλνη γηα δνπιεηά.
Θεσξνχλ φηη ην ιηκάλη είλαη επθαηξία γη‟ απηνχο γηαηί ν θφζκνο πνπ ζα έξζεη καδί κε ηα
θαξάβηα ζα ρξεηαζηεί ηηο ππεξεζίεο φισλ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ άξα ζα
πάξνπλ ρξήκαηα γηα λα δήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη άλεξγνη απφ ηε κεξηά ηνπο
πηζηεχνπλ φηη έρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα βξνπλ δνπιεηά.

ΚΑΣΑ
Αξραηνινγία: ν εθπξφζσπφο ηνπο έρνληαο γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη αξλεηηθφο σο
πξνο ηε δεκηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ.

Καηαξράο πηζηεχεη φηη κε ηε δεκηνπξγία ηνπ

δηακεηαθνκηζηηθνχ ιηκαληνχ ζα αιιάμεη ηειείσο ν πεξηβάιινληαο ρψξνο κε απνηέιεζκα
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λα ππνβαζκηζηεί ε ηζηνξία θαη ν πνιηηηζκφο ηεο πεξηνρήο. Δπίζεο πξνεηδνπνηεί ηνπο
εκπιεθφκελνπο φηη εθεί πνπ ζα γίλεη ην ιηκάλη ππάξρνπλ πνιιέο πηζαλφηεηεο λα βξεζνχλ
αξραία ζηελ πεξηνρή θαη επνκέλσο κέρξη λα γίλνπλ νη αλαζθαθέο θαη νη απαξαίηεηεο
αξραηνινγηθέο εξγαζίεο ζα ζηακαηήζνπλ φιεο νη άιιεο εξγαζίεο. εκεηψλεη φηη φια απηά
είλαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο κε άγλσζηα απνηειέζκαηα.
Οηθνινγηθέο νξγαλώζεηο:

ν εθπξφζσπφο ηνπο είλαη δπλακηθφο, κε ζπνπδέο ζην

πεξηβάιινλ, θαιφο ξήηνξαο. Θεσξεί φηη ζα ππνβαζκηζηεί ην πεξηβάιινλ ζην ζχλνιφ
ηνπ. Ζ ξχπαλζε ζα είλαη πνιχ κεγάιε θαη ζην λεξφ, θαη ζηνλ αέξα θαη ζην έδαθνο.
Δπίζεο νη πεξηνρέο σνηνθίαο ηεο ρειψλαο θαξέηα –θαξέηα ζα εμαθαληζηνχλ άξα θαη ην
είδνο ζα εμαθαληζηεί απφ ηελ πεξηνρή. Καη ηέινο, πνιιέο απφ ηηο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
ζα γίλνπλ επεκβάζεηο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ην ιηκάλη, είλαη πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο
θαη έρνπλ εληαρζεί ζε πξνγξάκκαηα Natura.
Γεσξγνί θαη ςαξάδεο: αγαλαθηηζκέλνη θαη αδηάιιαθηνη. Οη γεσξγνί ζεσξνχλ φηη ην
θξάηνο ζα απαιινηξηψζεη ηα ρσξάθηα ηνπο, απφ ηα νπνία πξνέξρεηαη ην κφλν εηζφδεκα
πνπ έρνπλ, γηα ειάρηζηα ρξήκαηα.

Οη ςαξάδεο ζεσξνχλ φηη εθείλνη ζα πιεγνχλ

πεξηζζφηεξν αθνχ ε ζάιαζζα ζα κνιπλζεί απφ ηα απφβιεηα ησλ θαξαβηψλ θαη ζα
ςνθήζνπλ ηα ςάξηα. Αλ γίλνπλ απηά δε ζα κπνξνχλ λα εξγαζηνχλ θάπνπ αιινχ αθνχ ε
γεσξγία ή ην ςάξεκα είλαη ηα κφλα επαγγέικαηα πνπ γλσξίδνπλ θαη θνβνχληαη πνιχ γηα
ην κέιινλ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο.
Σνπξηζηηθνί επηρεηξεκαηίεο θαη εζηηάηνξεο: επγεληθνί θαη δηνξαηηθνί. Θεσξνχλ φηη
βξαρππξφζεζκα κπνξεί λα έξζεη εχθνιν ρξήκα ζηνλ ηφπν ηνπο φκσο καθξνπξφζεζκα
ην πεξηβάιινλ ζα ππνβαζκηζηεί ηφζν πνιχ ψζηε θαλέλαο ηνπξίζηαο δε ζα επηιέγεη ηελ
πεξηνρή γηα ηνπξηζκφ ζην κέιινλ.
Σα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ νκάδσλ θαη νη πξνηάζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ζέκα
ππό κειέηε.

Οη καζεηέο δηαπξαγκαηεχηεθαλ ην δήηεκα επηρεηξεκαηνινγψληαο κε

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνληα ηξφπν. Οη κηθξφηεξεο ειηθίαο καζεηέο αλαθέξζεθαλ ζην δήηεκα
κε πην απιά επηρεηξήκαηα ελψ νη κεγαιχηεξνη ζε ειηθία καζεηέο επηρεηξεκαηνιφγεζαλ
κε πην ζχλζεην ηξφπν.

πλνςίδνληαο, ζα ιέγακε φηη γηα ηνλ πεξηθεξεηάξρε, ην

δήκαξρν θαη ην βνπιεπηή δηαηππώζεθαλ επηρεηξήκαηα φπσο: «Δίλαη θαιό λα γίλεη
ην ιηκάλη γηαηί πνιινί άλζξσπνη ζα βξνπλ δνπιεηά. Θα γίλνπλ πνιιά έξγα ππνδνκήο
όπσο κεγάινη δξόκνη γηα λα εμππεξεηνύλ ηνπο πνιίηεο.
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απνθέληξσζε αθνύ πνιιέο ππεξεζίεο ζα κεηαθεξζνύλ ζηελ πεξηνρή από ηα αζηηθά
θέληξα γηα λα θαιύςνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ απμαλόκελνπ πιεζπζκνύ.
απνθηήζεη δσή.

Ζ πεξηνρή ζα

Βεβαίσο ζα ιάβνπκε κέηξα γηα λα κελ ππνβαζκηζηεί νηθνινγηθά ε

πεξηνρή. Από ηελ άιιε ππάξρεη θαη ην ιηκάλη ζην βόξεην κέξνο ηνπ λεζηνύ ην νπνίν θαη
απηό κε ηε ζεηξά ηνπ ζα κπνξεί λα εμππεξεηεί θάπνηα θαξάβηα νπόηε δε ζα δεκηνπξγείηαη
ζπλσζηηζκόο».
Γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη άλεξγνπο αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα όπσο
«Δίλαη θαιό λα γίλεη ην ιηκάλη γηαηί εκείο νη άλεξγνη ζα βξνύκε επηηέινπο δνπιεηά γηαηί ζα
δνπιέςνπκε ζηα θαξάβηα ή ζα θηηάμνπκε ηε δηθή καο επηρείξεζε όπσο βελδηλάδηθα,
ελνηθηαδόκελα δσκάηηα, ελνηθηαδόκελα απηνθίλεηα θηι. Δπνκέλσο ζα έρνπκε ρξήκαηα θαη
ζα κπνξέζνπκε λα δήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο».
Γηα ηελ αξραηνινγία αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα όπσο «Όια απηά ηα έξγα δε
κπνξνύλ λα πξνρσξήζνπλ επεηδή ζίγνπξα θαηά ηηο εξγαζίεο δεκηνπξγίαο ηνπ ιηκαληνύ
ζα βξεζνύλ αξραία, νπόηε όιεο απηέο νη πεξηνρέο ζα είλαη ζηε δηθαηνδνζία καο.
Δπηπιένλ, ίζσο ππάξμνπλ νξηζκέλνη πνπ δε ζα ζεβαζηνύλ ηα αξραία ηεο πεξηνρήο θαη
ζα πξνβνύλ ζε βαλδαιηζκνύο ή αθόκα θαη ζε αξραηνθαπειία. Οη αξραηνινγηθνί ρώξνη
όισλ απηώλ ησλ πεξηνρώλ άληεμαλ γηα πάλσ από 2. 000 ρξόληα, δε ζα ηνπο
θαηαζηξέςνπκε ηώξα γηα ηα ρξήκαηα πνπ ίζσο έξζνπλ ζηε πεξηνρή».
Γηα ηηο νηθνινγηθέο νξγαλώζεηο αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα όπσο «Δλλνείηαη πσο
παξά ηηο όπνηεο δηαβεβαηώζεηο ην πεξηβάιινλ ζα ππνβαζκηζηεί ζην ζύλνιό ηνπ. Όια ηα
νηθνζπζηήκαηα ζα επεξεαζηνύλ αλεπαλόξζσηα. Γηα παξάδεηγκα ην είδνο ηεο ζαιάζζηαο
ρειώλαο θαξέηα θαξέηα ζα εμαθαληζηεί αθνύ νη πεξηνρέο σνηνθίαο ηεο ζα
θαηαζηξαθνύλ.
ππάξρνπλ.

Δπαγγέικαηα όπσο νη ςαξάδεο θαη νη γεσξγνί ζα πάςνπλ λα

Βεβαίσο πνιιέο από απηέο ηηο πεξηνρέο είλαη πξνζηαηεπόκελεο, αθνύ

αλήθνπλ ζην δίθηπν Natura, άξα ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ νη εξγαζίεο. Αλ δε γίλεη
απηό, είλαη πηζαλό λα επηβιεζνύλ πξόζηηκα θαη ε πεξηνρή ζα απνθηήζεη αξλεηηθή
δεκνζηόηεηα».
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Γηα ηνπο γεσξγνύο αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα όπσο «Σα ρξήκαηα πνπ ζα καο δώζεη
ην θξάηνο από ηελ απαιινηξίσζε ησλ ρσξαθηώλ καο ζα θαζπζηεξήζνπλ πνιύ λα
έξζνπλ, ζα είλαη ςίρνπια θαη βεβαίσο θάπνηα ζηηγκή ζα ηειεηώζνπλ. Όηαλ γίλεη απηό, ζα
πξέπεη λα κεηαθνκίζνπκε γηα λα βξνύκε αιινύ δνπιεηά, όκσο θαη απηό είλαη δύζθνιν
γηαηί δελ μέξνπκε ηη άιιε δνπιεηά κπνξνύκε λα θάλνπκε. Σα ρσξάθηα καο ηα δνπιεύνπκε
ζθιεξά ηόζα ρξόληα θαη ηώξα πνπ επηηέινπο ζα απνδώζνπλ ζα καο ηα πάξεη ην θξάηνο.
Αιιά θαη αλ θαηαθέξλακε λα θαιιηεξγήζνπκε ηα ρσξάθηα καο, ην ιηκάλη δελ ζα έρεη
θάπνηα σθέιεηα γηα καο αθνύ είλαη δηακεηαθνκηζηηθό, επνκέλσο δε ζα κπνξνύκε λα ηα
εμάγνπκε γξήγνξα θαη εύθνια».
Γηα ηνπο ςαξάδεο αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα όπσο «Γε ζα έρνπκε δνπιεηά αθνύ κε
ηόζε κόιπλζε ηεο ζάιαζζαο ζα ςνθήζνπλ ηα ςάξηα. Κη εκείο κεηά πώο ζα ζξέςνπκε ηηο
νηθνγέλεηέο καο;».
Γηα ηνπο ηνπξηζηηθνύο επηρεηξεκαηίεο θαη εζηηάηνξεο αθνύζηεθαλ επηρεηξήκαηα
όπσο «Ζ πεξηνρή ζα είλαη ηόζν κνιπζκέλε θαη ζα θαηαζηξαθεί ε θπζηθή ηεο νκνξθηά
ώζηε όρη κόλν δε ζα έξρνληαη ηνπξίζηεο αιιά ζα θύγνπλ θαη νη ληόπηνη.

Καλέλαο

ηνπξίζηαο δε ζα έξζεη ζηελ πεξηνρή γηα λα δεη ην έλα θνληέηλεξ δίπια ζην άιιν, λα
αλαπλέεη ηα θαπζαέξηα ησλ θαξαβηώλ θαη λα θάλεη κπάλην ζε κνιπζκέλεο ζάιαζζεο».
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ παηδηώλ: ηελ πιεηνλφηεηά ηνπο νη καζεηέο
ηάρζεθαλ ελαληίνλ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δηακεηαθνκηζηηθνχ ιηκαληνχ ζηελ πεξηνρή αθνχ
ζεψξεζαλ πσο ηα κεηνλεθηήκαηα είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα απφ ηα πιενλεθηήκαηα. Μεηά
ην ηέινο ηεο δηαηχπσζεο ησλ επηρεηξεκάησλ, θαη αθνχ άθνπζαλ κε πξνζνρή φιεο ηηο
απφςεηο ςήθηζαλ ππέξ εθείλεο πνπ ζεψξεζαλ πην ζσζηή. Οη καζεηέο ηεο πξψηεο
ηάμεο πείζηεθαλ απφ ηα επηρεηξήκαηα ησλ ςαξάδσλ θαη ζπγθινλίζηεθαλ απφ ην
ελδερφκελν λα ςνθήζνπλ ηα ςάξηα.

Οη καζεηέο ηεο δεπηέξαο ηάμεο ζεψξεζαλ φηη

πεξηζζφηεξν πεηζηηθά ήηαλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ γεσξγψλ θαη πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ην
φηη ζα κείλνπλ ρσξίο δνπιεηά. Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο ηάμεο ςήθηζαλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ
ηνπξηζηηθψλ επηρεηξεκαηηψλ γηαηί ζεψξεζαλ φηη δε ζα κπνξνχλ λα θάλνπλ κπάλην ζε
θακηά θνληηλή παξαιία αιιά ζα πξέπεη λα θάλνπλ πνιιά ρηιηφκεηξα γηα λα κπνξνχλ λα
επραξηζηεζνχλ ην κπάλην ηνπο. Οη καζεηέο ηεο ηεηάξηεο ηάμεο κνηξάζηεθαλ, γηαηί απφ
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ηε κηα ζθέθηεθαλ ηνπο άλεξγνπο πνπ ζα βξνπλ δνπιεηά φκσο απφ ηελ άιιε αγρψζεθαλ
γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ εμαηηίαο ηνπ ιηκαληνχ ζα ράζνπλ ηε δηθή ηνπο. Οη καζεηέο ηεο
πέκπηεο ηάμεο ςήθηζαλ ππέξ ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ θαη
εμέθξαζαλ ιχζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σέινο, νη καζεηέο ηεο έθηεο
ηάμεο ςήθηζαλ ηα επηρεηξήκαηα ηεο αξραηνινγίαο γηαηί ζεψξεζαλ αδηαλφεην λα
θαηαζηξαθνχλ ηα αξραία ηεο πεξηνρήο
Σα Απνηειέζκαηα ηεο εξγαζίαο θαη ε αλάιεςε δξάζεο από ηνπο καζεηέο: Μέζα
απφ ην παηρλίδη ξφισλ νη καζεηέο άξρηζαλ λα θαηαλννχλ ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο πνπ
κπνξνχλ λα ππάξρνπλ πάλσ ζε έλα δήηεκα. πλεξγάζηεθαλ ζε νκάδεο, πξάγκα πνπ
ηνπο έθαλε λα επηθνηλσλήζνπλ θαη λα αληαιιάμνπλ απφςεηο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο
πάλσ ζην ζέκα πνπ ηνπο απαζρνινχζε θαη κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν λα δηαηππψζνπλ ηα
επηρεηξήκαηά ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ λέεο θαη δεκηνπξγηθέο ιχζεηο. Αθνχγνληαο ηηο
απφςεηο ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη αληηιακβαλφκελνη ηα δηαθνξεηηθά, θαη πνιιέο θνξέο
αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, άξρηζαλ λα πξνεηνηκάδνληαη ψζηε λα αληηκεησπίδνπλ
θξηηηθά ηηο πξνθιήζεηο θαη ηηο θαηαζηάζεηο πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηε
κεηέπεηηα δσή ηνπο.

ηε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ παξαηεξήζεθε αιιαγή ζηηο

πξνζσπηθέο ηνπο αληηιήςεηο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα θαζψο θαη αιιαγή ζηηο
ζηάζεηο θαη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα γεληθφηεξα.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: θ. Καιεκάθε Ησάλλα (Α1), θ. Γαζνύια Γηνλπζία (Α2),
θ. Αλαγλσζηάθε Μαξία (Β1), θ. Παλαγηώηνπ Δπαγγειία (Β2),
θ. Ρεγάθε ηπιηαλή (Γ1), θ. Ρίκπα Υξπζνύια (Γ2),
θ. Κάιιηα Αλαζηαζία (Γ1), θ. Μηρνύδεο Γεκήηξηνο (Γ2),
θ. Μαζηνπδάθεο Αληώληνο (Δ1), θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο (Δ2),
θ. Αλαγλσζηάθε νθία (η1), θ. Πνηίδνπ Μαξία (η2).
Κ. Σζώλα Αιεμάλδξα (Γηεπζύληξηα)
(Δξγάζηεθαλ όιεο νη ηάμεηο)
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2Ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Καηαζθεπή ΥΤΣΑ ζηνλ νηθηζκό

Καπαξηαλώλ Γήκνπ Φαηζηνύ»
ΔΝΑΡΗΟ
O Γήκνο Φαηζηνχ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθέξεηα Ζξαθιείνπ απνθάζηζε ηελ
θαηαζθεπή ΥΤΣΑ ζηε βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά ηνπ νηθηζκνχ ησλ Καπαξηαλψλ. Γηα λα
πινπνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε θαηαζθεπή πξέπεη λα εθρεξζσζνχλ θαη λα απαιινηξησζνχλ
πνιιά ζηξέκκαηα εχθνξεο έθηαζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ απφ αγξφηεο, θηελνηξφθνπο
θαη κειηζζνθφκνπο ηεο πεξηνρήο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο. ην παξειζφλ, νη θάηνηθνη
ησλ Καπαξηαλψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιφγνπο ηεο πεξηνρήο είραλ πξνηείλεη λα
γίλεη πάξθν αλαςπρήο ζε έλα κέξνο απηνχ ηνπ ρψξνπ. ην Γεκνηηθφ χκβνχιην πνπ
ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ ΥΤΣΑ αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο
(αλάινγα κε ην ξφιν πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε γηα
εζάο ιχζε.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο: Γηπισκάηεο, επγεληθφο, κνξθσκέλνο, ζπγθαηαβαηηθφο
Δπηρεηξήκαηα:
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο γηαηί ζα ηθαλνπνηεζεί έλα αίηεκα πνιιψλ ρξφλσλ γηα ηελ ιχζε
ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ζθνππηδηψλ


Αλεζπρεί κήπσο ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ δελ επαξθνχλ νη

πφξνη γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ.
ρόιην: Γελ πξνβιεκαηίδεηαη φκσο ηδηαίηεξα επεηδή ππάξρεη θαη άιιε πεξηνρή πνπ έρεη
δερηεί ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ.
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ΤΠΔΡ
ΓΖΜΑΡΥΟ
Υαξαθηήξαο: θηιφδνμνο, εξγαηηθφο, δηαιιαθηηθφο
Δπηρεηξήκαηα:


ζα ιπζεί κε ζρεηηθά ρακειφ θφζηνο ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ



ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν εμππεξεηεί γηαηί είλαη καθξηά απφ ηε ζάιαζζα



ζα δεκηνπξγεζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο γηα ηνπο αλέξγνπο



ην βηναέξην πνπ εθιχεηαη απφ ηελ θαχζε ζα αμηνπνηεζεί γηα ηε ζέξκαλζε



νη πεξηνπζίεο

πνπ ζα πιεγνχλ απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑ ζα

αληηθαηαζηαζνχλ απφ άιιεο
ρφιην: Eλδηαθέξεηαη λα κε ράζεη ςεθνθφξνπο επεηδή πιεζηάδνπλ νη εθινγέο.
ΜΔΓΑΛΟΚΣΖΜΑΣΗΑ
Υαξαθηήξαο: ζπκθεξνληνιφγνο, εγσθεληξηθφο, πιενλέθηεο
Δπηρεηξήκαηα:


ζα κεησζεί ν φγθνο ησλ ζθνππηδηψλ



ζα σθειεζεί ην πεξηβάιινλ απφ ηελ αλαθχθισζε



ζα απνθηήζεη αηζζεηηθή νκνξθηά ν ηφπνο πνπ ηψξα επηβαξχλεηαη απφ ηηο
ρσκαηεξέο

ρφιην:

Έρεη φθεινο απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑ γηαηί ζα εηζπξάμεη ρξήκαηα

πνπιψληαο ηα θηήκαηά ηνπ.

ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΟΗΚΧΝ
Xαξαθηήξαο: θησρνί, άλεξγνη, ρσξίο ηδηαίηεξε κφξθσζε, νηθνγελεηάξρεο
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζην ΥΤΣΑ.


Θα έρνπλ θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο πεξηνπζίεο ηνπο κεηά ηε δηάλνημε ηνπ
δξφκνπ.
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Θα σθειεζεί ν ηνπξηζκφο ηεο πεξηνρήο επεηδή ζα θαηαξγεζνχλ νη ππάξρνπζεο
ρσκαηεξέο.

ΚΑΣΑ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟ
Υαξαθηήξαο: απφηνκνο, λεπξηθφο, ηζρπξνγλψκσλ
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα αλαγθαζηεί λα κεηαθηλήζεη ηηο ζηάλεο κε ηα δψα ηνπ.


Θα ράζεη ηελ πεξηνπζία ηνπ.

ρφιην: Σνπο έρεη θαηαβάιιεη απειπηζία θαη δε βιέπνπλ δηέμνδν απφ πνπζελά. Δπίζεο,
δε ζέινπλ λα ράζνπλ ηα θηήκαηά ηνπο ηα νπνία είλαη θιεξνλνκηά ησλ πξνγφλσλ ηνπο.
ΑΓΡΟΣΖ
Υαξαθηήξαο: απιφο άλζξσπνο, ακφξθσηνο
Δπηρεηξήκαηα:
 Γε ζέιεη λα αληαιιάμεη ηε γε ηνπ κε άιια θηήκαηα.


Θα ζηακαηήζεη λα θαιιηεξγεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηα πξντφληα ηνπ.



Σα θνκκάηηα πνπ ζα απαιινηξησζνχλ έρνπλ ζπλαηζζεκαηηθή αμία γηα απηφλ.

ρφιην: Aπφ ηελ θαιιηέξγεηα απηψλ ησλ θηεκάησλ δεη ε νηθνγέλεηα ηνπ θαη αηζζάλεηαη
αλαζθάιεηα θαη θφβν γηα ην κέιινλ.
ΠΑΗΓΗΑ
Υαξαθηήξαο: ελζνπζηψδε, απζφξκεηα, εηιηθξηλή
Δπηρεηξήκαηα:
 Eίλαη πηζαλφ λα θαηαζηξαθεί ε πεξηνρή ηνπ ΥΤΣΑ παξά ηε ζσζηή θαηαζθεπή
ηνπ.


Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ΥΤΣΑ ε πεξηνρή δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηίπνηα
άιιν.



Ίζσο ν ηφπνο πνπ ζα ππάξρεη ν ΥΤΣΑ λα κπξίδεη ή λα ράζεη ηελ νκνξθηά ηνπ.
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ρόιην: Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπο είρε ππνζρεζεί φηη ζα θαηαζθεπάζεη έλα πάξθν
αλαςπρήο ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.
ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΟΗΚΧΝ (ΚΑΣΑ)
Υαξαθηήξαο: απινί άλζξσπνη, κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε, αγαπνύλ ηνλ ηόπν ηνπο,
νηθνγελεηάξρεο
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα δεκηνπξγεζεί ξχπαλζε ζηελ πεξηνρή.


Γελ ππάξρνπλ πξνθπιάμεηο απφ ηπρφλ έθξεμε.



Οη νζκέο απφ ην ΥΤΣΑ ζα είλαη αλππφθνξεο θαη γη'απηφ πνιινί άλζξσπνη ζα
ζειήζνπλ λα θχγνπλ απφ ηελ πεξηνρή.



Θα πιεγεί ν ηνπξηζκφο ηεο πεξηνρήο.

ρόιην: ια απηά ζα δηαξθέζνπλ γηα πεξίπνπ 30 ρξφληα.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Αθνχ θάζε νκάδα εμέθξαζε ηηο απφςεηο ηεο ζηε ζπλεδξίαζε θαη δηαηχπσζε εξσηήζεηο ή
ακθηβνιίεο, ν δήκαξρνο θαηάθεξε λα πείζεη ηνπο ζπλνκηιεηέο ηνπ κε ηα επηρεηξήκαηα
πνπ εμέζεζε θαη λα ιχζεη φιεο ηηο απνξίεο ηνπο.
Έηζη ινηπφλ, θαηέιεμαλ νκφθσλα ζηε δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Κπξηαθάθε Δξκηόλε, Λακπξνπνύινπ Θεώλε
Γαζθαιάθε Αξηζηέα, Αζθνμπιάθε Μαξία
Μίζζαο Απόζηνινο, Παηεξάθε Εαραξέληα,
Μπειηβαλάθε Υξπζή, Ρίκπνγινπ Διεάλα,
Ρνπβάθεο Γεώξγηνο, Σδίθα Καιιηόπε,
Σζαθαιίδνπ Μαξία, Γνύια Δηξήλε,
ηαπξνπνύινπ Μαξία.
(Δξγάζηεθαλ όιεο νη ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΓΑΛΗΑ. «Οη Αδέζπνηεο Γάηεο»
ΔΝΑΡΗΟ
ηε γεηηνληά καο κία θπξία πνιχ θηιφδσε, ιππάηαη ηηο αδέζπνηεο γάηεο θαη ηηο ηαΐδεη
ζπζηεκαηηθά. Οη γάηεο, ηζρπξίδεηαη, πξνθπιάζζνπλ απφ ηα πνληίθηα θαη άιια κηαξά ηε
γεηηνληά, πνπ είλαη ζε αγξνηηθή πεξηνρή κε ρσξάθηα γχξσ-γχξσ. ηε δηπιαλή φκσο
παλζηφλ κέλεη κηα θπξία πνπ δηακαξηχξεηαη, επεηδή νη γάηεο πνπ καδεχνληαη, κπαίλνπλ
θαη ζθάβνπλ ηνλ θήπν ηεο, ραιάλε θάπνηεο θνξέο ηα ινπινχδηα ηεο θαη απηφ δελ ηεο
αξέζεη θαζφινπ κηαο θαη απφ ηελ άλνημε θηινμελεί ηνπξίζηεο ζηα δσκάηηα ηεο παλζηφλ.
ηε γεηηνληά έρεη δεκηνπξγεζεί δηακάρε, νη γείηνλεο είλαη άιινη ππέξ θαη άιινη θαηά ηεο
θηιφδσεο θπξίαο. Ση ζέζε ζα πάξνπλ φινη, φηαλ ηνπο θαιέζεη ν δηθεγφξνο γηα λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα βξνχλε ιχζε γηα λα κελ θαηαιήμνπλ ζην δηθαζηήξην;
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΤΠΔΡ
θ. Φηιόδσε – ζύδπγνο - παηδί ηεο
Υαξαθηήξαο: Άλζξσπνη επγεληθνί κε θαιά αηζζήκαηα γηα ηα δψα θαη ην πεξηβάιινλ. Γελ
ζέινπλ θαπγάδεο ζηε γεηηνληά.
Δπηρεηξήκαηα: Θέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηηο αδέζπνηεο γάηεο γηαηί ρξεζηκεχνπλ ζηε
γεηηνληά. Απφ ηφηε πνπ είλαη νη γάηεο εμαθαλίζηεθαλ ηα πνληίθηα, ηα ιηαθφληα, νη
θαηζαξίδεο θ. ι. π, φρη κφλν ζηελ απιή ηνπο θαη ην ζπίηη ηνπο αιιά παληνχ εθεί γχξσ.
Σν παηδί, καζεηήο ηεο Α‟ ηάμεο βξίζθεη κηα πνιχ σξαία απαζρφιεζε γηα ηνλ ειεχζεξν
ρξφλν ηνπ, αληί λα γπξίδεη ζηηο γεηηνληέο ή λα βιέπεη ζπλέρεηα η.v.
θ. ηδηνθηήηξηα ηνπ θνύξλνπ ηεο γεηηνληάο
Υαξαθηήξαο: Γπλαίθα δπλακηθή θαη πνιχ θνηλσληθή. Λππάηαη ηα δψα θαη ζέιεη λα
πξνζηαηέςεη ην θνχξλν ηεο απφ ηα πνληίθηα.
Δπηρεηξήκαηα: Οη γάηεο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα πξνζηαηέςεη ηηο απνζήθεο θαη ην
καγαδί ηεο απφ ηα πνληίθηα, ρσξίο ηε ρξήζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ, αλέμνδα. Έρεη ζπρλά
απνθάγηα θαη ηα ξίρλεη ζηηο γάηεο αληί ζηα ζθνππίδηα. Πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ.
θ. ηδηνθηήηξηα καλάβηθνπ ζηε γεηηνληά
Υαξαθηήξαο: Γπλαίθα δπλακηθή θαη πνιχ θνηλσληθή. Λππάηαη ηα δψα θαη ζέιεη λα
πξνζηαηέςεη ην καλάβηθφ ηεο απφ ηα πνληίθηα.
Δπηρεηξήκαηα: Οη γάηεο είλαη ν κφλνο ηξφπνο γηα λα πξνζηαηέςεη ηηο απνζήθεο θαη ην
καγαδί ηεο απφ ηα πνληίθηα πνπ πξψηα κπαίλαλε θαη ηεο ηξψγαλε ηα ιαραληθά, ρσξίο ηε
ρξήζε ρεκηθψλ θαξκάθσλ, αλέμνδα. Έρεη ζπρλά απνθάγηα θαη ηα ξίρλεη ζηηο γάηεο αληί
ζηα ζθνππίδηα. Πξνζηαηεχεη ην πεξηβάιινλ.
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Οη αδέζπνηεο γάηεο
Υαξαθηήξαο:
Δίλαη πεξίπνπ 10 ήζπρεο γαηνχιεο. Γελ είλαη φιεο εμεκεξσκέλεο,
Γχζθνια ηηο πιεζηάδεη θάπνηνο μέλνο. Δίλαη θχιαθεο ζσζηνί ζηε γεηηνληά.
Δπηρεηξήκαηα: Γελ πξέπεη θάπνηνο λα λνηαζηεί θαη γηα καο; Αλ νη άλζξσπνη δελ καο
πξνζηαηέςνπλ ζα πεζάλνπκε απ‟ ην θξχν θαη ηελ πείλα. Γελ θηαίκε εκείο πνπ
γελλεζήθακε ρσξίο ζπίηη! Αλ καο βνεζήζεηε ζα ζαο ην αληαπνδψζνπκε!
Παηδηά ηεο γεηηνληάο
Υαξαθηήξαο: Καιά θη επγεληθά παηδηά. Λππνχληαη ηηο γαηνχιεο θαη ηηο αγαπάλε.
Δπηρεηξήκαηα: Πξέπεη λα αγαπάκε ηα αδέζπνηα, λα κελ ηα θαθνκεηαρεηξηδφκαζηε, λα ηα
πεγαίλνπκε ζην γηαηξφ. Έηζη καζαίλνπκε ζην ρνιείν, γηαηί θη απηά είλαη πιάζκαηα ηνπ
Θενχ θαη ππάξρνπλ γηα έλα ζθνπφ, αλήθνπλ ζην πεξηβάιινλ.

ΚΑΣΑ
θ. ηδηνθηήηξηα ηεο παλζηόλ - ν ζύδπγόο ηεο
Υαξαθηήξαο:
Καινί άλζξσπνη, δελ ζέινπλ λα θάλνπλ θαθφ ζηα δψα, αιιά πνιχ
παξάμελνη θαη ηδηφηξνπνη, θνηηάλε κφλν ην ζπκθέξνλ ηνπο, πψο δειαδή ζα βγάινπλ
ρξήκαηα απφ ηνπο ηνπξίζηεο.
Δπηρεηξήκαηα: Γελ καο ελδηαθέξνπλ νχηε νη γάηεο νχηε ηα πνληίθηα. Μαο ραιάλε ηνλ
θήπν θαη ηα ινπινχδηα, λα θχγνπλ απφ δσ. Αιιηψο ζα ζαο θαηαγγείινπκε ζηελ
αζηπλνκία, λα έξζεη ε θηινδσηθή λα ηηο καδέςεη! Μαο ελνρινχλ ηα βξάδηα κε ηα
ληανπξίζκαηά ηνπο!
Οδεγόο απηνθηλήηνπ-γείηνλαο
Υαξαθηήξαο: Καιφο θχξηνο, αιιά πάληα βηαζηηθφο λα πξνιάβεη ηηο δνπιεηέο ηνπ. Γελ ηνλ
ελδηαθέξεη ηίπνηε άιιν.
Δπηρεηξήκαηα:
Γελ ζέιεη νχηε γάηεο, νχηε άιια αδέζπνηα ζηε γεηηνληά. Σνλ
εθλεπξίδνπλ, γηαηί πάληα βηάδεηαη θαη θάπνηεο θνξέο κπεξδεχνληαη ζην απηνθίλεηφ ηνπ,
θηλδπλεχνπλ λα ηα παηήζεη! Γελ ζέιεη επηπιένλ ζθνηνχξεο!

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Ο θηελίαηξνο
Υαξαθηήξαο: Αγαπάεη ηα δψα θαη πνιιέο θνξέο ηα πεξηζάιπεη θεξδίδνληαο θάπνηα
ρξήκαηα. Γελ ζέιεη λα εκπιαθεί ζε δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ εμαηηίαο ησλ αδέζπνησλ
ζηε γεηηνληά.
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Δπηρεηξήκαηα: Ζ δνπιεηά ηνπ είλαη λα βνεζάεη φηαλ ηνπ ην δεηήζνπλ, έηζη θεξδίδεη
θάπνηα ρξήκαηα. Μπνξεί λα ζπκβνπιέςεη ηνπο αλζξψπνπο ηεο γεηηνληάο γηα ηε ζρεηηθή
λνκνζεζία, αιιά ηίπνηε παξαπάλσ. Θέιεη θαιέο ζρέζεηο κε φινπο θη φρη θαβγάδεο.
Ο ζθύινο ηεο γεηηόληζζαο
Υαξαθηήξαο: Φχιαθαο πνιχ θαιφο γηα φινπο ζηε γεηηνληά. Άγξηνο κφλν κε ηνπο μέλνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Παξφιν πνπ νη ζθχινη κε ηηο γάηεο πνηέ δελ ηα πήγαηλαλ θαιά, δελ ηνλ
λνηάδεη πνπ ε θ. θηιφδσε ηηο ηατδεη. Δμάιινπ απηφο είλαη πάληα ρνξηάηνο θαη δεκέλνο,
Εειεχεη βέβαηα ηελ ειεπζεξία ηνπο, αιιά ηηο ιππάηαη θηφιαο πνπ είλαη κεο ην θξχν
πεηλαζκέλεο. Αο θάλνπλ φ, ηη ζέινπλ.
Οη επηζθέπηεο ηνπξίζηεο ησλ δσκαηίσλ
Υαξαθηήξαο: Πνιχ επγεληθνί άλζξσπνη. Γελ αλαθαηεχνληαη γηαηί θαηά βάζνο αγαπνχλ
ηα αδέζπνηα θαη δελ ζέινπλ λα ζηελνρσξήζνπλ ηελ λνηθνθπξά ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Ήξζαλ απφ μέλα θξάηε γηα ιίγεο κέξεο λα μεθνπξαζηνχλ. Γελ ζα ιχζνπλ
απηνί ην πξφβιεκα ησλ αδέζπνησλ δψσλ. Απνξνχλ πνπ ζηε ρψξα καο ν Γήκνο δελ
θξνληίδεη γη‟ απηά ηα ηαιαηπσξεκέλα πιάζκαηα. Πάλησο κε ηελ πξψηε επθαηξία ζα
αγνξάζνπλ ηξνθή θαη ζα ηελ δψζνπλ ζηελ θ. θηιφδσε γηα ηηο γάηεο.
Ο δηθεγόξνο
Υαξαθηήξαο:
Έμππλνο θαη δπλακηθφο. Πξνζπαζεί λα δψζεη ιχζε ζην πξφβιεκα
ρξεζηκνπνηψληαο ην γξάκκα ηνπ λφκνπ.
Δπηρεηξήκαηα: Πξέπεη λα ηνπο βξεη ιχζε. Γελ γίλεηαη λα θηάζνπλ ζηα άθξα. Δμάιινπ
φινη έρνπλ θάπνην δίθην. Ίζσο ην πεξηζζφηεξν ε θ. θηιφδσε. Θα βξνχλε ιχζε; Τπάξρεη
κηα ειπίδα, αλ ε θηινδσηθή εηαηξία δψζεη θάπνηα ρξήκαηα γηα λα ππεξπςσζεί ν θξάρηεο
ζηνλ θήπν ηεο παλζηφλ, ψζηε λα κελ κπαίλνπλ νη γάηεο θαη παίδνπλ εθεί κέζα! Ή κήπσο
λα δνζνχλ νη πεξηζζφηεξεο γάηεο ζε νηθνγέλεηεο; Αλ φκσο θχγνπλ, ζα ράζεη ηνπο
πειάηεο ηνπ!
Γηα λα δνχκε ηη ζ‟ απνθαζίζνπλ ηειηθά!

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
Καηά ηελ ζπδήηεζε-παηρλίδη ζηελ ηάμε, κεηά ην κνίξαζκα ησλ ξφισλ, ηα παηδηά
δηαηχπσζαλ ζθέςεηο θαη επηρεηξήκαηα, ππνδπφκελνη ην ξφιν ηνπο. Δπεηδή είλαη κηθξά,
θαηέγξαςα εγψ φ,ηη είπαλ. Δπίζεο δηακφξθσζα αλάινγα ην ρψξν, ηα ζξαλία θαη ηα
θαξεθιάθηα, ψζηε λα ηνπο δψζσ ηελ επθαηξία λα «δήζνπλ» ην ξφιν ηνπο θαιχηεξα.
Κάιπςα κε ηνπο ξφινπο φια ηα παηδηά θαη θάπνηνπο ξφινπο δελ ηνπο θάιπςα, δελ
έθηαζαλ νη καζεηέο. Σα επηρεηξήκαηά ηνπο νκνινγνπκέλσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κε
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εληππσζίαζαλ, ήηαλ θαιχηεξα απφ απηά πνπ εγψ είρα ζην κπαιφ κνπ.
παξαζέησ.

αο ηα

Ο δηθεγόξνο έρεη κηα θαηαγγειία από ηελ θπξία ηεο παλζηόλ γηα αδέζπνηεο γάηεο
ζηε γεηηνληά. Καιεί ινηπόλ κεκνλσκέλα ηα εκπιεθόκελα πξόζσπα θαη δεηά ηε
γλώκε ηνπο γηα ην ζέκα πνπ πξνέθπςε ώζηε λα βξεζεί ιύζε.
Κ. θηιόδσε: «Λππάκαη ηηο γάηεο! Σηο ηαΐδσ γηα λα πηάλνπλ ηα πνληίθηα θαη λα
πξνζέρνπλ ην ζπίηη φηαλ ιείπσ».
ύδπγνο θηιόδσεο: «Θέισ ηηο γάηεο γηαηί αξέζνπλ ζην παηδί κνπ, δελ έρεη αδεξθάθη
θαη ζα παίδεη κ‟ απηέο».
Παηδί θηιόδσεο: «Μνπ αξέζνπλ νη γάηεο, είλαη πνιχρξσκεο θαη φκνξθεο. Θέισ λα ηηο
παίδσ».
Κπξία ηεο παλζηόλ: «Απηφ πνπ γίλεηαη κε ηηο γάηεο κ‟ ελνριεί πνιχ. Δίλαη πάξα
πνιιέο νη γάηεο θαη έξρνληαη θαη ζθάβνπλ ην ρψκα. Μνπ ραιάλε ηα ινπινχδηα. Φνβάκαη
λ‟ αθήζσ ηα παξάζπξα αλνηρηά γηαηί κπαίλνπλ κέζα θαη καγαξίδνπλ ηα θαγεηά. Γελ ηηο
ζέισ, λα ηηο πάξεη ν κπφγηαο, λα θχγνπλ».
Γείηνλαο-Οδεγόο απηνθηλήηνπ: «Κάζε κέξα βηάδνκαη λα πάσ ζηε δνπιεηά κνπ θαη 3
θνξέο πάηεζα γάηεο. ηελνρσξήζεθα πνιχ! Γε ζέισ ηηο γάηεο αδέζπνηεο. Να ηηο
θιείζεη ε θ. θηιφδσε ζε έλα θηήκα, φρη ζην δξφκν».
Φνπξλάξηζζα: «Πξέπεη λα ηαΐδνπκε ηηο γαηνχιεο, φρη λα ηηο ζθνηψλνπκε. Σηο ζέισ γηα
λα κε θάλε νη πνληηθνί ην αιεχξη κνπ».
Μαλάβηζζα: «Οη γάηεο πξνζέρνπλ ην καλάβηθν απ‟ ηα πνληίθηα. Θέισ λα είλαη
θαζαξά ηα ρνξηαξηθά κνπ, λα κελ ηα βιέπνπλ νη πειάηεο θαγσκέλα απ‟ ηνπο πνληηθνχο.
Οη πνληηθνί ζα θάλε θαη ηα φζπξηα θαη ηα θξνχηα κνπ. Σα ηξψλε φια».
θύινο γεηηόληζζαο: «Γε κε λνηάδεη γηα ηηο γάηεο, δελ ηξψλε ην δηθφ κνπ θαγεηφ. Μνπ
αξέζεη λα ηηο βιέπσ, έρσ παξέα».
Κηελίαηξνο: «Σα δψα δελ πξέπεη λα βξσκίδνπλ ηνπο δξφκνπο, νχηε λα ηξψλε
ζθνππίδηα. Πξέπεη λα ηα πξνζηαηεχνπκε. Δγψ θάλσ ηε δνπιεηά κνπ θαη δίλσ θάξκαθα,
φηαλ αξξσζηαίλνπλ. Διπίδσ νη θπξίεο λα βξνχλε ιχζε, λα κελ ζθνηψζνπλ ηηο γάηεο κε
θακηά θαξακπίλα»!
Αδέζπνηε γάηα –Γθάξθηιλη: «Θέισ λα κε ηαΐδεηε. Κάλεη θξχν θαη δε βξίζθσ ηξνθή»!
Αδέζπνηε γάηα-Σηγξίηζα: «Πνχ λα βξσ θαγεηφ; Αλ ςάρλσ ζηνπο θάδνπο ζα ιεξψζσ
ηε γνχλα κνπ».
Αδέζπνηε γάηα-Μνπζνπδίηζα (έρεη κσξά):
γηα ηξνθή. Θέισ λα ηαΐζσ ηα κσξά κνπ»!
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Αδέζπνηε γάηα- Αζπξνύια (είλαη ρηππεκέλε) «Δίκαη γξηά θαη πνλάεη ην απηί κνπ.
Δίκαη άξξσζηε θαη πεηλάσ. Γελ κπνξψ λα βξσ ηξνθή, αλ δε κε ηαΐζεηε ζα πεζάλσ»!
Ο δηθεγόξνο αθνύ ηνπο άθνπζε όινπο μαλαθαιεί κόλν ηηο δύν θπξίεο πνπ έρνπλ
νπζηαζηηθά ηε δηακάρε. Με ιίγα ιόγηα ηηο ελεκεξώλεη γηα ηελ έξεπλα απόςεσλ
πνπ έθαλε ζηε γεηηνληά. Μεηά πξνηείλεη:
Ο δηθεγόξνο: «θ. θηιφδσε πξέπεη λα βξνχκε ιχζε. Δίλαη θαιφ λα πεξηθξάμεηο ηνλ
θήπν ζνπ θαη λ‟ αθήζεηο ηηο γάηεο κφλν εθεί κέζα».
Κ. θηιόδσε: «ρη, αλ ην πεξηθξάμσ πσο ζα πηάλνπλ νη γάηεο ηα πνληίθηα; Να θξάμεη
κε κεγάιν θξάρηε ε θπξία ηελ παλζηφλ ηεο».
Κ. ηεο παλζηόλ: «Απηφ δε γίλεηαη, δελ έρσ ιεθηά γηα ηέηνηα, είλαη πνιιά ηα έμνδα. Ση
θηαίσ εγψ».
Ο δηθεγόξνο: «Σφηε λα θάλεηε θάηη άιιν. Κ. θηιφδσε λα βάιεηε ζηνλ θήπν ζαο θαη
ζηελ απιή ζαο ιεπηφ ρψκα ή άκκν θαη λα κάζεηε ηηο γάηεο ζαο λα ζθάβνπλ εθεί. Να
ζηακαηήζνπλ πηα νη θαζαξίεο».
Σα παηδηά βξήθαλ ηε ιχζε πνπ πξφηεηλε ν δηθεγφξνο ηελ θαιχηεξε γηα φινπο. Άξρηζαλ
λα ρεηξνθξνηνχλ ην δηθεγφξν θαη ην παηρλίδη ξφισλ ηειείσζε εδψ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα παηδηά βξήθαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθή φιε ηε δηαδηθαζία.

ηελ αξρή λφκηζαλ φηη

πξφθεηηαη γηα ζεαηξηθφ. Γηα λα ηα βνεζήζσ, επεηδή είλαη κηθξά, είπα φηη πξφθεηηαη γηα
αιεζηλή ηζηνξία θαη πξέπεη λα πνχκε ηε γλψκε καο γηα λα βνεζήζνπκε ηηο θπξίεο θαη ην
δηθεγφξν.

Κάπσο έηζη έπεηζα ηελ καζήηξηα λα θάλεη ην ξφιν ηεο θπξίαο απφ ηελ

παλζηφλ, πνπ δελ ηνλ ήζειε θαλείο. Γχν καζεηέο δπζθνιεχηεθαλ λα ζπγθεληξσζνχλ
ζην ξφιν ηνπο αλ θαη είλαη θαινί καζεηέο. Αληίζεηα κνπ έθαλε εληχπσζε ε καζήηξηα
πνπ έθαλε ηνλ νδεγφ απηνθηλήηνπ, πφζν σξαία ζθέθηεθε θαη είπε ηηο ζθέςεηο ηεο,
παξφιν πνπ ζηα καζήκαηα δπζθνιεχεηαη πάξα πνιχ.
Σν παηρλίδη ξφισλ, φπσο παξαηήξεζα έδσζε ηελ επθαηξία ζηα παηδάθηα λα εθθξάζνπλ
φρη κφλν ηηο ινγηθέο ηνπο απφςεηο, αιιά θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ηνλ ςπρηθφ ηνπο
θφζκν. Έδσζε ηελ επθαηξία ηεο πξνθνξηθήο έθθξαζεο κε ζσζηέο πξνηάζεηο θαη ηελ
αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο.

ηα επηρεηξήκαηα πνπ παξέζεζα παξαπάλσ δελ έθαλα

νπδεκία παξέκβαζε, πνπ λα αιιάδεη ή λα θαηεπζχλεη ηηο ζθέςεηο ησλ παηδηψλ θαη λνκίδσ
πσο απηή είλαη φιε ε καγεία ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ.
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ιε απηή ε δξαζηεξηφηεηα δηεμήρζε ζε έλα δίσξν επέιηθηεο δψλεο. Αλ ππήξρε ρξφλνο
ζα ήηαλ θαιφ

ζην ηέινο λα δσγξαθίζνπκε εηθφλεο απφ ην ζελάξην, αιιά δελ

πξνιάβακε. Πξνιάβακε φκσο λα δνχκε βηβιίν κε θσηνγξαθίεο απφ ηε δσή θαη ηηο
δηάθνξεο ξάηζεο ησλ γαηψλ.
Ζ ιχζε πνπ θαηά θάπνην ηξφπν δφζεθε είλαη αληηθεηκεληθή (απξφβιεπηε γηα κέλα), δελ
απνξξίπηεη θαλέλαλ, νχηε ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ, νχηε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα.
Γεληθά ην παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα πξσηνπνξηαθή δξάζε, ελδηαθέξνπζα γηα ηα παηδηά
θαη κπνξεί λα άπηεηαη δεθάδσλ ζεκάησλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή. Μπνξεί ν δάζθαινο
κε δηαζθεδαζηηθφ ηξφπν λα κεηαδψζεη κελχκαηα, αξρέο, εζηθέο αμίεο ζηνπο καζεηέο,
πνπ αλεβάδνπλ ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν ψζηε λα γίλνπλ κεγαιψλνληαο θαιχηεξνη
άλζξσπνη θαη πην ζσζηνί πνιίηεο.

Τπεύζπλε Γάζθαια: Παπαδνπνύινπ Αζελά (Α Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΓΑΛΗΑ. «Έλαο αγώλαο Μπάζθεη»
ΔΝΑΡΗΟ
Δίλαη δηάιεηκκα θαη ηα παηδηά παίδνπλ ζηελ απιή. Σα παηδηά ηεο Δ‟ ηάμεο έρνπλ ρσξηζηεί
ζε νκάδεο θαη παίδνπλ κπάζθεη. Σα πην κηθξά παηδηά παίδνπλ θπλεγεηφ θαη θξπθηφ. Ο
δάζθαινο είλαη ζηελ απιή θαη έρεη εθεκεξία. Κάπνηα ζηηγκή έλα παηδί απφ ηηο κηθξέο
ηάμεηο αθνχ ηειεηψζεη ην θαγεηφ ηνπ, πάεη λα δεηήζεη απφ έλα κεγάιν παηδί πνπ θξαηάεη
εθείλε ηε ζηηγκή ηε κπάια λα παίμεη καδί ηνπο κπάζθεη. Απηφ ηνπ απαληά φηη εθεί πνπ
παίδνπλ νη κεγάινη δε ρσξνχλ νη κηθξνί θαη ηφηε ην κηθξφ παηδί θισηζάεη ηελ κπάια
καθξηά θαη αξρίδεη λα καιψλεη κε ην κεγάιν παηδί απαηηψληαο λα κπεη ζε κηα νκάδα.
Δθείλε ηε ζηηγκή ηα κηθξά παηδηά πεγαίλνπλ λα θσλάμνπλ ην δάζθαιν. Μέρξη λα θηάζεη
ν δάζθαινο ζε εθείλν ην ζεκείν, ρηππάεη ην θνπδνχλη. Σφηε ην κεγάιν παηδί ράλεη ηελ
ππνκνλή ηνπ θαη ζθνπληάεη ην κηθξφ παηδί, ην νπνίν πέθηεη θάησ θαη ρηππάεη.
Ρόινο 1: Μεγάιν παηδί.
Θέιεη απιά λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη. Γε ζέιεη λα καιψζεη κε ην κηθξφ παηδί, φκσο
λεπξίαζε πνπ ην κηθξφ παηδί θιψηζεζε ηε κπάια.
Ρόινο 2: Μηθξφ παηδί
Θέιεη λα παίμεη κε ηνπο κεγάινπο κπάζθεη. Ννκίδεη φηη επεηδή ην ζέιεη θαη είλαη
κηθξφο νη άιινη πξέπεη λα ην δερηνχλ.
Ρόινο 3: Σα παηδηά πνπ παίδνπλ κπάζθεη.
Θέινπλ λα ζπλερίζνπλ ην παηρλίδη. Πξνζπαζνχλ λα εξεκήζνπλ ηα πλεχκαηα.
Πξνζπαζνχλ λα εμεγήζνπλ ζην κηθξφ παηδί φηη δελ κπνξεί λα παίμεη καδί ηνπο ζε
απηφ ην παηρλίδη.
Ρόινο 4: Σα κηθξά παηδηά πνπ εηδνπνηνχλ ην δάζθαιν.
Θέινπλ λα πξνιάβνπλ ηνλ ηζαθσκφ θαη δειεχνπλ πνπ νη κεγάινη παίδνπλ κπάζθεη.
Ρόινο 5: Ο δάζθαινο
Θέιεη λα απνηξέςεη ηνλ ηζαθσκφ θαη λα ζπλερίζνπλ ηα κεγάια παηδηά ην παηρλίδη
ηνπο. Πξνζπαζεί λα βξεη έλαλ ηξφπν λα απαζρνιεζεί ην κηθξφ παηδί.
Ρόινο 6: Παηδηά πνπ παίδνπλ ζηελ απιή θαη είδαλ ηε ζθελή.
ηακάηεζαλ ην παηρλίδη ηνπο θαη ζπκβνπιεχνπλ ην κεγάιν θαη ην κηθξφ παηδί γηα λα
κε γίλνπλ ηα πξάγκαηα ρεηξφηεξα.

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΧΝ
1) Έπαηδα ήζπρνο θαη δελ ελνρινχζα. Γελ μεθίλεζα εγψ ηνλ θαβγά.
2) Μνπ άξεζε ην κπάζθεη θαη ήζεια λα παίμσ γηα λα ην κάζσ θηφιαο.
3) Δκείο έρνπκε δίθην, γηαηί έρνπκε μεθηλήζεη έλαλ αγψλα. Σν κηθξφ παηδί κπνξεί λα
πάεη λα παίμεη ηψξα κε ηνπο θίινπο ηνπ θαη θάπνηα άιιε θνξά λα παίμεη κπάζθεη.
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4) Σν κεγάιν παηδί είρε δίθην, φκσο δελ έπξεπε λα ζθνπληήζεη ην κηθξφ παηδί.
Θέινπκε θη εκείο λα κάζνπκε λα παίδνπκε κπάζθεη.
5) Δθφζνλ έρνπλ μεθηλήζεη αγψλα ηα κεγάια παηδηά, δελ είλαη σξαίν λα ηνλ
δηαθφςνπκε. Σα κεγάια παηδηά πξέπεη λα είλαη πην ζπγθξαηεκέλα, γηα λα δίλνπλ ην
θαιφ παξάδεηγκα. Σν κηθξφ παηδί λα πάεη λα παίμεη απηή ηε θνξά κε ηνπο θίινπο
ηνπ.
6) Σα δχν παηδηά έθαλαλ απφ έλα ιάζνο. Σν κηθξφ θιψηζεζε ηελ κπάια θαη ην
κεγάιν ζθνχληεζε ην κηθξφ. Μάιινλ νη κεγάινη έρνπλ δίθην απηή ηε θνξά.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Αμηνπνηψληαο ην παηρλίδη ξφισλ σο δηδαθηηθή ηερληθή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία
δηαπίζησζα φηη νη καζεηέο απνθφκηζαλ ζπγθεθξηκέλα καζεζηαθά νθέιε θαη φηη πξφθεηηαη
γηα κία πνχ ρξήζηκε δηδαθηηθή ηερληθή.
πγθεθξηκέλα:
 Δίλαη κία ηερληθή πνπ ειθχεη ηνπο καζεηέο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ επράξηζηα,
κε ελδηαθέξνλ θαη εηιηθξίλεηα.
 Με ηελ αλάιεςε απφ ηνπο καζεηέο δηαθνξεηηθψλ ξφισλ, δίλεηαη ζ‟ απηνχο ε
δπλαηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο, θαζψο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα βηψζνπλ
ζπλαηζζήκαηα πνπ δελ είραλ βηψζεη ζε πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Απηφ είλαη
πνιχ ρξήζηκν γηαηί ηνπο βνεζάεη λα παίξλνπλ ζσζηή ζέζε θαη ζηάζε φηαλ
βξίζθνληαη κπξνζηά ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο.
 Ζ δηαθνξεηηθή εμέιημε ηνπ επεηζνδίνπ, φηαλ δηαθνξνπνηείηαη έζησ θαη ειάρηζηα
ν ξφινο θάπνηνπ απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο
λα θαηαλνήζνπλ φηη δελ είλαη δεδνκέλε ε θαηάιεμε θάζε επεηζνδίνπ, αιιά
εμαξηάηαη απφ ηε ζηάζε θαζελφο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο θαη κπνξνχλ θαη νη
ίδηνη εχθνια λα επεξεάζνπλ ζεηηθά ηελ εμέιημε ελφο επεηζνδίνπ, φηαλ
εκπιέθνληαη άκεζα ή επηιέγνπλ λα εκπιαθνχλ θαη λα παίμνπλ θάπνηνλ ξφιν ζε
απηφ.
 Ζ αλάιεςε δηαθνξεηηθψλ ξφισλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα
αλαπηχμνπλ πιεξέζηεξα ηελ πξνζσπηθφηεηά ηνπο θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θνηλσληθφ
θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, αιιά θαη λα βειηηψζνπλ ηηο δεμηφηεηεο ηεο
δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ θαη ηεο επηθνηλσλίαο κέζα ζηελ νκάδα.
 Δίλαη κία δηδαθηηθή ηερληθή πνπ κπνξεί λα ζρεδηαζηεί θαη εθαξκνζηεί ρσξίο
κεγάιε πξνεηνηκαζία θαη πξναπαηηνχκελα θαη κπνξεί λα ηελ αμηνπνηεί ν
εθπαηδεπηηθφο πνιχ ζπρλά θαη κε νπνηαδήπνηε αθνξκή, ηδηαίηεξα γηα ζέκαηα
ζηνλ θνηλσληθφ θαη ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα.
Μπνξεί λα αμηνπνηεζεί
απνηειεζκαηηθά θαη ζηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο ηεο Γιψζζαο, ηεο Ηζηνξίαο,
ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ηεο Μειέηεο ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Κνηλσληθήο θαη
Πνιηηηθήο Αγσγήο, αιιά ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο θαη ζηα ππφινηπα
καζήκαηα.
Τπεύζπλνο Γάζθαινο: Κώζηαο Μιεθάλεο
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΕΑΡΟΤ. «Σν πξόβιεκα ηεο εμαθάληζεο ησλ
δώσλ ηνπ δάζνπο θαη ηεο ζάιαζζαο ζηελ Διιάδα».
ΔΝΑΡΗΟ
Ζ νηθνινγηθή νξγάλσζε «Πξνζηαηεχσ ην πεξηβάιινλ φπνπ δσ» απνθάζηζε λα αλαδείμεη
ην πξφβιεκα ηεο εμαθάληζεο δψσλ ηνπ δάζνπο (θαθέ αξθνχδα, ιχθνο) θαη ηεο
ζάιαζζαο (ρειψλα θαξέηα θαξέηα, δειθίλη) ζηελ Διιάδα. Γηα ην ιφγν απηφ, θάιεζε ηα
δψα θαη ηνπο αλζξψπνπο πνπ επεξεάδνπλ θαη επεξεάδνληαη απφ απηά, λα
αληηπαξαβάινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, γηα λα κπνξέζεη λα θαηαιήμεη ζε κηα ζπκβηβαζηηθή
ιχζε, κε ζθνπφ ηελ νκαιή ζπκβίσζή ηνπο.
ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
Υαξαθηήξαο:

Δπγεληθνί, δηπισκάηεο, δηαιιαθηηθνί, αιιά θαη δπλακηθνί.

Αγαπνχλ ην

θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη επηδηψθνπλ κε θάζε ζεκηηφ ηξφπν ηελ πξνζηαζία ηνπ. Δίλαη
πιήξσο ελεκεξσκέλνη γηα ηε λνκνζεζία πνπ ζρεηίδεηαη κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα,
θαζψο ζηειερψλνπλ κηα γλσζηή νηθνινγηθή νξγάλσζε. Σνπο ελδηαθέξεη λα αλαδείμνπλ
ην πξφβιεκα ηεο εμαθάληζεο ησλ δψσλ θαη λα βξνπλ ιχζε.
Δπηρεηξήκαηα



Θέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή ηνπ ιχθνπ, ηεο αξθνχδαο, ηεο ρειψλαο θαη
ηνπ δειθηληνχ, ιακβάλνληαο παξάιιεια ππφςε ηνπο, ηα ζπκθέξνληα ησλ
αλζξψπσλ εθείλσλ πνπ ην επάγγεικά ηνπο έρεη άκεζε επίπησζε ζηελ επηβίσζε ησλ
δψσλ.



Τπνζηεξίδνπλ φηη ε επέθηαζε ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο πξέπεη λα
πξνζαξκφδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο νκαιήο ζπκβίσζεο κε ηα δψα ηεο εθάζηνηε
πεξηνρήο.



Καηαιήγνπλ φηη ε πξνζηαζία ηνπ πιεζπζκνχ ησλ απεηινχκελσλ δψσλ απνηειεί
επζχλε φισλ φζσλ επηζπκνχλ ηε δηαηήξεζε ηεο παλίδαο. Οθείινπκε λα δείμνπκε
ελδηαθέξνλ θαη επαηζζεζία γηα ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ψζηε λα ην παξαδψζνπκε
αξηηκειέο ζηηο επφκελεο γεληέο.

ΕΧΑ
Υαξαθηήξαο:

Σαιαηπσξεκέλα θαη αγαλαθηηζκέλα απφ ηηο αλεμέιεγθηεο αλζξψπηλεο

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο επηθέξνπλ πάλσ ηνπο ζπλερείο αξλεηηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη
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απνθαζηζκέλα πιένλ λα αληηδξάζνπλ θαη λα δηεθδηθήζνπλ ηε δηαηψληζε ηνπ είδνπο ηνπο
θαη ηηο θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα (θαθέ αξθνχδα - ιχθνο)



Ο άλζξσπνο έρεη παξέκβεη θαη έρεη αιινηψζεη ηνλ βηφηνπφ καο, κε ζθνπφ ην
πξνζσπηθφ ηνπ φθεινο.



Ζ επηβίσζή καο εμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε κεγάισλ δαζηθψλ εθηάζεσλ, νη νπνίεο
φκσο θαηαζηξέθνληαη ή κεηψλνληαη, ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ, φπσο
δηάλνημε νδηθψλ δηθηχσλ.



Οη κεγάινη νδηθνί άμνλεο πνπ θαηαζθεπάδνληαη ζηνηρίδνπλ ζπρλά ηε δσή καο θαη
δηαηαξάζζνπλ ηνλ βηφηνπφ καο. Δπηπιένλ, έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ απνκφλσζε
ησλ ηνπηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηε δηαθνπή ησλ νδψλ επηθνηλσλίαο καο.



Απνηεινχκε ζηφρν γηα ηνπο θπλεγνχο, νη νπνίνη καο ζθνηψλνπλ γηα ηε γνχλα καο θαη
έηζη, κεηψλνπλ ζπλερψο ηνλ πιεζπζκφ καο.



Αλ έρνπκε εμαζθαιίζεη ηξνθή θαη θαηνηθία δελ πξφθεηηαη λα πιεζηάζνπκε θαη λα
πξνθαιέζνπκε δεκηέο ζηηο πεξηνπζίεο ζαο.
Πξέπεη λα θαηαιάβεηε φηη
πξνζηαηεχνληάο καο, δηαζθαιίδεηε θαη ην δηθφ ζαο κέιινλ πάλσ ζηε Γε.

Δπηρεηξήκαηα (ρειψλα θαξέηα θαξέηα)



Ζ πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία γελλάκε ηα απγά καο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα καο. Δίλαη
απαξαίηεην ινηπφλ, νη παξαιίεο φπνπ θαηαθεχγνπκε γηα ην ζθνπφ απηφ, λα είλαη
ήζπρεο θαη θαζαξέο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα φκσο, νη παξαιίεο είλαη γεκάηεο
θαζίζκαηα, νκπξέιεο θαη θψηα, θάηη πνπ καο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα λα ελαπνζέζνπκε
ηα απγά καο κε αζθάιεηα.



Οη ηαμηδηψηεο ή νη ςαξάδεο πεηνχλ απεξίζθεπηα ηα απνξξίκκαηά ηνπο ζηε ζάιαζζα,
κνιχλνληαο ην πεξηβάιινλ πνπ δνχκε θαη ζέηνληαο ηε δσή καο ζε θίλδπλν. Γηα
παξάδεηγκα, νη ζαθνχιεο πνπ ζπρλά επηπιένπλ ζην λεξφ γίλνληαη ε αηηία γηα ηνλ
πληγκφ καο.



Ζ αλαδήηεζε ηξνθήο ζηε ζάιαζζα είλαη δχζθνιε ππφζεζε. Δπνκέλσο, φηαλ
αληηιεθζνχκε ζπγθεληξσκέλε ιεία κέζα ζηα δίρηπα ελφο ςαξά, ζίγνπξα ζα
επηρεηξήζνπκε λα ηελ εθκεηαιιεπηνχκε.

Δπηρεηξήκαηα (δειθίληα)



Παξφιν πνπ ε ζρέζε καο κε ηνπο αλζξψπνπο είλαη θαιή θαη ζρεδφλ πάληα ε αγάπε
ακνηβαία, ελ ηνχηνηο, ε αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα καο απεηιεί.



Ο άλζξσπνο καο αηρκαισηίδεη θαη καο εθζέηεη σο κέζν δηαζθέδαζεο, γεγνλφο πνπ
καο ηαιαηπσξεί θαη καο θάλεη δπζηπρηζκέλα.



Παγηδεπφκαζηε ζηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ θαη πεζαίλνπκε απφ αζθπμία ή
ζαλαησλφκαζηε απφ ηνπο ςαξάδεο, γηαηί ηξππάκε ηα δίρηπα ηνπο.
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ΞΔΝΟΓΟΥΟΗ
Υαξαθηήξαο:

ηπγλφο επηρεηξεκαηίαο, ηνλ ελδηαθέξεη ην θέξδνο, θη ελψ γλσξίδεη ηα

νηθνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ηα παξαβιέπεη εζθεκκέλα.
Δπηρεηξήκαηα



Γε ζέινπλ λα ελνριήζνπλ ηνπο πειάηεο ηνπο, θάλνληάο ηνπο ππνδείμεηο γηα ην πνηεο
παξαιίεο ζα επηζθεθηνχλ.



Παξφιν πνπ γλσξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ νξγάλσζε ησλ
αθηψλ, ηελ απνπνηνχληαη θαη ηελ κεηαζέηνπλ ζηνπο ηνπξίζηεο θαη επηζθέπηεο.

ΦΑΡΑΓΔ
Υαξαθηήξαο: Άλζξσπνο ηξαρχο θαη ηπξαλληζκέλνο. Απαζρνιεκέλνο κε ηελ επηβίσζε
ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, δελ έρεη ην πεξηζψξην γηα νηθνινγηθνχο ζπλαηζζεκαηηζκνχο, ηνπο
νπνίνπο ζεσξεί ππεξβνιηθνχο.
Δπηρεηξήκαηα



Σα δειθίληα θαη νη ρειψλεο δηαπιένπλ ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο, ρσξίο λα ππάξρνπλ
ζπγθεθξηκέλα κέξε φπνπ ζπλαληηνχληαη κεγάινη πιεζπζκνί ηνπο, ψζηε λα γλσξίδνπλ
πνχ λα κελ ςαξεχνπλ.



Σα ζπγθεθξηκέλα δψα ηξππνχλ ηα δίρηπα ηνπο, κε απνηέιεζκα λα θαηαζηξέθεηαη ην
εξγαιείν ηεο δνπιεηάο ηνπο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ κε κεγάιν
θφζηνο. Παξάιιεια κ‟ απηφ, αλαγθάδνληαη λα δηαθφπηνπλ πξνζσξηλά ηελ εξγαζία
ηνπο, ράλνληαο κεξνθάκαηα.

ΚΤΝΖΓΟΗ
Υαξαθηήξαο: Σνπο αξέζεη ε πεξηπέηεηα θαη ην θέξδνο. Γλσξίδνπλ ηνπο λφκνπο, αιιά
δνζείζεο επθαηξίαο ηνπο παξαθάκπηνπλ.
Δπηρεηξήκαηα



Μέζσ ησλ θπλεγεηηθψλ ζπιιφγσλ, γλσξίδνπλ ηε λνκνζεζία γηα ηηο θπλεγεηηθέο
πεξηφδνπο θαη ηζρπξίδνληαη φηη ηηο ζέβνληαη.



Δπηξξίπηνπλ ηηο επζχλεο γηα ηε κείσζε ησλ ζεξακάησλ ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο, νη
νπνίνη ζα έπξεπε λα έρνπλ θξνληίζεη γηα ηελ επάξθεηά ηνπο, είηε κε εζληθά πάξθα,
είηε κε εθηξνθεία.
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Με ην θπλήγη ηνπο ηξνθνδνηνχλ ηηο επηρεηξήζεηο γνχλαο, ζπκβάιινληαο ζηε
δηαηήξεζε ή θαη αχμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο.



Τπνζηεξίδνπλ φηη παξφιν πνπ ππάξρεη κηα κηθξή νκάδα πνπ θπλεγά παξάλνκα θαη
αλεμέιεγθηα, απηή απνηειεί κεηνςεθία θαη δε ζα πξέπεη λα θαηεγνξνχληαη φινη νη
θπλεγνί γηα ηε κείσζε ησλ ζεξακάησλ.

ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟΗ – ΑΓΡΟΣΔ
Υαξαθηήξαο: θηιήζπρνη πνιίηεο, απειπηζκέλνη νηθνγελεηάξρεο
Δπηρεηξήκαηα



Έρνπλ ρσξάθηα θαη θήπνπο κε νπσξνθεπεπηηθά, έμσ απφ ηα ρσξηά ηνπο, θη απφ
απηά πξνέξρεηαη ην κφλν εηζφδεκά ηνπο. Οη αξθνχδεο ζπάλε ηηο πεξηθξάμεηο θαη
θαηαζηξέθνπλ ηηο θαιιηέξγεηεο, κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ φιε ηε ζνδεηά θαη ην
θέξδνο ηνπο.



Οη ιχθνη, κεηά ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο απφ ηελ απαγφξεπζε ηνπ θπλεγηνχ
ηνπο, εηζβάιινπλ ζηα καληξηά θαη θαηαζπαξάδνπλ ηα θνπάδηα. Με απηή ηελ αγσλία
δνπλ νη θηελνηξφθνη.



Λακβάλνπλ απνδεκηψζεηο γηα ηα δψα, φκσο απηφ γίλεηαη κε πνιιή θαζπζηέξεζε ή
θαη θαζφινπ, αθνχ νη πεξηπηψζεηο είλαη κεκνλσκέλεο θαη δελ θαιχπηνληαη λνκηθά.



ηελ Διιάδα, νη επηζέζεηο ησλ ιχθσλ ζηα θνπάδηα είλαη πνιχ ζπρλέο, ζε ζρέζε κε
ηνλ πιεζπζκφ ηνπο θαη ηελ έθηαζε ηεο ρψξαο.

Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: ΠΤΡΑΛΔΜΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ
ΠΑΡΛΑΜΑ ΔΗΡΖΝΖ
(Α & Β Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΕΑΡΟΤ. «Ζ Γεκηνπξγία Μνλάδαο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο ην Νεζί»
ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ
Τπνζέζηε φηη ζε έλα λεζί ηνπ Αηγαίνπ ιεηηνπξγεί έλαο ζεξκνειεθηξηθφο ζηαζκφο
(ιηγλίηεο) γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. κσο, επεηδή ν αξηζκφο ησλ
ηνπξηζηψλ πνπ ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπξξένπλ ζην λεζί έρεη απμεζεί ζεκαληηθά θαη
ζρεδηάδεηαη θαη ε πεξαηηέξσ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο, είλαη απαξαίηεην λα
απμεζεί ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη απμεκέλεο
αλάγθεο. Οη ιχζεηο πνπ πξνηείλνληαη ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο είλαη:
ε επέθηαζε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ θαη ε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο ή βηνκάδαο.

ΤΠΔΡ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΣΖ ΘΔΡΜΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
Υαξαθηήξεο: ινγηθνί, απφιπηνη κε ηελ επέθηαζε ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ θαη ηε
ρξήζε ιηγλίηε.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ:
Τπέξ ηεο επέθηαζεο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ, θαζψο
πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε ιηγλίηε απνηειεί ηελ πην νηθνλνκηθή ιχζε (θζελφ θαχζηκν θαη
ζπλήζεο επηινγή, εθφζνλ ηα πεξηζζφηεξα εξγνζηάζηα ηεο ΓΔΖ ην πξνηηκνχλ σο
θαχζηκν). Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ε επέθηαζε ηνπ ζηαζκνχ ζα
αλνίμεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα ιπζεί θαηά έλα κεγάιν πνζνζηφ ε αλεξγία πνπ
καζηίδεη εδψ θαη ρξφληα ην λεζί.
ΥΟΛΗΑ: Δπηρεηξεκαηνινγνχλ ζηε βάζε ηεο ινγηθήο θφζηνο- φθεινο: ν ιηγλίηεο είλαη
πην νηθνλνκηθφο ζε ζρέζε κε ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαη πξνζθέξεη
πεξηζζφηεξεο ζέζεηο εξγαζίαο.

ΚΑΣΑ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
Υαξαθηήξεο:
ζπκσκέλνη, ζε αληηδηθία κε ηoπο εθπξνζψπνπο ηνπ ζεξκνειεθηξηθνχ
ζηαζκνχ θαη αγαλαθηηζκέλνη. Φνβνχληαη φηη ζα ππνβαζκηζηεί πνηνηηθά ε δσή ηνπο.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ: Καηά ηεο δεκηνπξγίαο λένπ ζεξκνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ θαη ππέξ ηεο
δεκηνπξγίαο αηνιηθψλ πάξθσλ αιιά θαη εθκεηάιιεπζεο ηεο βηνκάδαο σο ελαιιαθηηθή
κνξθή ελέξγεηαο. Ηζρπξίδνληαη φηη ε ρξήζε ιηγλίηε ζα πξνθαιέζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα
πγείαο ζηνπο πνιίηεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ζηνπο εξγάηεο ηνπ ζηαζκνχ. ηεξίδνληαη ζε
ηαηξηθά δεδνκέλα, επηζεκαίλνληαο φηη ε θαχζε ιηγλίηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαξθίλν,
θαξδηαθά θαη αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα.
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Αληίζεηα, ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ηε ρξήζε βηνκάδαο,
ππνζηεξίδνληαο φηη ην θιίκα ηνπ λεζηνχ εμππεξεηεί ην εγρείξεκα απηφ θαη επηπξφζζεηα,
ν αξηζκφο ησλ ππνιεηκκάησλ απφ ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηα ζπαξηά είλαη αξθεηά
ηθαλνπνηεηηθφο ψζηε λα θαιχςεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ λεζηνχ.
Σέινο
αλαινγηδφκελνη ην πςειφ θφζηνο πνπ έρνπλ νη εγθαηαζηάζεηο αηνιηθψλ πάξθσλ θαη
εθκεηάιιεπζεο βηνκάδαο, απαηηνχλ απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ ππνπξγείνπ λα
κεξηκλήζνπλ γηα λα δνζνχλ επξσπατθά θνλδχιηα πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί ην θφζηνο
θαηαζθεπήο ηνπο.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
Υαξαθηήξεο: ινγηθνί θαη ζπλαηλεηηθνί. Πξνηείλνπλ ιχζεηο, ζηε βάζε φηη ηα πξνβιήκαηα
ιχλνληαη απφ θνηλνχ θαη ζην πιαίζην ηεο δηακφξθσζεο ζρεηηθήο λνκνινγίαο ψζηε λα
ππάξρνπλ θξηηήξηα ρσξνζέηεζεο γηα ηηο ΑΠΔ, αιιά θαη λα απνθεπρζεί ε αηζζεηηθή θαη
αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ: Ζ ζπγθεθξηκέλε νκάδα ζεσξεί φηη, είηε επεθηαζεί ν ζεξκνειεθηξηθφο
ζηαζκφο, είηε δεκηνπξγεζνχλ εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ
ελέξγεηαο, πξέπεη λα ηεξεζεί ν θαλνληζκφο πνπ νξίδεη φηη νη ζπγθεθξηκέλεο
εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη έμσ απφ θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. Δπίζεο
ζέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή απφ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φκσο φηη δε ζα ραζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο.
ΥΟΛΗΑ: επηδηψθνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα θνκκαηηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη δελ
ελδηαθέξνληαη πξαγκαηηθά γηα ην πεξηβάιινλ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Έπεηηα απφ ζπδήηεζε νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ πξφηεηλαλ θαη πξνέβεζαλ ζε
ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο φπσο:
Α.

Να δεκηνπξγεζεί κνλάδα επεμεξγαζίαο βηνκάδαο, αληί λα επεθηαζεί ην ππάξρνλ

ζεξκνειεθηξηθφ εξγνζηάζην. Έηζη, δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη επηπιένλ
ρξεζηκνπνηείηαη κηα ελαιιαθηηθή κνξθή ελέξγεηαο ζηε ζέζε ηνπ ιηγλίηε.
Β.

Να επεθηαζεί ην ζεξκνειεθηξηθφ εξγνζηάζην αιιά λα ρξεζηκνπνηεζεί βηνκάδα ή

αηνιηθή ελέξγεηα αληί γηα ιηγλίηε.
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ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία θαίλεηαη φηη ηα παηδηά

θαηαλφεζαλ κέζα απφ ηελ

ελεξγεηηθή αιιειεπίδξαζε κε ηνπο άιινπο ηελ έλλνηα ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο αιιά θαη
ηνπ δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ.

Αληηιήθζεθαλ φηη γηα φια ηα πξνβιήκαηα ππάξρνπλ

πνιιέο αιήζεηεο θαη απφςεηο. Μέζα απφ ηελ εκπεηξία ηνπο θαίλεηαη λα θαηαλφεζαλ φηη
ην λα βξίζθεηαη πάληα κηα ζπλαηλεηηθή ιχζε γηα θάπνην πνιχπινθν δήηεκα, δελ είλαη
πάληα εχθνιε ππφζεζε. Έηζη, αληηιήθηεθαλ φηη αθφκα θαη ην πεξηβάιινλ απνηειεί
πεδίν αληηπαξαζέζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ, αιιά θαη πεδίν θνηλσληθήο δηαπξαγκάηεπζεο
θαη ζπλαίλεζεο γηα ηελ επίηεπμε ηεο αεηθνξίαο.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Διιεληθάθε Γηνλπζία (Δ’ Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΠΑΡΗΑΝΧΝ. «Πεδνδξόκεζε ηνπ θεληξηθνύ
δξόκνπ ηεο πόιεο»
ΔΝΑΡΗΟ
Ο θεληξηθφο δξφκνο ηεο θσκφπνιεο ησλ Μνηξψλ πξφθεηηαη λα πεδνδξνκεζεί. Ζ
δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ πνπ ζα
θαηαζθεπαζηεί απαιινηξηψλνληαο κέξνο ηεο πην εχθνξεο θαιιηεξγήζηκεο γεο ηεο
πεξηνρήο. Ζ πεδνδξφκεζε είλαη κέξνο ηνπ γεληθφηεξνπ ζρεδηαζκνχ ηεο Γεκνηηθήο
Αξρήο γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ, θαη άξα αξεζηφ ζε πνιινχο.
Τπάξρεη φκσο θαη κηα κεξίδα πνιηηψλ πνπ αληηδξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, φπσο
νη ηδηνθηήηεο ησλ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ επί ηεο νδνχ, πνπ πηζηεχνπλ φηη ζα πιεγνχλ
νηθνλνκηθά ή νη αγξφηεο ησλ νπνίσλ νη πεξηνπζίεο ζα απαιινηξησζνχλ.
ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ έξγνπ, εθπξφζσπνη φισλ
ησλ απφςεσλ θαη ζπκθεξφλησλ ζα παξαζέζνπλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο πξνθεηκέλνπ λα
θαηαιήμνπλ ζηελ θαιχηεξε γηα φινπο ιχζε.
Οη καζεηέο καο είλαη αξθεηά εμνηθεησκέλνη κε ηε ζπγθεθξηκέλε ηερληθή, κηαο θαη δελ είλαη
ε πξψηε θνξά πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχκε ζηε δηδαζθαιία. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε κε
γλψκνλα ηελ νηθεηφηεηα ησλ παηδηψλ κε ην ρψξν θαη ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ. Οη
καζεηέο είραλ θίλεηξα λα αζρνιεζνχλ κε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηαηί ζπλδέεηαη άκεζα κε
ηα βηψκαηα ηνπο. Υξεζηκνπνηνχλ ην θέληξν ηεο πφιεο ζε θαζεκεξηλή βάζε είηε γηα
εμσζρνιηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή ςψληα, είηε γηαηί νη γνλείο ηνπο δηαηεξνχλ θάπνην
θαηάζηεκα εθεί θ.α. Δπηπιένλ, ζε θάζε ηάμε έλα ηνπιάρηζηνλ γλσζηηθφ αληηθείκελν
δηαπξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «ν ηόπνο καο» εμεηάδνληαο ην πψο είλαη ζήκεξα, πσο ήηαλ
ζην παξειζφλ, πσο θαληάδνληαη ην κέιινλ, ηη ζα ήζειαλ λ‟ αιιάμεη θαη γηαηί, θ.α.
πγθεθξηκέλα ην ζέκα παξνπζηάζηεθε ζηηο ηάμεηο κε αθνξκή ηε κνλνδξφκεζε θάπνησλ
νδψλ θαη ηελ άκεζε αληίδξαζε νξηζκέλσλ πνιηηψλ.

ΤΠΔΡ
ΓΖΜΑΡΥΟ
Υαξαθηήξαο
Δίλαη θηιφδνμνο θαη πξννδεπηηθφο. Δίλαη νξακαηηζηήο, δηνξαηηθφο θαη δξαζηήξηνο. Θέιεη
λα σξαηνπνηήζεη ηελ πεξηνρή εμαζθαιίδνληαο ηα θνλδχιηα πνπ πξνζθέξεη ε Δ. Δ κέζσ
αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ ζηα νπνία ζπκκεηέρεη ν Γήκνο.
Σαπηφρξνλα
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ πξνβνιή θαη αλέιημε. Θέιεη λα είλαη δεκνθηιήο
γηαηί ηνλ ελδηαθέξεη ε θαξηέξα ηνπ ζαλ δήκαξρνο, γη‟ απηφ πξνζπαζεί λα είλαη επγεληθφο
θαη δηαιιαθηηθφο.
Δπηρεηξήκαηα
 ηαλ νινθιεξσζεί ην έξγν ε πφιε ζα γίλεη πην φκνξθε, πην ιεηηνπξγηθή θαη πην
αλζξψπηλε.
 Σα νηθνλνκηθά παθέηα πνπ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη επαξθνχλ φρη κφλν γηα ηελ
θαηαζθεπή ηνπ πιαθφζηξσηνπ αιιά θαη ην ζηνιηζκφ ηνπ κε ζηληξηβάληα,
παγθάθηα, παξηέξηα κε θαιισπηζηηθά θπηά θαη δέληξα, βξχζε κε πφζηκν λεξφ.
 Αθνχ ζα ππάξρεη ν ρψξνο ζα κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηνπο θαινθαηξηλνχο
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

94







κήλεο ππαίζξην ζέαηξν θαη ζεξηλφ ζηλεκά πνπ ζα δψζνπλ δσληάληα ζην θέληξν
ηεο πφιεο.
πσο ζα δηακνξθσζεί ν ρψξνο ζα είλαη ηδαληθφο γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο
(ζπλαπιίεο, γιέληηα) γεγνλφο πνπ ζα απμήζεη ηελ θίλεζε ζηα θαηαζηήκαηα ηεο
πιαηείαο.
Ζ θίλεζε ζην θέληξν ζα είλαη αζθαιήο θαη επράξηζηε γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα
γηα παηδηά, ειηθησκέλνπο θαη άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, γηα ηνπο νπνίνπο ζήκεξα
είλαη ζρεδφλ αλέθηθηε.
Μειινληηθά, ππάξρεη ζρεδηαζκφο γηα δεκηνπξγία πάξθηλγθ πιεζίνλ ηνπ
πεδφδξνκνπ κε ζθνπφ ηε δηεπθφιπλζε ησλ εηζεξρνκέλσλ ζηελ πιαηεία.
Θα είλαη πην γξήγνξε ε κεηαθίλεζε απφ ηνλ πεξηθεξεηαθφ, αθνχ ζην θέληξν
δεκηνπξγείηαη ζπρλά ζπκθφξεζε θαη ππάξρεη θαζπζηέξεζε.
Ο Γήκνο ζα πηέζεη ηελ πεξηθέξεηα γηα λα πεηχρεη ηε κεγαιχηεξε δπλαηή
απνδεκίσζε ησλ αγξνηψλ ησλ νπνίσλ ηα ρσξάθηα ζα απαιινηξησζνχλ.

ρφιηα
Δπηδηψθεη λα θάλεη ην θέληξν ηεο πφιεο πην γξαθηθφ ψζηε λα απνηειεί πφιν έιμεο γηα
ηνπο θαηνίθνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο αιιά θαη ηνπο ηνπξίζηεο. Θεσξεί φηη κε ην έξγν
απηφ ζα κείλεη ην φλνκα ηνπ ζηελ ηζηνξία ηνπ Γήκνπ θαη πηζηεχεη φηη καθξνπξφζεζκα ζα
δηθαησζεί.
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
Υαξαθηήξαο
Δίλαη αλνηθηφκπαινο θαη βιέπεη καθξνπξφζεζκα. Θεσξεί ην έξγν αλαγθαίν γηα ηελ
αλάδεημε ηνπ ηφπνπ γη απηφ ππνζηεξίδεη κε ζζέλνο ηφζν ηε δεκηνπξγία ηνπ πεδφδξνκνπ
φζν θαη ηνπ πεξηθεξεηαθνχ. Δίλαη επίκνλνο θαη πηεζηηθφο.
Δπηρεηξήκαηα
 Θα ειαρηζηνπνηεζνχλ ηα αηπρήκαηα ζην θέληξν.
 Αλ ζηακαηήζεη ε δηέιεπζε κεγάισλ νρεκάησλ (θνξηεγά, ιεσθνξεία) θαη ηα
δηπινπαξθαξίζκαηα ζα εμαιεηθζεί ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα, ηνπιάρηζηνλ ζην
θέληξν.
 Θα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα θάλνπλ ηα ςψληα ή ηνλ πεξίπαην ηνπο ρσξίο θφβν, ζε
επράξηζην πεξηβάιινλ καθξηά απφ ζνξχβνπο θαη θαπζαέξηα
 Θα απμεζεί ε θίλεζε ησλ θαηαζηεκάησλ ηνπ θέληξνπ εθφζνλ ηα απηνθίλεηα δελ
ζα κπνξνχλ λα παξθάξνπλ ζηηο εηζφδνπο ηνπο θαη επηπιένλ φιν θαη
πεξηζζφηεξνη πνιίηεο ζα απνιακβάλνπλ λα πξνζέξρνληαη ζ‟ απηφ.
 Οη καζεηέο ζα κπνξνχλ λα κεηαθηλνχληαη κε ηα πνδήιαηα ηνπο, πηνζεηψληαο έηζη
έλαλ πην πγηεηλφ ηξφπν δσήο θαη θηιηθφ πξνο ην πεξηβάιινλ.
ρφιηα: Δίλαη ππέξκαρνο ηνπ έξγνπ θαη εθλεπξίδεηαη κε φζνπο αληηηίζεληαη ζ‟ απηφ.
Αληηπαζεί ηνπο νηθνιφγνπο γηαηί ζεσξεί ππεξβνιηθή ηελ αλάκεημε ηνπο, κηαο θαη ε
πεξηνρή πνπ ζα απαιινηξησζεί δελ έρεη θξηζεί πξνζηαηεπφκελε.
ΔΡΓΟΛΑΒΟ
Υαξαθηήξαο
Αγαλαθηηζκέλνο γηαηί έρεη λα δνπιέςεη πνιινχο κήλεο. Δπηπιένλ έρεη ρξεσζεί γηα λα
αγνξάζεη ηα κεραλήκαηα ηνπ. Δίλαη πνιχ πηεζκέλνο νηθνλνκηθά θαη δπζθνιεχεηαη λα
ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ.
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Δπηρεηξήκαηα
 Ο θιάδνο ησλ εξγνιάβσλ είλαη ζηάζηκνο ηφζνπο κήλεο, γεγνλφο πνπ πιήηηεη ηελ
γεληθφηεξε νηθνλνκία ηεο πεξηνρήο. Με ηα δπν απηά κεγάια έξγα (πεδφδξνκνο,
πεξηθεξεηαθφο) ζα επαλαιεηηνπξγήζεη πξνσζψληαο ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.
 Θα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Πνιινί εξγάηεο ζα απαζρνιεζνχλ
εθεί θαη κε ηα εκεξνκίζζηα απηά ζα θαηαπνιεκεζεί ελ κέξεη ε αλεξγία.
 Θα απνπιεξσζνχλ ηα ρξέε, αλαθνπθίδνληαο κεγάιν κέξνο ησλ πνιηηψλ.
ρφιηα: Θεσξεί ην έξγν κεγάιε επθαηξία. Σνλ ελδηαθέξεη ην ζπκθέξνλ ηνπ θιάδνπ ηνπ.
ΠΟΛΗΣΖ - ΓΟΝΔΑ
Υαξαθηήξαο
Ννηψζεη απνγνήηεπζε θαη καηαίσζε ιφγσ ηεο ππάξρνπζαο θαηάζηαζεο. Έρεη ηξία
παηδηά γηα ηα νπνία επηδηψθεη θαιχηεξε πνηφηεηα δσήο ζε κηα πφιε πην «πινχζηα» γηα
ηνπο λένπο ηεο.
Δπηρεηξήκαηα
 Γελ ππάξρεη έλαο ρψξνο γηα ηα παηδηά. Σα πεξηζζφηεξα παηδηά είλαη θιεηζκέλα
ζην ζπίηη κπξνζηά ζε κηα νζφλε, ιεο θαη δνπλ ζε κεγαινχπνιε. Γε κπνξνχλ λα
παίμνπλ θάπνπ, ακέξηκλα θαη αζθαιή ρσξίο ηνλ θίλδπλν ησλ δηεξρφκελσλ
απηνθηλήησλ θαη κνηνζπθιεηψλ.
 Θέιεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα έμνδν ή γηα ςψληα ζην θέληξν καδί κε ηα
παηδηά ηνπ, ήξεκνο, απαιιαγκέλνο απφ ην θφβν ησλ ηξνραίσλ αηπρεκάησλ.
 Θέιεη κηα πφιε πην αλζξψπηλε, κε πεξηζζφηεξεο παξνρέο θαη επθαηξίεο, φπσο
παηδηθή βηβιηνζήθε, εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο, πνιηηηζηηθά
δξψκελα, θ.α. φπνπ ηα παηδηά ζα έρνπλ εχθνιε θαη αζθαιή πξφζβαζε.
 Δπηζπκεί κηα φκνξθε θαη ιεηηνπξγηθή πφιε ζηελ νπνία ηα παηδηά ηνπ λα ζέινπλ
λα επηζηξέθνπλ θαη φρη λα απνθεχγνπλ λα θαληαζηνχλ ην κέιινλ ηνπο ζ‟ απηήλ.
ρφιηα: Αγαπάεη ηνλ ηφπν ηνπ αιιά ππνζηεξίδεη φηη ηα παηδηά δηθαηνχληαη έλαλ πην
θηιηθφ ζ‟ απηά πεξηβάιινληα ρψξν. Πηζηεχεη φηη κε ηα έξγα απηά ζα δηεπθνιπλζεί ε δσή
ησλ θαηνίθσλ φισλ ησλ ειηθηψλ.
ΠΟΛΗΣΖ – ΖΛΗΚΗΧΜΔΝΟ
Υαξαθηήξαο
Φηιήζπρνο θαη λνκνηαγήο πνιίηεο πνπ αηζζάλεηαη παξακειεκέλνο απφ ηελ πνιηηεία.
Δπηρεηξήκαηα
 Θέιεη έλα φκνξθν κέξνο φπνπ λα κπνξεί λα θηλεζεί κφλνο ηνπ ή ζπλνδεχνληαο
ηα εγγφληα ηνπ, ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα ηνλ παξαζχξεη θάπνην φρεκα.
 Απαηηεί έλαλ ρψξν φπνπ ζα κπνξεί λα πίλεη ηνλ θαθέ ηνπ ή λα δηαβάδεη ηελ
εθεκεξίδα ηνπ ρσξίο ηελ ερνξχπαλζε πνπ πξνθαιείηαη απφ ηα ηξνρνθφξα.
 Με ηε δηάλνημε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ζα είλαη άκεζε ε κεηαθνξά ησλ θαηνίθσλ ζην
 θνληηλφηεξν λνζνθνκείν ζε πεξίπησζε αλάγθεο.
ρφιηα
Έρεη πξνζθέξεη ζηνλ ηφπν ηνπ ηνλ θαηξφ ηεο ληφηεο ηνπ θαη ηψξα ζηε δχζε ηεο δσήο ηνπ
ζεσξεί φηη δηθαηνχηαη επλντθφηεξε κεηαρείξηζε. Ίζσο θαη λα εθθξάδεη θάπνην παξάπνλν
γηα ηηο παξαγθσληζκέλεο αλάγθεο ηεο ηξίηεο ειηθίαο.
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ΚΑΣΑ
ΔΜΠΟΡΟ - ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο
Αδηάιιαθηνο θαη αληηδξαζηηθφο.
Θεσξεί φηη ην έξγν ζα πιήμεη νηθνλνκηθά ηα
θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ. Γε ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη ηίπνηα.
Δπηρεηξήκαηα
 Γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ζα γίλνληαη ηα έξγα ζηελ πιαηεία ζα κεησζεί
δξακαηηθά ε εκπνξηθή θίλεζε ησλ θαηαζηεκάησλ.
 Καη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ φκσο, επεηδή νη θαηαλαισηέο δε ζα κπνξνχλ λα
παξθάξνπλ θνληά ζηα καγαδηά ζα πξνηηκνχλ ηα πνιπθαηαζηήκαηα πνπ
βξίζθνληαη ζηελ είζνδν ηεο πφιεο.
 Οη πειάηεο θάπνηαο ειηθίαο ή φζνη αληηκεησπίδνπλ θηλεηηθά πξνβιήκαηα δε ζα
έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηα θαηαζηήκαηα ηνπ θέληξνπ.
 Δπίζεο ράλεη θαη ηνπο δηεξρφκελνπο πειάηεο, θπξίσο ηνπο ηνπξίζηεο θαηά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο, νη νπνίνη ζα εθνδηάδνληαη απφ αιινχ.
 Ζ πεδνδξφκεζε ζα δπζρεξάλεη ηνλ αλεθνδηαζκφ ησλ θαηαζηεκάησλ, αθνχ ε
ηξνθνδνζία ηνπο δε ζα κπνξεί λα γίλεηαη φιεο ηηο ψξεο ηεο εκέξαο, φπσο
ζπκβαίλεη ζήκεξα.
ρφιηα
Σνλ ελδηαθέξεη ην βξαρπρξφλην θέξδνο. Ννηάδεηαη γηα ην δηθφ ηνπ αηνκηθφ ζπκθέξνλ θη
φρη γηα ηελ επεκεξία ηνπ ηφπνπ. Τπνζηεξίδεη φηη ην έξγν ζα είλαη δεκηνγφλν.
ΑΓΡΟΣΖ
Υαξαθηήξαο
Φηιήζπρνο πνιίηεο θαη εξγαηηθφο άλζξσπνο. Οηθνγελεηάξρεο, ζπνπδάδεη δχν παηδηά.
Δίλαη επηθπιαθηηθφο απέλαληη ζην έξγν.
Δπηρεηξήκαηα
 Ζ πεξηνπζία ηνπ θαη ε κνλαδηθή αζρνιία ηνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή πνπ
πξφθεηηαη λα απαιινηξησζεί γηα ηε δηάλνημε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ δξφκνπ. Αλ ν
δξφκνο πάξεη ηα ρσξάθηα ηνπ κέλεη άλεξγνο.
 Κάπνην κέξνο ηηο πεξηνπζίαο ηνπ εθεί ην θιεξνλφκεζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη
είλαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνο κ‟ απηφ, ελψ θάπνην άιιν ην απέθηεζε κε πνιχ
θφπν θαη ζπλεπψο δε ζέιεη λα ην ράζεη.
 Ζ γε ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή είλαη πνιχ εχθνξε, ηα πξντφληα πνπ παξάγεη
λφζηηκα θαη πνηνηηθά θαη απνηεινχλ ηα ίδηα δηαθήκηζε γηα ηνλ ηφπν, γηαηί κελ
μερλάκε φηη κηιάκε γηα κηα αγξνηηθή πεξηνρή.
 Οη θαιιηέξγεηεο απηέο βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηελ πφιε επνκέλσο είλαη εχθνιε
ε κεηαθνξά θαη ε εκπνξία ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη
κεηαθνξηθά έμνδα απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαγσγνχ.
 Λφγσ ζέζεο, ππάξρεη πξννπηηθή αλαβάζκηζεο ζην κέιινλ, δειαδή λα γίλνπλ ηα
ρσξάθηα νηθφπεδα νπφηε ζα απνθηήζνπλ κεγάιε αληηθεηκεληθή αμία.
 Αλεζπρεί γηα ην χςνο θαη ηελ ακεζφηεηα ηεο απνδεκίσζεο. Αλ θαζπζηεξήζνπλ
πνιχ λα δνζνχλ ηα ρξήκαηα δελ έρεη άιινπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο γηα λα
ζπληεξήζεη ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Δπηπιένλ ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ην πνζφ; Θα ηνλ
ζπκθέξεη;
ρφιηα
Έρεη κνρζήζεη γηα λα απνθηήζεη απηά πνπ ηνπ αλήθνπλ θαη δε ζέιεη λα δεκησζεί ελφςεη
ηεο αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ. Φνβάηαη γηα ην κέιινλ.
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ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο
Νένο, ελζνπζηψδεο, ππεξαζπηζηήο ηνπ πξάζηλνπ θαη πνιέκηνο νπνηαζδήπνηε
αιινίσζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο.
Δπηρεηξήκαηα
 Μηα κεγάιε ισξίδα θπζηθήο έθηαζεο ζα αληηθαηαζηαζεί κε άζθαιην θαη ηζηκέλην,
γεγνλφο πνπ ζα δηαηαξάμεη ηελ ηζνξξνπία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο.
 Καηαζηξέθεηαη έλαο πλεχκνλαο νμπγφλνπ θφβνληαο ηφζα δέληξα (ειηέο,
επθάιππηνη, θππαξίζζηα θ.α.
 Γελ ζα ππάξρνπλ πηα θπηά θαη δέληξα λα ζπγθξαηνχλ ηα λεξά ηεο βξνρήο, νπφηε
εχθνια ζα πιεκκπξίδεη ε πεξηνρή, ελδερνκέλσο θαη ν λένο δξφκνο.
 Οη κέιηζζεο, αιιά θαη άιια δψα ηεο πεξηνρήο ζα δπζθνιεχνληαη λα βξίζθνπλ
ηξνθή, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη.
ρφιηα
Μάρεηαη θαηά ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πεξηθεξεηαθνχ γηαηί νλεηξεχεηαη βηνινγηθέο
θαιιηέξγεηεο ζηελ πεξηνρή. Γελ είλαη θαηά ζηελ πινπνίεζε ηνπ πεδφδξνκνπ.
ΠΟΛΗΣΖ ΠΟΤ ΑΝΣΗΓΡΑ
Υαξαθηήξαο
Πάληα βηαζηηθφο, άλζξσπνο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο. Μέλεη θαη εξγάδεηαη δηακεηξηθά
αληίζεηα ζηελ πφιε. Αδηάθνξνο θαη θαρχπνπηνο.
Δπηρεηξήκαηα
 Σνλ εμππεξεηεί λα παξθάξεη έμσ απφ ηα θαηαζηήκαηα γηα λα θάλεη ηα θαζεκεξηλά
ηνπ ςψληα, ρσξίο θνχξαζε θαη θαζπζηέξεζε.
 Δίλαη πην εχθνιε ε κεηαθίλεζε κέζα ζηελ πφιε φηαλ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη
θαη ηνλ θεληξηθφ δξφκν.
 Θα ηνπ ζηνηρίδεη πεξηζζφηεξν ζε θαχζηκα θαη ρξφλν αλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα
ρξεζηκνπνηεί παξαθακπηήξηεο νδνχο, παξάδξνκνπο ή ηνλ πεξηθεξεηαθφ γηα λα
θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπ.
 Απερζάλεηαη ην πεξπάηεκα, ην ζεσξεί ράζηκν ρξφλνπ.
 Ακθηζβεηεί ηε Γεκνηηθή αξρή φηη ζα θέξεη ζε πέξαο αθέξαην ην έξγν.
ρφιηα
Έρεη πηνζεηήζεη ηελ παγησκέλε λννηξνπία ηνπ «βνιέκαηνο». Τπνςηάδεηαη φηη απφ ηα
θνλδχιηα πνπ ζα εγθξηζνχλ έλα κέξνο κφλν ζα αθηεξσζεί ζην έξγν θαη ηα ππφινηπα ζα
ηα θαηαρξαζηνχλ. Θεσξεί αλαμηφπηζηε θάζε κνξθή εμνπζίαο.
Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνρή
Ζ θσκφπνιε ησλ Μνηξψλ βξίζθεηαη λφηηα ηνπ Ννκνχ Ζξαθιείνπ θαη αξηζκεί πεξίπνπ 5.
000 θαηνίθνπο. Ζ απφζηαζε απφ ην Ζξάθιεην είλαη πεξίπνπ 53 ρκ. Ζ ζέζε ηεο είλαη
ζηελ πεδηάδα ηεο Μεζζαξάο, ζε πςφκεηξν 90 κ. ηνλ νηθηζκφ ππάξρνπλ ζρνιεία
πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, θνιπκβεηήξην, ηξάπεδεο, ΚΔΠ,
ηαρπδξνκείν, Κέληξν Τγείαο, εηξελνδηθείν θαη αζηπλνκία. Οη θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ην
εκπφξην, ηηο επηρεηξήζεηο αιιά πεξηζζφηεξν κε ηε γεσξγία. ε θνληηλή απφζηαζε
βξίζθνληαη αξραηνινγηθνί ρψξνη κεγάινπ ηζηνξηθνχ ελδηαθέξνληνο, παξαιίεο ζπάληαο
νκνξθηάο θαη νξεηλνί πξννξηζκνί κε άγξηα ρισξίδα θαη παλίδα. Κη ελψ απνηειεί ην
θέληξν ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο είλαη δνκεκέλε κε άλαξρν ηξφπν, ρσξίο πιαηείεο,
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ρψξνπο πξαζίλνπ, δεκνηηθφ πάξθηλγθ, πεξηθεξεηαθφ δξφκν θη άιια βαζηθά έξγα
ππνδνκήο.
Απνηειέζκαηα ζπδήηεζεο
Οη πεξηζζφηεξνη καζεηέο ηάρζεθαλ ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ πεδφδξνκνπ. Βέβαηα δελ
πείζηεθαλ φινη, νπφηε αλαγθάζηεθαλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπλαηλεηηθή ιχζε. Ζ ιχζε
απηή έγθεηηαη ζηελ πεδνδξφκεζε ελφο κέξνπο θαη φρη νιφθιεξνπ ηνπ δξφκνπ.
Απνθάλζεθαλ φηη ζα ήηαλ πην απνηειεζκαηηθή ε δεκηνπξγία κεγάιεο πιαθφζηξσηεο
πιαηείαο ζην θεληξηθφηεξν ζεκείν ηεο πφιεο αλάκεζα ζε δχν θάζεηνπο δξφκνπο. Έηζη
δηεπθνιχλεηαη θαη ε πξφζβαζε ζηελ πιαηεία αιιά θαη ε κεηαθίλεζε ζε νιφθιεξε ηελ
πφιε.
Απνηειέζκαηα εξγαζίαο
Με ην εγρείξεκα απηφ νη καζεηέο θιήζεθαλ λα εμεηάζνπλ έλα ζέκα ζθαηξηθά θη φρη
κνλφπιεπξα. Δίδαλ ην ππφ εμέηαζε δήηεκα απφ φιεο ηηο νπηηθέο γσλίεο, κέζα απφ ηε
καηηά φισλ φζσλ εκπιέθνληαη ζ‟ απηφ.
Τπνδπφκελνη ζπγθεθξηκέλνπο ξφινπο
αλαγθάζηεθαλ λα ππνζηεξίμνπλ άηνκα κε ηηο ζέζεηο ησλ νπνίσλ ελδερνκέλσο λα κε
ζπκθσλνχζαλ, βάδνληαο έηζη ηνλ εαπηφ ηνπο ζηε ζέζε ηνπ άιινπ θαιιηεξγψληαο ηελ
ελζπλαίζζεζε. Μπήθαλ ζηε δηαδηθαζία λα πξνβιεκαηηζηνχλ γηα έλα ππαξθηφ δήηεκα
πνπ έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο. Γηαπίζησζαλ φηη σο ελ δπλάκεη
πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αιιάμνπλ ηνλ ηφπν ηνπο ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζηα
θνηλά θαη φρη αδηαθνξψληαο. Δίδαλ κε θξηηηθή ζθέςε ηελ επηθξαηνχζα λννηξνπία.
Απειεπζέξσζαλ ηε θαληαζία ηνπο, εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο ειεχζεξα θη αβίαζηα.
Δξγαδφκελνη ζε νκάδεο ζπδήηεζαλ, ζπλεξγάζηεθαλ, νπηζζνρψξεζαλ γηα λα θαηαιήμνπλ
ζηελ επηρεηξεκαηνινγία ηνπο, πξνάγνληαο έηζη ην δηάινγν θαη ηε θηινζνθία ηνπ πείζσ ή
πείζνκαη. Μέζα απφ ηέηνηεο δξάζεηο νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ σο
πεγή γλψζεο ελψ ηαπηφρξνλα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε δσή κέζα ζ‟ απηφ.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη:

Σζηθλάθε νθία – Σδεθάθε

Φσηεηλή [Α], Κνπξηηθάθε

Μαξία–Σδάλνπ Διέλε [Β΄], νύξια Διέλε–ηνγηόγινπ Ησάλλεο[Γ΄], Παηάθε νθία
[Γ΄], Γηαρλάθεο Δκκαλνπήι [Σ΄], Γηαζαθάθε Υαξηησκέλε [Οι]
Μαξηδάθε ηαπξνύια – Οξθαλνπδάθε Μαξία-Δπαγγειία (πνι/ζηήο) [Δ΄] ,
Πεηξνπιάθεο Γεώξγηνο (Γ/ληήο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΛΤΒΗΑΝΖ «Έλα πάξθν γηα όινπο»
ΔΝΑΡΗΟ
Ζ Γήκαξρνο Μνηξψλ πξφηεηλε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην σο ζέκα ζπδήηεζεο ηελ
δηακφξθσζε ηεο αιάλαο (πνπ βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ηεο πφιεο θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο
ρψξνο ζηάζκεπζεο) ζε πάξθν αλαςπρήο. ηελ αιάλα παξθάξνπλ ηα απηνθίλεηά ηνπο νη
νδεγνί, γηα λα θάλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο κέζα ζηελ πφιε αιιά θαη φζνη κέλνπλ εθεί
θνληά. ηελ πφιε δελ ππάξρνπλ άιινη ρψξνη ζηάζκεπζεο εθηφο απφ ηδησηηθνχο πνπ
είλαη κε πιεξσκή. Γεληθφηεξα ζηελ πφιε ησλ Μνηξψλ νη δξφκνη είλαη πνιχ κηθξνί θαη
δεκηνπξγείηαη ζπρλά θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα. Ζ Γήκαξρνο πξφηεηλε ε αιάλα λα
δεληξνθπηεπηεί, λα κπνπλ παγθάθηα, παηδηθή ραξά θαη έλαο κηθξφο δσνινγηθφο θήπνο.
Ζ πξφηαζή ηεο θαηαηέζεθε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ζην νπνίν παξεπξέζεθαλ
αληηπξφζσπνη απ‟ ηνπο ππέξ θαη θαηά απηήο ηεο πξφηαζεο. Αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά
ζαο (αλάινγα κε ηνλ ξφιν πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε
γηα εζάο ιχζε.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο:

επγεληθνί, θηιφδνμνη, ζέινπλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο, γηα λα κελ

ράζνπλ ηνπο ςήθνπο ησλ θαηνίθσλ.
Δπηρεηξήκαηα:




θνπφο ηεο πξφηαζεο είλαη λα γίλεη ε πφιε ησλ Μνηξψλ νκνξθφηεξε θαη νη
θάηνηθνη λα έρνπλ έλα ρψξν αλαςπρήο. Έλαο ρψξνο πξάζηλνπ κε δηάθνξα είδε
δέληξσλ, ινπινπδηψλ θαη αξσκαηηθψλ θπηψλ, κηα παηδηθή ραξά, θαζψο θαη έλα
κηθξφ δσνινγηθφ θήπν κε δηάθνξα είδε νηθφζηησλ δψσλ.
Χζηφζν γλσξίδνπλ φηη απηφ ζα πξνθαιέζεη θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα αιιά ζα
πξνζπαζήζνπλ λα βξνπλ θαη γη‟ απηφ ιχζεηο.

ΤΠΔΡ
ΓΟΝΔΑ
Υαξαθηήξαο: απειπηζκέλνο έρεη ηξία κηθξά παηδηά θαη πνιιά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
Δπηρεηξήκαηα:

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Τπέξ ηνπ πάξθνπ θαζψο έηζη ηα παηδηά ηνπ ζα παίδνπλ ζε έλα ρψξν
πξνζηαηεπκέλν θαη φρη πηα ζηνπο επηθίλδπλνπο δξφκνπο ηεο πφιεο.
Έρεη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαη δελ κπνξεί λα πεγαίλεη ηα παηδηά ηνπ ζε
ηδησηηθνχο παηδφηνπνπο.

ΠΑΗΓΗ
Υαξαθηήξαο: αηίζαζν κε φξεμε γηα παηρλίδη
Δπηρεηξήκαηα:



Δπεηδή νη γνλείο ηνπ θνβνχληαη λα ηνλ αθήζνπλ λα παίμεη ζην δξφκν ζέιεη ην
πάξθν σο δηέμνδν ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ.
Οη θίινη ηνπ πάλε ζε γπκλαζηήξηα θαη παηδφηνπνπο ελψ απηφ είλαη θιεηζκέλν ζην
ζπίηη ηνπ θαη δειεχεη.

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ (ΓΗΑΓΗΑ)
Υαξαθηήξαο: απειπηζκέλε θαη δπζαξεζηεκέλε κε ηελ πφιε πνπ κέλεη.
Δπηρεηξήκαηα:
 Έρεη αλαιάβεη λα ηα δχν εγγφληα ηεο, γηαηί νη γνλείο ηνπο δνπιεχνπλ θαη έρνπλ
αξθεηά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα. Γελ έρεη έλα ρψξν φκσο λα ηα πεγαίλεη βφιηα
γηα παηρλίδη. Σα θξαηάεη φινη κέξα ζπίηη θαη ηα παηδηά έρνπλ γίλεη πνιχ αηίζαζα.

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο: Νεαξή, δπλακηθή, κε πνιιέο ηδέεο γηα ηνλ ηφπν ηεο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Υξεηάδεηαη έλαο ρψξνο πξαζίλνπ κε δέληξα, ινπινχδηα θαη αξσκαηηθά θπηά ηνπ
ηφπνπ καο γηα λα επαηζζεηνπνηεζνχλ νη θάηνηθνη σο πξνο ην πεξηβάιινλ (λα
απνθηήζνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε).
 Σν πάξθν ζα είλαη κηα φαζε νμπγφλνπ ζηελ πφιε ησλ Μνηξψλ θαη θαηαθχγην
δξνζηάο ζηηο θαπηέο κέξεο ηνπ θαινθαηξηνχ.

ΚΑΣΑ
ΟΓΖΓΟ
Υαξαθηήξαο: Ομχζπκνο, θαζφινπ δηπισκάηεο θαη επίκνλνο.
Δπηρεηξήκαηα:
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Δπηκέλεη φηη αλ δηακνξθσζεί ε αιάλα ζε πάξθν, ζα ραζεί έλαο ζεκαληηθφο ρψξνο
ζηάζκεπζεο ησλ απηνθηλήησλ, θαη δελ ζα κπνξεί λα εμππεξεηεζεί εχθνια ζηελ
πφιε ησλ Μνηξψλ.
Κηλδπλεχεη λα θαζπζηεξεί ζηε δνπιεηά ηνπ γηαηί δελ ζα βξίζθεη λα παξθάξεη, απ‟
ηελ άιιε δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθά επρέξεηα λα πιεξψλεη ζε ηδησηηθφ παξθηλγθ.

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο: πινχζηνο θαη επηηπρεκέλνο επηρεηξεκαηίαο, δηαζέηεη πνιπθαηάζηεκα θνληά
ζηελ αιάλα.
Δπηρεηξήκαηα:


Τπνζηεξίδεη φηη ζα ράζεη πειαηεία γηαηί νη νδεγνί δελ ζα παξθάξνπλ πιένλ δίπια
ζηελ επηρείξεζή ηνπ θαη ζα πξνηηκνχλ λα πεγαίλνπλ ζε άιια θαηαζηήκαηα πνπ
δηαζέηνπλ παξθηλγθ, κε απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θέξδνο ηνπ.

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ
Υαξαθηήξαο: πηζηφο ζηε δνπιεηά ηνπ θαη ζην θαζήθνλ ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα:




Θα δεκηνπξγεζεί, κεγάιν θπθινθνξηαθφ ράνο κε δηπινπαξθαξίζκαηα.
Θα αλαγθαζηεί λα «γξάςεη» πνιινχο νδεγνχο πνπ ζα έρνπλ παξθάξεη
παξάλνκα θαη ζα γίλεη αληηπαζήο ζηνπο πνιίηεο.
Θα έξζεη ζε αληηπαξάζεζε κε ζπκπνιίηεο ηνπ.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ- ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ

ΓΖΜΑΡΥΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ



Ζ πφιε ησλ Μνηξψλ δελ έρεη νχηε πάξθν, νχηε παηδηθή ραξά γηα ηα παηδηά, νχηε
ρψξνπο πξαζίλνπ.
Ζ αιάλα είλαη ν ηδαληθφο ρψξνο γηα λα γίλεη έλα πάξθν αλαςπρήο. Γλσξίδνπκε
φηη ήηαλ κέρξη ηψξα ρψξνο ζηάζκεπζεο, θαη δηεπθφιπλε πνιινχο νδεγνχο, αιιά
ππνζρφκαζηε φηη πνιχ ζχληνκα ζα θηηάμνπκε θάπνπ αιινχ έλα δεκφζην
παξθηλγθ.
ΤΠΔΡ

ΓΟΝΔΑ



Σα παηδηά κνπ ρξεηάδνληαη έλα ρψξν γηα λα παίδνπλ ζηνλ ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν,
πξνζηαηεπκέλα θαη φρη ζηνπο δξφκνπο ηεο πφιεο.
Γελ έρσ ρξήκαηα λα ηα πεγαίλσ ζε γπκλαζηήξηα ή παηδφηνπνπο. Σα παηδηά κνπ
έρνπλ αλάγθε ην παηρλίδη, δελ κπνξψ λα ηα βιέπσ ζηελαρσξεκέλα.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Οη νδεγνί αο βξνπλ αιινχ λα παξθάξνπλ.

ΠΑΗΓΗ




Θέισ έλα ρψξν λα παίδσ, ρσξίο λα θνβάκαη φηη ζα κε παηήζνπλ ηα απηνθίλεηα.
Ο παηέξαο κνπ δελ έρεη ιεθηά λα κε πάεη ζε παηδφηνπν ή γπκλαζηήξην θαη εγψ
ζέισ λα θηλνχκαη.
Γελ ζέισ λα κέλσ θιεηζκέλνο ζην ζπίηη κφλνο κνπ, θαη φηαλ ηειεηψλσ ηα
καζήκαηά κνπ ζέισ λα μέξσ φηη ππάξρεη έλα κέξνο γηα λα παίδσ.

ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΟ (ΓΗΑΓΗΑ)
Γελ κπνξψ λα έρσ ηα εγγφληα κνπ ζπλέρεηα θιεηζκέλα ζην ζπίηη. Καη απηά θνπξάδνληαη
θαη εγψ δαιίδνκαη. Θέισ έλα αζθαιέο κέξνο, πνπ δελ ζα θνβάκαη ηα απηνθίλεηα, λα ηα
πεγαίλσ λα παίδνπλ θαη λα εθηνλψλνληαη. Έλα ηέηνην κέξνο είλαη ην πάξθν πνπ ζέιεηε
λα θάλεηε.
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟΛΟΓΟ




Ζ πφιε ησλ Μνηξψλ δελ έρεη θαζφινπ πξάζηλν, θνληεχνπκε λα γίλνπκε Αζήλα
απφ ηα θαπζαέξηα ησλ απηνθηλήησλ.
Σν πάξθν ζα είλαη κηα φαζε νμπγφλνπ γηα ηελ πφιε.
Σν πάξθν ην θαινθαίξη ζα είλαη κηα αλάζα δξνζηάο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη έηζη ζα
αλνίγνπλ ιηγφηεξν ηα θιηκαηηζηηθά θαη δελ ζα θαηαλαιψλνπλ πνιχ ελέξγεηα άξα
θαη ρξήκαηα.
ΚΑΣΑ

ΟΓΖΓΟ




Υξεηαδφκαζηε ηελ αιάλα γηα λα παξθάξνπκε ηα απηνθίλεηά καο, αιιηψο ζα
πξέπεη λα θάλνπκε θχθινπο ζε φιε ηελ πφιε γηα λα βξνχκε ρψξν κε απνηέιεζκα
λα αξγνχκε ζηηο δνπιεηέο καο.
Σα παηδηά κπνξνχλ λα παίδνπλ ζηηο πιαηείεο, ζηηο απιέο ησλ ζρνιείσλ, ή θαη
ζηελ απιή ηνπ ζπηηηνχ ηνπο.
Σν θαινθαίξη γηα δξνζηά αο πεγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα ηνπ Πχξγνπ, πνπ είλαη
θνληά.

ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑΡΥΖ
Αλ νη πειάηεο κνπ δελ έρνπλ ρψξν λα παξθάξνπλ δίπια ζην καγαδί κνπ, ζα
ζηακαηήζνπλ λα έξρνληαη θαη ζα κεησζεί ε δνπιεηά κνπ. Πνηνο ζα κνπ δψζεη εκέλα
ιεθηά λα δήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ;

ΑΣΤΝΟΜΗΚΟ


Θα έρνπκε κεγάιν θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Θα πξέπεη λα είκαζηε ζπλέρεηα ζηνπο δξφκνπο γηα λα ξπζκίδνπκε ηελ
θπθινθνξία θαη έηζη δελ ζα έρνπκε ρξφλν γηα ηα άιια καο θαζήθνληα.
Απμάλεηαη ν θίλδπλνο αηπρεκάησλ.
Οη νδεγνί δελ ζα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη ζα πξέπεη λα ηνπο
θάλνπκε παξαηεξήζεηο ή θαη λα ηνπο «γξάθνπκε», κε απνηέιεζκα λα εξρφκαζηε
ζε ζχγθξνπζε κε πνιινχο ζπκπνιίηεο καο.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ
Μεηά απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, νη παίθηεο
απνθάζηζαλ λα γίλεη ην πάξθν ζηε ζέζε ηεο αιάλαο.

ινη νη ππφινηπνη καζεηέο

ζπκθψλεζαλ κε ηελ απφθαζε αιιά πξφηεηλαλ φηη πξέπεη λα γίλεη θάπνπ αιινχ έλαο
ρψξνο ζηάζκεπζεο γηα ηα απηνθίλεηα.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Αλ θαη νη καζεηέο ηνπ ρνιείνπ καο δελ έρνπλ άκεζε επαθή κε θνηλσληθά πξνβιήκαηα,
ιφγσ ηεο δηακνλήο ηνπο ζηα Ηδξχκαηα, κεηά απφ κεγάιε πξνζπάζεηα θαη πνιχσξε
ζπδήηεζε θαηάθεξαλ ελ κέξεη λα θαηαλνήζνπλ ην ζέκα ψζηε λα κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο. ηελ πνξεία, κέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ, αλέπηπμαλ εκπεηξηθά ηηο
ηθαλφηεηεο έθθξαζεο – ζπλεξγαζίαο – επηρεηξεκαηνινγίαο-

ζεαηξηθφηεηαο θαη

θαηαλφεζαλ φηη κε ην δηάινγν κπνξνχλ λα ιπζνχλ πνιχ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ
θαζεκεξηλή καο δσή.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Νενλάθε Νεθηαξία
Παπαγξεγνξίνπ Κσλ/λνο
Ρνύθζηνπι ειήλε
(Δξγάζηεθαλ όιεο νη ηάμεηο)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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3ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Όξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ
γεσξγηθώλ ππνιεηκκάησλ»

ΔΝΑΡΗΟ:
Σν ηκήκα Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ κεηά απφ παξέκβαζε ησλ θαηνίθσλ θαη
ησλ καζεηψλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο Σπκπαθίνπ απνθάζηζε λα θάλεη ζπζηάζεηο ζηνπο
αγξφηεο ηεο πεξηνρήο γηα νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ γεσξγηθψλ ηνπο ππνιεηκκάησλ.
ρεδφλ φινη νη αγξφηεο ηεο πεξηνρήο αθήλνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ ζεξκνθεπηαθψλ
θαιιηεξγεηψλ ηνπο έμσ απ' απηά. Έηζη, ηδηαίηεξα ηα λάπινλ αιιά θαη ηα θπηά κε ηνλ
αέξα ησλ θαινθαηξηλψλ κελψλ, ζθνξπίδνληαη ζε φιε ηελ πεξηνρή κέρξη θαη ηε ζάιαζζα
θαη γίλεηαη φιε ε πεξηνρή κία απέξαληε ρσκαηεξή. Δπηπιένλ κφιηο πέζνπλ νη πξψηεο
βξνρέο ηνπ θζηλνπψξνπ πξνρσξνχλ ζην θάςηκν ηνπο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηε
ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο ε νπνία γίλεηαη απνπληθηηθή ηδηαίηεξα φιεο εθείλεο ηηο εκέξεο,
αιιά ζηε ζπλέρεηα θαη ηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα. Μεηά απφ φια απηά, νη θάηνηθνη ηνπ
ηφπνπ, δήηεζαλ απφ ην Γήκν Φαηζηνχ λα επηιεθζεί ηεο θαηάζηαζεο δίλνληαο θίλεηξα
ζηνπο αγξφηεο έηζη ψζηε λα γίλεηαη ζπγθέληξσζε ησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ ηνπο ζε
εηδηθνχο ρψξνπο. Κάιεζαλ ινηπφλ ηνπο αγξφηεο, θαη ηνπο αλαθνίλσζαλ φηη, ηνλ πξψην
θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο ζα γίλεη κε εξγάηεο θαη κεραλήκαηα ηνπ Γήκνπ Φαηζηνχ, αιιά
κεηέπεηηα ηελ επζχλε ηεο θαζαξηφηεηαο ησλ ρψξσλ γχξσ απφ ηηο ζεξκνθεπηαθέο
θαιιηέξγεηεο ηνπο, ζα είλαη δηθή ηνπο. Μάιηζηα ηνπο εθίζηεζαλ πσο φπνηνο δελ
ζπκκνξθσζεί κε ηα λέα κέηξα, ζα επηβάιινληαη πςειά ρξεκαηηθά πξφζηηκα.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθνί αιιά θαη θηιφδνμνη.
Φαίλνληαη
πξαγκαηηθφηεηα, γηα ηνπο δηθνχο ηνπο ιφγνπο.

δηαιιαθηηθνί

ρσξίο

λα

είλαηζηελ

Δπηρεηξήκαηα
Θέινπλ λα ππάξρεη έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ αιιά ρσξίο λα δπζαξεζηεζνχλ θαη
μεζεθσζνχλ (ζηελαρσξεζνχλ) νη αγξφηεο.
– Δίλαη ππέξ ηεο θαζαξηφηεηαο ηεο πεξηνρήο γηαηί έηζη δελ ζα έρνπλ ελαληίνλ ηνπο
ηηο πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο θαη φινπο ηνπο επαηζζεηνπνηεκέλνπο θαηνίθνπο
ηεο πεξηνρήο.
ρφιηα
Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ ηφπνπ ηνπο.
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ΤΠΔΡ
ΚΑΣΟΗΚΟΗ, ΜΑΘΖΣΔ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ
Υαξαθηήξαο
Δπίκνλνη, ειάρηζηα δηαιιαθηηθνί, απειπηζκέλνη
Δπηρεηξήκαηα
- Δίλαη ππέξ ησλ πξνζηίκσλ απφ ην Γήκν γηαηί πηζηεχνπλ πσο ε ξχπαλζε γεληθφηεξα
ηνπ πεξηβάιινληνο, ην νπνίν είλαη ήδε επηβαξπκέλν απφ ηελ αιφγηζηε ρξήζε
θπηνθαξκάθσλ, επζχλεηαη θχξηα γηα ηηο αξξψζηηεο ησλ θαηνίθσλ. Εεηνχλ έλα πην πγηέο
πεξηβάιινλ γη' απηνχο θαη ηα παηδηά ηνπο.
ΜΑΓΑΕΑΣΟΡΔ
Υαξαθηήξαο
Σξαρηνί, θαζφινπ δηπισκάηεο
Δπηρεηξήκαηα
- Θεσξνχλ πσο ζα αλαβαζκηζηεί ε πεξηνρή ηνπο θαη ζίγνπξα ζα απμεζεί
ηνπξηζκφο έηζη θαη απηνί ζα έρνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε.

ν

ΕΧΑ (ΠΟΤΛΗΑ, ΦΗΓΗΑ, ΛΑΓΟΗ, θ. ά.)
- Πηζηεχνπλ πσο ε θαθή δηαρείξεζε ησλ ππνιεηκκάησλ θαη ε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ
ζηελ πεξηνρή επζχλνληαη γηα ηελ κείσζή ηνπο. Εεηνχλ ινηπφλ λα ιάβνπλ κέηξα γηα λα
κελ επέιζεη ε πιήξεο εμαθάληζή ηνπο.

ΚΑΣΑ
ΑΓΡΟΣΔ
Υαξαθηήξαο
Γπλακηθνί, επγεληθνί θαη πξνβιεκαηηζκέλνη γηα ηελ επηβίσζή ηνπο
Δπηρεηξήκαηα
– Ζ κεηαθνξά ησλ ππνιεηκκάησλ ζε εηδηθνχο ρψξνπο είλαη γη' απηνχο έλα επηπιένλ
θφζηνο, φπσο θαη ηα πξφζηηκα πνπ ζα ηνπο επηβιεζνχλ αλ δελ ζπκκνξθσζνχλ ζηα
κέηξα ηνπ Γήκνπ. Ήδε ην θφζηνο θαιιηέξγεηαο είλαη πάξα πνιχ πςειφ κε θίλδπλν
λα ζηακαηήζεη απηή ε δξαζηεξηφηεηα σο αζχκθνξε (έμνδα πεξηζζφηεξα απφ
έζνδα).
– Δπίζεο ππάξρνπλ πνιινί αγξφηεο νη νπνίνη δελ έρνπλ κέζν γηα λα ηα
κεηαθέξνπλ, αιιά θαη απηνί πνπ δηαζέηνπλ αγξνηηθφ ζα πξέπεη λα θάλνπλ πνιιά
δξνκνιφγηα κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηα έμνδα θαη λα
πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην πψο ζα κπνξέζνπλ λα δήζνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Εεηάλε
ινηπφλ απφ ην δήκν λα ηνπο δνζνχλ θίλεηξα γηα λα κπνξέζνπλ λα θέξνπλ εηο πέξαο
απηφ ην καθξχ ηαμίδη ηεο δσήο.
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ΛΤΖ
Αθνχ ρσξίζηεθαλ ηα παηδηά ζε νκάδεο (θάζε ηκήκα ζε δχν ηζάξηζκεο νκάδεο) ηνπο
δφζεθε ην ζελάξην λα ην κειεηήζνπλ. ηε ζπλέρεηα κεηά απφ θιήξσζε, κνηξάζηεθαλ νη
ξφινη ζε θάζε νκάδα. Σα παηδηά κειέηεζαλ γηα ιίγε ψξα ην ζελάξην θαη κεηά θάζε κία
έγξαθε ηα επηρεηξήκαηά ηεο γηα ηνλ αλ πξέπεη ν Γήκνο Φαηζηνχ λα επηβάιιεη πξφζηηκα
ζηνπο αγξφηεο γηα ηνλ θαζαξηζκφ ηεο πεξηνρήο θαη ηελ βειηίσζε δσήο ησλ θαηνίθσλ.
Δπηρεηξήκαηα ησλ Καηνίθσλ, Μαζεηώλ:
Δίκαζηε ππέξ ησλ πξνζηίκσλ γηαηί πηζηεχνπκε πσο ε ξχπαλζε ηεο αηκφζθαηξαο, ε
νπνία είλαη ήδε κεγάιε απφ ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ, επζχλεηαη θαη γηα ηηο αξξψζηηεο
ησλ θαηνίθσλ.
Εεηάκε έλα πην πγηέο πεξηβάιινλ γηα καο θαη γηα ηα παηδηά καο.
Με ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ηελ θαχζε ππνιεηκκάησλ θαη λάπινλ επηβαξχλεηαη ην
θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ δεκηνπξγψληαο έλα ζηξψκα ην νπνίν δελ αθήλεη ηε
ζεξκφηεηα λα θχγεη ζην ζχκπαλ.
Θα κπνξνχζαλ, ινηπφλ, νη αγξφηεο λα αλαθπθιψλνπλ ηα λάπινλ θαη λα θνκπνζηνπνηνχλ
ηα ππνιείκκαηα ησλ θπηψλ.
Σέινο πηζηεχνπκε πσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα κεηψζνπλ θαη ηε ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη
λα αζρνιεζνχλ κε βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο.
Δπηρεηξήκαηα Δπαγγεικαηηώλ:
Πηζηεχνπκε πσο αλ ν Γήκνο Φαηζηνχ νξίζεη ζπγθεθξηκέλνπο ρψξνπο γηα ηε
ζπγθέληξσζε ησλ γεσξγηθψλ ππνιεηκκάησλ νη πεξηζζφηεξνη αλ φρη φινη νη αγξφηεο ζα
ζπκκνξθσζνχλ έηζη ψζηε ν ηφπνο καο λα είλαη πην θαζαξφο θαη πγηεηλφο γηα φινπο καο.
Με ηελ ελέξγεηα απηή ζίγνπξα ζα αλέβεη θαη ε ηνπξηζηηθή θίλεζε ζηελ πεξηνρή καο θαη ε
αλάπηπμε ζηνλ ηφπν καο. Κη εκείο πξνζπαζνχκε λα δήζνπκε ηηο νηθνγέλεηεο καο απφ
ηα καγαδηά πνπ έρνπκε αιιά ν ηνπξηζκφο είλαη ειάρηζηνο θαη πηζηεχνπκε πσο έλαο
ιφγνο είλαη θαη νη ξχπνη πνπ ππάξρνπλ ζ' απηφλ ηνλ ηφπν.
Εεηάκε, ινηπφλ, απφ ηνπο αγξφηεο λα πξνβνχλ ζε πην νξζνινδηθή δηαρείξηζε ησλ
απνξξηκάησλ ηνπο απφ ηηο θαιιηέξγεηεο, αιιηψο ν Γήκνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο
ελέξγεηεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.
Αλ δελ ζπκκνξθσζνχλ νη αγξφηεο, ζα δηακαξηπξεζνχκε ζην Γήκν θαη ζα πξνβνχκε ζηε
δεκνζηνπνίεζε ηνπ ζέκαηνο κέζσ ησλ Μ. Μ. Δ.

Δπηρεηξήκαηα Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλώζεηο:
Ζ αηκφζθαηξα, ζηελ πεξηνρή καο, φπσο γλσξίδνπκε φινη καο είλαη ήδε πνιχ
επηβαξπκέλε απφ ηελ ρξήζε θπηνθαξκάθσλ θαη ηελ θαχζε ησλ γεσξγηθψλ
ππνιεηκκάησλ.
Εεηάκε απφ ην Γήκν λα βάιεη εηδηθνχο θάδνπο ζηελ εμνρή έηζη ψζηε λα κπνξνχλ νη
αγξφηεο λα πεηνχλ ηα λάπινλ εθεί θαη κε ην απνξξηκαηνθφξν ηνπ δήκνπ λα πεγαίλνπλ
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γηα αλαθχθισζε. Αθφκε θαιφ ζα ήηαλ λα ηνπνζεηεζνχλ θαη θάδνη θνκπνζηνπνίεζεο ζε
θάπνηα ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ή λα γίλεηαη θεληξηθή ζπιινγή θαη θνκπνζηνπνηήζε ηνπο κε
επηζηξνθή ησλ θφκπνζη ζηνπο αγξφηεο πνπ ζπλέβαιαλ ζ απηφ.
ζν γηα ηηο ζπζθεπαζίεο ησλ θπηνθαξκάθσλ ππάξρνπλ ήδε θάδνη ζηελ πεξηνρή φπνπ
κπνξνχλ λα ηα ζπγθεληξψλνπλ εθεί νη αγξφηεο γηα πεξαηηέξσ επεμεξγαζία.
Ηδαληθή ιχζε ζα απνηεινχζε, λα δνζνχλ θίλεηξα ζηνπο αγξφηεο, ψζηε λα εγθαηαιείςνπλ
ηηο κε ζπκβαηηθέο θαιιηέξγεηεο θαη λα αζρνιεζνχλ κε ηελ θαιιηέξγεηα βηνινγηθψλ
πξντφλησλ έηζη ψζηε λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε ρξήζε γεσξγηθψλ θαξκάθσλ.
Σέινο, ζα βνεζνχζε πνιχ θαη ε κεγηζηνπνίεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ εληφο θαη εθηφο
ησλ νηθηζκψλ κε άκεζε δελδξνθχηεπζε ηνπο (δεκηνπξγία πνιιψλ αιζπιιίσλ).
Δπηρεηξήκαηα ησλ Εώσλ:
πσο ζα έρεηε αληηιεθζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ πεξηνρή καο έρνπκε κεησζεί πάξα
πνιχ θαη ηείλνπκε πξνο εμαθάληζε. Γη' απηφ ινηπφλ δεηάκε απφ φινπο εζάο λα ιάβεηε ηα
κέηξα ζαο γηαηί απφ εκάο ηα δψα εμαξηάηαη θαη ε δηθή ζαο δσή. Θα έρεηε αθνχζεη
ζίγνπξα γηα ηηο ηξνθηθέο αιπζίδεο πνπ έηζη θαη ζπάζεη έλαο θξίθνο ραιάεη φιε ε
ηζνξξνπία ηεο γεο.
Εεηάκε ινηπφλ θη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη απφ ηηο ππεξεζίεο λα ιάβνπλ ηα κέηξα ηνπο
γηα λα ζσζνχκε φινη καο. ηακαηήζηε λα ρξεζηκνπνηείηε θπηνθάξκαθα γηαηί καο
δειεηεξηάδεηε απφ ηα ήδε δειεηεξηαζκέλα θπηά(ιφγσ θπηνθαξκάθσλ) πνπ καο δίλεηε
λα ηξψκε. Έηζη ηα πξντφληα πνπ ζαο παξέρνπκε (γάια, θξέαο θ. ι. π.) είλαη θη απηά κε
ππνιείκκαηα θπηνθαξκάθσλ νπφηε θη εκείο ζαο αληαπνδίδνπκε άζεια καο ηα
δειεηήξηα, κέζσ ηεο δηαηξνθήο ζαο.
Πξνζέμηε πνπ αθήλεηε ηα ζθνππίδηα ζαο γηαηί θάλεηε κεγάιν θαθφ αθφκε θαη ζηα
ζαιάζζηα πιάζκαηα. Σα λάηινλ ζξπκκαηίδνληαη κέζα ζηε ζάιαζζα, ηα ηξψλε ηα ςάξηα
ζεσξψληαο ηα πιαγθηφλ, κε επαθφινπζν ην ζάλαην ηνπο.
Σέινο, ν Γήκνο πξέπεη λα πάξεη απζηεξά κέηξα.
Δπηρεηξήκαηα Αγξνηώλ:
Γλσξίδνπκε πνιχ θαιά ην κεγάιν θαθφ πνπ πξνθαινχλ νη ελέξγεηεο καο ζην πεξηβάιινλ
αιιά δελ έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πεγαίλνπκε ηα ππνιείκκαηα ησλ ζεξκνθεπίσλ καο
ζε καθξηλέο απνζηάζεηο φπνπ ππάξρνπλ εηδηθνί ρψξνη γη' απηά. Ήδε ηα έμνδα
θαιιηέξγεηαο είλαη πάξα πνιχ πςειά θαη δελ κπνξνχκε λα επηβαξπλζνχκε θαη κε άιια.
Εεηάκε ινηπφλ απφ ην Γήκν λα πξαγκαηνπνηήζεη φιεο απηέο ηηο πξνηάζεηο ζαο, νη
νπνίεο ζα βνεζήζνπλ θη εκάο. Γπζηπρψο δελ είλαη ηφζν απιή ε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα
θαη επηπιένλ είλαη πνιπέμνδε. Αλ ν Γήκνο καο επηβάιιεη πξφζηηκα δελ ζα κπνξνχκε
λα αληαπεμέιζνπκε.

Δπηρεηξήκαηα Γεκάξρνπ θαη Γεκνηηθώλ πκβνύισλ:
Κη εκείο σο δεκνηηθή αξρή ζα πξνζπαζήζνπκε γηα ην θαιχηεξν ηνπ ηφπνπ καο.
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Δπηδίσμε καο ζα είλαη ε ζπιινγή θαη ζπλνιηθή επεμεξγαζία ησλ ππνιεηκκάησλ
θαιιηέξγεηαο ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν ηνπ Γήκνπ, θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ θνκπνζηνπνίεζε
ηνπο. Σν δε παξαγφκελν πξντφλ λα δηαλέκεηαη αλαινγηθά ζηνπο αγξφηεο. Έηζη ζα
θαηαθέξνπκε εθηφο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ νθέινπο, λα πεξηνξηζηεί ε ρξήζε ιηπαζκάησλ.
ζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ λάηινλ, ππάξρεη ήδε νξηζκέλνο ρψξνο ζπγθέληξσζεο
ζηελ πεξηνρή καο γηα πεξαηηέξσ αλαθχθισζε άξα νη αγξφηεο είλαη ππνρξεσκέλνη λα ηα
ζπγθεληξψλνπλ εθεί θαη φρη λα ηα θαηαζηξέθνπλ κέζσ ηεο θαχζεο. Δπίζεο γηα ηηο
ζπζθεπαζίεο ησλ θπηνθαξκάθσλ ππάξρνπλ ήδε θάδνη αλαθχθισζεο ζην ρσξηφ θαη έηζη
κπνξνχλ λα ηηο ζπγθεληξψλνπλ εθεί. πνηνο δεκφηεο –αγξφηεο δε ζπκκνξθσζεί ζηνπο
παξαπάλσ θαλφλεο ζα ηνπ επηβάιινληαη πξφζηηκα.
Παξάιιεια, ζα εηζεγεζνχκε ζην ππνπξγείν λα δψζεη νηθνλνκηθά θίλεηξα ζηνπο αγξφηεο
γηα βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο ελψ εκείο σο Γεκνηηθή αξρή ζα θξνληίζνπκε λα απμήζνπκε
ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ κε δελδξνθπηεχζεηο.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ: Σα παηδηά παξνπζίαζαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο γηα ηε ιχζε ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο.
Καηαλφεζαλ ην παηρλίδη ησλ ξφισλ θαη ην
επεμεξγάζηεθαλ φζν θαιχηεξα κπνξνχζαλ.
Καιιηεξγήζεθε ην πλεχκα ηεο
νκαδνζπλεξγαηηθήο θαη ηεο επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο κέζα απφ ζπδήηεζε ρσξίο ηελ
παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ. Σν δηθφ ηνπο ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο πξνβιήζεθαλ αμίεο
φπσο ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα, αιιειεγγχε.

Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Αιεγθάθε Γ. Διεπζεξία(Γ/ληξηα)
Μηραειίδνπ Γ. Αγγειηθή (Τπνδ/ληξηα)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΗΣΗΓΗΧΝ. «Γεκηνπξγία απηνθηλεηόδξνκνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
Οη

αξκφδηεο

ππεξεζίεο

γηα

ηα

νδηθά

έξγα,

απνθάζηζαλ

λα

πεξάζεη

έλαο

απηνθηλεηφδξνκνο κέζα απφ ρσξάθηα, φπνπ ππάξρνπλ ακπειψλεο θαη ειαηψλεο. Ο
απηνθηλεηφδξνκνο πξφθεηηαη λα αλνηρηεί δηφηη ν θεληξηθφο δξφκνο ηνπ ρσξηνχ είλαη
ζηελφο θαη επηθίλδπλνο γηα ην ιφγν φηη πεξλάεη αθξηβψο έμσ απφ ην ζρνιείν. Καηά ηελ
ηνπξηζηηθή πεξίνδν ππάξρεη κπνηηιηάξηζκα κε απνηέιεζκα λα θηλδπλεχνπλ νη καζεηέο
θαηά ηελ άθημε θαη θαηά ηελ απνρψξεζή ηνπο. ην δεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη
γηα ηελ έγθξηζε δηάλνημεο δξφκνπ, αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο (αλάινγα κε ην ξφιν
πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε (γηα εζάο) ιχζε.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθνί, έκπεηξνη, ηνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ςήθνπο.
Δπηρεηξήκαηα
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο απφ ηε κία, γηαηί θηλδπλεχνπλ ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ
 Χζηφζν δε ζέινπλ λα αληηκεησπίζνπλ πξφβιεκα κε ηνπο θαηνίθνπο πνπ είλαη θαηά, κε
ηνπο νηθνιφγνπο….
 Σνπο παξνπζηάδεη νινθιεξσκέλν ζρέδην (ζηνλ παιηφ δξφκν ζα γίλεη πεδφδξνκνο,
δεληξνθχηεπζε, παγθάθηα).

ΤΠΔΡ
ΓΟΝΔΗ
Υαξαθηήξαο
Αγρσκέλνη, επίκνλνη, θηιήζπρνη
Δπηρεηξήκαηα
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, λνηάδνληαη γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ηνπο.

ΓΑΚΑΛΟΗ
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Υαξαθηήξαο
Φνβηζκέλνη, απειπηζκέλνη, δηνξαηηθνί
Δπηρεηξήκαηα
 Τπέξ γηαηί δνπλ θαζεκεξηλά ηνλ θίλδπλν πνπ δηαηξέρνπλ νη καζεηέο ηνπο.
ΚΣΔΛ
Υαξαθηήξαο
Δθλεπξηζκέλνη
Δπηρεηξήκαηα


Υάλνπλ

πνιχηηκν

ρξφλν

εμαηηίαο

ηεο

ζηελφηεηαο

ηνπ

δξφκνπ

θαη

ηνπ

κπνηηιηαξίζκαηνο.

ΚΑΣΑ
ΔΣΗΑΣΟΡΑ
Υαξαθηήξαο
Καζφινπ δηπισκάηεο, θσλαθιάο
Δπηρεηξήκαηα
 Καηά ηεο θαηαζθεπήο λένπ δξφκνπ, γηαηί νη πεξαζηηθνί ηνπξίζηεο ηξψλε ζην
εζηηαηφξηφ ηνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππάξρσλ δξφκν.
ΞΔΝΟΓΟΥΟ
Υαξαθηήξαο
Πινχζηνο, επηηπρεκέλνο, ζέιεη λα έρεη κεγάιν θέξδνο ε επηρείξεζή ηνπ. Σν μελνδνρείν
ηνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην δξφκν πνπ ήδε ππάξρεη.
Δπηρεηξήκαηα
 Καηά, γηαηί πηζηεχεη φηη ζα ράζεη ηελ πειαηεία ηνπ, θαζψο ν λένο δξφκνο ζα πεξλά
έμσ απφ ην ρσξηφ θαη νη ηνπξίζηεο πην εχθνια ζα πεγαίλνπλ ζην δηπιαλφ παξαζαιάζζην
ρσξηφ.
ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
Υαξαθηήξαο
Γπλακηθφο, έρεη ζπνπδέο ζην πεξηβάιινλ. Αγαπάεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ
ηνπ θαη ζέιεη λα ην δηαθπιάμεη.
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Δπηρεηξήκαηα
 ζν θαηαζηξέθνληαη ρσξάθηα κε δέληξα κεηψλεηαη ην νμπγφλν.
ΑΓΡΟΣΖ
Υαξαθηήξαο
Οηθνγελεηάξρεο κε 2 παηδηά, απειπηζκέλνο
Δπηρεηξήκαηα
 Καηά, γηαηί ζέινπλ λα εθρεξζψζνπλ ηα ρσξάθηα ηνπ, ηε κνλαδηθή ηνπ πεξηνπζία. Απφ
απηά ζξέθεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΟΜΑΓΧΝ
ΓΖΜΑΡΥΟ: Θέινπκε λα θηηάμνπκε ην δξφκν γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ, γηαηί ν
άιινο δξφκνο είλαη ζηελφο θαη επηθίλδπλνο γηα ηα παηδηά. Δπίζεο θαηά ηελ ηνπξηζηηθή
πεξίνδν δεκηνπξγείηαη έλαο παληθφο.

ηαλ είλαη ζηελφο ν δξφκνο δελ κπνξνχλ λα

πεξάζνπλ ηα ιεσθνξεία ηνπ Κ. Σ. Δ. Λ. ηνλ παιηφ δξφκν ζα βάινπκε πεδνδξφκηα γηα
ηα παηδηά ζαο, ζα βάινπκε παγθάθηα, θνιψλεο κε θσο θαη ζα κπνξνχκε φινη καδί λα
θάλνπκε δεληξνθχηεπζε. Αλ ζα θηηάμνπκε ην δξφκν δε ζα ‟ρεηε πνιχ ηνπξηζκφ, αιιά
ζθεθηείηε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ζαο…
ΓΟΝΔΗ:

Δκείο ζέινπκε λα αλνηρηεί ν δξφκνο, γηαηί φηαλ ηα παηδηά καο ζέινπλ λα

πεξάζνπλ ην δξφκν γηα λα πάλε ζην ζπίηη ηνπο κπνξεί λα ηα ηξαθάξεη θάπνην
απηνθίλεην. Δπίζεο ζέινπκε λα γίλεη ν δξφκνο, γηαηί έρεη πνιιή θίλεζε θαη ηα παηδηά
πεξηκέλνπλ πνιιή ψξα γηα λα πεξάζνπλ απέλαληη….
ΓΑΚΑΛΟΗ:

Θέινπκε λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα λα πεξλάλε ηα παηδία κε αζθάιεηα.

Φνβφκαζηε κήπσο ράζνπκε ηε δνπιεηά καο ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη θάπνην αηχρεκα ζε
καζεηή καο. Αλ ζηε ζέζε ηνπ παιηνχ δξφκνπ θηηαρηεί πεδφδξνκνο, φπσο αθνχζακε, νη
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καδί κε καο ζα θπηέςνπκε δέληξα, ζα κάζνπλ λα ηα θξνληίδνπλ
θαη λα αγαπάλε ην πεξηβάιινλ. Σα παηδηά ζα έξρνληαη κφλα ηνπο ζην ζρνιείν θαη νη
γνλείο δε ζα θαζπζηεξνχλ ζηηο δνπιεηέο ηνπο.
ΚΣΔΛ:

ηαλ θηηαρηεί ν δξφκνο ζα κπνξνχκε λα κεηαθέξνπκε εχθνια πειάηεο.

Βαξεζήθακε λα ηξέκεη ε ςπρή καο φηαλ πεξλάκε κπξνζηά απφ ην ζρνιείν ησλ
Πηηζηδίσλ γηα λα κελ παηήζνπκε θαλέλα παηδί ή δψν. ηαλ ζα θηηαρηεί ν δξφκνο ζα
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κπνξνχκε λα πάκε πην γξήγνξα θαη πην εχθνια ζηα Μάηαια.

Οη πειάηεο καο ζα

ληψζνπλ αζθαιείο.
ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ:

Με ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ φιε ε παλίδα θαη ρισξίδα ηνπ

πεξηβάιινληνο ζα θαηαζηξαθεί.

Δπίζεο ηα δψα πνπ εμαθνινπζνχλ λα κέλνπλ ζηα

ρσξάθηα ζα βγαίλνπλ ζην δξφκν θαη νη νδεγνί ησλ απηνθηλήησλ ζα ηα παηνχλ. Απηφ έρεη
σο απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη θαζεκεξηλά ηα δψα ηνπ ρσξηνχ, εηδηθά ηελ ηνπξηζηηθή
πεξίνδν.

Καηφπηλ ζε κηα έληνλε θαηαηγίδα φιν ην ρσξηφ ζα ππνθέξεη απφ ηηο

πιεκκχξεο, ζα θαηαζηξαθνχλ ζπίηηα θαη ζα ραζνχλ δσέο, αθνχ δελ ππάξρνπλ ηα
δέληξα λα ζπγθξαηήζνπλ ηα νξκεηηθά λεξά. Αθφκα ην ρσξηφ έρεη πινχζηα ρσξάθηα,
αιιά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ ηα εδάθε απηά ζα ραζνχλ θαη καδί κ‟ απηά θαη ε
ηξνθή ησλ δψσλ.

Σέινο πνιινί αγξφηεο ζα ράζνπλ ηα εδάθε ηνπο, ζα ραζνχλ ηα

γεσξγηθά πξντφληα πνπ παξάγεη ην ρσξηφ θαη πνιινί άλζξσπνη δε ζα δνπιεχνπλ φπσο
παιηά.
ΞΔΝΟΓΟΥΟΗ: Γε ζέινπκε λα αλνίμεη ν δξφκνο γηαηί ζα ράζνπκε ηελ πειαηεία καο
επεηδή νη ηνπξίζηεο ζα πεγαίλνπλ πην εχθνια ζην δηπιαλφ παξαζαιάζζην ρσξηφ. Σα
ιεσθνξεία δε ζα ζηακαηνχλ ζην μελνδνρείν καο.
ΑΓΡΟΣΖ: Γε ζέινπκε λα γίλεη ν δξφκνο δηφηη ζα καο πάξνπλ ηα ρσξάθηα ηα νπνία
είλαη ε κφλε καο πεξηνπζία θη απφ απηά ηξέθνπκε ηελ νηθνγέλεηά καο θαη ηξεθφκαζηε θη
νη ίδηνη. Δπίζεο δε ζα κπνξνχκε λα θαιιηεξγήζνπκε γηα λα πάξνπκε ηα αγαζά πνπ
ρξεηαδφκαζηε, φπσο ιάδη, ειηέο θαη ρφξηα.
ΔΣΗΑΣΟΡΔ: Γε ζέινπκε λα θηηαρηεί ν δξφκνο, γηαηί ζα ράζνπκε ηε πειαηεία καο.
Μεηά δε ζα έρνπκε ιεθηά γηα λα πιεξψζνπκε ηα έμνδά καο, δε ζα έρνπκε θαγεηφ γηα ηα
παηδηά καο θαη ζα είκαζηε ζε δχζθνιε θαηάζηαζε. Γη‟ απηφ απαηηνχκε λα κε θηηαρηεί ν
δξφκνο, γηαηί καο δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα. Ζ πειαηεία καο ζα πάεη αιινχ. Σν
καγαδί καο ζα θιείζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα καο δηαιχζεηε. Απηή ε πξφηαζε καο θάλεη
έμσ θξελψλ.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ
Δμεγήζακε ζηα παηδηά ηη ζεκαίλεη παηρλίδη ξφισλ θαη κε πην ηξφπν ζα δνπιέςνπλ ηελ
εξγαζία. Με θιήξσζε ρσξίζηεθαλ ηα παηδηά ζε 8 νκάδεο ησλ 6 αηφκσλ (48 παηδηά

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

113

ζπλνιηθά) θαη αλέιαβαλ δξάζε. πλεξγάζηεθαλ άςνγα. Πήξαλ ζνβαξά ηνπο ξφινπο
ηνπο θαη μεθίλεζε ε δξάζε…
Αθνχ νινθιήξσζε ε θάζε νκάδα ηα επηρεηξήκαηά ηεο, πξνρσξήζακε ζηελ αλαθνίλσζή
ηνπο απφ ηνπο εθπξνζψπνπο θάζε νκάδαο.

Σα ππφινηπα παηδηά σο θάηνηθνη ηνπ

ρσξηνχ – ζ‟ απηή ηε θάζε ηνπ παηρληδηνχ – άθνπγαλ πξνζερηηθά ηη ηνπο έιεγαλ…Έπεηηα
απφ ηελ θαηάζεζε απφςεσλ – επηρεηξεκάησλ ησλ εθπξνζψπσλ θάζε νκάδαο θαη κε ηε
ζπδήηεζε – αληαιιαγή απφςεσλ,

θφβσλ, νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ απνθάζηζαλ ηε

δηάλνημε ηνπ δξόκνπ. Σν παηρλίδη ξφισλ ελζνπζίαζε θαη εμέπιεμε επράξηζηα ηα παηδηά
αιιά θη εκάο βιέπνληαο ηηο αληηδξάζεηο ηνπο θαη ηελ αληαπφθξηζή ηνπο.
Κάλνληαο έλα δηάινγν- ζπδήηεζε κε ηα παηδηά εθφζνλ είρε νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία
καο αλαθνίλσζαλ ηα παξαθάησ:
 «Μαο άξεζε πνιύ ην παηρλίδη ξόισλ, γηαηί θιεζήθακε λα αληηκεησπίζνπκε έλα
πξόβιεκα ηνπ ρσξηνύ καο κόλνη καο, ρσξίο ηε βνήζεηά ζαο»

 «Ήηαλ σξαία ζήκεξα, γηαηί ζπλεξγαζηήθακε κε παηδηά από όιεο ηηο ηάμεηο θαη ζηηο
νκάδεο καο κηινύζακε όινη θαη ιέγακε ηε γλώκε καο»

 «Μαο άξεζε ην παηρλίδη ξόισλ, γηαηί ζπλεξγαζηήθακε αξκνληθά, ρσξίο θαζαξίεο θαη
ηζαθσκνύο»

 «Μαο άξεζαλ νη εθπξόζσπνη, γηαηί κηινύζαλ όκνξθα, ρσξίο λα καιώλνπλ κεηαμύ
ηνπο θη έηζη ήηαλ εύθνιν λα θαηαιήμνπκε ζηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε θαζαξό κπαιό.
εβόηαλ ν έλαο ηελ άπνςε ηνπ άιινπ»

 «Θα ζέιακε λα μαλαζπκκεηέρνπκε ζε παηρλίδη ξόισλ»
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Κακαξηαλάθε Μαξία
Κάξγαηδεο Γεώξγηνο
Κνληάθε Αηθαηεξίλε
Κνζκά Μαξία
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ. «Γεκηνπξγία αηνιηθνύ
πάξθνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
‟ έλα θνληηλφ βνπλφ ηνπ ρσξηνχ πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί αηνιηθφ πάξθν. Κάπνηνη
αγξφηεο αληηδξνχλ επεηδή ζα θαηαπαηεζνχλ ηα ρσξάθηα ηνπο, θαζψο θαη ηα πνπιηά, ηα
νπνία θηλδπλεχνπλ απφ ηνπο θνληθνχο έιηθεο ησλ γελλεηξηψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, ζα
δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα σθειεζνχλ πνιινί άλεξγνη ηνπ ρσξηνχ θαη
ζα κεησζεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο ζα παξάγεηαη ξεχκα κε θπζηθφ ηξφπν.
Σν ζέκα ζα ζπδεηεζεί ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκαξρείνπ, παξνπζία ελφο
δεκνζηνγξάθνπ πνπ ζα θαιχπηεη ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Γήκαξρνο
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθφο, ήξεκνο, δηπισκάηεο. Γελ παίξλεη ζέζε ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα κελ ράζεη
ςήθνπο θαη είλαη δηαιιαθηηθφο.
Δπηρεηξήκαηα
Σάζζεηαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ αξθεί λα κελ ζίγνληαη ηα
ζπκθέξνληα ησλ αγξνηψλ.

Γεκνζηνγξάθνο
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθφο, αξηβίζηαο, πξνζπαζεί λα πξνθαιέζεη

έληαζε κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ

νκάδσλ κε ηηο εξσηήζεηο ηνπ.
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ΤΠΔΡ
Άλεξγνη θάηνηθνη
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλνη, δπλακηθνί, νηθνγελεηάξρεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζνβαξά νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα.
Δπηρεηξήκαηα
▪ Θα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.
▪ Θα ιπζνχλ ηα νηθνλνκηθά ηνπο πξνβιήκαηα.
▪ Θα σθειεζνχλ νηθνλνκηθά θαη άιιεο θνηλσληθέο νκάδεο ( π.ρ.
πεξηνρήο).

θαηαζηεκαηάξρεο

Οηθνιόγνη
Υαξαθηήξαο
Παξνξκεηηθνί, παζηαζκέλνη, αθηηβηζηέο θαη κνξθσκέλνη.
Δπηρεηξήκαηα
▪ Θα πεξηνξηζηεί ε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο.
▪ Θα αλαδσνγνλεζεί ην θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη ζα έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ πγεία
ησλ θαηνίθσλ.
Αγξόηεο
Υαξαθηήξαο
Οηθνγελεηάξρεο, θηιήζπρνη, ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ ηφπν ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα
▪ Θα ράζνπλ ηελ πεξηνπζία ηνπο, πνπ είλαη ε κνλαδηθή πεγή εζφδσλ ηνπο.
▪ Δίλαη ζπλαηζζεκαηηθά δεκέλνη κε ηα θηήκαηα (θιεξνλνκηά απφ παιαηφηεξεο γεληέο)
▪ Θα ράζνπλ πηζαλέο επηδνηήζεηο ησλ θαιιηεξγεηψλ ηνπο εμαηηίαο επξσπατθνχ
πξνγξάκκαηνο.
Πνπιηά
Υαξαθηήξαο
Φνβηζκέλα, απειπηζκέλα, αλήκπνξα.
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Δπηρεηξήκαηα
▪ Θα ράζνπλ ηηο θσιηέο ηνπο
▪ Θα αλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή φπνπ κέλνπλ γηα ρξφληα
▪ Κηλδπλεχεη άκεζα ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα.
Απνηειέζκαηα πδήηεζεο Παηδηώλ
Αθνχ ε θάζε νκάδα παξνπζίαζε ηα επηρεηξήκαηά ηεο, απνθάζηζαλ λα βξνπλ κηα θνηλή
ιχζε, φπνπ λα κε ζίγεηαη θαλελφο ην ζπκθέξνλ. Πξνηάζεθε ινηπφλ λα γίλεη ην αηνιηθφ
πάξθν κε ηελ πξνυπφζεζε λα βξίζθεηαη πην καθξηά απφ ηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή, φπνπ
δελ ππάξρνπλ θαιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο, νχηε θσιηέο πνπιηψλ.
Απνηειέζκαηα εξγαζίαο
Οη νκάδεο δελ ρσξίζηεθαλ ηπραία, αιιά ιάβακε ππφςελ δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο,
ηελ επίηεπμε νκνηνγέλεηαο, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθφηεηαο θαη ηελ πξνβνιή
ησλ πην δηζηαθηηθψλ παηδηψλ.
πκπεξάζκαηα
ην παηρλίδη ξφισλ ζπκκεηείραλ φια ηα παηδηά απφ φιεο ηηο ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ.
Αληηκεηψπηζαλ δπζθνιίεο ζηελ αλεχξεζε επηρεηξεκάησλ αιιά αληηκεησπίζηεθαλ κε ηελ
παξέκβαζή καο.

Βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηα επηρεηξεκαηνινγίαο

θαη ζηήξημεο ησλ

ζέζεψλ ηνπο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη έρνπλ πιήξσο θαηαλνήζεη ηε δηαδηθαζία
αληηπαξάζεζεο.

ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κεηά ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, νη

καζεηέο, έδεημαλ ηθαλνπνηεκέλνη θαη ελζνπζηαζκέλνη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Εεξβάθε Αηθαηεξίλε-καξάγδα
Σδαγθαξάθεο Μίλσαο
Αιακπάλνπ Βαζηιηθή
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1o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Καηαζθεπή παξαιηαθνύ
δξόκνπ ζηνλ Οηθηζκό Κόθθηλνπ Πύξγνπ Σπκπαθίνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
ηελ παξαιία ηνπ Κφθθηλνπ Πχξγνπ, πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο κεγάινο δξφκνο.
ηελ ίδηα παξαιία θάζε ρξφλν γελλάλε ηα απγά ηνπο νη ζαιάζζηεο ρειψλεο ΚαξέηαΚαξέηα. Ο δξφκνο ζα δψζεη ψζεζε ζηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο θαη ζα
δηεπθνιχλεη ηηο κεηαθηλήζεηο ησλ θαηνίθσλ, ζα θαηαζηξέςεη φκσο ηνλ βηφηνπν ηεο
ζαιάζζηαο ρειψλαο. Κάπνηνη θάηνηθνη, θπξίσο φζνη αζρνινχληαη κε ηα ηνπξηζηηθά
επαγγέικαηα ζπκθσλνχλ, ελψ άιινη δελ επηζπκνχλ λα αλνηρηεί ν δξφκνο.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ
Υαξαθηήξαο
Απζηεξφο αιιά θαη επγεληθφο. Απηφ πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη λα έρεη κε ην κέξνο ηνπ
ηνπο θαηνίθνπο γηα λα εμαζθαιίζεη ηε ζέζε ηνπ. Γη απηφ πξνζπαζεί λα ηα έρεη θαιά κε
φινπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Ο δξφκνο ζα δηεπθνιχλεη ηνπο θαηνίθνπο γηα εχθνιε πξφζβαζε ζηελ παξαιία.
 Θα αλαπηπρζεί ν ηνπξηζκφο. Θα βξνχκε ηξφπν λα πξνζηαηέςνπκε ηηο θσιηέο
ησλ ρεισλψλ.
ρφιηα
Βαζηθά ηνλ ελδηαθέξεη ε πξνζσπηθή ηνπ πξνβνιή θαη φρη ηφζν ε πξνζηαζία ηεο
ρειψλαο.

ΤΠΔΡ
ΞΔΝΟΓΟΥΟ
Υαξαθηήξαο
Δπηθνηλσληαθφο θαη δηπισκάηεο.
Δπηρεηξήκαηα
 Έρσ επελδχζεη πνιιά ρξήκαηα ζην μελνδνρείν.
 Ο δξφκνο ζα απμήζεη ηελ ηνπξηζηηθή θίλεζε.
 Θα επεθηείλσ ην μελνδνρείν κνπ.
ρφιηα
Σνλ ελδηαθέξεη ε αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο Μνλάδνο ηνπ θαη ην επί πιένλ θέξδνο.
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΣΑΒΔΡΝΑ
Υαξαθηήξαο
Απιντθφο θαη πεηζκαηάξεο ρσξίο νηθνινγηθέο αλεζπρίεο.
Δπηρεηξήκαηα




Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θνληεχσ λα θιείζσ ηελ ηαβέξλα.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ δξφκνπ ζα κνπ θέξεη πειάηεο.
Πξέπεη λα θνηηάμνπκε ηνλ ζπκθέξνλ ησλ αλζξψπσλ θαη φρη ησλ δψσλ.

ρφιηα
Γελ ππάξρνπλ νηθνινγηθέο επαηζζεζίεο. Σνλ ελδηαθέξεη ην θέξδνο.
ΑΝΔΡΓΟ
Υαξαθηήξαο
Οηθνγελεηάξρεο, απειπηζκέλνο θαη ζπκσκέλνο.
Δπηρεηξήκαηα
 Έρσ κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα δξφκνο είλαη κία επθαηξία λα βξσ δνπιεηά.
 Θα ζθεθηψ πξψηα ηα παηδηά κνπ πνπ δελ έρσ λα ηα ηαΐζσ.
 Γελ κε ελδηαθέξνπλ νη ρειψλεο.
ρφιηα
Δίλαη ζπκσκέλνο κε ηνλ Γήκαξρν θαη κε ηνπο Οηθνιφγνπο. Σνπο ζεσξεί βνιεκέλνπο θαη
λνκίδεη φηη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηηο ρειψλεο παξά γηα ηνπο άλεξγνπο.

ΚΑΣΑ
ΥΔΛΧΝΑ
Υαξαθηήξαο
Θπκσκέλε ζε θαηάζηαζε παληθνχ.
Δπηρεηξήκαηα
 Δίκαη ζηελαρσξεκέλε γηαηί νη άλζξσπνη είλαη πνιχ ζθιεξνί.
 Κάζε ρξφλν ράλσ ηα παηδηά κνπ.
 ην ηέινο δελ ζα έρσ ζπγγελείο.
 Δίκαη απεηινχκελν είδνο θαη πξέπεη λα κε πξνζηαηέςεηε.
ρφιηα
Έρεη απειπηζία θαη ζπκφ, θσλάδεη γηαηί θνβάηαη λα κε ράζεη ηα κηθξά ηεο.
ΟΗΚΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο
Γπλακηθφο, επγελήο κε σξαίν ιφγν.
Δπηρεηξήκαηα
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Οη ρειψλεο έρνπλ πνιινχο ερζξνχο θαη ρξεηάδνληαη πξνζηαζία.
Γελ ζθεθηφκαζηε κφλν ην νηθνλνκηθφ θέξδνο αιιά θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα
έρνπλ νη πξάμεηο καο ζην πεξηβάιινλ.
ην ρέξη καο είλαη λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά καο ηηο ζαιάζζηεο ρειψλεο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Οη νκάδεο απνθάζηζαλ φηη ζα ήηαλ θαιφ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο λα γίλεη ν
δξφκνο αιιά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα πξνζηαηεπηνχλ νη ρειψλεο.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Σα παηδηά πξνβιεκαηίζηεθαλ πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Έγηλαλ γηα ιίγν ελεξγνί
πνιίηεο θαη πήξαλ ζέζε ζηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Καηάιαβαλ φηη ππάξρνπλ
δηαθνξεηηθά θαη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα.

Γηαπίζησζαλ φηη ην νηθνλνκηθφ φθεινο

πνιιέο θνξέο κπνξεί λα θαηαζηξέςεη ηελ νκνξθηά πνπ καο ραξίδεη ε θχζε.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Καινγηαλλάθε Σηκνζέε
Σξηπνηζέξε Πεξζεθόλε
(Α1 θαη Α2 ηάμεηο)
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1o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Υηίζηκν ρνιείνπ ε Οξεηλό
Υσξηό Σεο Μεζζαξάο»
ΔΝΑΡΗΟ
Οη αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο γηα ην ρηίζηκν ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ
απνθάζηζαλ ηελ νηθνδφκεζε ελφο Γεκνηηθνχ ρνιείνπ ζε έλα νξεηλφ ρσξηφ ηεο
Μεζζαξάο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί έλα κεγάιν θνκκάηη
ρεξζαίαο έθηαζεο πνπ βξίζθεηαη δίπια ζε δάζνο αιιά θαη λα εθρεξζσζεί έλα κεγάιν
θνκκάηη ηνπ δάζνπο. θνπφο απηήο ηεο απφθαζεο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ θαηνίθσλ
ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη είλαη επί ην πιείζηνλ θηελνηξφθνη θαη γεσξγνί, κηαο θαη
αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά δπζθνιίεο κε ηε κεηαθνξά ησλ παηδηψλ ηνπο ζην
θνληηλφηεξν ζρνιείν πνπ βξίζθεηαη ζε απφζηαζε 30 ρκ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ
ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε απηνχ ηνπ έξγνπ, θάπνηνη ζπκθσλνχλ θαη θάπνηνη
δηαθσλνχλ. Αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηα ζαο (αλάινγα κε ην ξφιν πνπ έρεηε) θαη
πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε ιχζε.

ΤΠΔΡ
Γήκαξρνο- Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Υαξαθηήξαο: Άλζξσπνη επγεληθνί θαη θηιφδνμνη. Δίλαη δηπισκάηεο θαη θαινί αθξναηέο
γηα φινπο. Πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο γηαηί δελ ζέινπλ λα ράζνπλ ηνπο
ςήθνπο. Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο
ρσξίο λα ελδηαθέξνληαη νπζηαζηηθά γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο.
Δπηρεηξήκαηα: 1) Σν δεκνηηθφ ζρνιείν είλαη απαξαίηεην ζηελ πεξηνρή γηαηί έηζη, φρη
κφλν ζα πξνσζεζεί ε παηδεία, αιιά θαη νη θάηνηθνη ζα κείλνπλ επραξηζηεκέλνη κηαο θαη
ζα γιηηψλνπλ ρξήκαηα απφ ηηο βελδίλεο απφ ηηο θαζεκεξηλέο κεηαθνξέο.
2) Ο Γήκνο δελ ζα ρξεηαζηεί λα πιεξψζεη ρξήκαηα γηα λα βάιεη ιεσθνξείν λα κεηαθέξεη
ηνπο καζεηέο
3) Ζ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα νπνηνδήπνηε
έξγν.
Άλεξγνη Κάηνηθνη
Υαξαθηήξαο: Απειπηζκέλνη, έρνπλ λα ζξέςνπλ ηελ πνιπκειή νηθνγέλεηα ηνπο θαη
αλαδεηνχλ εξγαζία επεηγφλησο. Αληηπαζνχλ ηνπο νηθνιφγνπο θαη ηηο ππεξβνιέο ηνπο θαη
πηζηεχνπλ φηη ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε θχζε παξά γηα ηε δπζηπρία ησλ
αλζξψπσλ.
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Δπηρεηξήκαηα: 1) Ζ θαηαζθεπή ηνπ ζρνιείνπ ζα καο δψζεη ηελ επθαηξία λα θάλνπκε
πνιιά κεξνθάκαηα πνπ ζα καο απνθέξνπλ αξθεηά ρξήκαηα.
2) Γελ ζα ρξεηαζηεί λα πάκε ζε άιιε πεξηνρή γηα λα βξνχκε δνπιεηά. Με ηελ θαηαζθεπή
ηνπ ζρνιείνπ ζα κείλνπκε λα δνπιέςνπκε ζηνλ ηφπν καο.
Κηελνηξόθνη
Υαξαθηήξαο: Έρνπλ κεγάια θνπάδηα πνπ ρξεηάδνληαη θξνληίδα φιε κέξα θαη πξέπεη λα
ηα αθήλνπλ αθξφληηζηα γηα λα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν δχν θνξέο ηελ
εκέξα. Υάλνπλ πνιχηηκν ρξφλν θαζεκεξηλά κε απνηέιεζκα νη δνπιεηέο ηνπο λα κέλνπλ
πίζσ. Βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ην Ννκάξρε γηαηί ζεσξνχλ φηη δε δείρλεη ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ γηα ηα θαζεκεξηλά ηνπο πξνβιήκαηα.
Δπηρεηξήκαηα:

1) Θα θεξδίζνπκε ρξήκαηα απφ ηηο βελδίλεο πνπ πιεξψλνπκε

θαζεκεξηλά γηα ηελ κεηαθνξά ησλ παηδηψλ καο ζην ζρνιείν.
2) Θα κεησζεί ν θίλδπλνο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζην δξφκν θαζεκεξηλά.
3) Θα θεξδίζνπκε πνιχηηκν ρξφλν γηα λα αζρνιεζνχκε κε ηα δψα καο έηζη ψζηε λα
βγάινπκε πεξηζζφηεξν εηζφδεκα.

Αγξόηεο
Υαξαθηήξαο: Οηθνγελεηάξρεο, θηιήζπρνη πνιίηεο, αζρνινχληαη κε ηα ρσξάθηα ηνπο θαη
δελ έρνπλ ρξφλν λα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ηνπο ζην ζρνιείν θαζεκεξηλά. Γελ ηνπο
ελδηαθέξεη αλ ζα θνπνχλ ηα δέληξα παξά κφλν λα εμππεξεηεζνχλ νη ίδηνη.
Δπηρεηξήκαηα: 1) Σα πεξηζζφηεξα ρσξάθηα καο βξίζθνληαη θνληά ζην δάζνο θαη έηζη ζα
δηεπθνιπλζνχκε πάξα πνιχ κηαο θαη ζα πεγαίλνπκε ηα παηδηά καο ζην ζρνιείν πνπ ζα
είλαη δίπια ζηε δνπιεηά καο.
2) Θα θεξδίζνπκε ρξήκαηα κηαο θαη δελ ζα πιεξψλνπκε θαζεκεξηλά βελδίλεο γηα ηε
κεηαθνξά ησλ παηδηψλ καο.

ΚΑΣΑ
Πεξηθεξεηάξρεο
Υαξαθηήξαο:

Δίλαη δηνξαηηθφο,

δηπισκάηεο θαη έκπεηξνο πνιηηηθφο.

Έρεη

νινθιεξσκέλν ζρέδην γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο. θνπεχεη λα επελδχζεη ζηελ
αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ.
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Δπηρεηξήκαηα: 1) Σν ζρνιείν δελ είλαη ηφζν απαξαίηεην κηαο θαη ν δήκνο ζα κπνξνχζε
λα κηζζψζεη ιεσθνξείν γηα ηελ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ
2) Δίλαη ιάζνο λα θαηαζηξαθεί ην δάζνο θαη λα δπζθεκηζηεί ε πεξηθέξεηα απφ ηηο
πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο
3) Ζ δαζηθή απηή έθηαζε πξέπεη λα αμηνπνηεζεί σο ρψξνο αλαςπρήο θαη εμεξεχλεζεο
ρισξίδαο θαη παλίδαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ.
Οηθνιόγνη
Υαξαθηήξαο:

Δίλαη άλζξσπνη δπλακηθνί, κε ζπνπδέο θαη αγάπε γηα ην πεξηβάιινλ,

ελεκεξσκέλνη. Βξίζθνληαη ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο θηελνηξφθνπο θαη ηνπο γεσξγνχο γηαηί
πηζηεχνπλ φηη ηνπο ελδηαθέξνπλ κφλν ηα ζπκθέξνληα ηνπο θαη δελ λνηάδνληαη γηα ηελ
θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο.
Δπηρεηξήκαηα: 1) Σν έξγν απηφ ζα θαηαζηξέςεη νινθιεξσηηθά ην δάζνο
2) Θα εμαθαληζηνχλ θάπνηα ζπάληα είδε ρισξίδαο θαη παλίδαο
3) Ζ πνιηηεία πξέπεη λα δείμεη ππεπζπλφηεηα θαη επαηζζεζία.
Εώα
Υαξαθηήξαο:

Λππεκέλα θαη απειπηζκέλα.

Αληηπαζνχλ ην Γήκαξρν γηαηί δελ

απαγνξεχεη ηελ πινπνίεζε απηνχ ηνπ έξγνπ πνπ ζα ηνπο ζηεξήζεη ην ζπίηη ηνπο θαη ηελ
ηξνθή ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: 1) Θα ράζνπκε ην ζπίηη καο θαη έηζη ζα πξέπεη λα κεηαλαζηεχζνπκε ζε
άιια κέξε γηα λα θηηάμνπκε ηηο θσιηέο καο.
2) Γελ ζα βξίζθνπκε ηξνθή λα θάκε θαη ππάξρεη θίλδπλνο λα πεζάλνπκε.
Γέληξα
Υαξαθηήξαο: Δίλαη δπζηπρηζκέλα θαη πηθξακέλα πνπ ζα θνπνχλ. Λππνχληαη πνπ νη
άλζξσπνη δελ θαηαλννχλ ηε ζεκαζία απφ ηα νθέιε πνπ πξνζθέξνπλ ζην πεξηβάιινλ.
Πξνζπαζνχλ λα πείζνπλ ηνπο θαηνίθνπο πσο είλαη ζεκαληηθφηεξα απφ ην ζρνιείν.
Δπηρεηξήκαηα: 1) Δίκαζηε πνιχ ζεκαληηθά γηαηί πξνζθέξνπκε φ, ηη πην βαζηθφ ππάξρεη
ζηε γε, ην νμπγφλν.
2) πγθξαηνχκε κε ηηο ξίδεο καο ην λεξφ ηεο βξνρήο θαη απνθεχγνληαη νη πιεκκχξεο
3) Αλ θνπνχκε, ε αηκφζθαηξα ζα επηβαξπλζεί κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
4) Αλ θνπνχκε, πνιιά δψα πνπ βξίζθνπλ θαηαθχγην ζε εκάο ζα ράζνπλ ην ζπίηη ηνπο.
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πκπεξάζκαηα- ρόιηα
Σν παξαπάλσ παηρλίδη ξφισλ έγηλε ηηο δχν δηδαθηηθέο ψξεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ηεο
Γεπηέξαο θαη ηεο Σεηάξηεο ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο. πκκεηείρε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ
θαη ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε νκαδνζπλεξγαηηθή. Ζ ιχζε ζηελ νπνία
θαηέιεμαλ ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ έπεηηα απφ ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ήηαλ
ε κίζζσζε ιεσθνξείνπ απφ ην Γήκν. Έηζη, θαη νη θάηνηθνη ζα εμππεξεηεζνχλ θαη ην
δάζνο ζα ζσζεί.
Μέζα απφ ην παηρλίδη απηφ, νη καζεηέο έκαζαλ λα ζπλεξγάδνληαη αξκνληθά, λα επηλννχλ
θαη λα εθζέηνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα, λα θαιιηεξγνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, λα θαηαλννχλ
θαη λα εκβαζχλνπλ θαιχηεξα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα, λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα θαη
λα ζέβνληαη ηε γλψκε ησλ ππνινίπσλ, λα βειηηψλνληαη σο άλζξσπνη θαη σο καζεηέο,
λα ηεξνχλ βαζηθνχο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηέινο λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη λα
θηλεηνπνηεζνχλ ζε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. ια ηα παξαπάλσ επηηεχρζεθαλ κε
επράξηζην θαη δεκηνπξγηθφ ηξφπν.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Δπαγγειία Φξαγθνύιε
Υξπζνβαιάληε Σζηθξηηζάθε
(Β θαη Γ ηάμεηο)
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1o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Φσηηά ζην δαζάθη ηνπ
Αθξαζηά ζην Σπκπάθη, νινζρεξήο θαηαζηξνθή ηνπ θαη δεκηνπξγία
μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηε ζέζε ηνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
Πξηλ ιίγν θαηξφ μέζπαζε ππξθαγηά ζην δαζάθη ηνπ Αθξαζηά, θνληά ζην Σπκπάθη. Μφιηο
έζβεζε ε θσηηά μεθίλεζαλ νη ζπδεηήζεηο γηα ηελ αλαδάζσζε ηεο πεξηνρήο, φκσο
ζχληνκα παξνπζηάζηεθε κηα νκάδα απφ επηρεηξεκαηίεο - μελνδφρνπο πνπ θαηέζεζε
πξφηαζε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο ζχγρξνλεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή, φπνπ ζα πξνζειθχεη ρηιηάδεο ηνπξίζηεο θάζε ρξφλν.
Έζεζε σο
πξναπαηηνχκελν ηελ αγνξά ηεο πεξηνρήο φπνπ βξηζθφηαλ εγθαηεζηεκέλν ην αιζχιιην,
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνχλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηα
ζχγρξνλα μελνδνρεία. Μφιηο έγηλε γλσζηή ε πξφηαζε ησλ μελνδφρσλ δεκηνπξγήζεθαλ
νκάδεο απφ ππέξκαρνπο θαη πνιέκηνπο ηεο πξφηαζεο απηήο, θαηαζέηνληαο ε θάζε
νκάδα επηρεηξήκαηα γηα ηε δεκηνπξγία ή φρη ηνπ έξγνπ. Οη νκάδεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ,
εθηφο απφ ηελ νκάδα ησλ επηρεηξεκαηηψλ – μελνδφρσλ, είλαη νη αγξφηεο, νη θηελνηξφθνη,
νη πνιηηηθνί, νη νηθνιφγνη, νη θάηνηθνη θαη ηα δψα ηεο πεξηνρήο. ηε γεληθή ζπλέιεπζε
πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ πξφηαζε απηή, αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο θαη
πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε ιχζε.
ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΥΑΡΑΚΣΖΡΧΝ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΠΟΛΗΣΗΚΟΗ (ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ)
Υαξαθηήξαο: Δπγεληθνί θαη δηπισκάηεο. Σνπο αξέζεη λα κηιάλε πνιχ θαη λα δείρλνπλ φηη
έρνπλ ηδέεο πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ ηφπν ηνπο. Σνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ηηο
ςήθνπο ησλ ςεθνθφξσλ ηεο πεξηνρήο θαη γη' απηφ ην ιφγν ζέινπλ λα ζπκπεξηθέξνληαη
κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα: α) Σν μελνδνρείν ζα θέξεη αξθεηά ρξήκαηα ζηελ πεξηνρή β) Πνιινί
άλζξσπνη ζα βξνπλ δνπιεηέο γ) Ο ηφπνο καο ζα γίλεη γλσζηφο ζε άιια κέξε δ) Θα
θαηαζηξαθεί ην πεξηβάιινλ ε) Ζ πεξηνρή πξνζηαηεχεηαη απφ ην θξάηνο ζη) Οη άλζξσπνη
ηεο πεξηνρήο ζα ράζνπλ ηηο πεξηνπζίεο ηνπο.
ΚΑΣΟΗΚΟΗ
Υαξαθηήξαο: Οηθνγελεηάξρεο κε παηδηά πνπ ζέινπλ θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο γηα ηνπο
ίδηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Δίλαη νπδέηεξνη δηφηη απφ ηε κηα ζθέθηνληαη φηη ε
επέλδπζε απηή ζα θέξεη δνπιεηέο γηα ηνπο ίδηνπο θαη ηα παηδηά ηνπο, θαη απφ ηελ άιιε
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ζπκνχληαη ηα φκνξθα παηδηθά ρξφληα πνπ πέξαζαλ ζηελ πεξηνρή θαη επηζπκνχλ ηα
παηδηά ηνπο λα έρνπλ ηηο εκπεηξίεο πνπ νη ίδηνη είραλ απφ ην φκνξθν πεξηβάιινλ ηνπ
αιζπιιίνπ.
Δπηρεηξήκαηα: α) Θα κεγαιψζεη ην ρσξηφ καο β) Θα θαηαζηξαθεί ην δαζάθη γ) Θα
αλαπηπρζεί ν ηνπξηζκφο δ) Θα βξνχκε δνπιεηά ε) Γε ζα πεγαίλνπκε εθδξνκή κε ηα
παηδηά καο ζη) Θα ραζνχλ ηα δψα ηεο πεξηνρήο.

ΤΠΔΡ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΊΔ – ΞΔΝΟΓΟΥΟΗ
Υαξαθηήξαο: Φηιφδνμνη θαη απνθαζηζηηθνί άλζξσπνη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη ην θέξδνο.
Δίλαη απφηνκνη θαη κηινχλ κηα γιψζζα κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Σνπο αξέζεη λα
πξνβάιινπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο ηδέεο θαη ηελ νηθνλνκηθή δχλακε πνπ έρνπλ
ζπγθεληξψζεη απφ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο. Οξακαηίδνληαη έλα ζχλνιν απφ μελνδνρεία,
εζηηαηφξηα θαη θαθεηέξηεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη σο πφινο έιμεο γηα ρηιηάδεο ηνπξίζηεο.
Δπηρεηξήκαηα: α) Θα παίξλνπκε πνιιά ιεθηά απφ ηνπο ηνπξίζηεο β) Θα δηαθεκίζνπκε
ηνλ ηφπν καο γ) Οη ηνπξίζηεο ζα βγάδνπλ θσηνγξαθίεο δ) Οη άλζξσπνη ζα έξρνληαη ζην
μελνδνρείν θαη ζα μεθνπξάδνληαη ε) Θα θηηαρηνχλ νη δξφκνη ζη) Θα ζαο δψζνπκε
δνπιεηέο.

ΚΑΣΑ
ΑΓΡΟΣΔ
Υαξαθηήξαο:
θιεξαγσγεκέλνη θαη ηαιαηπσξεκέλνη άλζξσπνη, κε ηδηαίηεξα
αλεπηπγκέλε ηελ αγάπε γηα ηε δνπιεηά ηνπο θαη ηε θχζε. Γελ είλαη ηδηαίηεξα δηαιιαθηηθνί
δηφηη πηζηεχνπλ φηη απεηιείηαη ε πεξηνπζία ηνπο θαη θαη' επέθηαζε ε δσή ηνπο.
Βξίζθνληαη δηαξθψο ζε άκπλα θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ ηξφπνπο λα ζηακαηήζνπλ ηα
ζρέδηα ησλ επηρεηξεκαηηψλ.
Δπηρεηξήκαηα: α) Θα ράζνπκε ηηο πεξηνπζίεο καο β) Θα ράζνπκε ηηο δνπιεηέο καο γ) Γελ
ζα έρνπκε πνπ λα θαιιηεξγήζνπκε δ) Γελ ζα έρνπκε θαζαξφ νμπγφλν ε) Σα δσάθηα ζα
πεζάλνπλ ζη) Θα θαηαζηξαθεί ην πεξηβάιινλ δ) Γελ ζα θάλνπκε θαηλνχξγηεο
θαιιηέξγεηεο.
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟΗ
Υαξαθηήξαο: Απφηνκνη άλζξσπνη πνπ ππεξαζπίδνληαη κε καρεηηθφ ηξφπν ηηο απφςεηο
ηνπο. Έρνπλ ζπλεζίζεη ηε θπζηθή δσή θαη αγαπάλε ηελ εξεκία πνπ ηνπο δίλεη ε
ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ θηελνηξνθία. Έρνπλ έλαλ ηξφπν ζθέςεο θαη έθθξαζεο πνπ
δχζθνια κπνξεί λα ηνλ αληηθξνχζεη θάπνηνο. Γλσξίδνπλ φηη ε επέλδπζε απηή ζα ηνπο
αλαγθάζεη λα θχγνπλ απφ ηελ πεξηνρή, αθνχ δελ ζα έρνπλ κέξνο λα βφζθνπλ ηα
θνπάδηα ηνπο, θαη γη' απηφ ην ιφγν δελ ζέινπλ ζε θακηά πεξίπησζε λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Δπηρεηξήκαηα: α) Θα θαηαζηξαθεί ην δάζνο β) Σα δψα ζα ράζνπλ ην ζπίηη ηνπο γ) Σα
παηδηά δελ ζα πεγαίλνπλ εθδξνκέο δ) Θα πεζάλνπλ ηα δψα καο ε) Υσξίο ηα θπηά δελ ζα
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κπνξνχκε λα αλαζάλνπκε ζη) Υσξίο ην δαζάθη ε πεξηνρή ζα γίλεη πην άζρεκε δ) Θα
είκαζηε φινη ιππεκέλνη ε) Σα δψα δελ ζα έρνπλ λα θάλε.

ΟΗΚΟΛΟΓΟΗ
Υαξαθηήξαο: Μνξθσκέλνη άλζξσπνη πνπ ππεξαζπίδνληαη κε καρεηηθφ ηξφπν ηηο
απφςεηο ηνπο. Αγαπάλε ηε θχζε θαη ζεσξνχλ φηη ε ζεκαληηθφηεξε θιεξνλνκηά πνπ
κπνξνχλ λα αθήζνπλ ζηα παηδηά ηνπο είλαη έλα θαζαξφ πεξηβάιινλ. Γλσξίδνπλ ηνπο
λφκνπο θαη ηα πξνζηαηεπφκελα είδε ηεο πεξηνρήο θαη δελ δείρλνπλ δηαηεζεηκέλνη λα
ππνρσξήζνπλ θαη λα αθήζνπλ ηελ επέλδπζε λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Δπηρεηξήκαηα: α) Θα πεηάλε ζθνππίδηα ζην πεξηβάιινλ β) Οη άλζξσπνη δελ ζα
κπνξνχλ λα πεγαίλνπλ εθδξνκέο γ) Μπνξεί λα πάξεη λα θσηηά ην μελνδνρείν θαη λα θαεί
ε πεξηνρή δ) Σν μελνδνρείν ζα κνιχλεη ην πεξηβάιινλ ε) Γελ ζα ππάξρεη θαζαξφ
νμπγφλν ζη) Ζ ρειψλα θαξέηηα – θαξέηηα δελ ζα μαλαέξζεη ζηελ πεξηνρή δ) Θα ραζνχλ
ηα θπηά θαη ηα δψα ηεο πεξηνρήο.
ΕΧΑ
Υαξαθηήξαο: Σξνκαγκέλα θαη ζε θαηάζηαζε παληθνχ επεηδή γλσξίδνπλ φηη δελ ζα
κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ εάλ θαηαζθεπαζηεί ην μελνδνρείν.
Έρνπλ κάζεη λα
πξνζπαζνχλ λα επηβηψλνπλ ζπλέρεηα, γη‟ απηφ ην ιφγν δελ ζέινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηηο
πξνζπάζεηέο ηνπο. Φνβνχληαη φκσο ηνπο αλζξψπνπο γηαηί ηα θαθνκεηαρεηξίδνληαη
ζπλέρεηα θαη ηα δηψρλνπλ απφ ηα ζπίηηα ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: α) Γελ ζα έρνπκε λα θάκε β) Θα πεζάλνπκε γ) Θα ράζνπκε ην ζπίηη καο
δ) Γελ ζα κπνξνχκε λα γελλήζνπκε ε) Γελ ζα έρνπκε θαζαξφ αέξα ζη) Οη άλζξσπνη ζα
καο πεηξάδνπλ θαη ζα αλαγθαζηνχκε λα θχγνπκε.
ΓΗΓΑΚΣΗΚΔ ΔΝΔΡΓΔΗΔ
Δπηγξακκαηηθά νη δηδαθηηθέο ελέξγεηεο πνπ αθνινπζήζεθαλ ήηαλ νη εμήο:
Παξνπζίαζε ηνπ ζελαξίνπ ζηνπο καζεηέο. αθήο δηαηχπσζε ηεο ζηνρνζεζίαο.
πδήηεζε ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ ζπλεπεηψλ πνπ ζα έρεη ε
πξαγκαηνπνίεζε ηεο πξφηαζεο. Υσξηζκφο ζε νκάδεο αλάινγα κε ηνπο ξφινπο.
Καηακεξηζκφο επζπλψλ ζε θάζε νκάδα ( π.ρ. γξακκαηέαο, ζπληνληζηήο θ. η. ι.). Υξήζε
ηεο ηερληθήο ηεο ηδενζχειιαο φπνπ νη καζεηέο αλαθέξνπλ ιέμεηο θαη έλλνηεο πνπ
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο.
Αλαδήηεζε
πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα. Πξνζπάζεηα γηα δεκηνπξγία επηρεηξεκάησλ πνπ είλαη ππέξ ή
θαηά ηεο πξφηαζεο, αλάινγα κε ην ξφιν θάζε νκάδαο. Γεκηνπξγία αθίζαο αλάινγα κε
ην ξφιν θάζε νκάδαο. Παξνπζίαζε ηνπ έξγνπ θάζε νκάδαο θαη δηαηχπσζε πξφηαζεο
αλάινγα κε ηελ θάζε νκάδα. Πξνεηνηκαζία, ζπκθσλία γηα ηνπο φξνπο ηνπ ληηκπέηη θαη
δηεμαγσγή ηνπ. Φεθνθνξία θαη δηαηχπσζε ηεο ηειηθήο πξφηαζεο απφ ην ζχλνιν ησλ
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καζεηψλ. πδήηεζε θαη δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα ηνπο ηξφπνπο βειηίσζεο ηεο
πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
Ζ θνηλή πξφηαζε ησλ καζεηψλ ήηαλ λα αλαδαζσζεί ην δάζνο θαη λα δεκηνπξγεζνχλ νη
ππνδνκέο πνπ πξφηεηλαλ νη μελνδφρνη ζηνπο δηπιαλνχο νηθηζκνχο. Έγηλε πξφηαζε λα
δεκηνπξγεζεί έλαο βαηφο δξφκνο πνπ ζα ελψλεη ηνπο δηπιαλνχο νηθηζκνχο κε ην
αιζχιιην, ελψ πξνηάζεθε λα ρσξνζεηεζεί ε πεξηνρή. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο
ππήξμαλ πξνηάζεηο φπνπ δηαηππσλφηαλ ζαθψο ε βνχιεζε ησλ καζεηψλ νη
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηελ πεξηνρή λα ζέβνληαη ηε ρισξίδα θαη ηελ
παλίδα ηεο πεξηνρήο, θαζψο θαη ηηο ππάξρνπζεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. Χο ηειηθφ
ζπκπέξαζκα πξνηάζεθε λα βειηησζεί ην νδηθφ δίθηπν θαη νη νηθηζκνί ηνπ Σπκπαθίνπ, ηνπ
Κφθθηλνπ Πχξγνπ, ηνπ Κακειαξίνπ θαη ηνπ Καιακαθίνπ λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια γηα
ηε θηινμελία ησλ ηνπξηζηψλ πνπ ζα έξρνληαη ζηελ πεξηνρή καο. Μάιηζηα ζέιεζαλ λα
δεκηνπξγήζνπλ κηα αθίζα πνπ ζα ζπγθέληξσλε πεξηιεπηηθά ηηο πξνηάζεηο ηνπο θαη ζα
παξνπζηαδφηαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Γπζηπρψο φκσο, ιφγσ έιιεηςεο ρξφλνπ, δελ
πξαγκαηνπνηήζεθε.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΡΑΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο επηθξάηεζε ακνηβαίν θιίκα ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθήο
άπνςεο ησλ καζεηψλ, φπνηε απηή εθθξάδνληαλ κέζα απφ ηηο παξαπάλσ
δξαζηεξηφηεηεο. ζε ψξα νη καζεηέο εξγάδνληαλ ππήξρε δηάρπηνο ν ελζνπζηαζκφο γηα
ην ζέκα θαη ηε δηαδηθαζία. Οη καζεηέο έκαζαλ λα αθνχλ θαη λα ζέβνληαη ηνπο
ζπλνκηιεηέο ηνπο, λα θαηαιαβαίλνπλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ ιέεη θάπνηνο ζπκκαζεηήο
ηνπο θαη λα πξνζπαζνχλ λα ηα αληηθξνχζνπλ κε ινγηθά επηρεηξήκαηα. Δλ θαηαθιείδη,
έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο, νη καζεηέο πξφηεηλαλ θαη άιια ζέκαηα ηα
νπνία έρνπλ απαζρνιήζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο (π.ρ. Πνιηηηθφ Αεξνδξφκην
Σπκπαθίνπ, Ληκάλη ηνπ Νφηνπ, ηα ρεκηθά ηεο πξίαο θ.η.ι.) πξνθεηκέλνπ λα ηεζνχλ ζε
επεμεξγαζία, λα ηα γλσξίζνπλ θαιχηεξα θαη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο θαη
ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Αλαγλσζηάθεο Γηώξγνο
Παξαδεηζάλνο Παληειήο
(Γ1 & Γ2 ηάμεηο)
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1o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Υηίζηκν Ξελνδνρείνπ θνληά
ζηε ζάιαζζα»
ΔΝΑΡΗΟ
ηελ πεξηνρή καο πξφθεηηαη λα ρηηζηεί κηα μελνδνρεηαθή κνλάδα θνληά ζηε ζάιαζζα, ζε έλα
ζεκείν πνπ δελ ππήξρε ηίπνηα κέρξη πξφηηλνο. Γεληθά ην ρσξηφ έρεη κεησκέλε ηνπξηζηηθή
θίλεζε θαη ε κνλάδα πξφθεηηαη λα ηελ απμήζεη θαηαθφξπθα.

ΤΠΔΡ
Υαξαθηήξεο:
Κάηνηθνη πεξηνρήο: Αλεζπρνχλ γηα ηα απμαλφκελα πνζνζηά αλεξγίαο ζηελ πεξηνρή
θαη είλαη ζε δχζθνιε θαηάζηαζε. Πηζηεχνπλ πσο ζα κπνξνχζε λα αμηνπνηεζεί ηνπξηζηηθά ν
ηφπνο ηνπο θαη λα επελδπζνχλ ρξήκαηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο δνζνχλ επθαηξίεο.
Καηαζηεκαηάξρεο πεξηνρήο: Βιέπνπλ ηελ θίλεζε ζηα καγαδηά ηνπο λα αθνινπζεί
πησηηθή πνξεία. Πνιινί απ‟ απηνχο είλαη έηνηκνη λα βάινπλ ινπθέην ζηα θαηαζηήκαηά ηνπο,
ιφγσ ησλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ.
Δπελδπηήο (Ηδηνθηήηεο μελνδνρείνπ): Δίλαη έηνηκνο λα επελδχζεη πνιιά ρξήκαηα,
ψζηε λα δεκηνπξγήζεη κηα ζχγρξνλε μελνδνρεηαθή κνλάδα. Δίλαη ε πξψηε θνξά πνπ ζα
αζρνιεζεί κε ηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ θαη δελ έρεη ζρεηηθή εκπεηξία.
Δπηρεηξήκαηα:

Ο ηφπνο ζα αλαβαζκηζηεί θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο.

Σν ηνπξηζηηθά καγαδηά ζα επσθειεζνχλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζηελ
πεξηνρή.

Ζ πεξηνρή ζα αμηνπνηεζεί θαη άξα ζα γίλνπλ έξγα πνπ ζα βειηηψζνπλ ηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ πνιηηψλ.

ΚΑΣΑ
Υαξαθηήξεο:
Οηθνιόγνη: Θεσξνχλ φηη ε θπζηθή νκνξθηά ηνπ ηφπνπ δελ πξέπεη λα αιινησζεί κε
θαλέλαλ ηξφπν θαη είλαη αληίζεηνη ζε νπνηαδήπνηε θίλεζε κπνξεί λα βιάςεη ηα
νηθνζπζηήκαηα ηεο πεξηνρήο θαη λα δηαηαξάμεη ηε θπζηθή ηζνξξνπία.
Δπηρεηξήκαηα:

Θα ππάξμεη θαηαζηξνθή ησλ νηθνζπζηεκάησλ ζηελ πεξηνρή, πνπ κέρξη
πξφηηλνο δε δερφηαλ επηζθέςεηο απφ κεγάιεο θαη νξγαλσκέλεο νκάδεο ηνπξηζηψλ.

Γελ έρεη γίλεη ζσζηφο ζρεδηαζκφο θαη ηα ιχκαηα ηνπ μελνδνρείνπ ζα
πεγαίλνπλ ζηε ζάιαζζα, κε απνηέιεζκα λα δηαηαξαρηεί θαη ην ζαιάζζην
νηθνζχζηεκα.
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 Ο ρψξνο κπνξεί λα αμηνπνηεζεί δηαθνξεηηθά, λα γίλεη κηα κηθξφηεξε
μελνδνρεηαθή κνλάδα θαη λα δεκηνπξγεζνχλ πάξθα γχξσ ηεο.
 Θα ππάξρεη ζεκαληηθή ερνξχπαλζε ζηελ πεξηνρή θαη ζα απμεζεί ν φγθνο ησλ
ζθνππηδηψλ.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Υαξαθηήξεο:
Σνπηθή απηνδηνίθεζε: Θέινπλ λα αλαβαζκηζηεί ε πεξηνρή ηνπο, γηαηί απηφ ζεκαίλεη
θαη πξνβνιή γηα ηνπο ίδηνπο, φκσο πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο θαη ν ξφινο ηνπο
είλαη δηπισκαηηθφο. Θεσξνχλ φηη ην μελνδνρείν ζα θάλεη πνιχ θαιφ ζηελ πεξηνρή θαη είλαη
έηνηκνη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ρξπζή ηνκή θαη λα ρηηζηεί ηειηθά.
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα πξαγκαηνπνηεζεί αχμεζε ησλ εξγαδφκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο,
γηα λα κελ επηβαξπλζεί ε πεξηνρή.
 Θα γίλεη άκεζε ζχλδεζε ηνπ μελνδνρείνπ κε ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ.
 Θα δεκηνπξγεζνχλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή πάξθα θαη ρψξνη πξάζηλνπ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Μεηά απφ ζπδήηεζε, αθνχζηεθαλ θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ θξίζεθαλ ηθαλνπνηεηηθέο απφ
φιεο ηηο πιεπξέο θαη απνθαζίζηεθε λα πξνρσξήζεη ην ρηίζηκν ηεο μελνδνρεηαθήο κνλάδαο. Ο
Γήκαξρνο δεζκεχηεθε φηη ζα απμήζεη ην πξνζσπηθφ θαζαξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή, θαηά ηηο
πεξηφδνπο αηρκήο, αιιά θαη φηη ην μελνδνρείν ζα ζπλδεζεί απφ ηελ πξψηε κέξα ιεηηνπξγίαο
ηνπ κε ηνλ βηνινγηθφ θαζαξηζκφ. Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο θαη νη νηθνιφγνη απνθάζηζαλ λα
ζπλεξγαζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα ζρεκαηίζνπλ νκάδεο πεξηθξνχξεζεο, νη νπνίεο ζα
πξαγκαηνπνηνχλ ειέγρνπο γηα ηε ζσζηή ζπκπεξηθνξά ησλ ηνπξηζηψλ απέλαληη ζην θπζηθφ
πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο. Σέινο, ν μελνδφρνο δεζκεχηεθε φηη ζα δεκηνπξγήζεη πάξθα θαη
ρψξνπο πξάζηλνπ ζηε κνλάδα, ελψ δέρηεθε ηελ πξφηαζε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ
θαηαζθεπή ηνπ μελνδνρείνπ πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ελαιιαθηηθέο- νηθνινγηθέο
κνξθέο ελέξγεηαο.
Τπεύζπλε Γαζθάια: Παπαιαδάξνπ Διεπζεξία
(Σ ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Απαξαίηεηε ε δώλε αζθαιείαο»
ΔΝΑΡΗΟ
Μία νηθνγέλεηα (παηέξαο, κεηέξα θαη 2 παηδηά, έλα θνξίηζη θαη έλα αγφξη) εηνηκάδεηαη λα
ηαμηδέςεη απφ ηα Βνξίδηα ζην Ρέζπκλν, έλα αξθεηά κεγάιν ηαμίδη κε ην απηνθίλεηφ ηεο.
Μφιηο μεθηλνχλ ε θφξε θνξάεη ηε δψλε ηεο. Ο αδεξθφο ηεο ηελ θνξντδεχεη φηη δελ
ρξεηάδεηαη ε δψλε γηαηί ν κπακπάο, πνπ νδεγάεη είλαη πνιχ θαιφο νδεγφο. Ο κπακπάο
επηβξαβεχεη ην γην ηνπ θαη απνδνθηκάδεη ηελ θίλεζε ηεο θφξεο ηνπ. Ζ κακά, πνπ είλαη
θαη απηή ζην απηνθίλεην, πξνζπαζεί λα κελ ππνβηβάζεη ζηα κάηηα ησ παηδηψλ ηελ
άπνςε ηνπ άληξα ηεο αιιά επηβξαβεχεη ηελ θίλεζε ηεο θφξεο ηεο

ΤΠΔΡ
ΚΟΡΖ
Υαξαθηήξαο:
Δπγεληθή, θαινζπλάηε, κε κεγάιε αγάπε θαη πξνο ηνπο δχν γνλείο ηεο. Καιή
καζήηξηα, ήζπρν παηδί κε κεγάιε αγάπε πξνο ηε δαζθάια ηεο θαη φζα ηεο καζαίλεη.
Δπηρεηξήκαηα:


ην ζρνιείν ζηα πιαίζηα ηεο Κπθινθνξηαθήο Αγσγήο, έκαζαλ ην πφζν

απαξαίηεηε είλαη ε δψλε αζθαιείαο ζηα απηνθίλεηά καο.


Φνβάηαη γηα ηελ αζθάιεηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηεο θαηά ηε

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, θαη κάιηζηα ελφο ηφζν κεγάινπ, θαζψο ιίγεο θνξέο έρεη
ηαμηδέςεη εθηφο ηνπ κφληκνπ ηφπνπ θαηνηθίαο ηεο, ηα Βνξίδηα.


Αλαθέξεη παξαδείγκαηα απφ γλσζηνχο ηεο αιιά θαη κία θνξά, πνπ ήηαλ

κέζα ζην απηνθίλεην θαη θάπνην άιιν φρεκα ηνπο ηξάθαξε απφ πίζσ, κε
απνηέιεζκα λα ρηππήζεη ην θεθάιη ηεο ζην κπξνζηηλφ θάζηζκα.

ΚΑΣΑ
ΠΑΣΔΡΑ
Υαξαθηήξαο:
Αγαπάεη πνιχ ηα παηδηά θαη ηε γπλαίθα ηνπ, νηθνγελεηάξρεο. Τπεξφπηεο φζνλ
αθνξά ηηο ηθαλφηεηέο ηνπ ζηελ νδήγεζε.
Δπηρεηξήκαηα:
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 Θεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ ηθαλφηαην θαη πνιχ πξνζεθηηθφ θαη έκπεηξν νδεγφ, ψζηε
λα κπνξεί λα αληαπεμέιζεη ζε νπνηαδήπνηε πξφθιεζε, πνπ κπνξεί λα εκθαληζηεί
ζην δξφκν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.


Ακθηζβεηεί απηά πνπ καζαίλνπλ ζην ζρνιείν, φζνλ αθνξά ηε δψλε αζθαιείαο,
θαζψο ζεσξεί φηη δελ είλαη απαξαίηεηε αλ νδεγάο ζσζηά, αιιά θαη ζε
πεξίπησζε νδηθνχ αηπρήκαηνο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα,
νδεγψληαο ζε ηξαπκαηηζκφ, θαζψο ην απηνθίλεηφ ηνπ δελ έρεη αεξφζαθθνπο.
ΓΗΟ
Υαξαθηήξαο:

Εσεξφο, κεγάιε αδπλακία ζηνλ παηέξα ηνπ, επηδεηάεη ηελ αγάπε θαη ηελ
απνδνρή ηνπ. Μέηξηνο καζεηήο, δελ παξαθνινπζεί ηδηαίηεξα ζηε ζρνιηθή αίζνπζα.
Δπηρεηξήκαηα:
 Ο κπακπάο κνπ είλαη πνιχ θαιφο νδεγφο θαη δελ ρξεηάδεηαη λα θνξάσ δψλε
αζθαιείαο, φηαλ νδεγάεη απηφο.
 Οη θαλφλεο αζθαιείαο γηα ην απηνθίλεην είλαη γηα απηνχο, πνπ δελ μέξνπλ λα
νδεγνχλ ζσζηά.
 Δίκαη άληξαο θαη νη άληξεο δελ θνξάλε δψλε, απηά είλαη γηα ηηο γπλαίθεο θαη ηα
θνξηηζάθηα.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΜΖΣΔΡΑ
Υαξαθηήξαο:
Δπγεληθή, θηιήζπρε, ππνηαγκέλε ζηα ζέισ ηνπ άληξα ηεο. Αγαπάεη πνιχ ηα
παηδηά ηεο θαη πξνζέρεη πνιχ ηελ αζθάιεηά ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα:


Ο άληξαο ηεο είλαη θαιφο νδεγφο θαη δελ πξέπεη λα ηνλ ακθηζβεηνχλ ηα

παηδηά ηεο.


Καιφ είλαη λα θνξάκε ηε δψλε αζθαιείαο αιιά δελ είλαη θαη απαξαίηεην,

φπνηνο ζέιεη ηε θνξάεη θαη φπνηνο δε ζέιεη, φρη.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ξφισλ θαη νη ραξαθηήξεο, πνπ κνηξάζηεθαλ ζηα παηδηά
είλαη πξνζαξκνζκέλνη γηα καζεηέο Α δεκνηηθνχ, κε απιά ιφγηα, έηζη ψζηε κέζα απφ
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θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη κφλνη ηνπο κέζα απφ
ην δηάινγν λα θαηαιήμνπλ ζηα δηθά ηνπο ζπκπεξάζκαηα.
Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ εληφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο,
νη καζεηέο ρξεζηκνπνηψληαο θπξίσο ηα επηρεηξήκαηα πνπ ηνπο δφζεθαλ, θαηέιεμαλ ζε
κία κέζε ιχζε.

Θεψξεζαλ πσο ε ζηάζε ηεο κεηέξαο ήηαλ ε πην ζσζηή αιιά

επηδερφηαλ θαη θάπνηεο βειηηψζεηο. Έηζη ππνζηήξημαλ πσο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα
έπξεπε λα ζίμνπλ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ παηέξα σο νδεγνχ θαη λα θαηαιήμνπλ ηα ίδηα ηνπ ηα
παηδηά λα ηνλ πξνζβάιινπλ, αιιά ζπκθψλεζαλ φινη πσο ε δψλε αζθαιείαο ζψδεη δσέο
θαη είλαη απαξαίηεηε ζε θάζε ηαμίδη καο, άξα ζαλ κηθξά παηδηά ζα πξέπεη λα εμεγήζνπκε
ζηνπο γνλείο καο πσο θνξάκε ηε δψλε αζθαιείαο φρη επεηδή δελ ηνπο έρνπκε
εκπηζηνζχλε αιιά γηαηί είλαη γηα φινπο απαξαίηεηε. Μάιηζηα ζεψξεζαλ πσο έζησ κε
δηθά ηνπο ιφγηα ζα πξέπεη θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο γνλείο ηνπο λα ηνπο πείζνπλ λα θνξάλε
θαη νη ίδηνη ηε δψλε ηνπο.
Μέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ θαη κάιηζηα ην ζπγθεθξηκέλν απαζρνιεζήθακε κε
έλα ζέκα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ καζεηψλ, κία πάγηα ηαθηηθή ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο,
ηελ νπνία βηψλνπλ, φπσο είρα θαηαιάβεη απφ πξσζχζηεξεο ζπδεηήζεηο καο. Ζ επηηπρία
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παηρληδηνχ ξφισλ είλαη φηη ηα παηδηά αλαζεψξεζαλ ηηο πξσζχζηεξεο
αληηιήςεηο ηνπο θαη ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηη είλαη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο ζηε ζπγθεθξηκέλε
πεξίπησζε. Μέζα απφ ηέηνηεο δξάζεηο νη καζεηέο απνθηνχλ εζηθέο αμίεο θαη θξηηηθφ
ραξαθηήξα.

Τπεύζπλε Γαζθάια: καξνπνύινπ Αηθαηεξίλε
(Α ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ «Γεκηνπξγία Οδηθνύ δηθηύνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
Τπάξρεη κία πξφηαζε λα δεκηνπξγεζεί έλαο θαηλνχξηνο δξφκνο ν νπνίνο ζα ελψλεη ηελ
πφιε κε έλα δηπιαλφ ρσξηφ. Απηφο ν δξφκνο ζα αληηθαηαζηήζεη ηνλ παιηφ,
πεξηθεξεηαθφ, γεκάην θηλδχλνπο δξφκν. Απφ ηε κηα πιεπξά, ε κεηαθίλεζε ησλ θαηνίθσλ
ζα γίλεηαη κε αζθαιέζηεξν, επθνιφηεξν θαη ηαρχηεξν ηξφπν. Απφ ηελ άιιε πιεπξα,
φκσο, γηα ηελ δεκηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νδηθνχ δηθηχνπ ζα πξέπεη λα θαηαζηξαθεί
έλα κέξνο ηεο ρισξίδαο ηνπ ηφπνπ απηνχ.

ΤΠΔΡ
Ο δήκαξρνο ηεο πφιεο είλαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ δξφκνπ. Θεσξεί φηη κφλν νθέιε
κπνξεί λα πξνζθέξεη ην έξγν απηφ ζηελ πφιε. Ζ γξήγνξε θαη εχθνιε κεηάβαζε απφ θαη
πξνο ηελ πφιε ζα ηθαλνπνηήζεη φινπο ηνπο θαηνίθνπο.
Ο πξόεδξνο ηεο θνηλόηεηαο ζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία ηνπ έξγνπ. Πηζηεχεη φηη κε απηφλ
ηνλ ηξφπν ε θαζεκεξηλφηεηα ησλ θαηνίθσλ ηνπ ρσξηνχ ζα βειηησζεί, θαζψο επίζεο ζα
επηηεπρζεί θαη ε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηνπ.
Ο γηαηξνο ηνπ ρσξηνύ είλαη ππέξ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δξφκνπ. ηφρνο ηνπ είλαη ε
αζθαιήο θαη γξήγνξε πξφζβαζε ησλ αζζελψλ ηνπ, φπνηε απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην,
ζην λνζνθνκείν ηεο πφιεο.
Ο αξρεγόο ηεο ππξνζβεζηηθήο είλαη ππέξ ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ. Κξίλεη απαξαίηεηε
θάζε θνξά ηελ άκεζε θαη γξήγνξε κεηαθίλεζε ησλ νρεκάησλ ηεο ππξνζβεζηηθήο ζε
πεξηπηψζεηο ππξθαγηάο ή δηαθφξσλ άιισλ αηπρεκάησλ.
Ο εξγνιάβνο ππεξαζπίδεηαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ. Απηφο είλαη ν ππεχζπλνο γηα ηελ
δεκηνπξγία ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. Ο ίδηνο απνζθνπεί, θπζηθά, ζηα νηθνλνκηθά νθέιε απφ
έλα ηέηνην έξγν.

ΚΑΣΑ
Οη νηθνιόγνη, πνπ είλαη κέιε πεξηβαιινληηθήο νξγάλσζεο, είλαη θαηά ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ δξφκνπ. Θεσξνχλ φηη ε νηθνινγηθή θαηαζηξνθή πνπ ζα ππνζηεί ε
πεξηνρή ζα είλαη κεγάιε, κεηά απφ ην θφςηκν ηφζσλ θπηψλ θαη δέληξσλ.
Οη αγξόηεο/θηελνηξόθνη είλαη θαηά ηεο θαηαζθεπήο ηνπ. Γηα λα δεκηνπξγεζεί ην νδηθφ
δίθηπν ζα πξέπεη λα απαιινηξησζεί κεγάινο αξηζκφο θαιιηεξγήζηκσλ εθηάζεσλ. Απηφ
ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη αγξφηεο λα ράζνπλ ηηο θαιιηέξγεηέο ηνπο. Οη θηελνηξφθνη,
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απφ ηελ άιιε, αλπζερνχλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δψσλ ηνπο, θαζψο ζα δηαηξέρνπλ
θίλδπλν φηαλ ζα πεξλάλε απφ ηνλ δξφκν.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Μεηά ηελ ζπδήηεζε νη καζεηέο θαηέιεμαλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα. πκθψλεζαλ
φινη ζην φηη ζα πξέπεη λα γίλεη ν ζπγθεθξηκέλνο δξφκνο. Γηα λα ζπκβεί, φκσο, απηφ ζα
πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πεξίθξαμή ηνπ.

Δπηπιένλ, ζα δεκηνπξγεζεί παξάιιεια

πεδνδξφκην κε πνηθηιία θπηψλ θαη δέληξσλ πάλσ ζε απηφ.
Σν παηρλίδη ξφισλ βνήζεζε ηα παηδηά λα κπνπλ ζηε ζέζε θάπνησλ άιισλ αλζξψπσλ
θαη λα ελζηεξληζηνχλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο θαη ηα πξνβιήκαηά ηνπο. Δπίζεο ζπλεηέιεζε
ζην λα επαηζζεηνπνηεζνχλ θαη ζε ζέκαηα εθηφο ηάμεο θαη ζρνιείνπ.
Τπεύζπλε Γαζθάια: Εσηίθα Άλλα - Μαξία
(Δ ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Τινπνίεζε ζεκαηηθνύ πάξθνπ
πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο»
ΔΝΑΡΗΟ
Οη καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Βνξηδίσλ απνθάζηζαλ πσο πξέπεη λα απνζηείινπλ
κηα ειεθηξνληθή επηζηνιή ζηνλ δήκαξρν γηα λα ηνπ δεηήζνπλ λα πινπνηήζεη έλα πάξθν
κε ζεκαηηθφ πεξηβαιινληηθφ ραξαθηήξα θνληά ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ ηνπο. Οη αξκφδηεο
ππεξεζίεο γηα ηα ηερληθά ζέκαηα, απνθάζηζαλ πσο ν κφλνο ρψξνο ζηνλ νπνίν είλαη
εθηθηφ λα πεξαησζεί έλα αλάινγν έξγν είλαη κία ηδηφθηεηε πεξηνρή ζηελ επάλσ γεηηνληά.
Σν γεγνλφο απηφ έρεη αλεζπρήζεη νξηζκέλνπο θαηνίθνπο θαζψο είλαη αληίζεηνη κε ηε
δηεθπεξαίσζε ηνπ πάξθνπ εληφο ηνπ ρσξηνχ θαη δεηνχλ λα πινπνηεζεί ην έξγν ιίγα
ρηιηφκεηξα έμσ απφ ηνλ αγξνηηθφ νηθηζκφ Βνξίδηα. Άιινη ζπκθσλνχλ, άιινη δηαθσλνχλ.
ην ζπκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη ζην ρσξηφ γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν ζα
θαηαζθεπαζηεί ην πεξηβαιινληηθφ πάξθν, αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο, αλάινγα κε
ηνλ ξφιν πνπ έρεηε θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ πεξηζζφηεξν ζπκθέξνπζα
ιχζε.

ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΣΟΠΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξεο
Δπγεληθνί, αιιά θαη θηιφδνμνη. Φαίλνληαη δηαιιαθηηθνί ρσξίο λα είλαη. Κπξίσο ηνλ
ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ηηο ςήθνπο ησλ θαηνίθσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά
κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα
 Θέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή, λα βειηηψζνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο δσήο
ησλ θαηνίθσλ θαη λα πξνάγνπλ πεξηβαιινληηθά ζπλαηζζήκαηα θαη πεπνηζήζεηο
ηνπο.
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο αθελφο, γηαηί ζα πινπνηεζεί έλα αμηφινγν έξγν ζηνλ ηφπν.
 Παξφια απηά εμαηηίαο ηεο δπζαξέζθεηαο νξηζκέλσλ θαηνίθσλ (πξφθιεζε
ζνξχβνπ θηι) δελ ζέινπλ λα δπζθεκηζηεί ν Γήκνο, νχηε λα αληηκεησπίζνπλ
πξνβιήκαηα.

ρόιηα
Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο.
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ΤΠΔΡ
ΜΑΘΖΣΔ
Υαξαθηήξεο
Δπίκνλνη, δσληαλνί
Δπηρεηξήκαηα
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο επειπηζηνχλ φηη ζα αμηνπνηεζεί πιένλ έλαο ρψξνο
ζην ρσξηφ. Δπίζεο ζα έρνπλ κία ελαιιαθηηθή ιχζε γηα παηρλίδη
 Γελ ππάξρεη αλάινγνο ρψξνο ζηελ πεξηνρή
ρόιηα
Σα παηδηά ζθέθηνληαη ηελ πξνζσπηθή ηνπο επραξίζηεζε. Έρνπλ ζην επίθεληξν ηεο
ζθέςεο ηνπο ην παηρλίδη θαη δελ αλαινγίδνληαη νπνηεζδήπνηε ζπλέπεηεο.
ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΗ
Υαξαθηήξεο
Δπίκνλνη, δπλακηθνί
Δπηρεηξήκαηα
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο. Αλαδεηνχλ έλα αλάινγν ρψξν θαζψο επηζπκνχλ λα
δίλνπλ βησκαηηθφ ραξαθηήξα ζηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Θέινπλ λα
επεθηείλνπλ ηε δηδαζθαιία ηνπ, λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη λα
πξνάγνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε απφ κηθξή ειηθία ζηα παηδηά.
ρόιηα
Φηιήζπρνη πνιίηεο. Γελ είλαη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ.
ΔΚΠΡΟΧΠΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ
Υαξαθηήξεο
Γπλακηθφο αθηηβηζηήο.
Απφ κηθξφο έκαζε λα αγαπά ην πεξηβάιινλ θαη είλαη
παζηαζκέλνο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ. Μεγαιψλνληαο πινπνίεζε ζρεηηθέο ζπνπδέο κε ην
πεξηβάιινλ. Δίλαη θαιά ελεκεξσκέλνο γηα ηε λνκνζεζία πνπ αθνξά ζηελ πινπνίεζε
παξφκνησλ έξγσλ θαη είλαη επηθπιαθηηθφο κε ηνπο θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο
ζεσξεί φηη ηνπο ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν ε αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ παξά ην πεξηβάιινλ.
Δπηρεηξήκαηα
 Θεσξεί πνιχ ζεκαληηθή ηελ πξσηνβνπιία απηή ησλ παηδηψλ γηα ηε δεκηνπξγία πάξθνπ
πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, φκσο αλεζπρεί γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηα πιηθά πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαζθεπαζηεί θάηη αλάινγν. Γελ επηζπκεί λα γίλεη κία
πξφρεηξε δνπιεηά, αιιά έλα έξγν, ην νπνίν ζα απνηειεί «θφζκεκα» ηεο πεξηνρήο.
ρόιηα
Αλεζπρεί ιηγάθη γηα ην έξγν θαζψο ε αγάπε ηνπ γηα ηε θχζε είλαη κεγάιε.
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ΚΑΣΑ
ΚΑΣΟΗΚΟΗ ΣΟΤ ΥΧΡΗΟΤ
Υαξαθηήξεο
Φηιήζπρνη πνιίηεο, νηθνγελεηάξρεο
Δπηρεηξήκαηα
 Σν ζπίηη ηνπο βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί ην
θέληξν πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Φνβνχληαη φηη ζα ππάξρεη πνιιή θαζαξία
θαη ν ζφξπβνο ησλ παηδηψλ ζα ηνπο ελνριεί.
 Θα ήηαλ εθηθηφ ην έξγν λα πινπνηεζεί εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ρσξηνχ κε θίλδπλν
βέβαηα λα ρξεηάδεζαη κεηαθνξηθφ κέζν γηα λα κεηαβείο ζηνλ ηφπν.
 Ίζσο λα αιινηξησζνχλ ηα ρσξάθηα ηνπο. Πνηνο ζα ηνπο απνδεκηψζεη;
 Δθηφο ηνπ νηθηζκνχ ππάξρεη απεξηφξηζηνο ρψξνο γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα
νινθιεξσκέλν θέληξν.
ρόιηα
Γλσξίδνπλ θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αμία πνπ έρεη
έλα αλάινγν πάξθν, φκσο ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πεξηνπζία ηνπο.
Δίλαη ζε
αληηπαξάζεζε κε ηα παηδηά.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σειηθά, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, θαη ηελ παξάζεζε ησλ επηρεηξεκάησλ
θαηέιεμαλ ζε κία ιχζε, ε νπνία ήηαλ ε πην ζπκθέξνπζα γηα ηελ πεξηνρή. Αθνχζηεθαλ
νη γλψκεο φισλ, ηα παηδηά ππνδχζεθαλ ηνπο ξφινπο ηνπο, επηρεηξεκαηνιφγεζαλ θαη
θαηέιεμαλ πσο πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ην πάξθν πεξηβαιινληηθήο αγσγήο, φκσο θάησ
απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο.

Ζ επίδξαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηε δηακφξθσζε

ζηάζεσλ, πεπνηζήζεσλ θαη αμηψλ ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή.

Οη εκπεηξίεο πνπ

θαηέθηεζαλ ηα παηδηά, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ πνιιέο θαη ηδηαηηέξσο
ζεκαληηθέο.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Καςάιε Άλλα
(Γ & Γ ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Αληηθαηάζηαζε ηνπ ηζηκέληνπ ηεο
απιήο κε ριννηάπεηα»
Με αθνξκή ηελ ελόηεηα 10 ηνπ βηβιίνπ ηεο γιώζζαο θαζώο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Κπθινθνξηαθή Αγσγή» νη καζεηέο είραλ ζπλερή επαθή κε ηνπο θαλόλεο πνπ πξέπεη λα
ηεξνύληαη γηα ηελ αζθάιεηά καο. Οη καζεηέο θαινύληαη λα ζπδεηήζνπλ, λα δηαθσλήζνπλ,
λα παξαζέζνπλ απόςεηο θη επηρεηξήκαηα θαη ηέινο λα απνθαζίζνπλ πνηεο πξνηάζεηο
ηνπο εθθξάδνπλ.

ΔΝΑΡΗΟ
Δθπξφζσπνη απφ ην ζρνιείν, ηνπο γνλείο θαη απφ ηα παηδηά ζπγθεληξσζεθαλ ψζηε λα
ζπδεηήζνπλ θαη λα απνθαζίζνπλ αλ ζα πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί ην ήδε ππάξρνλ
ηζηκέλην ζηελ απιή απφ ριννηάπεηα.

ΤΠΔΡ
Γνλέαο: αλήζπρνο, νηθνγελεηάξρεο


ηαλ ζα πέθηνπλ δελ ζα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα αλνίμεη θαλέλα θεθάιη γηαηί ην
ρψκα είλαη καιαθφ.
 Ζ απιή ζα είλαη πην φκνξθε επεηδή ζα ππάξρεη πξάζηλν αληί γηα ην ηζηκεληέλην
γθξη.
ρφιηα: Δπηδηψθεη λα γίλεη ην ζρνιείν πην αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα ηα παηδηά.
Γάζθαινο: επγεληθφο, έρεη θη ν ίδηνο παηδηά



Σν ρνξηάξη ζα ζπάζεη ηε κνλνηνλία ηνπ ηζηκέληνπ.
Σα παηδηά ζα γίλνπλ πην νηθεία κε ηε θχζε.

ΚΑΣΑ
Παηδί: επίκνλν, δπλακηθφ





Θα καο ζηεξήζεη ην δηθαίσκα ζηελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο λα θάλνπκε θάπνηα
αζιήκαηα, φπσο κπάζθεη θαη ηέληο.
Δπηπιένλ, ζηα δηαιιείκαηα δελ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα παίδνπκε δηάθνξα
παηρλίδηα κε ηε κπάια, φπσο ηα κειάθηα. Κη φια απηά γηαηί ε κπάια δελ κπνξεί
λα ρνξνπεδήζεη ηφζν θαιά θαη γξήγνξα ζην ρψκα φπσο ζην ηζηκέλην.
Με ηνλ θαηξφ ζε δηάθνξα ζεκεία ζα δεκηνπξγεζνχλ ιαθνχβεο πνπ εμαηηίαο ηνπ
ρφξηνπ δελ ζα θαίλνληαη κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα
ζηξαβσπαηήζνπκε, λα πέζνπκε θαη λα ρηππήζνπκε.
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Γηεπζπληήο ρνιείνπ: επγεληθφο, απζηεξφο




Σα έμνδα ηεο ζπληήξεζεο είλαη πνιιά γηα ην ζρνιείν.
Σν θαινθαίξη δελ ζα ην θξνληίδεη θαλείο.
Σα παηδηά ρξεηάδνληαη ηελ απιή σο έρεη πξνθεηκέλνπ λα εμαζθνχλ ηηο αζιεηηθέο
ηνπο δεμηφηεηεο.
 ηαλ ζα βξέρεη ζα γεκίδεη φιε ε απιή ιάζπεο ηηο νπνίεο ηα παηδηά ζα παηάλε θαη
ζα ιεξψλνπλ ην εζσηεξηθφ ηνπ ζρνιείνπ.
 Θα ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα έληνκα κε θίλδπλν λα ηζηκπήζεη θαλέλαλ.
ρφιηα: Σνλ ελδηαθέξεη ε αζθάιεηα ησλ παηδηψλ θαζψο θαη λα κε δεκησζεί νηθνλνκηθά
ην ζρνιείν.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Πξόεδξνο ηνπ ζπιιόγνπ γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ: δηαιιαθηηθφο, νηθνγελεηάξρεο
Πξνηείλεη λα δεκηνπξγεζεί κε έμνδα ηνπ ζπιιφγνπ ζηελ άθξε ηεο απιήο έλαο κηθξφο
θήπνο κε ινπινχδηα πνπ ζα θξνληίδνπλ ηα παηδηά. Έηζη, ζα έρνπλ επαθή κε ηε θχζε
θαη ζα θάλνπλ ηε γπκλαζηηθή ηνπο ρσξίο εκπφδηα.
ρφιηα: Πξνζπαζεί λα βξεη κηα ιχζε ψζηε λα ηθαλνπνηεζνχλ θαη νη δχν πιεπξέο.
Όζηεξα απφ πνιχ ζπδήηεζε θη αληηπαξάζεζε επηρεηξεκάησλ θη απφςεσλ θαηέιεμαλ ζηε
ζπλαηλεηηθή ιχζε πνπ πξφηεηλε ν πξφεδξνο ηνπ ζπιιφγννπ γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα παηδηά θιήζεθαλ λα ππνδπζνχλ ξφινπο είηε κεγαιχηεξσλ αλζξψπσλ είηε ηεο ειηθίαο
ηνπο θαζψο θαη λα βξνπλ επηρεηξήκαηα ψζηε λα ζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο ησλ ραξαθηήξσλ
απηψλ.
Καηάιαβαλ φηη ν θάζε άλζξσπνο κέζα απφ ην ραξαθηήξα ηνπ, ηελ
επαγγεικαηηθή αιιά θαη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηα δηθά ηνπ
ζπκθέξνληα θη φηη κέζα απφ δεκνθξαηηθέο ζπδεηήζεηο κπνξνχλ λα βξεζνχλ απαληήζεηο
πνπ δελ ηηο έρνπκε ζθεθηεί ζηελ αξρή.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Βιάρνπ Δπαγγειία
(η ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ «Γεκηνπξγία Υηνλνδξνκηθνύ
Κέληξνπ»
Σν παξαθάησ παηρλίδη ξόισλ ζρεδηάζηεθε γηα ηε Β΄ δεκνηηθνύ ηνπ δεκνηηθνύ καο
ζρνιείνπ, ζηελ νπνία είκαη ππεύζπλε εθπαηδεπηηθόο. Ζ ηάμε απαξηίδεηαη από δεθαηξείο
καζεηέο. Δπέιεμα ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην εμαηηίαο ηεο δηεμνδηθήο ελαζρόιεζεο καο
όιε ηε ρξνληά κε ηηο ζεκαηηθέο ελόηεηεο: ν ηόπνο κνπ, ην ρσξηό κνπ, ε ρισξίδα θαη ε
παλίδα ηνπ ηόπνπ κνπ (ελόηεηεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ύιε ηεο Μειέηεο
Πεξηβάιινληνο ηεο Β΄ δεκνηηθνύ) θαζώο επίζεο θαη κε ην ζέκα ε παξάδνζε ηνπ ηόπνπ
κνπ. Θεώξεζα ινηπόλ πσο νη καζεηέο κνπ, ζα κπνξέζνπλ λα αληαπεμέιζνπλ
απνηειεζκαηηθά ζην παξαθάησ ζελάξην, πνπ απνηειεί ζπλδπαζκό ησλ παξαπάλσ
ζεκαηηθώλ

ΔΝΑΡΗΟ
ηελ νξεηλή πιαγηά ελφο βνπλνχ, πνιχ θνληά ζε νξεηλφ, δπζπξφζηην ρσξηφ, ζρεδηάδεηαη
ε δεκηνπξγία ελφο κεγάινπ ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ. Ζ θίλεζε απηή ζα θέξεη αλάπηπμε
ζηελ πεξηνρή, απφ ηελ άιιε φκσο ζα αιινηψζεη ηε θπζηθή νκνξθηά ηεο πεξηνρήο θαη ζα
αιιάμεη εληειψο ηνλ κέρξη ηφηε ηξφπν δσήο ησλ ληφπησλ. Οη θάηνηθνη, πνπ αζρνινχληαη
θπξίσο κε ηελ θηελνηξνθία, δηράδνληαη. ην ηνπηθφ ζπκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη,
αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηα ζαο θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηε θαιχηεξε (γηα
εζάο) ιχζε.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΠΡΟΔΓΡΟ
Υαξαθηήξαο:

Γηαιιαθηηθφο θαη απνζηαζηνπνηεκέλνο.

Πξνζπαζεί λα κε βξεζεί ζην

θέληξν ηεο αληηπαξάζεζεο, θαζψο δελ ζέιεη λα δπζαξεζηήζεη θακία απφ ηηο πιεπξέο
ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ, πνπ έρνπλ δηραζηεί.
Δπηρεηξήκαηα

Τπέξ ηεο κνλάδαο, γηαηί ζα απμεζεί ν ηνπξηζκφο άξα θαη ε απαζρφιεζε ησλ
θαηνίθσλ.

Απφ ηελ άιιε ηνπ αξέζεη ν ήξεκνο ηξφπνο δσήο ηνπ ρσξηνχ ηνπ θαη δελ ζέιεη λα
κεηαηξαπεί ην ρσξηφ ηνπ ζε θνζκνπνιίηηθν κέξνο.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

141

ρόιηα: Γηραζκέλνο θαη αλαπνθάζηζηνο δελ παίξλεη μεθάζαξα ζέζε.
ΓΖΜΑΡΥΟ
Υαξαθηήξαο:

Αδηάθνξνο αιιά επγεληθφο, έρεη λα αληηκεησπίζεη πνιχ πην ζνβαξά

πξνβιήκαηα ζην δήκν ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα:

Απφ ηε κία ππέξ, γηαηί ζα ππάξμεη πεξαηηέξσ δηαθήκηζε ηνπ ρσξηνχ, άξα θαη ηνπ
δήκνπ ηνπ.

Απφ ηελ άιιε δελ είλαη πεπεηζκέλνο γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ εγρεηξήκαηνο
εμαηηίαο ηνπ δπζπξφζηηνπ ηεο πεξηνρήο.
ρόιηα: Δπηθπιαθηηθή ζηάζε, αδηαθνξία γηα ηηο επηπηψζεηο ζηε θχζε

ΤΠΔΡ
ΑΝΔΡΓΟ
Υαξαθηήξαο: Απειπηζκέλνο, νξγηζκέλνο
Δπηρεηξήκαηα:

Γεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο ζην ρσξηφ. Μεηά ηελ εμνιφζξεπζε ηνπ θνπαδηνχ
ηνπ απφ αξξψζηηα, ζεσξεί ηελ θίλεζε απηή κνλαδηθή επθαηξία.
ρφιηα: Δθλεπξηζκέλνο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ θαη ηνλ πξφεδξν, πνπ
δελ βιέπνπλ ην θαιφ γηα ηνλ ηφπν.
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΚΑΦΔΝΔΗΟΤ
Υαξαθηήξαο: Οηθνλνκηθά άλεηνο, θηινρξήκαηνο, θαηξνζθφπνο, εγσηζηήο
Δπηρεηξήκαηα
 Θεσξεί φηη απηή ε θίλεζε ζα θέξεη πνιχ θφζκν ζην ρσξηφ, άξα θαη ζην καγαδί
ηνπ θαη αλππνκνλεί γηα κεγάια θέξδε.
ρόιηα: Δλδηαθέξεηαη κφλν γηα ηα θέξδε ηνπ.

ΚΑΣΑ
ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΟΗ
Υαξαθηήξαο: Φηιήζπρνο, αγλφο, ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ηα δψα ηνπ, αγξάκκαηνο
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Δπηρεηξήκαηα

Ζ δεκηνπξγία ρηνλνδξνκηθνχ ζηελ πιαγηά ζα αλαγθάζεη ηνπο θηελνηξφθνπο λα
κεηαθέξνπλ ηα κεηάηα ηνπο ζε ρακειφηεξν πςφκεηξν, θάηη πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη ηα
δψα ηνπο.

Αξλείηαη λα απαξλεζεί ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν δσήο ηνπ θαη ζεσξεί φηη ν
ηνπξηζκφο ζα αιιάμεη πξνο ην θαθφ ην ρσξηφ ηνπ.
ρόιηα: Γηαθαηέρεηαη απφ μελνθνβία θαη αληηπαζεί νπνηαδήπνηε αιιαγή.
ΟΗΚΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο: Μνξθσκέλνο, θπζηνιάηξεο, αθηηβηζηήο, ιάηξεο ηνπ απζεληηθνχ νξεηλνχ
ηνπίνπ.
Δπηρεηξήκαηα

Θεσξεί φηη ζα ππάξμεη αιινίσζε ηνπ θπζηθνχ άγξηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ ηεο
πεξηνρήο.

Θεσξεί απαξάδεθην ηελ απαιινηξίσζε θπζηθνχ πινχηνπ γηα ηελ θαηαζθεπή
ρηνλνδξνκηθνχ θέληξνπ.

Τπνζηεξίδεη φηη νη επηπηψζεηο ζηε ρισξίδα θαη παλίδα ηεο πεξηνρήο ζα είλαη
νιέζξηεο.
ρόιηα: Σάζζεηαη δπλακηθά ζην πιεπξφ ησλ θηελνηξφθσλ, ελδηαθέξεηαη πξαγκαηηθά
γηα ηε θχζε
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Με ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ, μεθίλεζε ε ζπδήηεζε ησλ επηρεηξεκάησλ ζηελ νπνία
ζπκκεηείρε νιφθιεξε ε ηάμε. Οη ξφινη ηα επηρεηξήκαηα ησλ νπνίσλ έπεηζαλ ηνπο
πεξηζζφηεξνπο ήηαλ ηνπ νηθνιφγνπ αιιά θαη ηνπ άλεξγνπ θαηνίθνπ. Γηα ην ιφγν απηφ
απνθαζίζακε λα βξνχκε κηα κέζε ζπκβηβαζηηθή ιχζε. ην ηέινο ε ηάμε θαηέιεμε ζηελ
εμήο πξφηαζε: ζηε δεκηνπξγία ελφο παξαδνζηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο κε μελψλα θαη
παξαδνζηαθήο ηαβέξλαο ζην ρσξηφ, θίλεζε πνπ ζα θέξεη ηελ επηζπκεηή αλάπηπμε ζηελ
πεξηνρή, ρσξίο φκσο λα αιιάμεη ηνλ παξαδνζηαθφ θπζηθφ ραξαθηήξα ηνπ ρσξηνχ.
Σα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά ζηε ζπδήηεζε, εμέθξαζαλ απφςεηο θαη επηρεηξήκαηα θαη
θαηαλφεζαλ αθφκα πην βαζηά ηελ αμία ηνπ θπζηθνχ πινχηνπ. Ζ ηειηθή ιχζε ελζνπζίαζε
φινπο ηνπο καζεηέο.
Τπεύζπλε Γαζθάια: Μπαξκπνύδε Παλαγηώηα
(Β ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΣΡΟΚΔΦΑΛΗΟΤ. «Καηαζθεπή παηδηθήο
ραξάο, δίπια ζε δαζάθη»
ΔΝΑΡΗΟ
ηελ άθξε ηνπ ρσξηνχ ππάξρεη έλα κηθξφ νηθφπεδν ηνπ δήκνπ πνπ ζπλνξεχεη κε έλα
κηθξφ δαζάθη. Σν δεκνηηθφ ζπκβνχιην απνθάζηζε λα δεκηνπξγήζεη εθεί κηα παηδηθή
ραξά. Σν νηθφπεδν φκσο είλαη πνιχ κηθξφ θαη γη‟ απηφ ην ιφγν ρξεηάδεηαη λα μεξηδσζεί
έλα κέξνο ηνπ κνλαδηθνχ δάζνπο ηεο πεξηνρήο. ην δάζνο απηφ βξίζθνπλ θαηαθχγην
άγξηα δψα, φπσο ν γππαεηφο ηεο Κξήηεο –είδνο πξνο εμαθάληζε- θαη ζπάληα είδε
θπηψλ. Κάπνηνη ζπκθσλνχλ θάπνηνη άιινη δηαθσλνχλ, γη‟ απηφ ην ιφγν ζπγθαιείηαη
Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα λα βξεζεί κηα ιχζε. (Δθθξάζηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο αλάινγα κε
ην ξφιν ηνλ νπνίν έρεηε θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε γηα εζάο ιχζε.)
Υαξαθηεξηζηηθά νκάδσλ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Πξόεδξνο, ηνπηθό ζπκβνύιην: Δπγεληθνί αιιά θαη θηιφδνμνη. Γείρλνπλ λα έρνπλ
δηάζεζε λα ζπδεηήζνπλ ην ζέκα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ
ηνπο ςήθνπο. Κξαηνχλ ηζνξξνπίεο θαη πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα θόςνπκε έλα κηθξό κέξνο ηνπ δάζνπο, όρη πνιιά δέληξα, γηα λα θηηαρηεί ε
παηδηθή ραξά θαη λα έρνπλ ρώξν ηα παηδηά λα παίδνπλ.
 Γε ζα θόςνπκε όια ηα δέληξα γηα λα κε ραιάζνπκε ηηο θσιηέο ηνπ γππαεηνύ.
 Ζ παηδηθή ραξά είλαη ζεκαληηθό έξγν γηα ηα παηδηά γηα λα κελ θηλδπλεύνπλ
παίδνληαο ζηνπο δξόκνπο ή λα κέλνπλ απνκνλσκέλα ζην ζπίηη κπξνζηά από ηνλ
ππνινγηζηή ή ηελ ηειεόξαζε.

ΤΠΔΡ
Παηδηά, γνλείο παηδηώλ: Σα παηδηά είλαη δξαζηήξηα, θνηλσληθά, μσζηξεθή θαη
αγαπνχλ πνιχ ηε γπκλαζηηθή θαη ην παηρλίδη. Βιέπνπλ ηελ παηδηθή ραξά ζαλ κηα δηέμνδν
ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο, θαζψο ζην ρσξηφ δελ έρεη άιιν ρψξν γηα παηρλίδη. Οη γνλείο
απφ ηελ άιιε είλαη πνιπάζρνινη θαη ζέινπλ έλαλ αζθαιή ρψξν θνληά ηνπο πνπ λα
πεγαίλνπλ κφλα ηνπο. Δπηδηψθνπλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ παηδηψλ ηνπο. Πξνηηκνχλ
ηελ ζπλαλαζηξνθή ηνπο κε ηα άιια παηδηά απ‟ ην λα κέλνπλ ζην ζπίηη κπξνζηά ζηνλ
ππνινγηζηή θαη ζηελ ηειεφξαζε.

Δπηρεηξήκαηα:
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 Δίλαη ζεκαληηθό λα θηηαρηεί ε παηδηθή ραξά, γηαηί είκαζηε παηδηά θαη δελ έρνπκε
άιινλ ηόπν γηα λα παίμνπκε νύηε πνπ λα βξεζνύκε κε ηνπο θίινπο καο.
 Θα κπνξνύκε λα παίδνπκε εθεί κε αζθάιεηα θαη λα κελ θηλδπλεύνπκε από ηα
απηνθίλεηα.
 Θα θάλνπκε παξέεο, ζα θνηλσληθνπνηεζνύκε θαη δε ζα βαξηόκαζηε κόλα καο ζην
ζπίηη.
 Θα γπκλαδόκαζηε παίδνληαο ζε έλαλ θνληηλό θαη αζθαιή ρώξν.
Αγξόηεο:
1. Ήξεκνο, θπζηνιάηξεο, επθαηάζηαηνο, ρσξίο πνιιέο ππνρξεψζεηο. Έρεη ζηελ
θαηνρή ηνπ ρσξάθηα δίπια ζην νηθφπεδν φπνπ ζρεδηάδεηαη λα δεκηνπξγεζεί ε
παηδηθή ραξά θαη είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ηα παξαρσξήζεη.
2. Ήξεκνο, νηθνγελεηάξρεο, θησρφο, κεξνθακαηηάξεο, κε κνλαδηθή πεγή εηζνδήκαηνο
ην ρσξάθη ηνπ ην νπνίν θαιιηεξγεί. Αγαπάεη ην πεξηβάιινλ θαη ζέιεη λα ην
πξνζηαηέςεη.
Δπηρεηξήκαηα:
1 αγξόηεο:
 Γελ πξέπεη λα μεξηδώζνπκε ηα δέληξα γηαηί καο ραξίδνπλ νμπγόλ, ίζθην θαη δξνζηά
ην Καινθαίξη.
 Σν δαζάθη είλαη ην κνλαδηθό ζηνιίδη ηνπ ρσξηνύ θαη νκνξθαίλεη ηελ πεξηνρή καο.
νο

2νο αγξόηεο:
 Απηό ην ρσξάθη είλαη ε κόλε κνπ πεξηνπζία. Απ’ απηό θαηαθέξλσ θαη βγάδσ έλα
εηζόδεκα γηα λα δήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ. Γελ ζέισ λα θνπνύλ ηα δέληξα, αιιά
δελ κπνξώ λα δώζσ θαη ην ρσξάθη κνπ.

ΚΑΣΑ
Οηθνιόγνη: Νένη, δπλακηθνί κε ζπνπδέο ζην πεξηβάιινλ, αγαπνχλ ηε θχζε θαη
θάλνπλ φηη ελέξγεηεο ρξεηάδεηαη γηα λα ηελ πξνζηαηέςνπλ.
Δπηρεηξήκαηα:
 Καλέλα δέληξν δελ πξέπεη λα θνπεί γηαηί ζα κεησζεί ην νμπγόλν.
 Θα εμαθαληζηεί ε νκνξθηά ηνπ ηόπνπ καο.
 Ζ δξνζηά θαη ν ίζθηνο ζα κεησζνύλ θαη ην Καινθαίξη πνπ ηα έρνπκε αλάγθε δε ζα
ηα έρνπκε.
 Σα δέληξα ζα ράζνπλ ηηο θσιηέο ηνπο. Αλάκεζά ηνπο ν γππαεηόο, έλα ζπάλην
είδνο πνπιηνύ, ζα θηλδπλεύζεη λα εμαθαληζηεί.
 Θα ραζνύλ αθόκε ζπάληα είδε θπηώλ θαη ηα ινπινπδηώλ πνπ ζα ππάξρνπλ ζην
δάζνο θαη ε δηαηαξαρζεί ην νηθνζύζηεκα. Θα ζπάζεη ε ηξνθηθή αιπζίδα.
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 Γελ ζα ππάξρνπλ αξθεηά δέληξα γηα λα ζπγθξαηνύλ ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ζα
ππάξρεη ν θίλδπλνο ηεο πιεκκύξαο κε θάζε δπλαηή λεξνπνληή.
 Σα παηδηά ζα ράζνπλ ηελ δηαζθέδαζε λα επηζθέπηνληαη έλα δάζνο θαη λα
καζαίλνπλ γηα ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηνπ.
 Σα παηδηά δε ζα κάζνπλ λα αγαπάλε θαη λα ζέβνληαη ην θπζηθό πεξηβάιινλ
Γέληξα: Ήξεκα, δνηηθά αιιά απειπηζκέλα θαη θνβηζκέλα. Γελ βιάπηνπλ θαλέλαλ,
απελαληίαο σθεινχλ. Αγσληνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Γηα λα κεγαιώζνπκε ρξεηάζηεθαλ ρξόληα θαη ρξόληα. . . Δίλαη άδηθν λα καο
θαηαζηξέθεηε κέζα ζε ιίγα ιεπηά.
 Αλ καο θόςεηε, δε ζα έρεηε νμπγόλν γηα λα δήζεηε.
 Γε ζα έρεηε έλαλ σξαίν ρώξν πνπ λα πεγαίλεηε, λα ραιαξώλεηε θαη λα
απνιακβάλεηαη ηε θύζε.
 Σν ρσξηό είλαη ρηηζκέλν ζε ιόθν θαη θηλδπλεύεη άκεζα από κία δπλαηή λεξνπνληή.
Δκείο θξαηάκε κε ηηο ξίδεο καο ηα λεξά ησλ βξνρώλ θαη ζαο πξνζηαηεύνπκε από
πιεκκύξεο θαη ιάζπεο πνπ δηαθνξεηηθά ζα θαηξαθπινύζαλ ζην ρσξηό.
 Θα θαηαζηξαθνύλ νη θσιηέο ησλ δώσλ θαη δε ζα έρνπλ ηξνθή θαη κέξνο λα
δήζνπλ.
Εώα: Απειπηζκέλα, θνβηζκέλα. Ενπλ ήξεκα θαη δελ βιάπηνπλ θαλέλαλ. Αγσληνχλ
γηα ην κέιινλ ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Δίλαη ην κνλαδηθό κέξνο ηεο πεξηνρήο πνπ κπνξνύκε λα δήζνπκε θαζώο εδώ
βξίζθνπκε ηξνθή.
 Θα ραιάζνπλ ηα ζπίηηα καο θαη ζα πξέπεη λα κεηαλαζηεύζνπκε λα βξνύκε
θαηλνύξην κέξνο λα δήζνπκε.
 Θα θηλδπλεύζνπκε λα πεζάλνπκε θαη λα καο εμνληώζνπλ νη ερζξνί καο γηαηί δε ζα
έρνπκε κέξνο λα πξνζηαηεπζνύκε.
 Σα παηδηά ζηελ παηδηθή ραξά ζα θάλνπλ θαζαξία ζπλερώο, ζα ράζνπκε ηελ
εξεκία καο θαη δελ ζα κπνξνύκε λα δήζνπκε.
 Σα παηδηά ζα πηάλνπλ ηα κηθξά καο θαη άζειά ηνπο ζα καο δεκηνπξγνύλ
πξνβιήκαηα.
Γεηηόληζζεο
1. Νεπξηθή, φρη πνιχ επγεληθή, κεγάιε ζε ειηθία, ζέιεη ηελ εζπρία ηεο. Μνλαρηθή κε
κνλαδηθή απαζρφιεζε θαη επραξίζηεζή ηεο ε θξνληίδα ηνπ θήπνπ ηεο. Αλεζπρεί
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κήπσο ην παηρλίδη ησλ παηδηψλ είλαη αηηία λα θαηαζηξαθνχλ ηα θπηά θαη ηα
ινπινχδηα ηεο.
2. Μηθξή, εξγαδφκελε, κεηέξα κηθξνχ παηδηνχ. Απνδεηά ηελ εξεκία ηεο φηαλ
επηζηξέθεη απ‟ ηε δνπιεηά, ψζηε λα κπνξεί λα θνηκάηαη ήξεκα ην κσξφ ηεο θαη λα
κελ γθξηληάδεη.
Δπηρεηξήκαηα:
1ε γεηηόληζζα:
 Δίκαη κεγάιε γπλαίθα, άξξσζηε, ζα ράζσ ηελ εζπρία κνπ.
 Θα θαηαζηξαθεί ν θήπνο κνπ, ε κνλαδηθή κνπ αζρνιία θαη απαζρόιεζε.
2ε γεηηόληζζα:
 Γε ζα κπνξεί λα θνηκεζεί ήζπρα ην κσξό κνπ, ζα γθξηληάδεη. Δγώ έρσ δνπιεηά ην
πξσί θαη δε ζέισ λα μελπρηάσ.
 Σα παηδηά κνπ ζα βγαίλνπλ λα παίδνπλ θαη δε ζα δηαβάδνπλ. Αθόκε νη θσλέο ησλ
παηδηώλ ζα ηα ελνρινύλ.
 Τπάξρεη θίλδπλνο κε ηελ κπάια πνπ ζα παίδνπλ ηα παηδηά.

ΠΡΟΣΑΔΗ
1. Να βξεζεί έλαο άιινο ρψξνο γηα λα γίλεη ε παηδηθή ραξά, καθξηά απφ ην δάζνο.
2. Να πάξνπκε ιίγν απφ ην δάζνο γηα λα γίλεη ε παηδηθή ραξά. Να δεκηνπξγεζεί
παξαπιήζην θαηαθχγην γηα ηα δψα πνπ ζα ράζνπλ ην ρψξν ηνπο.
3. Να αγνξάζνπκε έλα γεηηνληθφ ρσξάθη απφ ηνλ αγξφηε πνπ δελ ην έρεη αλάγθε.
4. Σν δάζνο λα κε κείλεη αλαμηνπνίεην. Να δεκηνπξγεζνχλ κηθξά κνλνπάηηα,
παγθάθηα, θάδνη γηα λα κπνξνχλ λα ην επηζθέπηνληαη. Να ηνπνζεηεζνχλ
πηλαθίδεο πνπ λα θαζνδεγνχλ ηνπο επηζθέπηεο θαη λα ηνπο ιέλε πψο λα
ζπκπεξηθέξνληαη.
5. Να ηνπνζεηεζεί έλα πξνζηαηεπηηθφ δίρηπ-πιέγκα ζηελ παηδηθή ραξά γηα λα
θεχγεη ε κπάια θαη ελνριεί ηηο γεηηφληζζεο.
6. Ζ παηδηθή ραξά λα είλαη αλνηρηή ηηο πξσηλέο θαη απνγεπκαηηλέο ψξεο θαη φρη ηηο
ψξεο θνηλήο εζπρίαο.
7. Να πξνζιεθζεί θχιαθαο ζηελ παηδηθή ραξά πνπ λα έρεη γλψζεηο απφ πξψηεο
βνήζεηεο ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο.
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8. Να θαηαζθεπαζηεί κνλνπάηη πιαθφζηξσην πξνο ηελ παηδηθή ραξά, έηζη ψζηε λα
κελ πιεζηάδνπλ απηνθίλεηα θαη κεραλέο θαη θάλνπλ ζφξπβν.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΦΖΦΟΦΟΡΗΑ
Σα παηδηά ςήθηζαλ θαη ε πιεηνςεθία επέιεμε ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ πξνηάζεσλ 3, 4, 5, 6,
7 θαη 8.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν παηρλίδη ξφισλ εμειίρζεθε ζχκθσλα κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ καο. Σα παηδηά
αληαπνθξίζεθαλ θαη έδεημαλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηαηί ην ζέκα ηνπο ήηαλ νηθείν, θαζψο ην
είραλ ζπδεηήζεη κε ηνλ πξφεδξν ηνπ ρσξηνχ. Αθφκε εμέθξαζαλ πνιιά επηρεηξήκαηα,
κηαο θαη ην ζέκα ην είρακε ζπδεηήζεη δηεμνδηθά ζηε κειέηε πεξηβάιινληνο.
Οη αξρηθνί καο ζηφρνη επηηεχρζεθαλ σο επί ην πιείζηνλ:


Σα παηδηά εξγάζηεθαλ νκαδηθά, ιακβάλνληαο απνθάζεηο ζε έλα θφζκην θαη
δεκνθξαηηθφ θιίκα.



Σν θαζέλα εμέθξαζε ηε δηθή ηνπ γλψκε, ζπκπιεξψλνληαο ην έλα ην άιιν.



ιεο νη απφςεηο ήηαλ δεθηέο θαη ζεβαζηέο θαη αμηνινγήζεθαλ απφ ηα ίδηα ηα
παηδηά ζηα πιαίζηα ελφο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ.



Πξνβιεκαηίζηεθαλ κε γλψκνλα ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη είδαλ πσο ιεηηνπξγεί ε
θνηλσλία ησλ αλζξψπσλ.



Καηάιαβαλ φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθέο απφςεηο γηα θάζε ζέκα θαζψο θαη φηη νη
ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ είλαη πνιχπινθεο.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: αββάθεο Αιέμαλδξνο
Κνθαξάθε Δπαγγειία
Γαβξηδάθε Εακπία
(Α& Β & Γ ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΣΡΟΚΔΦΑΛΗΟΤ. «Καηαζθεπή Ληκαληνύ»
ΔΝΑΡΗΟ
ε κηα παξαιία ηνπ λεζηνχ καο, αλάκεζα ζε δπν παξαζαιάζζηνπο νηθηζκνχο, νη
θάηνηθνη ησλ νπνίσλ απαζρνινχληαη κε ηνλ ηνπξηζκφ, πξνηείλεηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα
κεγάιν ιηκάλη. Οη Αξρέο ζεσξνχλ φηη ην ιηκάλη ζα βνεζήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο
πεξηνρήο θαη ζα δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. ζνη αζρνινχληαη κε ηνλ
ηνπξηζκφ ππνζηεξίδνπλ φηη νη παξεκβάζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζηελ πεξηνρή ζα είλαη ηέηνηεο
πνπ ζα ηνπο επεξεάζνπλ αξλεηηθά. Έηζη δηαθσλνχλ κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ. κσο νη
άιινη θάηνηθνη, πνπ καζηίδνληαη απφ ηελ αλεξγία, ζπκθσλνχλ γηαηί πηζηεχνπλ φηη ζα
δεκηνπξγεζνχλ πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζα βξνπλ δνπιεηά. Τπάξρνπλ θαη θάπνηνη
πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ απηνχ ζα είλαη ηφζν κεγάιν ψζηε ε
νηθνινγηθή θαηαζηξνθή ζα είλαη ηεξάζηηα. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη γηα
ηελ έγθξηζε θαηαζθεπήο ηνπ ιηκαληνχ λα αλαπηχμεηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο, αλάινγα κε
ην ξφιν πνπ έρεηε, θαη λα πξνζπαζήζεηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε γηα εζάο ιχζε.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ – ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ - ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξεο: Δπγεληθνί αιιά θαη θηιφδνμνη. Σνπο ελδηαθέξεη λα κε δπζαξεζηήζνπλ ηνπο
θαηνίθνπο θαη λα έρνπλ θαιέο ζρέζεηο κε φινπο.
Δπηρεηξήκαηα
Αγαπεηνί, ζπκπνιίηεο θαη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ ηεο πεξηνρήο καο. αο θαιέζακε
ζήκεξα εδψ γηα λα ζπδεηήζνπκε έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα πνπ καο απαζρνιεί ζαλ
θνηλσλία – ην ιηκάλη ηνπ Σπκπαθίνπ ή αιιηψο ην Ληκάλη ηνπ Νφηνπ.
Ζ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ ηεξάζηηνπ έξγνπ ζα έρεη ζεηηθέο θαη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ
πεξηνρή καο. Γηα ην ιφγν απηφ, εκείο ζαλ Γεκνηηθφ πκβνχιην δελ κπνξνχκε λα
απνθαζίζνπκε κφλνη καο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ή φρη. Θα ζέιακε ινηπφλ λα αθνχζνπκε
θαη ηε δηθή ζαο άπνςε.
Αο μεθηλήζνπκε κε ηνλ εθπξφζσπν ησλ αλέξγσλ.

ΤΠΔΡ
ΠΔΡΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο:
Γηπισκάηεο θαη έκπεηξνο πνιηηηθφο. Σνλ ελδηαθέξεη ε νπζηαζηηθή
αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ θαη νη ζσζηέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο φισλ ησλ θαηνίθσλ, πέξα απφ
πξνζσπηθά ζπκθέξνληα. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη ην πνιηηηθφ θφζηνο.
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Δπηρεηξήκαηα
Κπξίεο θαη θχξηνη, ε Πεξηθέξεηα ζεσξεί, φηη αλ θαηαζθεπαζηεί ην ιηκάλη ζα αλαπηπρζεί ε
επξχηεξε πεξηνρή. Θα δεκηνπξγεζνχλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο θη απηφ ζα έρεη σο
απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο. Θα ππάξμεη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηνλ ηφπν καο.
ζα αλαβαζκηζηεί ην νδηθφ δίθηπν θη έηζη ε κεηαθνξά ησλ αγαζψλ ζα γίλεηαη επθνιφηεξα
θαη νηθνλνκηθφηεξα. Θα ππάξμεη αχμεζε ηεο ηηκήο ηεο γεο. Ζ επέλδπζε απηή είλαη πνιχ
κεγάιε γηα ηελ επνρή καο.
ΑΝΔΡΓΟ
Υαξαθηήξαο: Υξφληα άλεξγνο, κε κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ είλαη
πνιπκειήο θαη ν ίδηνο απειπηζκέλνο.
Δπηρεηξήκαηα
αλ εθπξφζσπνο ησλ αλέξγσλ ηεο πεξηνρήο καο, ςεθίδσ «ΤΠΔΡ» ηεο δεκηνπξγίαο
ηνπ ιηκαληνχ γηαηί ζα δεκηνπξγήζεη ΝΔΔ ΘΔΔΗ ΔΡΓΑΗΑ θαη πηψζε ηεο αλεξγίαο
πνπ ηφζν καζηίδεη ηελ πεξηνρή καο. Οη άλεξγνη ζα βξνπλ δνπιεηά, ζα θαιπηεξέςεη ην
βηνηηθφ επίπεδν θαη έηζη ζα κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα θαιχηεξν αχξην γηα ηελ
νηθνγέλεηά ηνπο.
ηελ πεξηνρή καο, εδψ ζηε Μεζαξά, ρξεηαδφκαζηε έλα ηέηνην ιηκάλη, γηαηί ζα ζπκβάιιεη
ζηελ αγξνηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο.
ΑΓΡΟΣΖ
Υαξαθηήξαο: Φηιήζπρνο πνιίηεο, νηθνγελεηάξρεο. Θεσξεί φηη αλ γίλεη ην ιηκάλη, ηα
πξντφληα ηνπ ζα κεηαθέξνληαη επθνιφηεξα θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο ζηνλ πξννξηζκφ
ηνπο. Σν θέξδνο ηνπ ζ‟ απηή ηελ πεξίπησζε ζα είλαη κεγαιχηεξν.
Δπηρεηξήκαηα
Ζ θαηαζθεπή ελφο εκπνξηθνχ ιηκαληνχ, κφλν ζεηηθά ζα επεξεάζεη ηελ πεξηνρή καο. Ζ
Μεζαξά είλαη ην πεξηβφιη ηεο Κξήηεο. Υηιηάδεο θάηνηθνη αζρνινχληαη κε ηε γε θαη ηα
πξντφληαο ηεο. κσο ε κεγάιε απφζηαζε απφ ην ήδε ππάξρνλ ιηκάληλεπηβαξχλεη
νηθνλνκηθά ηα πξντφληα καο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη αληαγσληζηηθά. Δπίζεο ε
αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο πεξηνρήο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο
ιφγσ ηνπξηζκνχ, ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηεο αχμεζεο ησλ πξντφλησλ ηνπο απηφ ην
δηάζηεκα ζηελ εγρψξηα αγνξά.
ρόιηα
Ζ ελεκέξσζε ηνπ γηα απηφ ην ζέκα πξνέξρεηαη απφ αλεπίζεκεο πεγέο.

ΚΑΣΑ
Ξελνδόρνο
Υαξαθηήξαο: Απαηηεηηθφο, θαζφινπ δηπισκάηεο, επίκνλνο.
Δπηρεηξήκαηα
Δκείο νη μελνδφρνη ζεσξνχκε φηη ε θαηαζθεπή ελφο έξγνπ ηέηνηνπ κεγέζνπο ζα
ππνβαζκίζεη αξθεηά ηελ πεξηνρή καο.
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Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα ζπληειείηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα γηα ηνπξηζηηθή θαη νηθνλνκηθή
αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο καο (Matala Festival, Καιακάθη, Αγία Γαιήλε, Κακειάξη). Ζ
ππνβάζκηζε ινηπφλ ηεο πεξηνρήο καο: πεξηβαιινληηθή, αηζζεηηθή … ζα επηθέξεη
ζεκαληηθή κείσζε ηνπ ηνπξηζκνχ.
αλ επαγγεικαηίεο έρνπκε επελδχζεη αξθεηά ρξήκαηα γηα ηα μελνδνρεία καο θαη έρνπκε
δαλεηζηεί ζεκαληηθά πνζά. Ζ θαηαζθεπή ινηπφλ ηνπ ιηκαληνχ θαη ε πηψζε ηνπ ηνπξηζκνχ
ζα καο θαηαζηξέςεη νηθνλνκηθά.
Φεθίδνπκε ινηπφλ, ΟΥΗ, ζηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ιηκαληνχ.
Δζηηάηνξαο
Υαξαθηήξαο: Απαηηεηηθφο, θαζφινπ δηπισκάηεο, επίκνλνο. θέθηεηαη ην εχθνιν θέξδνο.
Δπηρεηξήκαηα
πσο φινη μέξνπκε έλα κεγάιν πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Κξήηεο αζρνιείηαη κε ηνλ
ηνπξηζκφ θαη ζηελ πεξηνρή καο ην πνζνζηφ απηφ κπνξεί λα είλαη θαη παξαπάλσ. Αλ
δεκηνπξγεζεί ην ιηκάλη ζα πξνθιεζεί ζεκαληηθή πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε. Οη
ζάιαζζέο καο ζα κνιπλζνχλ θη έηζη νη ηνπξίζηεο νη νπνίνη θαηά θχξην ιφγν έξρνληαη γηα
ηηο θαζαξέο ζάιαζζεο θαη ηνλ ήιην καο δε ζα έξρνληαη πηα.
Ζ ιεηηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ιηκαληνχ δε ζηακαηάεη νχηε ηε λχρηα. Απηφ ζα πξνθαιέζεη
κεγάιε θσηνξχπαλζε θαη ερνξχπαλζε ζηελ πεξηνρή θάηη πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη
αξλεηηθά ζηνλ ηνπξηζκφ. Δπίζεο ε αηζζεηηθή αιινίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη
ζεκαληηθή. Δκείο, ζαλ εζηηάηνξεο ςεθίδνπκε αξλεηηθά ζηε δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ
ιηκαληνχ, γηαηί ζα καο θαηαζηξέςεη αξλεηηθά.
ρόιηα
Σνλ ελδηαθέξεη κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπ θέξδνο. Γελ ελδηαθέξεηαη γηα ηηο άιιεο
θνηλσληθέο νκάδεο.
ΟΗΚΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο: Νεαξφο, δπλακηθφο, κε ζπνπδέο ζην πεξηβάιινλ.
Δπηρεηξήκαηα
πσο, φινη μέξεηε ε πεξηνρή καο είλαη ήδε αξθεηά επηβαξπκέλε απφ ηα θπηνθάξκαθα.
Ζ δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ιηκαληνχ ζα ππνβαζκίζεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πεξηβάιινλ.
Θα κνιπλζεί ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ θαη ζα πεζάλνπλ πνιινί ζαιάζζηνη νξγαληζκνί.
Μελ μερλάηε φηη ζηελ πεξηνρή καο γελλάεη ηα απγά ηεο ε ρειψλα «Caretta, Caretta» ε
νπνία είλαη απεηινχκελν είδνο.
Δπίζεο ηα θαπζαέξηα ησλ θνξηεγψλ θαη ησλ πινίσλ ζα πξνθαιέζνπλ αηκνζθαηξηθή
ξχπαλζε, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ζα δεκηνπξγήζεη φμηλε βξνρή πνπ ζα θαηαζηξέςεη
ηνπο ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο ρψξνπο ηεο πεξηνρήο καο.
Με κηα κηθξή έξεπλα πνπ θάλακε ε εηαηξεία πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ
ιηκαληνχ δε θεκίδεηαη θαη γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο ηεο επαηζζεζίεο. Γηα φινπο ηνπο
παξαπάλσ ιφγνπο ςεθίδνπκε «ΚΑΣΑ».
ρόιηα
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Γελ έρεη πξνζσπηθφ φθεινο. Δλδηαθέξεηαη κφλν γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα έρεη ε
δεκηνπξγία ελφο ηέηνηνπ ιηκαληνχ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή.
ΦΑΡΑ
Υαξαθηήξαο: Φηιήζπρνο νηθνγελεηάξρεο. Γλσξίδεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά ελδηαθέξεηαη θπξίσο γηα ην νηθνλνκηθφ ηνπ φθεινο.
Δπηρεηξήκαηα
ινη βξεζήθακε εδψ γηα λα ζπδεηήζνπκε γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα, ην Ληκάλη ηνπ
Νφηνπ. Δκείο νη ςαξάδεο δε ζέινπκε ηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ απηνχ, επεηδή ζεσξνχκε
φηη απηφ ζα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ ηεξάζηηα κφιπλζε ηεο ζάιαζζαο. Έλα απφ ηα
απνηειέζκαηα ηεο κφιπλζεο ζα είλαη ε κείσζε ησλ ςαξηψλ πνπ ζα καο νδεγήζεη ζε
νηθνλνκηθφ καξαζκφ. Έηζη δε ζα κπνξνχκε λα ζπληεξήζνπκε εκάο θαη ηηο νηθνγέλεηέο
καο.
ρόιηα: Ζ ελεκέξσζε ηνπ γηα απηφ ην ζέκα πξνέξρεηαη απφ αλεπίζεκεο πεγέο. Γελ έρεη
ελεκεξσζεί αξθεηά γηα ην έξγν θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
Σειηθά κεηά απφ ζπδήηεζε πξνηάζεθε ε δεκηνπξγία ελφο κηθξφηεξνπ εκπνξηθνχ θαη
ηνπξηζηηθνχ ιηκαληνχ.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΟΤ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
Οη καζεηέο δνχιεςαλ κε κεγάιε φξεμε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο θαη
θαηέιεμαλ ζηα ζπγθεθξηκέλα επηρεηξήκαηα αληιψληαο πιεξνθνξίεο απφ ζρεηηθά
δεκνζηεχκαηα. Πνιχηηκε ήηαλ θαη ε βνήζεηα πνπ δέρηεθαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, αθνχ
ηα επαγγέικαηά ηνπο έρνπλ ζρέζε κε ηνπο ξφινπο πνπ ππνδχζεθαλ νη καζεηέο καο. Ζ
ζπδήηεζε πνπ έγηλε κέζα ζηελ ηάμε ηελ ψξα πνπ αλαηέζεθαλ νη ξφινη ζηα παηδηά έπαημε
επίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε απηψλ ησλ επηρεηξεκάησλ. Ζ ζπλεξγαζία ησλ
νκάδσλ ήηαλ άςνγε ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Γακηαλάθε Αληηγόλε
Νηξεηάθεο Δκκαλνπήι
(Δ & η ηάμεηο)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Δγθαηάζηαζε μελνδνρεηαθήο
κνλάδαο ζηελ παξαιία ηνπ Κόθθηλνπ Πύξγνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
Έλαο αηζηφδνμνο επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα αλνίμεη μελνδνρείν ζηνλ Κφθθηλν Πχξγν, ην
νπνίν, πέξα απφ δσκάηηα, ζα δηαζέηεη θαη αξθεηά θαηαζηήκαηα θαη ρψξνπο ςπραγσγίαο
θαη δηαζθέδαζεο. Σν πνζφ γηα ηελ άδεηα πνπ ζα θαηαβιεζεί ζην Γήκν είλαη κεγάιν,
αθνχ δεηάεη λα θιείζεη θαη έλα κεγάιν κέξνο ηεο παξαιίαο. . .

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Γήκαξρνο-δεκνηηθνί ζύκβνπινη
Υαξαθηήξαο: Δπγεληθνί, θηιφδνμνη, δηπισκάηεο. Δλδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηηο ςήθνπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Θέινπλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ πεξηνρή θαη λα έρνπλ πξφζβαζε φινη ζε φιν ην
κήθνο ηεο παξαιίαο
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο απφ ηε κηα, γηαηί ζα ππάξμεη αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη
ηεο απαζρφιεζεο
 Γε ζέινπλ φκσο λα δπζθεκηζηεί ν Γήκνο απφ νηθνιφγνπο θαη θαηνίθνπο ηεο
πεξηνρήο
ρόιηα: Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπο.
ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ελδηαθέξνληαη ηφζν γηα ην πεξηβάιινλ θαη βιέπνπλ ηνπο
θαηνίθνπο κφλν σο ςήθνπο. . .

ΤΠΔΡ
Δπηρεηξεκαηίαο
Υαξαθηήξαο: Δπίκνλνο, αηζηφδνμνο, δηπισκάηεο
Δπηρεηξήκαηα:
 Τπέξ ηεο εγθαηάζηαζεο γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ
 Θέιεη λα ηνπ επηηξέςνπλ λα θιείζεη κέξνο ηεο παξαιίαο γηα λα πξνζειθχζεη θη
άιινπο πειάηεο, πξνβάιινληαο σο επηρείξεκα ηελ αχμεζε ησλ ηνπξηζηψλ ζηελ
πεξηνρή
ρόιηα: Κάλεη κεγαιεπίβνια ζρέδηα, θπλεγάεη κφλν ην πξνζσπηθφ ηνπ θέξδνο θαη ζηελ
νπζία δελ ηνλ ελδηαθέξεη ε γλψκε θαλελφο αληηηηζέκελνπ.
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Σαμηδησηηθόο πξάθηνξαο
Υαξαθηήξαο: Απειπηζκέλνο, επηδηψθεη κε θάζε ηξφπν ηε βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ
θαηάζηαζεοθαη ηε δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ
Δπηρεηξήκαηα:
 Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο γηα αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ
 Πξνβάιιεη ζπλερψο ηελ αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο
ηνπο
ρόιηα: Γείρλεη δηάζεζε λα ζπλεξγαζηεί κε ηνλ μελνδφρν θαη είλαη θηιφδνμνο γηα ην
κέιινλ ηνπ ηφπνπ

ΚΑΣΑ
Κάηνηθνο ηεο πεξηνρήο, ςαξάο, ηδηνθηήηεο άιινπ μελνδνρείνπ
Υαξαθηήξαο: Φηιήζπρνη πνιίηεο, νηθνγελεηάξρεο, θαζφινπ δηπισκάηεο
Δπηρεηξήκαηα:
 Καηά ηεο θαηαζθεπήο γηαηί δε ζα έρνπλ πξφζβαζε ζε φιε ηελ παξαιία
 Μείσζε ηεο πειαηείαο ηνπο θαη ησλ ηηκψλ ησλ πξνηφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ
ηνπο ιφγσ αληαγσληζκνχ
 Σν θιείζηκν κεγάινπ κέξνπο ηεο παξαιίαο εκπφδην ζηε δνπιεηά ηνπ ςαξά
ρόιηα: ε αληηδηθία κε ηε δεκνηηθή αξρή θαη ηνλ μελνδφρν, ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηηο
κηθξέο επηρεηξήζεηο ηνπο
Οηθνιόγνο
Υαξαθηήξαο: Νεαξφο, δπλακηθφο, κνξθσκέλνο, αθηηβηζηήο
Δπηρεηξήκαηα:
 Καηά ηεο θαηαζθεπήο, δε ζέιεη λα ραιάζεη ην θπζηθφ θάιινο ηεο πεξηνρήο
 Θέιεη λα πξνζηαηεπηεί ε πεξηνρή πνπ ε ρειψλα θαξέηηα-θαξέηηα γελλάεη ηα απγά
ηεο
 Ζρνξξχπαλζε απφ ηνπο ρψξνπο δηαζθέδαζεο ηνπ μελνδνρείνπΦνβάηαη γηα
ηπρφλ κφιπλζε ηεο ζάιαζζαο, απφ θαθή δηαρείξηζε απνβιήησλ ηεο κνλάδαο
Υειώλα θαξέηηα-θαξέηηα
Υαξαθηήξαο: Απειπηζκέλε
Δπηρεηξήκαηα:
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Φνβάηαη φηη απφ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο παξαιίαο ζα θαηαζηξαθνχλ ηα
απγά πνπ γέλλεζε. Αλ βγνπλ απφ ηα απγά ηνπο νη λενζζνί, ζα ηξέμνπλ πξνο
ην κέξνο ηνπ μελνδνρείνπ αληί λα ηξαβήμνπλ πξνο ηε ζάιαζζα.

ρόιηα: Γελ αληέρεη λα ράζεη ηα κηθξά ηεο εμαηηίαο ηνπ ηνπξηζκνχ. . .

ΛΤΖ
Αθνχ ρσξίζηεθαλ νη καζεηέο ζε νκάδεο, αλέιαβε ε θαζεκία ην ξφιν ηεο. Σα παηδηά
παξνπζίαζαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο γηα ηελ θαηαζθεπή ή κε ηεο μελνδνρεηαθήο
κνλάδαο ζηελ παξαιία.

Καηαλφεζαλ ην ζέκα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ θαη ην

επεμεξγάζηεθαλ φζν θαιχηεξα κπνξνχζαλ. ην ηέινο, φιε ε ηάμε πήξε κέξνο ζηε
ζπδήηεζε θαη ζπκθψλεζαλ ζην λα κε γίλεη ηειηθά ην μελνδνρείν.
Ζ εξγαζία ήηαλ επνηθνδνκεηηθή γηα ηα παηδηά. Έκαζαλ λα ππνδχνληαη έλα ξφιν, λα
ζπλεξγάδνληαη κε ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο θαη, ρσξίο ηε βνήζεηα ηνπ δαζθάινπ, λα
θαηαιήγνπλ ζε κία ιχζε. Σν δηθφ ηνπο ζπκπέξαζκα ήηαλ πσο πξνβιήζεθαλ αμίεο:
ζπλεξγαζία, νκαδηθφηεηα, αιιειεγγχε, θαηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ. . .

Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Κνπηεληάθε Δηξήλε
Καηέια Αζεκίλα
(Γ & Δ1 ηάμεηο)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ «Γεκηνπξγία ρώξνπ
πγηεηλνκηθήο ηαθήο απνξξηκάησλ»
ΔΝΑΡΗΟ
ηελ πεξηνρή πνπ δεηο πξφθεηηαη λα δεκηνπξγεζεί έλαο Υψξνο Τγεηνλνκηθήο Σαθήο
Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ). Γηα ην ζθνπφ απηφ έρεη βξεζεί έλαο θξπγαλφηνπνο 80 ζηξεκκάησλ,
δπν ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ην ρσξηφ Απέξη θαη αξθεηά θνληά ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή. Σν
γεγνλφο απηφ έρεη πξνθαιέζεη πνηθίιεο αληηδξάζεηο ππέξ θαη θαηά ηνπ ΥΤΣΑ.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο: Πηεζκέλνο απφ ην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ. Πξέπεη λα
βξεη άκεζα έλα ρψξν γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ ΥΤΣΑ θαη καζαίλεη γηα ηελ χπαξμε 80
αλεθκεηάιιεπησλ ζηξεκκάησλ ζε έλα απνκαθξπζκέλν ρσξηφ, πνπ ηνπ θαίλεηαη θαηάιιεινο.
Γελ ζέιεη λα πξνθαιέζεη έληνλεο αληηδξάζεηο.
Δπηρεηξήκαηα:
● Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο, θαζψο νη ΥΤΣΑ απνηεινχλ θαιχηεξε ιχζε απφ ηηο ρσκαηεξέο θαη
παξάγνπλ εθκεηαιιεχζηκε ελέξγεηα απφ ηα ζθνππίδηα.
● Αλνηρηφο ζε ελαιιαθηηθή πξφηαζε πνπ ζα πξνζθέξεη ιχζε ζην πξφβιεκα ησλ ζθνππηδηψλ

ΤΠΔΡ
ΚΑΣΟΗΚΟ ΑΠΔΡΗΟΤ
Υαξαθηήξαο: Μαζαίλεη γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ θαη αηζζάλεηαη αλαθνχθηζε. Γελ έρεη
αγξνηηθή πεξηνπζία θαη εξγάδεηαη πεξηζηαζηαθά ζηα θηήκαηα ησλ ζπγρσξηαλψλ ηνπ γηα λα
δήζεη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Διπίδεη φηη ζα κπνξέζεη λα βξεη κηα πην ζηαζεξή δνπιεηά ζην έξγν
πνπ ζρεδηάδεηαη.
Δπηρεηξήκαηα:
● Ζ θαηαζθεπή ηνπ ΥΤΣΑ ζα αλνίμεη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο θαζαξηφηεηαο.
● Θα απαζρνιεζνχλ πνιινί άλεξγνη ηεο πεξηνρήο.
ΗΓΗΟΚΣΖΣΖ ΔΚΣΑΖ
Υαξαθηήξαο: Σνπ αλήθνπλ 80 ζηξέκκαηα γεο, αλαμηνπνίεηα γηα εθείλνλ, αθνχ δεη καθξηά απφ
ην ρσξηφ. Νηψζεη ζε αδηέμνδν, γηαηί έρεη κφιηο απνιπζεί. Σα ρξήκαηα απφ ηελ πψιεζε ζα
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απνηειέζνπλ ζσηεξία γη‟ απηφλ θαη ζθνπεχεη κε απηά λα αλνίμεη δηθή ηνπ επηρείξεζε γηα λα
βγάδεη ηα πξνο ην δελ.
Δπηρεηξήκαηα:
● Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ ζα δψζεη ιχζε ζε πνιινχο αλέξγνπο, ζα ηνπο βγάιεη απφ ηελ
αλαζθάιεηα θαη ην άγρνο.
● Μπνξεί λα γίλεη ε αξρή γηα επελδχζεηο ζηελ πεξηνρή, ίζσο λα πνπιεζνχλ θαη άιια ρσξάθηα
αλαμηνπνίεηα, φπσο ην δηθφ ηνπ.

ΚΑΣΑ
ΚΑΣΟΗΚΟ ΑΠΔΡΗΟΤ
Υαξαθηήξαο: Εεη ζην Απέξη θαη καζαίλεη φηη πνιχ θνληά ζην ζπίηη ηνπ ζα θαηαζθεπαζηεί έλαο
ΥΤΣΑ. Αλεζπρεί φηη ζα ππνβαζκηζηεί ε πνηφηεηα δσήο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαη είλαη αληίζεηνο
ζηελ θαηαζθεπή ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα:
● Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ζα ελνρινχληαη απφ ηε ζπλερή δηέιεπζε ησλ απνξξηκκαηνθφξσλ.
● Ζ αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο ζα είλαη βέβαηε.
● Οη κπξσδηέο δε ζα πεξηνξηζηνχλ πάλσ απφ ηνλ ΥΤΣΑ, αιιά ζα θαηαθιχζνπλ ηελ πεξηνρή.
ΑΓΡΟΣΖ
Υαξαθηήξαο: Καιιηεξγεί ηα πξντφληα ηνπ ζε έλα αγξφθηεκα έμσ απφ ην Απέξη, δίπια ζην
ρψξν πνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί ν ΥΤΣΑ. Αγσληά θαζψο ην αγξφθηεκα απηφ είλαη ε
κφλε πεγή εηζνδήκαηφο ηνπ. Ο ζπκφο ηνπ είλαη κεγάινο γηαηί νπζηαζηηθά θαηαζηξέθεηαη ην
δεχηεξφ ηνπ ζπίηη θαη ε δσή ηνπ νιφθιεξε.
Δπηρεηξήκαηα:
● Ζ δεκηνπξγία ηνπ ΥΤΣΑ ζα ζεκάλεη ην ηέινο ησλ θαιιηεξγεηψλ γχξσ ηνπ, αθνχ ηα λεξά ηεο
βξνρήο κπνξεί λα παξαζχξνπλ ηα πγξά απφ ηα ζθνππίδηα πξνο ην ππέδαθνο.
● Αθφκε θαη λα πεξηνξηζηνχλ ηα πγξά, ε κπξσδηά ζα θάλεη αλππφθνξε ηελ εξγαζία ζηελ
πεξηνρή.
ΟΗΚΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο: Δίλαη καρεηηθφ κέινο νηθνινγηθήο νξγάλσζεο. Πιεξνθνξείηαη φηη ζρεδηάδεηαη ε
θαηαζθεπή ΥΤΣΑ πνιχ θνληά ζε πεξηνρή πνπ έρεη ραξαθηεξηζηεί πξνζηαηεπφκελε. Θεσξεί
φηη είλαη απαξάδεθηε απηή ε θίλεζε θαη ζα αγσληζηεί κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο.
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Δπηρεηξήκαηα:
● Τπάξρεη θίλδπλνο λα μεθηλήζεη ππξθαγηά απφ ηνλ ΥΤΣΑ θαη λα θηλδπλεχζεη ε γχξσ πεξηνρή.
● Σα πγξά απφ ηελ απνζχλζεζε ησλ ζθνππηδηψλ κπνξεί λα κνιχλνπλ ηα ππφγεηα λεξά.
● Γελ πξνσζείηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ε ηδέα ηεο αλαθχθισζεο απφ ηνπο πνιίηεο.
● Πξνηείλεη ηε δεκηνπξγία ελφο εξγνζηαζίνπ αλαθχθισζεο σο ελαιιαθηηθή ιχζε.

ΓΖΜΑΡΥΟ
Υαξαθηήξαο: Δλεκεξψλεηε φηη ζην Γήκν ηνπ πξφθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί έλαο ΥΤΣΑ πνπ ζα
δέρεηαη ηα απνξξίκκαηα ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο. Γπζαξεζηείηαη απφ ηε ζθέςε φηη ζα
ππνβαζκηζηεί ν Γήκνο ηνπ θαη δε δέρεηαη λα γίλεη ην έξγν.
Δπηρεηξήκαηα:
● Ζ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο θαη γεληθφηεξα ηεο πνηφηεηαο δσήο.
● Ζ απφζηαζε ηνπ ΥΤΣΑ απφ ηελ θαηνηθεκέλε πεξηνρή είλαη πνιχ κηθξή θαη ν θίλδπλνο απφ
δηαξξνέο απνβιήησλ είλαη ππαξθηφο.
● Δλφριεζε απφ ηε ζπλερή δηέιεπζε ησλ νρεκάησλ.
● Αηζζεηηθή ππνβάζκηζε ηνπ ηνπίνπ.
ΛΑΓΟ
Υαξαθηήξαο: Ο θξπγαλφηνπνο πνπ έρεη θηηάμεη ηε θσιηά ηνπ θηλδπλεχεη. Οη άλζξσπνη
ζθνπεχνπλ λα ηνλ ηζνπεδψζνπλ γηα λα θηηάμνπλ θάπνην έξγν, πξάγκα πνπ ηνπ πξνθαιεί
ζπκφ Θα πξέπεη λα κεηαθηλεζεί ζε άιιε πεξηνρή γηα αζθάιεηα.
Δπηρεηξήκαηα:
● Έρεη δηθαίσκα λα παξακείλεη ζην θπζηθφ ηνπ ηφπν θαη λα κελ κεηαθηλεζεί.
● Μεηά ην θιείζηκν ηνπ ΥΤΣΑ ε πεξηνρή ζα έρεη θαηαζηξαθεί γηα φια ηα δψα.

ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, αθνινχζεζε ζπδήηεζε, γηα λα δηαπηζησζεί πνηα
πιεπξά είρε ηα πεηζηηθφηεξα επηρεηξήκαηα. Καηά γεληθή νκνινγία, ε άπνςε θαηά ηνπ ΥΤΣΑ
ήηαλ ε επηθξαηέζηεξε. Γεληθφηεξα νη καζεηέο έδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηε ζσηεξία ηνπ
πεξηβάιινληνο, ελψ έλα απφ ηα επηρεηξήκαηα πνπ αθνχζηεθαλ, ε δεκηνπξγία δειαδή ελφο
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εξγνζηαζίνπ αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ, επηιέρζεθε σο ε θαιχηεξε ιχζε γηα ην πξφβιεκα
ησλ ζθνππηδηψλ.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ
Οη καζεηέο δέρηεθαλ κε ελζνπζηαζκφ λα «πξσηαγσληζηήζνπλ» ζην παηρλίδη ξφισλ θαη
ππνζηήξημαλ κε πάζνο ηα επηρεηξήκαηά ηνπο.

Ζ φιε δηαδηθαζία ηνπο βνήζεζε λα

δηαπηζηψζνπλ φηη κπνξεί λα ππάξμνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο πάλσ ζην ίδην
ζέκα, θαζψο επίζεο θαη ην φηη είλαη αλαγθαίν λα κπνξνχλ λα ζηεξίμνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε
ινγηθά επηρεηξήκαηα.
Σν ζπγθεθξηκέλν ζελάξην ελίζρπζε ηελ νηθνινγηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. Μέζα απφ ηελ
πξνζπάζεηα πνπ θαηέβαιαλ γηα λα βξνπλ ηα θαηάιιεια επηρεηξήκαηα, ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηελ
αμία πνπ έρεη ε θαιή ελεκέξσζε πάλσ ζηα δεηήκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ψζηε λα είλαη
ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο.
Με ην παηρλίδη ξφισλ θαη ηε δεκηνπξγία νκάδσλ εληζρχζεθε ε ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο, νη νπνίνη έκαζαλ επίζεο φηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φισλ λα κελ επηθξαηεί ε άπνςε
ηνπ ηζρπξφηεξνπ, αιιά λα επηιέγνληαη νη ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη:
Μαξαθνκηρειάθε Θενθαλή
Ρεγάθε Μαξία
αββάθε Αζελά
Γηαλλαθάθεο Φξαγθίζθνο (Γηεπζπληήο)
(Γ & η1 & Σ2 ηάμεηο)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Τπεξαιίεπζε – Παξάλνκε
Αιηεία – Απεηινύκελα Δίδε»
Ζ Αιηεία απνηειεί θιάδν ηεο πξσηνγελνύο παξαγσγήο ηεο Διιάδαο.
Ζ Μεζόγεηνο είλαη κία από ηηο πην ππεξαιηεπκέλεο ζάιαζζεο ζηνλ θόζκν. ύκθσλα κε
ηνλ Δπξσπατθό Οξγαληζκό Πεξηβάιινληνο, πάλσ από ην 65% ησλ ηρζπαπνζεκάησλ
ζηελ πεξηνρή είλαη εθηόο ησλ αζθαιώλ βηνινγηθώλ νξίσλ. Γπζηπρώο είλαη πξνθαλέο όηη
ην ηζρύνλ πιαίζην δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ηεο αιηείαο ζηελ Διιάδα είλαη ειιηπέο, θαη
νδεγεί ζηελ εθηεηακέλε ππνβάζκηζε ησλ αιηεπκάησλ, ηελ ππεξαιίεπζε, ηελ παξάλνκε
θαη θαηαζηξνθηθή αιηεία. Ζ κεζνγεηαθή θώθηα κνλαρόο είλαη ην έλα από ηα δύν
ελαπνκείλαληα είδε θώθηαο κνλαρνύ ηεο νηθνγέλεηαο ησλ θσθηδώλ. ήκεξα, κε αξηζκό
κηθξόηεξν από 600 δώα, ραξαθηεξίδεηαη σο θξηζίκσο θηλδπλεύνλ κε αθαληζκό.
ηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο απαληώληαη ελλέα είδε δειθηληώλ.
Οη θπζηθνί ερζξνί ησλ δειθηληώλ είλαη ειάρηζηνη. Κη όκσο ηα δειθίληα θηλδπλεύνπλ ζηε Μεζόγεην
θαζώο θαη παγθόζκηα. εμαηηίαο κηαο ζεηξάο αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ.
ηνλ πιαλήηε ππάξρνπλ επηά είδε ζαιάζζησλ ρεισλώλ. Όιεο νη ζαιάζζηεο ρειώλεο
μεθηλνύλ ηελ δσή ηνπο σο έκβξπα ζε απγά πνπ ελαπνζέηνπλ νη ρειώλεο ζηελ άκκν. Ζ
ππνβάζκηζε θαη ε θαηαζηξνθή ησλ βηόηνπσλ όπνπ αλαπαξάγεηαη ε θαξέηα ζέηνπλ ζε
ζνβαξό θίλδπλν ηελ επηβίσζε ηνπ είδνπο.
ΠΑΡΑΛΗΑ ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΠΤΡΓΟΤ - ΚΑΣΑΛΤΚΖ
Ο Κφθθηλνο Πχξγνο είλαη παξαζαιάζζηνο νηθηζκφο 67 ρηιηφκεηξα λoηηνδπηηθά ηνπ
ΖξαθιείνπAπνηειεί πξνζηαηεπφκελε παξαιία γηα ηηο Υειψλεο πνπ αλαπαξάγνληαη εθεί
ΔΝΑΡΗΟ
ην παξαδνζηαθφ ςαξνρψξη ηνπ Κφθθηλνπ Πχξγνπ ζηε κεγάιε αίζνπζα κηαο ηνπηθήο
ςαξνηαβέξλαο, δηεμάγεηαη κηα ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ επεξρφκελε απαγφξεπζε ηεο
αλεμέιεγθηεο ππεξαιίεπζεο ζηελ πεξηνρή.
Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο είλαη δηραζκέλνη. Απφ ηε κηα ε αλεμέιεγθηε αιηεία ζέηεη ζε
ζνβαξφ θίλδπλν ηελ επηβίσζε απεηινχκελσλ ζαιάζζησλ εηδψλ. Απφ ηελ άιιε πνιινί
επηζθέπηνληαη ηελ πεξηνρή γηα λα δνθηκάζνπλ θξέζθν ληφπην ςάξη.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ – ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξαο: Γηαιιαθηηθνί αιιά θαη νξακαηηζηέο. Βαζηθή ηνπο επηδίσμε λα ηα έρνπλ
θαιά κε φινπο, ρσξίο λα έξζνπλ ζε ζχγθξνπζε κε θνηλσληθέο νκάδεο.
Δπηρεηξήκαηα: Δλδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζαιάζζησλ εηδψλ, αιιά δελ
ζέινπλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ πξνβιήκαηα ζηνπο ληφπηνπο ςαξάδεο. Χζηφζν ζέινπλ λα
απνθχγνπλ θαη ηηο αληηπαξαζέζεηο κε ηηο νηθνινγηθέο νξγαλψζεηο.
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ρόιηα: ηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ηνπο ελδηαθέξεη ε πξνζηαζία ησλ απεηινχκελσλ
εηδψλ αιιά γηα ςεθνζεξηθνχο ιφγνπο ζέινπλ λα δείμνπλ νηθνινγηθέο αλεζπρίεο.
ΤΠΔΡ: ΝΟΜΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο: Νένο πνιηηηθφο, φρη ηδηαίηεξα δηαιιαθηηθφο, δηαηππψλεη κε παξξεζία ηηο
απφςεηο ηνπ, επίκνλνο φηαλ ζεσξεί φηη έρεη δίθην.
Δπηρεηξήκαηα: Πηζηεχεη φηη ε αιηεία αλ ζπλερηζηεί κε ηνπο ίδηνπο ξπζκνχο, ζε κεξηθά
ρξφληα ε Μεζφγεηνο ζα είλαη κηα λεθξή ζάιαζζα. Θα ήζειε πην απζηεξφ λνκνζεηηθφ
πιαίζην γηα ηελ αιηεία, έηζη ψζηε λα πξνζηαηεπζνχλ ηα ζαιάζζηα είδε. Γελ πηζηεχεη φηη νη
ςαξάδεο ζα αληηκεησπίζνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα.
ρόιηα: Δίλαη απφ ηνπο πνιηηηθνχο πνπ ζέινπλ λα αθήλνπλ ηε ζθξαγίδα ηνπο κε
θαηλν- ηφκεο δξάζεηο θαη δε δηζηάδεη λα ζπγθξνπζηεί κε ζπκθέξνληα νκάδσλ.
ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΗ
Υαξαθηήξαο: Απνηεινχληαη απφ λένπο αλζξψπνπο κνξθσκέλνπο δπλακηθνχο κε φξακα
πνπ θηινδνμνχλ λα κεηαδψζνπλ ηηο νηθνινγηθέο ηνπο αλεζπρίεο θαη λα εκθπζήζνπλ
νηθνινγηθφ πλεχκα ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ην πεξηβάιινλ.
Δπηρεηξήκαηα: Δίλαη πεπεηζκέλνη φηη ε αλεμέιεγθηε αιηεία ζα νδεγήζεη ζχληνκα ζε
αθαληζκφ πνιιά ζαιάζζηα είδε πνιιά απφ ηα νπνία ζα κπνξεί θαλείο ζην κέιινλ λα
ζαπκάζεη κφλν ζε εηδηθά ελπδξεία. Εεηνχλ κηα ιχζε άκεζα κε νπνηνδήπνηε θφζηνο.
ρόιηα: Δίλαη επίκνλνη θαη ζπρλά ε ζπδήηεζε καδί ηνπο κνηξαία θαηαιήγεη ζε εληάζεηο.

ΓΔΛΦΗΝΗΑ
Υαξαθηήξαο: Δίλαη παληθφβιεηα, θνβνχληαη πιένλ ηνπο αλζξψπνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Ζ εχξεζε ηξνθήο γίλεηαη νινέλα θαη πην δχζθνιε, έηζη ηα δίρηπα ησλ
ςαξάδσλ απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα απηά. Πνιιέο θνξέο παγηδεχνληαη ζ΄απηά θαη
θηλδπλεχνπλ απφ αζθπμία ή θαη ζαλαηψλνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο ςαξάδεο.
ρόιηα: Φνβνχληαη ηφζν ηνπο αλζξψπνπο πνπ ηξέκνπλ φηαλ ηνπο βιέπνπλ. Θπκνχληαη
κε λνζηαιγία παιηφηεξα ρξφληα φηαλ νη άλζξσπνη δνχζαλ αξκνληθά κε ηα πιάζκαηα ηεο
ζάιαζζαο θαη ςάξεπαλ κφλν φζα ρξεηάδνληαλ γηα λα δήζνπλ. Σψξα νη άλζξσπνη είλαη
ζθιεξνί θαη ηηκσξνχλ κε ζάλαην φπνην πιάζκα βξεζεί ζην δξφκν ηνπο.
ΦΧΚΗΔ
Υαξαθηήξαο: Φνβηζκέλεο, αλεζπρνχλ ζνβαξά γηα ην αχξην απηψλ θαη ησλ κηθξψλ ηνπο.
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Δπηρεηξήκαηα: Σα ςάξηα πνπ είλαη ε αγαπεκέλε ηνπο ηξνθή, δηαξθψο ιηγνζηεχνπλ θαη
είλαη αλαγθαζκέλεο λα πεγαίλνπλ φιν θαη πην καθξηά γηα λα βξνπλ ηξνθή γηα απηέο θαη
ηα κηθξά ηνπο. Έηζη είλαη εθηεζεηκέλεο ζε πνιινχο θηλδχλνπο, άιια αξπαθηηθά, αιιά θαη
ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν πνπ φηαλ ηηο βξεη ζηα δίρηπα ηηο ζαλαηψλεη ρσξίο δεχηεξε ζθέςε.
ρόιηα: Παξαθαινχλ κε απειπηζία λα ζηακαηήζεη ε ππεξαιίεπζε ζηηο ζάιαζζεο γηα λα
έρνπλ ηα ζαιάζζηα πιάζκαηα ηελεπθαηξία λα δήζνπλ θαη λα κεγαιψζνπλ ηα κηθξά ηνπο.
ΥΔΛΧΝΔ
Υαξαθηήξαο: Σξνκνθξαηεκέλεο, θνβνχληαη γηα ηε δσή ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Ζ αλαδήηεζε ςαξηψλ ηηο νδεγεί αλαπφθεπθηα ζηα ίδηα κέξε κε ηνπο
αληαγσληζηέο ηνπο, ηνπο ςαξάδεο. Δθεί ηηο ζθνηψλνπλ ρσξίο νίθην. Ζ απμαλφκελε
ξχπαλζε ζηηο ζάιαζζεο είλαη αθφκε έλαο χπνπινο ερζξφο γηα απηέο αθνχ ζπρλά ηξψλε
ζθνππίδηα θαη πιαζηηθέο ζαθνχιεο θαη χζηεξα πεζαίλνπλ απφ αζθπμία. Αθφκε θαη ε
πξνζπάζεηά ηνπο λα θέξνπλ ζηνλ θφζκν ηα κηθξά εγθπκνλεί ζνβαξφηαηεο δπζθνιίεο θαη
θηλδχλνπο αθνχ ζπρλά απνπξνζαλαηνιίδνληαη απφ ηα θψηα ησλ καγαδηψλ θαη ησλ
ζπηηηψλ κε απνηέιεζκα λα ράλνπλ ην δξφκν ηνπο.
ρόιηα: Εεηνχλ κηα ιχζε γηα απηέο θαη ηα κηθξά ηνπο πνπ ζα πεξηιακβάλεη απαγφξεπζε
ηεο ππεξαιίεπζεο θαη ηεο παξάλνκεο αιηείαο θαη πξνζηαζία ησλ ρψξσλ σνηνθίαο.

ΚΑΣΑ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΔ ΦΑΡΑΓΔ
Υαξαθηήξαο: Δίλαη αλήζπρνη, αλεζπρνχλ γηα ην κέιινλ ηνπο, ζεσξνχλ ππεξβνιηθέο ηηο
αλεζπρίεο ησλ νηθνινγηθψλ νξγαλψζεσλ. Αλ παξζνχλ απηά ηα κέηξα πηζηεχνπλ φηη ζα
είλαη ε ηαθφπιαθα ηεο επαγγεικαηηθήο αιηείαο.
Δπηρεηξήκαηα: Γελ ζεσξνχλ φηη νη ειιεληθέο ζάιαζζεο ππεξαιηεχνληαη, ελψ πηζηεχνπλ
φηη ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπο έρνπλ νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ζέβνληαη ηα
απεηινχκελα ζαιάζζηα είδε. Μηιάλε γηα θαηαζηξνθή ηεο επαγγεικαηηθήο αιηείαο θαη γηα
αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο αθνχ ηα ςάξηα ζα είλαη ιίγα θαη δπζεχξεηα.
ρόιηα: ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπο ελδηαθέξεη κφλν ην θέξδνο θαη δελ έρνπλ νηθνινγηθή
ζπλείδεζε. Βιέπνπλ ηα πξάγκαηα κε παξσπίδεο θαη αγλννχλ ην γεγνλφο φηη ε
ππεξαιί- επζε ζην κέιινλ ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη ζηνλ θιάδν
ηνπο.

ΔΣΗΑΣΟΡΔ
Υαξαθηήξαο: Αδηάιιαθηνη, ηζρπξνγλψκνλεο, δχζθνια δέρνληαη ηελ αληίζεηε άπνςε.
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Δπηρεηξήκαηα: Ζ επηθείκελε αιιαγή ηεο λνκνζεζίαο ζε φηη αθνξά ηελ ππεξαιίεπζε δελ
ηνπο ηθαλνπνηεί θαζψο δε βιέπνπλ κε θαιφ κάηη ηελ ειεγρφκελε αιηεία, θνβνχκελε
κείσζε ζηηο πνζφηεηεο ησλ ςαξηψλ ζπλεπψο θαη αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπο. Οχηε
ζεσξνχλ ζεηηθή εμέιημε ην λα κεηαηξαπεί ε πεξηνρή απφ παξαδνζηαθφ ςαξνρψξη
αιιά θαη ζηέθη θαινθαγάδσλ ζε νηθνινγηθφ πξννξηζκφ πνπ ζα ειθχεη νκάδεο
νηθνιφγσλ ηνπξηζηψλ θπξίσο. Πηζηεχνπλ φηη ηα κέηξα απηά ζα πιήμνπλ ζνβαξά ηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο.

ρόιηα: Σν θέξδνο είλαη απηφ πνπ έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο, θαζψο θνβνχληαη κείσζε ησλ
εζφδσλ ηνπο θαη απψιεηα ηεο πειαηείαο ηνπο.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ
ΔΠΗΚΡΑΣΔΣΔΡΟΗ

ΡΟΛΟΗ:

Σα ζαιάζζηα δψα, νη νηθνιφγνη θαη ν Ννκάξρεο.

Δπηιέρηεθαλ ιφγσ ηεο θαζαξφηεηαο ησλ απφςεσλ θαη ησλ αδηάζεηζησλ επηρεηξεκάησλ.
ΣΔΛΗΚΖ ΤΝΑΗΝΔΣΗΚΖ ΛΤΖ: Πξνηάζεθαλ νη απφςεηο Ννκάξρε θαη Οηθνιφγσλ γηα
ηελ πηνζέηεζε ελφο πην απζηεξνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ειέγρεη θαη ζα εκπνδίδεη
ηελ ππεξαιίεπζε θαη ηελ θαηαζηξνθή ηεο ζαιάζζηαο δσήο ππφ πξνυπνζέζεηο φκσο πνπ
ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ νκαιή ζπλέρηζε ηεο αιηείαο θαη πνπ δελ ζα επηηξέςνπλ λα
ππνβαζκηζηεί ην επάγγεικα ηνπ ςαξά θαη λα βξεζνχλ ζην δξφκν νηθνγέλεηεο.
ΥΟΛΗΑ: Ζ ρνξήγεζε αδεηψλ ζε ληφπηνπο αιηείο ψζηε λα κπνξνχλ λα εθκεηαιιεπηνχλ
ηα ζθάθε ηνπο θαη γηα ηνπξηζηηθέο εμνξκήζεηο ζε βηφηνπνπο πινχζηνπο ζε ζαιαζζηλή
δσή αιιά θαη ε παξνρή θηλήηξσλ γηα ηε δηάζσζε απεηινχκελσλ ζαιάζζησλ εηδψλ είλαη
κεξηθέο κφλν απφ ηηο ηδέεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ εθαξκνγή ζηελ πεξηνρή.
ΒΑΘΜΟ ΚΑΣΑΝΟΖΖ ΣΟΤ ΘΔΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ: Σν ζέκα
θαηαλνήζεθε πιήξσο απφ ηνπο καζεηέο νη νπνίνη δνχιεςαλ κε εμαηξεηηθή πξνζπκία,
απέδσζαλ ξεαιηζηηθά θαη κε ππεπζπλφηεηα ηνπο ξφινπο πνπ αλέιαβαλ θαη θπξίσο
αληηπαξαηέζεθαλ κε απφςεηο ηεθκεξησκέλεο θαη κε επηρεηξήκαηα.

ΔΠΗΓΡΑΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΠΟΤ ΤΜΜΔΣΔΗΥΑΝ:
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Θεσξνχκε φηη ην ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα είρε ζεηηθφηαηε επίδξαζε ζηνπο καζεηέο
θαζψο ηνπο έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα δνπλ ππφ κία δηαθνξεηηθή νπηηθή γσλία ηε
δξακαηηθή αιιαγή πνπ πθίζηαηαη ην πεξηβάιινλ, αιιά ζε έλα γλψξηκν γηα απηνχο
ζθεληθφ κε ην νπνίν είλαη κελ εμνηθεησκέλνη, αιιά πνπ δελ κπνξνχζαλ λα θαληαζηνχλ
φηη ζην κέιινλ ζα ήηαλ δπλαηφ λα πξνθχςνπλ ζε απηφ παξφκνηα πξνβιήκαηα.
Μηινχζακε μαλά θαη μαλά ζηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε γηα ην πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη, γηα
ηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο θ. ά. θαη φκσο γηα πξψηε θνξά ηα είδακε λα ζπλεηδεηνπνηνχλ
φηη αλ δελ θάλνπκε θάηη, απηφο ν ππέξνρνο πιαλήηεο δελ ζα είλαη πνηέ μαλά ν ίδηνο.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη:
Μαζηνπδάθεο Γεώξγηνο
Παπάδνγινπ Υξηζηίλα
Παπάδνγινπ Έθε
Φξαγθηαδάθε ηαπξνύια
Γηαλλαθάθεο Φξαγθίζθνο (Γηεπζπληήο)
(Δ2 & Α & Β1 & Β2 ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΜΠΗΑ. «Σν πξόβιεκα ηεο ξύπλαζεο ζηελ
πόιε καο»
ΔΝΑΡΗΟ
ηελ πφιε καο ην πξφβιεκα ηεο ξχπαλζεο έρεη θηάζεη ζην απξνρψξεην. Σα Η. Υ.
έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ξαγδαία, ηα δξνκνιφγηα ησλ κέζσλ ζπγθνηλσλίαο έρνπλ γίλεη
ζπρλφηεξα γηα λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο ησλ πνιηηψλ. Απφ ηελ άιιε ε αηκφζθαηξα ζην
θέληξν ηεο πφιεο έρεη γίλεη απνπληθηηθή θαη έρεη θηάζεη ζηα φξηα ηεο επηθηλδπλφηεηαο κε
βάζε ηα ιφγηα ησλ εηδηθψλ. Σα παξάπνλα γηα ερνξχπαλζε θαη αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε
νινέλα απμάλνληαη. Γηα λα αληηκεησπηζζεί ην πξφβιεκα πξνηείλεηαη ε απαγφξεπζε ηεο
θπθινθνξίαο Η. Υ. απηνθηλήησλ ζην θέληξν ηεο πφιεο. Ζ είδεζε έρεη πξνθαιέζεη
αλαζηάησζε θαη έηζη έρεη νξγαλσζεί κηα ξαδηνθσληθή ζπδήηεζε γηα ηελ ιήςε
απφθαζεο. Άιινη ζπκθσλνχλ θαη άιινη δηαθσλνχλ. Αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηα ζαο
(αλάινγα κε ην ξφιν πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε ιχζε.

ΤΠΔΡ
ΠΟΛΗΣΖ ΠΟΤ ΚΑΣΟΗΚΔΗ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Αγαλαθηηζκέλνο, δπζαξεζηεκέλνο κε ηελ απξαγία ηνπ θξάηνπο. Έρεη θηάζεη ζηα φξηά
ηνπ. Σν πξφβιεκα ην αληηκεησπίδεη ν ίδηνο θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ εδψ θαη πνιιά ρξφληα,
ελψ ην παηδί ηνπ πάζρεη απφ βξνγρηθφ άζζκα.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ


ε ψξεο αηρκήο επηθξαηεί θπθινθνξηαθφ ράνο.


Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πνδειαηνδξφκνη
πνδήιαην.

θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ην


ε φιεο ηηο κεγάιεο πφιεηο ηα θπθινθνξηαθά πξνβιήκαηα έρνπλ ιπζεί κε
θαηλνηφκεο δξάζεηο. ( π.ρ. ζην Λνλδίλν κε ηα δηφδηα ζην θέληξν ηεο πφιεο)

Σα παηδηά ησλ θαηνίθσλ ηνπ θέληξνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θίλδπλν αηπρεκάησλ,
φηαλ παίδνπλ, θαη ην λέθνο πξνθαιεί πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπο.

ΥΟΛΗΑ
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Ζ πνιηηεία ζα έπξεπε λα έρεη πάξεη ήδε κέηξα θαη λα κελ ηα ζπζηάδεη φια γηα ηα
ρξήκαηα. Δπηηέινπο πξέπεη λα δείμνπλ ππεπζπλφηεηα θαη λα κελ καο ζπκνχληαη
κφλν ζηηο εθινγέο.
ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΜΟΤ ΜΔΣΑΚΗΝΔΗΣΑΗ ΜΔ ΣΟ ΛΔΧΦΟΡΔΗΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Μνξθσκέλνο, νηθνιφγνο, επηζπκεί λα βξεζεί ιχζε. Έρεη δπν παηδηά θαη κέλεη ζηα
πξνάζηηα ηεο πφιεο, γηα λα απνθχγεη ηελ αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε. Γε κπνξεί πιένλ λα
θάλεη ην δηπιάζην ρξφλν γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ εμαηηίαο ηνπ θπθινθνξηαθνχ
πξνβιήκαηνο.




ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
θεπηφκελνο ην πεξηβάιινλ, ρξεζηκνπνηεί ην ιεσθνξείν γηα λα πάεη ζηε δνπιεηά ηνπ,
παξφιε ηελ ελδερφκελε ηαιαηπσξία.
Σν λέθνο δεκηνπξγεί καδί κε άιινπο παξάγνληεο ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, θαη
φπνηεο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο απηφ δεκηνπξγεί καθξνπξφζεζκα γηα ηελ αλζξσπφηεηα.

 Ζ ηαιαηπσξία ηνπ είλαη κεγάιε ζε ψξεο αηρκήο, επεηδή κπαίλνπλ ζηε ισξίδα ησλ
ιεσθνξείσλ ηαμί θαη Η. Υ.
ΥΟΛΗΑ
Αλ απνζπκθνξηζηεί ε θαηάζηαζε ζην θέληξν, ζα θηάλνπκε φινη πην γξήγνξα ζηηο
δνπιεηέο καο θαη ζα θαζαξίζεη ε αηκφζθαηξα.

ΚΑΣΑ
ΚΑΣΟΥΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Γπλακηθφο, επηρεηξεκαηίαο, κε εξγαζία πνπ απαηηεί ζπρλέο κεηαθηλήζεηο ζην θέληξν.
θιεξφο δηαπξαγκαηεπηήο, δελ δέρεηαη σο κνλαδηθή ιχζε απηή πνπ πξνηείλεηαη.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ


Πηζηεχεη πσο ππάξρνπλ θίιηξα θαζαξηζκνχ γηα ηελ αηκφζθαηξα.


Κπξίσο ηα θαηλνχξηα απηνθίλεηα(πβξηδηθά) εθπέκπνπλ κεδακηλνχο ξχπνπο ζε
ζρέζε κε ηα πακπάιαηα κέζα ζπγθνηλσλίαο πνπ θπθινθνξνχλ ζην θέληξν.

Ζ πνιηηεία ζα πξέπεη λα πξνλνήζεη θαηαζθεπάδνληαο κεηξφ, αμηνπνηψληαο ηα
ρξήκαηα ησλ θνξνινγνχκελσλ πνιηηψλ.
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Με ηα κέζα ζπγθνηλσλίαο θαζπζηεξείο αξθεηά κε ηηο ζπλερείο ζηάζεηο πνπ
θάλνπλ.

ΥΟΛΗΑ
ε θακηά πφιε ην 2014 δελ ππάξρεη απαγφξεπζε ζην θέληξν δηφηη ππάξρνπλ πνιινί
άιινη ηξφπνη ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο.
ΟΓΖΓΟ ΣΑΞΗ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Αδηάιιαθηνο, ρσξίο ηδηαίηεξε νηθνινγηθή επαηζζεζία, απειπηζκέλνο κε ηεξάζηηεο
νηθνγελεηαθέο ππνρξεψζεηο. Λφγσ ηεο θξίζεο, ην εηζφδεκά ηνπ κεηψζεθε αηζζεηά
.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
 Άδηθνο λφκνο ζε δχζθνιεο πεξηφδνπο.
 Ήδε δπζθνιεχεηαη λα βγάιεη ην κεξνθάκαηφ θαη κε ην κέηξν απηφ ράλεη ζρεδφλ ην 7080% ησλ πειαηψλ ηνπ.
 Σα ηδάθηα θαη νη μπιφζνκπεο πξνθαινχλ ην πξφβιεκα.
ΥΟΛΗΑ
πκθσλεί κφλν κε θάπνηεο ψξεο ηελ εκέξα απαγφξεπζεο.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΤΓΚΟΗΝΧΝΗΟΛΟΓΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
πγθαηαβαηηθφο, ζέιεη λα βξεζεί ε κέζε ιχζε θαζψο θαηαλνεί ηηο δπζθνιίεο θαη φζσλ
ηίζεληαη ππέξ θαη φζσλ ηίζεληαη θαηά ηνπ κέηξνπ. Απφ ηελ άιιε δνπιεχεη ζην δεκφζην
ηνκέα θαη δελ ζέιεη λα δπζαξεζηήζεη ηνπο αλσηέξνπο ηνπο θαζψο σο ζπγθνηλσληνιφγνη
θέξνπλ θη εθείλνη ηελ επζχλε γηα ην θπθινθνξηαθφ πξφβιεκα.

ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

Πξέπεη λα βξεζεί ιχζε θαη φρη λα γίλεηαη θαηαλνκή επζπλψλ.

Ζ ιχζε πνπ ζα βξεζεί πξέπεη λα ζπκθσλεί κε ηελ επξσπατθή θνηλνηηθή νδεγία
θαη κε ηνπο λφκνπο ηνπ θξάηνπο.
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Χζηφζν ε φπνηα ιχζε βξεζεί, ζα πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ πεξηβαιινληηθή
ζπλείδεζε ησλ θαηνίθσλ.
ΥΟΛΗΑ
Πξφζηηκν ζε φζνπο εηζέξρνληαη ρσξίο λα θαίλε αέξην θαη έηζη εμνηθνλνκνχληαη ρξήκαηα
γηα θίιηξα θαζαξηζκνχ ηεο αηκφζθαηξαο.
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Γηπισκάηεο, θηιφδνμνο, ζέιεη λα θάλεη ηα ραηίξηα ησλ ςεθνθφξσλ ηνπ ελ φςεη ησλ
εθινγψλ. Θέιεη λα θξαηήζεη νπδέηεξε ζηάζε, εθφζνλ νη ςεθνθφξνη ηνπ πξνέξρνληαη
θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. Χζηφζν ζέιεη λα βξεζεί ιχζε, γηα λα κελ θαηεγνξεζεί γηα
αδηαθνξία.




ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
Να ηζρχζεη ην κέηξν απαγφξεπζεο γηα θάπνηεο ψξεο ηελ εκέξα.
Να κεησζεί ε ηηκή ησλ εηζηηεξίσλ έηζη ψζηε λα ρξεζηκνπνηνχλ πεξηζζφηεξνη ηα κέζα
κεηαθνξάο.
ΥΟΛΗΑ
Γελ ζέιεη λα θαλεί αδηάθνξνο αιιά νχηε λα αλαθαηεπηεί θαη πνιχ. Σεξεί απφζηαζε
αζθαιείαο. Ναη κελ …. . αιιά!
ΓΗΑΣΡΟ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ
Ναη κελ είλαη πξνβιεκαηηζκέλνο, γλσξίδνληαο ηηο δηαζηάζεηο ηνπ κεγέζνπο ηνπ
πξνβιήκαηνο, αιιά δελ παίξλεη μεθάζαξε ζέζε, θαζψο θαη ν ίδηνο έρεη ην ηαηξείν ηνπ
ζην θέληξν ηεο πφιεο θαη ζθέθηεηαη ηνπο πειάηεο ηνπ.





ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
Θα ππάξμνπλ ζνβαξά αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα φπσο άζζκα αθφκε θαη αιιεξγίεο.
Μειέηεο έρνπλ δείμεη πσο ε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε είλαη ζε βάζνο ρξφλνπ ππεχζπλε γηα
ινηκψμεηο, θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε αθφκε θαη γηα ζέκαηα θαξδηάο.
Πξέπεη λα βξεζεί άιινπ είδνπο ιχζε, θαζψο φινη νη αζζελείο ηνπ δελ είλαη ζε ζέζε λα
παίξλνπλ ηα ΜΜΔ γηα λα θηάζνπλ ζην ηαηξείν ηνπ, φηαλ είλαη άξξσζηνη ή φηαλ νη
θαηξηθέο ζπλζήθεο δελ ην επηηξέπνπλ.
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ΥΟΛΗΑ
Πξέπεη λα ζθεθηνχκε θαη ηηο επφκελεο γεληέο.
θιεξνλνκήζνπλ θαη απηνί.

Σα πξνβιήκαηα απηά ζα ηα

Αμηνιόγεζε εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο
ην παηρλίδη ξφισλ ζπκκεηείραλ νη ηάμεηο Γ΄, Γ΄ θαη Δ΄-η΄ ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ
Πφκπηαο. Σν ζέκα ηνπ ζελαξίνπ επηιέρηεθε απφ ην ηεηξάδην εξγαζηψλ ηνπ καζήκαηνο
«Μειέηε Πεξηβάιινληνο» ηεο Γ΄ ηάμεο. Οη καζεηέο θαηαλφεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο
αλάγθεο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ παηρληδηνχ. πκκεηείραλ νκαδνζπλεξγαηηθά, θαζψο θάζε
ηάμε αλέιαβε απφ κηα θαηεγνξία επηρεηξεκάησλ (ππέξ-θαηά-νπδέηεξνη). Σε ζπλνιηθή
πξνεηνηκαζία αλέιαβαλ λα θέξνπλ εηο πέξαο νη εθπαηδεπηηθνί, θαζψο πξνεηνίκαζαλ ην
ζελάξην, ηνπο ραξαθηήξεο-ξφινπο, ηε βάζε ησλ επηρεηξεκάησλ ζηελ νπνία ζα
βαζίδνληαλ νη καζεηέο, φπσο θαη ηα ζρφιηα γηα θάζε ξφιν.
ηε ζπλέρεηα, θάζε εθπαηδεπηηθφο εμήγεζε ζηελ ηάμε ηνπ ηε δνκή ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ,
ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο επηδηψμεηο θάζε νκάδαο. Υψξηζε ζε νκάδεο ηνπο καζεηέο θη εθείλνη
θιήζεθαλ, φπσο ζε θάζε νκαδνζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία, λα επηιέμνπλ έλα γξακκαηέα θαη
έλαλ νκηιεηή-εθπξφζσπν ηεο νκάδαο. Σν ζπληνληζκφ αλέιαβε ν εθπαηδεπηηθφο θάζε
ηάμεο. Κάζε κέινο ηεο νκάδαο ζπκκεηείρε ελεξγά θαηαζέηνληαο ηελ άπνςή ηνπ γηα ην
πψο ζα έπξεπε λα δηακνξθσζνχλ ηα επηρεηξήκαηα, βαζηδφκελν ζηνλ θνξκφ ηνλ νπνίν
εηνίκαζαλ νη εθπαηδεπηηθνί.

Απηή ήηαλ θαη ε κφλε έλζηαζε, θαζψο νη καζεηέο δελ

εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ γηα πεξαηηέξσ δεκηνπξγία θαη ζχλζεζε απφςεσλ, αιιά έκεηλαλ
ζ‟απηά πνπ ηνπο δφζεθαλ.
ηε δηάξθεηα πνπ ην παηρλίδη ξφισλ παξνπζηάζηεθε ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, έδεημαλ λα
αληηιακβάλνληαη πιήξσο ην ξφιν θαη ηελ δηαδηθαζία κηαο ξαδηνθσληθήο ζπδήηεζεο,
δεκηνχξγεζαλ

ζπλζήθεο επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ, πξνβάιινληαο απφςεηο θαη

επηρεηξήκαηα ηεο θάζε νκάδαο, ζεβφκελνη ηηο αξρέο κηα δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο. Σέινο,
νη καζεηέο αλαδήηεζαλ απφ θνηλνχ ιχζε, ε νπνία δφζεθε κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ,
κηαο θαη ε απφθαζε πνπ πάξζεθε νκφθσλα γηα ην πξφβιεκα θαπζαεξίσλ ζην θέληξν
ηεο πφιεο ήηαλ ε εθ πεξηηξνπήο θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ ζπγθεθξηκέλεο ψξεο ηεο
εκέξαο. Δπηπιένλ απνθαζίζηεθε ε κείσζε ηνπ εηζηηεξίνπ ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο,
ηα νπνία ζα αληηθαηαζηαζνχλ απφ θηιηθφηεξα πξνο ην πεξηβάιινλ (πβξηδηθά),

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

169

πξνθεηκέλνπ φινη νη πνιίηεο λα κεηαθέξνληαη κε απηά ζψδνληαο ην πεξηβάιινλ θαη
εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα απφ ηελ αθξηβή βελδίλε ή ην πεηξέιαην θίλεζεο. πληνληζηέο
δεκνζηνγξάθνη αλέιαβαλ νη εθπαηδεπηηθνί ησλ ηξηψλ ηάμεσλ.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Μπακπηνληηάθε Γήκεηξα (Γ ηάμε), Κπξηαδνπνύινπ
Απνζηνιία (Γ ηάμε), Καηζηγηαλλόπνπινο Κσλζηαληίλνο (Δ & η ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΜΠΗΑ. «Φίδηα ζε θίλδπλν»
Σν παηρλίδη ξόισλ θπξίσο δνπιεύηεθε κεηά ηηο 14: 00,

ώξα θαηά ηελ νπνία ην

κεγαιύηεξν πνζνζηό ησλ παηδηώλ είραλ ηειεηώζεη ηηο εξγαζίεο ηεο επόκελεο εκέξαο.
Υσξίζηεθαλ ηα παηδηά ζε δύν νκάδεο,

έηζη ώζηε θάζε νκάδα λα έρεη εμίζνπ παηδηά

δηαθνξεηηθώλ ειηθηώλ-ηάμεσλ, θαζώο ην ηκήκα καο απνηειείηαη από καζεηέο όισλ ησλ
ηάμεσλ κε ηελ πιεηνςεθία ηνπο λα αλήθεη ζηε ΄Β θαη ΄Γ δεκνηηθνύ.
ΔΝΑΡΗΟ
Σν ζέκα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ πξνηάζεθε απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, αθνχ ηνπο εμήγεζα ηη
ζέινπκε πεξίπνπ λα πξαγκαηεχεηαη. Μέζα απφ δηάθνξεο ηδέεο ησλ καζεηψλ μερψξηζε
ε πξφηαζε γηα θίλδπλν δηαηαξαρήο κίαο ηξνθηθήο αιπζίδαο, εμαηηίαο ηεο αλζξψπηλεο
επεκβαηηθφηεηαο. Δπηιέγνληαο ινηπφλ ηα θίδηα σο ηνλ θξίθν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο πνπ
βξίζθεηαη ζε θίλδπλν, δεκηνπξγήζακε πξφρεηξα ην ζελάξην φπνπ έλαο γεσξγφο ζα
δηακαξηπξφηαλ ζην δήκαξρν γηα ην πξφβιεκα πνπ έρεη κε ηα θίδηα, πνπ ζπλαληάεη
ζπλερψο ζην ρσξάθη ηνπ.
ΡΟΛΟΗ ΚΑΗ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ

Τπέξ ηεο εμόλησζεο ησλ θηδηώλ
Γάηα:

Υαξαθηήξαο: Δίλαη πνλεξή θαη

λνηάδεηαη κφλν γηα ηνλ εαπηφ ηεο.

θνπόο: Να εμνλησζνχλ ηα θίδηα ψζηε λα έρεη πεξηζζφηεξα πνληίθηα γηα ηνλ εαπηφ ηεο.
Κνξηηζάθη: Υαξαθηήξαο: Δίλαη κηθξφ, ηα θίδηα είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο
θφβνπο ηνπ. Δίρε ζπλεζίζεη ηελ πφιε, καθξηά απφ ηε θχζε, φπνπ αλαγθάζηεθε ρσξίο
ηε
ζέιεζή
ηεο
λα
κεηαθνκίζεη.
θνπόο Να έρεη κία ήξεκε δσή-λα κελ θνβάηαη.
Γεσξγόο 1: Υαξαθηήξαο: Δίλαη έλαο επαγγεικαηίαο, ηνπ αξέζεη ην επάγγεικά ηνπ θαη
ην
ππεξαζπίδεηαη.
θνπόο: Να θάλεη ηε δνπιεηά πνπ αγαπάεη ρσξίο πεξηζπαζκνχο, θφβν ή ελδερφκελν
θίλδπλν γηα ηε δσή ηνπ.

Καηά ηεο εμόλησζεο ησλ θηδηώλ
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Οηθνιόγνο:
Υαξαθηήξαο: Δίλαη επηζηήκνλαο θαη ληψζεη ηελ ππνρξέσζε λα
ππεξαζπίδεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ηηο ηζνξξνπίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ, φπνηε
θηλδπλεχνπλ.
θνπόο: Να ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο δίλνληάο ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηηο ζπλέπεηεο πνπ
ζα έρεη ε εμάιεηςε ελφο είδνπο απφ κία πεξηνρή, γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη γηα ηνπο
ίδηνπο.
Παηδί: Υαξαθηήξαο: (Μπνξεί λα είλαη είηε θνξηηζάθη, είηε αγνξάθη-αλάινγα κε ην θχιιν
ηνπ παηδηνχ πνπ ζα ππνδπζεί θάζε θνξά ην ξφιν). Δίλαη πνιχ επγεληθφ, αγαπάεη φια ηα
δψα θαη ηδηαίηεξα φζα νη άιινη απερζάλνληαη.
θνπόο: Να πξνζηαηεχζεη ηα θίδηα πνπ είλαη αλππεξάζπηζηα.
Δπηζηήκνλαο: Υαξαθηήξαο: Δίλαη έλαο απφ ηνπο επηζηήκνλεο ηνπ Μνπζείνπ Φπζηθή
Ηζηνξίαο, πνπ κειεηνχλ ηα εξπεηά ηεο Κξήηεο θαη γλσξίδνπλ ήδε πνιιά γηα απηά.
θνπόο: Να θάλεη θαηαλνεηφ ζηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο πσο δελ ππάξρεη
πξαγκαηηθά ζνβαξφο θίλδπλνο απφ ην δάγθσκα ελφο θηδηνχ, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα
απφ ηα θίδηα ζηελ Κξήηε δελ είλαη δειεηεξηψδε.
Γεσξγόο 2: Υαξαθηήξαο: Δίλαη επίζεο επαγγεικαηίαο, αγαπάεη ηε δνπιεηά ηνπ, αιιά
γλσξίδεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε δηαηαξαρή ηεο ηζνξξνπίαο κίαο ηξνθηθήο
αιπζίδαο.
θνπό: Να κελ επηηξέςεη ηελ εμφλησζε ησλ θηδηψλ, πξνζηαηεχνληαο ηε ζνδεηά ηνπ
απφ ηνλ αιεζηλφ θίλδπλν πνπ ζα δεκηνπξγεζεί-ηα πνληίθηα.
ηε ζπλέρεηα δήηεζα ζηηο δχν νκάδεο λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ ππέξ θαη θαηά ηεο
εμφλησζεο

ησλ θηδηψλ, κε ηελ νκάδα πνπ ηα ππεξαζπίδεηαη λα θαιείηαη λα δψζεη

θάπνηα ελαιιαθηηθή ιχζε.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑ ΣΖ ΔΞΟΝΣΧΖ ΦΗΓΗΧΝ


Θα ραιάζεη ε ηξνθηθή αιπζίδα θαη ηα πνληίθηα ζα γίλνπλ πεξηζζφηεξα

(Οηθνιόγνη)


Σα θίδηα κπνξεί θάπνηνη λα ιέλε φηη είλαη αλαηξηρηαζηηθά, αιιά εγψ ηα βξίζθσ

αμηνιάηξεπηα (Παηδί)



Σα πεξηζζφηεξα θίδηα ζηελ Κξήηε δελ είλαη δειεηεξηψδε (Δπηζηήκνλαο)
Σα θίδηα ηξψλε ηα πνληίθηα θαη έηζη ηα πνληίθηα δελ ηξψλε ηηο ζνδεηέο καο

(Γεσξγόο 1)
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ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΟΜΑΓΑ ΤΠΔΡ ΣΖ ΔΞΟΝΣΧΖ ΦΗΓΗΧΝ


Σα θίδηα είλαη αλαηξηρηαζηηθά θαη δειεηεξηψδε (Κνξίηζη)



Μαο ηξψλε ηνπο πνληηθνχο θαη ζέινπκε λα ηνπο ηξψκε εκείο (Γάηα)



Έρσ ηεξάζηην πξφβιεκα κε ηα θίδηα. Πξνζπαζψ λα θάλσ θάζε κέξα ηε δνπιεηά

κνπ, αιιά ζπλέρεηα πεηάγνληαη θαη θνβάκαη κε κε δαγθψζνπλ. Ήξζα λα ζαο δεηήζσ,
αλ γίλεηαη επείδε θαη άιινη ζπλάδειθνη κνπ έρνπλ ην ίδην πξφβιεκα λα ςεθάζνπκε κε
δειεηήξην φιε ηελ πεξηνρή ηεο Μεζζαξάο. (Γεσξγόο 2)
ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΛΤΖ
Αληί λα δειεηεξηάζνπκε ηα θίδηα, κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ειηαθφ,
ειεθηξνληθφ πνπ είλαη ζπζθεπή απφζσζεο εξπεηψλ. Λεηηνπξγεί εθπέκπνληαο ερεηηθφ
ζήκα θαη παικηθέο δνλήζεηο, πνπ ηξνκάδνπλ θαη απνκαθξχλνπλ ηα εξπεηά, θαζψο ην
ιακβάλνπλ ζα ζήκα θηλδχλνπ. Μπνξεί λα θνζηίδεη 25€ θαη λα είλαη δηπιάζηα ηηκή απφ ην
δειεηήξην, αιιά δηαξθεί πεξηζζφηεξν. Δπίζεο ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη δελ ζθνηψλεη
ηα θίδηα, δηαηαξάζζνληαο ηελ ηξνθηθή αιπζίδα θαη ρξεζηκνπνηεί κφλν ειηαθή ελέξγεηα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα παηδηά ην βξήθαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθφ θαη ελδηαθέξνλ.

Αθνχ δηαηχπσζαλ ηα

επηρεηξήκαηα ηνπο γξαπηά, έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα θιήζεθε λα θάλεη
αλάγλσζή ηνπο ζηελ ηάμε, φπνπ αθνινχζεζε ζπδήηεζε, ζρνιηαζκφο ηνπο θαη ελ ηέιεη
πξνθνξηθή ςεθνθνξία γηα ηηο απφςεηο πνπ ηνπο αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν.
Απηφ πνπ δπζθφιεςε ιίγν ηνπο καζεηέο ηεο δεχηεξεο νκάδαο ήηαλ ε εχξεζε
ελαιιαθηηθήο ιχζεο. Έηζη έζεζα ην ζέκα ζε νιφθιεξε ηελ ηάμε θαη κία καζήηξηα απφ
ηελ πξψηε νκάδα καο αλέθεξε έλα κεράλεκα πνπ είρε δεη ζε έλα εζηηαηφξην θαη έγξαθε
πσο ήηαλ απσζεηηθφ θηδηψλ. Ζ δεχηεξε νκάδα αλέιαβε μαλά λα δηαηππψζεη ηε ιχζε
θάλνληαο έξεπλα ζην ίληεξλεη γηα ην ζπγθεθξηκέλν κεράλεκα θαη ζπγθξίλνληάο ηα κε
εξπεηνθηφλα θάξκαθα θαηέιεμε ζηε ιχζε πνπ κπνξείηε λα δηαβάζεηε ζην παξάξηεκα.
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Γεληθά ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά, ρσξίο ηα κεγαιχηεξα παηδηά ζε ειηθία λα
απνθιείνπλ ηα κηθξφηεξα, ην νπνίν γίλεηαη θαλεξφ απφ ηε
αλάκεζα ζηα

επηρεηξήκαηα.

δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο.

δηαθνξά δηαηχπσζεο

Σν θαιχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο βέβαηα ήηαλ ε
ια ηα παηδηά ζπκκεηείραλ θαη ην παηρλίδη ξφισλ

πξαγκαηνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο, κε θάζε παηδί λα εξκελεχεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηνλ
ξφιν πνπ αλαιάκβαλε.

Τπεύζπλε Γαζθάια: αββάθε Ακαιία (Οινήκεξν)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΜΠΗΑ. «Ξέξσ έλα ρσξηνπδάθη»
ΔΝΑΡΗΟ
Ξέξσ έλα ρσξηνπδάθη. . . . . . κάιινλ μέξσ πνιιά ρσξηνπδάθηα αξαδηαζκέλα ην έλα
δίπια ζην άιιν ζηε ξίδα ελφο ςεινχ βνπλνχ. . . .
. . . Δθεί θαηά ην βξάδπ. . . θάζε βξάδπ ηα ρσξηνπδάθηα αλάβνπλ ηα θσηάθηα ηνπο γηα λα
ζπκήζνπλ ζηνπο ιηγνζηνχο πεξαζηηθνχο ηνπ δεκφζηνπ δξφκνπ πσο ππάξρνπλ. . .
-Δ. . . ε. . . εδψ είκαζηε θη εκείο είλαη ζα λα ιέκε. . .
κσο εθείλνη δε ζηακαηνχλ, είλαη φινη ηνπο βηαζηηθνί. Άιισζηε ηη αμία κπνξεί λα έρεη έλα
κηθξφ νξεηλφ ρσξηφ! Μνλάρα ην βνπλφ ηνπ. . .
' απηφ ην ςειφ βνπλφ δεθάδεο πξφβαηα θαη θαηζίθηα δίλνπλ ην γάια, ην ηπξί, ην
βνχηπξν, ην καιιί θαη ην θξέαο ηνπο γηα λα δήζεη ν άλζξσπνο.

Σα θνπάδηα είλαη

επηπρηζκέλα φπνπ βξίζθνπλ βνζθή. Μα φρη εθείλνη πνπ ηα βφζθνπλ. Απηνί πεξλνχλ
ζθιεξή δσή! Πνιεκνχλ κε ηνπο ρεηκψλεο, ηνπο βξάρνπο, ηα πνηάκηα.
Σαμηδεχνπλ απφ ηφπν ζε ηφπν, ζήκεξα εδψ, αχξην πέξα καθξηά φππ είλαη ρνξηάξη θαη
βνζθή. Μα είλαη ε δνπιεηά ηνπο απηή. . . Μ' απηή αλαζηαίλνπλ ηα παηδηά ηνπο, εδψ είλαη
ε γεληά ηνπο θαη δελ ηελ αθήλνπλ γηα φια ηα αγαζά ηνπ θφζκνπ. . .
. . . Πξσηλφ Κπξηαθήο! Έηζη μαθληθά ην θαθελεδάθη ηνπ κηθξνχ ρσξηνχ κεηά ηελ εθθιεζία
γέκηζε θφζκν.

Άλζξσπνη θαινβαικέλνη, άλζξσπνη θαινληπκέλνη, έκνηαδαλ ηφζν

δηαθνξεηηθνί απ' φινπο. Μηινχζαλ πνιχ θαη γξήγνξα. . . Έκνηαδαλ λα βηάδνληαη. . .
Ο Αλέζηεο είρε πάεη ζηελ πιαηεία λα αγνξάζεη ςσκί. Ήηαλ θη ν παηέξαο ηνπ αλάκεζά
ηνπο. . . ην κεζεκέξη ζην ηξαπέδη ν αξρεγφο ηεο νηθνγέλεηαο ζεθψζεθε ζνβαξφο –
ζνβαξφο θαη είπε ζηξίβνληαο ην κνπζηάθη ηνπ.
- ην ρσξηφ καο ζα γίλεη Πάξθν Αηνιηθήο Δλέξγεηαο ςειά ζην βνπλφ. . .
Με κηαο ε κάλα ζηακάηεζε λα αλαθαηεχεη ηελ θαηζαξφια θαη θνίηαμε κε ζεβαζκφ ηνλ
άλδξα ηεο ζαπκάδνληάο ηνλ ηαπηφρξνλα.
– Ση ιέο άλδξα κνπ;, είπε ρσξίο λα θαηαιαβαίλεη.
– Να. . . ζπκπιήξσζε εθείλνο. . . ζα βάινπλε ιέεη θάηη ζβνχξνπο πνπ ζα γπξίδνπλε
γχξσ γχξσ κε ηνλ αέξα θαη ζα παίξλνπλε ξεχκα. Σν ρσξηφ καο επεηδή είλαη ην πην
θνληηλφ ζα έρεη ηζάκπα ξεχκα. Σν είπε ν πξφεδξνο ζην θαθελείν. . . ζα ρξεηαζηνχλε
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ιέεη θαη θχιαθεο. . . Δίπα ζηνλ πξφεδξν λα κ' έρεη ππφςε ηνπ. Σφζνπο κήλεο είκαη
ρσξίο δνπιεηά. . .
Ζ κάλα ρακνγέιαζε. . . Σφζν θαιά δελ ην πεξίκελε. Γνπιεηά γηα ηνλ άλδξα ηεο θαη
ηζάκπα ξεχκα.
- Γφμα ην ζεφ είπε θαη ζηαπξνθνπήζεθε.
Ο Αλέζηεο εθείλν ην βξάδπ δελ θνηκήζεθε. . .
Ήζειε λα ραξεί κα θάηη ηνλ εκπφδηδε. . .
Σελ επφκελε κέξα, κεηά ην ζρνιείν πήγε θαη βξήθε ηνλ παιηφ ηνπ δάζθαιν.

¨εηαλ

ζπληαμηνχρνο ηψξα πηα. Ο Αλέζηεο ηνλ αγαπνχζε πνιχ. Ο δάζθαιφο ηνπ ηνλ βνεζνχζε
ζηα Αξραία γηαηί ιεθηά γηα θξνληηζηήξηα δελ πεξίζζεπαλ.
Ο κηθξφο δήηεζε λα κάζεη πεξηζζφηεξα. Ο δάζθαινο ηνλ άθνπζε κε πξνζνρή. Σν παηδί
ηνπ είπε γηα ηελ πεγνχια κε ην γάξγαξν λεξφ, γηα ην εθθιεζάθη ηνπ ρξηζηνχ πνπ
ζπλήζηδε λα πεγαίλεη κε ηε κακά ηνπ λα αλάβεη ηα θαληήιηα. . . Γηα ην δξφκν πνπ άθνπζε
ιέεη πσο ζα αλνίμνπλ. . . θη αθφκα πσο έλα κέξνο ηνπ βνπλνχ ζα γίλεη ιέεη ηδησηηθή
πεξηνρή.
ηαλ ηειείσζε είπε ζνβαξά ν δάζθαινο. . .
– Αλέζηε παηδί κνπ. . . Ο δξφκνο είλαη γηα φιν ηνλ θφζκν. Γηα ηνλ πινχζην θαη γηα ην
θησρφ, γηα ηνλ άξρνληα θαη ην δεηηάλν. Με ην δξφκν ην 'λα βνπλφ αληακψλεη κε η' άιιν,
ε κηα πνιηηεία κε ηελ άιιε. Γελ είλαη ηφζν θαθφ γηα ην ρσξηφ καο απηφ. Κάπνηνη ζα
βξνπλ δνπιεηά. Βέβαηα ην θπζηθφ θάινο ηεο πεξηνρήο ζα αιιάμεη, ηα βνζθνηφπηα ζα
ιηγνζηέςνπλ. . . κσο νπδέλ θαιφλ ακηγέο θαθνχ. . .
Ο Αλέζηεο γιχθαλε, ηνπ έθπγε έλα βάξνο. . .
ην κεηαμχ νη εθπξφζσπνη ηεο ηδησηηθήο εηαηξείαο έξρνληαη φιν θαη πην ζπρλά ζην ρσξηφ.
Σν έξγν πξνρψξεζε ψζπνπ νινθιεξψζεθε. Σειηθά φινη έκεηλαλ επραξηζηεκέλνη. . .
Μφλν πνπ ε θνπθνπβάγηα θάζε βξάδπ παξαμελεπφηαλ!! Αληί λα αθνχεη ην ηξηδφλη θαη ην
βάηξαρν. . . ζηα απηηά ηεο έθηαλε ην βνπεηφ απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο!!
Απηφ ην βνπεηφ ην άθνπγε θάζε βξάδπ θαη ν Αλέζηεο.
Σν παηρλίδη ξόισλ δνπιεύηηθε θπξίσο ηελ ώξα ηεο Δπέιηθηεο δώλεο, αιιά ε θάζε ηάμε
πξνζέγγηζε κόλε ηεο θαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν ην ζέκα.
Α' ηάμε: Ζ Α' ηάμε ρσξίζηεθε ζε ηξεηο νκάδεο. Ζ πξώηε ήηαλ νη θηελνηξόθνη (5 καζεηέο),
ε δεύηεξε ήηαλ νη άλζξσπνη ηεο εηαηξίαο (4 καζεηέο) θαη ε ηξίηε ήηαλ νη θάηνηθνη ηνπ
ρσξηνύ (πξόεδξνο, δάζθαινο, άλεξγνη) (5 καζεηέο)
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Έπεηηα από ζπδήηεζε απνθάζηζαλ πνηνπο ξόινπο ζα ππνδπζνύλ θαη θαηέιεμαλ:
1ε νκάδα
Κηελνηξόθνη
=> Υαξαθηήξεο: Καινπξναίξεηνη άλζξσπνη, έληηκνη θαη αλεπηηίδεπηνη, βηνπαιεζηέο.
=> θνπφο: Γηαηήξεζε ηεο γεο ησλ πξνγφλσλ ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Σν βνπλφ καο αξέζεη. Δκείο δνχκε εθεί, δνχλε θαη ηα παηδηά καο θαη ηα
πξφβαηά καο. Αλ βάινπλε ηηο αλεκνγελλήηξηεο, ζα θχγνπκε. Σα θαηζίθηα θαη ηα πξφβαηά
καο, δε ζα βξίζθνπλ θαγεηφ.
Οη άλζξσπνη ζα αθνχλε ην βνπεηφ απφ ηηο
αλεκνγελλήηξηεο. Αλ ηα πνπιηά αθνπκπήζνπλ ηηο αλεκνγελλήηξηεο, ζα πεζάλνπλ. Σα
πξφβαηα ζα ιηγνζηέςνπλ. Σν γάια, ην καιιί θαη ην θξέαο δε ζα καο θηάλνπλ
2ε νκάδα
Άλζξσπνη ηεο εηαηξίαο
=> Υαξαθηήξεο: Έμππλνη, ξεαιηζηέο θαη αληηθεηκεληθνί.
=> θνπφο: Ζ επαγγεικαηηθή αλέιεμε θαη άκεζν θέξδνο γηα ηελ εηαηξία ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: ην ρσξηφ ζαο ήξζακε γηα θαιφ ζθνπφ. Δίζηε πνιχ ηπρεξνί. Σν βνπλφ
ηνπ ρσξηνχ ζαο είλαη πνιχηηκν. Αλ καο λνηθηάζεηε ιίγε απφ ηε γε ζαο, ζα θεξδίζεηε
πνιιά ιεθηά. Πνιινί απφ εζάο ζα βξνπλ δνπιεηά. Με ηα ρξήκαηα πνπ ζα πάξεηε, ηα
παηδηά ζαο ζα δήζνπλ θαιχηεξα. Κακηά νηθνγέλεηα δε ζα πιεξψλεη ρξήκαηα, γηαηί ην
ξεχκα ζα είλαη δσξεάλ. Ο δξφκνο πνπ ζα αλνίμεη ζην ρσξηφ, ζα ζαο βνεζάεη λα
πεγαίλεηε πην γξήγνξα ζε άιια ρσξηά. Γε ζα ραιάηε πηα ηα απηνθίλεηά ζαο ζην
ρσκαηφδξνκν. Σν ρσξηφ ζα έρεη πνιινχο θαηνίθνπο λένπο. Θα πεξλάλε θαη απηνθίλεηα
θαη ζα έρεη θαη θίλεζε ην ρσξηφ.
3ε νκάδα
Πξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ
=> Υαξαθηήξαο: πλαηζζεκαηηθά αζηαζήο, βξίζθεηαη κεηαμχ ζθχξαο θαη άθκνλνο.
=> θνπφο: Σν θαιχηεξν δπλαηφ γηα ηνπο ρσξηαλνχο κε ηηο κηθξφηεξεο απψιεηεο γηα ηνλ
ηφπν ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα: Πνηφ είλαη άξαγε ην ζσζηφ; Αλ ζπκθσλήζσ λα γίλεη ην έξγν ζα είλαη θαιφ
γηα ηνλ ηφπν κνπ. Θα έξζνπλ ιεθηά ζην ρσξηφ, ηψξα φινη καο έρνπλ μεράζεη. Με
ζπκθέξεη θη εκέλα, λα κε ςεθίζνπλ μαλά. Μα είκαη θαη άλζξσπνο. Οη ρσξηαλνί κνπ, νη
βνζθνί ζα μεζπηησζνχλ. έρσ θαη βνζθνχο ζπληέθλνπο. Ο δάζθαινο ηψξο πνπ ην
ζθέθηνκαη, είλαη ζνθφο. Αλ πάξεη ε εηαηξία ηελ πίζσ κεξηά ηνπ βνπλνχ, θαλείο δε ζα
ράζεη. Καη ε πίηα νιφθιεξε θαη ν ζθχινο ρνξηάηνο. Απφςε θηφιαο, ζα πάσ λα βξσ ην
δάζθαιν.
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Γάζθαινο
=> Υαξαθηήξαο: Οξζνινγηζηήο, ξεαιηζηήο, επαίζζεηνο, ε θσλή ηεο ινγηθήο ηνπ ρσξηνχ.
=> θνπφο: Να βνεζήζεη θαη λα αλαβαζκίζεη ηνλ ηφπν ηνπ!
Άλεξγνη
=> Υαξαθηήξεο: Πεξήθαλνη
=> θνπφο: Να βξνχλε δνπιεηά ζην έξγν γηα λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο.
Β' ηάμε: Ζ Β' ηάμε ρσξίζηεθε ζε ηξεηο νκάδεο (2 ησλ 6 καζεηώλ θαη 1 ησλ 7). Ζ κηα
νκάδα παηδηώλ ήηαλ απηή πνπ ήζειαλ λα γίλεη ην αηνιηθό πάξθν ζηελ πεξηνρή ηνπο, ε
δεύηεξε δελ ήζειε λα γίλεη θαη ε ηξίηε νκάδα θαη ήζειε θαη όρη.
Έπεηηα από ζπδήηεζε απνθάζηζαλ πνηνπο ξόινπο ζα ππνδπζνύλ θαη θαηέιεμαλ:
1ε νκάδα
Γήκαξρνο
=> Υαξαθηήξαο: Μέγηζηνο ηνπηθφο άξρνληαο ηεο επξήηεξεο πεξηνρήο, εγσηζηήο θαη
ςεθνζήξαο.
=> θνπφο: Να γίλεη έλα κεγάιν έξγν ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ, έζησ θαη ηδησηηθφ, ην
νπνίν φκσο λα δίλεη παξνρέο νηθνλνκηθήο νθέιεηαο ζηνπο δεκφηεο ηνπ, κηαο θαη
πιεζηάδνπλ θαη νη εθινγέο.
Δπηρεηξήκαηα: Χο δήκαξρνο ηεο πεξηνρήο, ζέισ λα γίλεη ην αηνιηθφ πάξθν, γηαηί είλαη
σξαίν έξγν πνπ ζα πξνζθέξεη πνιιά ιεθηά ζηνλ ηφπν.
Δθπξόζσπνο ηεο Δηαηξίαο
=> Υαξαθηήξαο: Δπγεληθφο, δηπισκάηεο θαη επίκνλνο
=>θνπφο: Να γίλεη ην έξγν κε κεγάιν νηθνλνκηθφ φθεινο πξνο ηελ εηαηξία.
Άλεξγνη
=> Υαξαθηήξεο: Δίλαη απειπηζκέλνη νηθνλνκηθά αιιά θαη εζηθά.
=> θνπφο: Να βξνχλε δνπιεηά ζην έξγν γηα λα δήζνπλ κε αμηνπξέπεηα ηηο νηθνγέλεηέο
ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Θέινπκε λα γίλεη ην έξγν, γηα λα κελ πιεξψλνπκε πνιιά ιεθηά ζην
ξεχκα, αθνχ ε εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο, πξφηεηλε λα βάινπκε ηηο αλεκνγελλήηξηεο, γηαηί
πξνζθέξνπλ δσξεάλ ξεχκα ζε φιν ην ρσξηφ.
2ε νκάδα
Οηθνιόγνο
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=> Υαξαθηήξαο: Δίλαη επηζηήκνλαο θαη ληψζεη ηελ ππνρξέσζε λα ππεξαζπίδεηαη ην
πεξηβάιινλ θαη ηηο ηζνξξνπίεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ, φπνηε θηλδπλεχνπλ.
=> θνπφο: Να ελεκεξψζεη ηνπο πνιίηεο δίλνληάο ηνπο λα θαηαιάβνπλ ηηο ζπλέπεηεο
πνπ ζα έρεη ε θαηαζθεπή ελφο αηνιηθνχ πάξθνπ ζηελ πεξηνρή γηα ην πεξηβάιινλ αιιά
θαη γηα ηνπο ίδηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Οη αλεκνγελλήηξηεο ζα ζθνηψλνπλ θαη ζα ηξαπκαηίδνπλ ηα πνπιηά καο.
Πξόεδξνο ηνπ ρσξηνύ
=> Υαξαθηήξαο: Δίλαη ν πην πινχζηνο ηνπ ρσξηνχ κε ην κεγαιχηεξν θαη πην θαηλνχξην
ζπίηη ςειά ζην ρσξηφ.
=> θνπφο: Να πηέζεη φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί ηνπο ρσξηαλνχο ηνπ ψζηε λα κε γίλεη ην
πάξθν, γηαηί ηνπο θησρνχο θαη άλεξγνπο ηνπο θάλεη θαιχηεξα θνπκάλην.
Δπηρεηξήκαηα: Οη αλεκνγελλήηξηεο ζα θάλνπλ ζφξπβν, κέλσ ζην ηειεπηαίν ζπίηη ηνπ
ρσξηνχ θαη δε ζα κπνξψ λα εξεκήζσ.
Βνζθνί
=> Υαξαθηήξεο: Δίλαη αγξάκκαηνη άλζξσπνη κε κνλαδηθφ ζθνπφ ηεο δσήο ηνπο λα
θξνληίδνπλ θαιχηεξα ηα δψα ηνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
=> θνπφο: Να κε ιηγνζηέςνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ηα βνζθνηφπηα θαη αλαγθάδνληαη λα
κεηαθηλνχλ πην καθξηά ηα δψα ηνπο γηα λα ηα ηαΐζνπλ.
Δπηρεηξήκαηα: ηηο αλεκνγελλήηξηεο ζα κπαίλνπλ ηα πξφβαηα θαη κπνξεί λα ζθνησζνχλ.
Θα κεησζνχλ θαηά πνιχ νη βνζθφηνπνη, αθνχ ζα αλνίμνπλ ηνπο δξφκνπο θαη ζα
θαζαξίζνπλ πνιιά κέηξα γεο γηα θάζε αλεκνγελλήηξηα.
3ε νκάδα
Γάζθαινο
=> Υαξαθηήξαο: πληαμηνχρνο δάζθαινο πνπ αγαπά ηνλ ηφπν ηνπ, ηε θχζε θαη
ζθέθηεηε θαη ην ζπλάλζξσπφ ηνπ.
=> θνπφο: Να γίλεη ην έξγν απηφ αιιά φζν γίλεηαη κε ηηο κηθξφηεξεο θαηαζηξνθέο ηεο
θχζεο.
Δπηρεηξήκαηα: Δγψ, σο παιηφο δάζθαινο ηνπ ρσξηνχ, πηζηεχσ φηη ην αηνιηθφ πάξθν, ζα
ραιάζεη ην σξαίν πεξηβάιινλ, αιιά ζα πξνζθέξεη θαη εξγαζία ζε πνιινχο αλζξψπνπο.
Παπάο
=> Υαξαθηήξαο: Ήξεκνο άλζξσπνο, κε θαιά αηζζήκαηα αιιά θαη κεγάινο δηπισκάηεο.
=> θνπφο: Να έρνπλ φινη δσξεάλ ξεχκα ζην ρσξηφ ηνπ αιιά λα πξνζηαεπηεί θαη ην
πξάζηλν ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα: Με ην αηνιηθφ πάξθν, ζα ραζνχλ ζπάληα ρφξηα ηεο πεξηνρήο, αιιά απφ
ηελ άιιε φια ηα ζπίηηα ζα έρνπλ ξεχκα.
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Παηδηά
=> Υαξαθηήξεο: Αγλά, αθζφξκεηα, ραξνχκελα, αιιά θαη κε πνιιέο επαηζζεζίεο.
=> θνπφο: Να απνιακβάλνπλ ηε θχζε θαη ηε ζέα, αιιά λα έρνπλ θαη φιεο ηηο παξνρέο
απφ ην δσξεάλ ξεχκα.
Δπηρεηξήκαηα: Με ην αηνιηθφ πάξθν, ζα ραηξφκαζηε ην ξεχκα, αιιά δε ζα κπνξνχκε λα
πεηάμνπκε ηνπο ραξηαεηνχο καο θαη λα αγλαληέπνπκε απφ ςειά ηε ζάιαζζα.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα παηδηά ην βξήθαλ πνιχ δηαζθεδαζηηθφ θαη ελδηαθέξσλ θαη ζηηο δχν ηάμεηο. Αθνχ
δηαηχπσζαλ ηα επηρεηξήκαηα ηνπο γξαπηά, έλαο αληηπξφζσπνο απφ θάζε νκάδα
θιήζεθε λα θάλεη αλάγλσζή ηνπο ζηελ ηάμε, φπνπ αθνινχζεζε ζπδήηεζε, ζρνιηαζκφο
ηνπο θαη ελ ηέιεη πξνθνξηθή ςεθνθνξία γηα ηηο απφςεηο πνπ ηνπο αληηπξνζψπεπαλ
πεξηζζφηεξν.
Γεληθά ηα παηδηά ζπλεξγάζηεθαλ πνιχ θαιά, ρσξίο ν έλαο λα γειάεη κε απηά πνπ ιέεη ν
άιινο, αιιά ν έλαο βνεζνχζε ηνλ άιιν. Σν θαιχηεξν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο βέβαηα ήηαλ
ε δξακαηνπνίεζε ηνπ έξγνπ ηνπο. ια ηα παηδηά ζπκκεηείραλ θαη ην παηρλίδη ξφισλ
πξαγκαηνπνηήζεθε αξθεηέο θνξέο, κε θάζε παηδί λα εξκελεχεη κε ην δηθφ ηνπ ηξφπν ηνλ
ξφιν πνπ αλαιάκβαλε.
Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Αλδξνπιάθε Θενλύκθε
Κεζζνπδάθε Βαζηιηθή
(Α & Β ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΧΡΧΝ. «Πάξθν αλαςπρήο ή εκπνξηθό
θέληξν;»
ΔΝΑΡΗΟ
ην ρσξηφ ζνπ θάπνηνο ηδηψηεο πνπιά έλα κεγάιν νηθφπεδν ζε πξνλνκηνχρα ζέζε θαη
ην δηεθδηθνχλ δείρλνληαο ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ
 Ο Γήκνο Φαηζηνχ γηα ηε δεκηνπξγία δεκνηηθνχ πάξθνπ
αλαςπρήο θαη
αζιεηηζκνχ


Μηα κεγάιε πνιπεζληθή εηαηξία γηα ηε αλέγεξζε εκπνξηθνχ θέληξνπ.

Καη νη δχν πξνηάζεηο παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Σν κελ πάξθν αλαςπρήο ζα απνηειέζεη θέληξν δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο πνπ ζα
δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε παηδηά θαη αιιά θαη ζε κεγάινπο λα αζιεζνχλ, λα αζθεζνχλ, λα
παίμνπλ ζε έλα ρψξν πνπ ηνπο παξέρεη αζθάιεηα θάλνληαο ρξήζε ησλ ππεξζχγρξνλσλ
εγθαηαζηάζεσλ ηνπ.
Σν δε εκπνξηθφ θέληξν ζα είλαη έλαο εκπνξηθφο θαη ςπραγσγηθφο ρψξνο γηα κηθξνχο θαη
κεγάινπο πνπ ζα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ πφιν έιμεο θαηαλαισηψλ θαζψο ε πεξηνρή
δε δηαζέηεη άιινλ παξφκνην ρψξν.
Άιινη θάηνηθνη ππνζηεξίδνπλ ηε δεκηνπξγία ηνπ πάξθνπ θαη άιινη ηε δεκηνπξγία ηνπ
εκπνξηθνχ θέληξνπ. Άιινη πάιη δηαθσλνχλ θαη κε ηα δχν έξγα.
Αλαπηχμηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία αλήθεηε θαη
πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηε θαιχηεξε (γηα ζαο) ιχζε.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ- ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ

ΤΠΔΡ ΠΑΡΚΟΤ
Γήκαξρνο- Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Υαξαθηήξεο
Δπγεληθνί αιιά θαη θηιφδνμνη. Τπεξαζπίδνληαη κε δήιν ηε δηθή ηνπο πξφηαζε αιιά
ηνπο ελδηαθέξεη λα κε δπζαξεζηήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη λα ράζνπλ ςήθνπο.
Δπηρεηξήκαηα
 Σν πάξθν αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα ζε κηθξνχο θαη κεγάινπο
λα ςπραγσγεζνχλ θαη λα αζιεζνχλ δσξεάλ ή κε ειάρηζηα ρξήκαηα
 Θα απνηειέζεη έλα πλεχκνλα πξάζηλνπ θαη ζηνιίδη γηα ηνλ ηφπν
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

181

 Θα πξνζειθχζεη πνιινχο επηζθέπηεο θαη απφ άιια κέξε πνπ ζα ηνλψζνπλ νηθνλνκηθά
ηελ πεξηνρή
 Θα δψζεη δνπιεηά ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηφζν αλαγθαίν ζηνπο δχζθνινπο θαηξνχο
πνπ δηαλχνπκε
ρόιηα
Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο. Θέινπλ πάζε
ζπζία λα πεξάζεη ε πξφηαζή ηνπο κε ην κηθξφηεξν πνιηηηθφ θφζηνο.
Γνλείο θαη παηδηά
Υαξαθηήξεο
Δίλαη ελζνπζηαζκέλνη κε ηελ πξννπηηθή ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πάξθνπ αλαςπρήο θαη
αζιεηηζκνχ.
Δπηρεηξήκαηα

Σα παηδηά ζα κπνξνχλ λα παίδνπλ, λα αζινχληαη θαη λα ςπραγσγνχληαη ζηνλ ίδην
ρψξν κε πνιχ κηθξφ ρξεκαηηθφ θφζηνο

Οη εγθαηαζηάζεηο ζα ηνπο παξέρνπλ ηελ απαξαίηεηε αζθάιεηα γηα ηελ πξφιεςε
αηπρεκάησλ

Γελ ππάξρεη παξφκνην έξγν ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ην ζεσξνχλ κνλαδηθή
επθαηξία, πνπ δελ πξέπεη λα ηελ αθήζνπλ αλεθκεηάιιεπηε
Οηθνιόγνο
Υαξαθηήξαο
Άηνκν λεαξήο ειηθίαο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ηφπνπ ηνπ, φκσο, κε ην
κηθξφηεξν θφζηνο γηα ην πεξηβάιινλ.
Δπηρεηξήκαηα
Θεσξεί φηη, κεηαμχ ησλ δχν έξγσλ, ε θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ βνεζάεη πεξηζζφηεξν ηελ
αλάπηπμε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο δεκηνπξγψληαο πλεχκνλα πξάζηλνπ ζηελ
πεξηνρή πνπ καθξνπξφζεζκα ζα απνηειέζεη θαηαθχγην ζε πνπιηά αιιά θαη άιια δψα
ηεο ηνπηθήο παλίδαο θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ ελίζρπζε θαη πξνζηαζία ηεο ηνπηθήο
ρισξίδαο.
ρόιηα
Γίλεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα θπξίσο ζην πάξθν σο ρψξν αλάδεημεο θαη πξνζηαζίαο ηεο
ηνπηθήο ρισξίδαο θαη παλίδαο.
Σνπηθνί Καηαζηεκαηάξρεο
Υαξαθηήξεο
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Οηθνγελεηάξρεο ζνξπβεκέλνη θαη αγρσκέλνη. Νηψζνπλ φηη απεηιείηαη ε επηρείξεζή ηνπο
κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ.
Δπηρεηξήκαηα

Ζ θαηαζθεπή ηνπ πάξθνπ ζα πξνζειθχζεη επηζθέπηεο θαη απφ άιινπο ηφπνπο
θαη απηφ ζα απμήζεη θαη ηελ πειαηεία θαη ηα θέξδε ηνπο

Ζ θαηαζθεπή, αληίζεηα, ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζεσξνχλ φηη ζα νδεγήζεη ζην
θιείζηκν ησλ δηθψλ ηνπο επηρεηξήζεσλ αθνχ δε ζα κπνξνχλ λα ην αληαγσληζηνχλ νχηε
σο πξνο ηηο ηηκέο νχηε σο πξνο ηελ πνηθηιία ησλ πξντφλησλ
ρόιηα
Δίλαη θπζηθφ λα ζθέθηνληαη ηελ επαγγεικαηηθή θαη νηθνγελεηαθή ηνπο ζηαζεξφηεηα πνπ
απεηιείηαη.
Δθπαηδεπηηθόο
Υαξαθηήξαο
Νεαξφο κε φξεμε γηα δνπιεηά θαη δηάζεζε γηα θαηλνηνκίεο πάλσ ζε απηή.
Δπηρεηξήκαηα
Σν πάξθν απνηειεί γηα ηα ζρνιεία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη ηεο Γεπηεξνβάζκηαο ηεο
πεξηνρήο έλαλ επηζθέςηκν ρψξν γηα εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο φπνπ ζα κπνξνχλ νη
καζεηέο κε αζθάιεηα θαη λα ςπραγσγεζνχλ αιιά θαη λα απνθηήζνπλ γλψζεηο.
ρόιηα
Σνλ απαζρνιεί λα θάλεη ζσζηά ηε δνπιεηά ηνπ θαη λα ηνπ δνζνχλ επθαηξίεο πάλσ ζε
απηφ.

ΤΠΔΡ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ
Γηθεγόξνο –Δθπξόζσπνη Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ
Υαξαθηήξεο
ηπγλφο επαγγεικαηίαο, απνθαζηζκέλνο λα θεξδίζεη, αδηάιιαθηνο, ζθέθηεηαη κφλν ην
ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα
Σν εκπνξηθφ θέληξν ζα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πφιν έιμεο θαηαλαισηψλ απφ ηελ
επξχηεξε πεξηνρή θαζψο νη ηηκέο ζα είλαη ρακειέο θαη ε πνηθηιία ησλ πξντφλησλ
κεγάιε. Ζ αλέγεξζή ηνπ ζα δψζεη δνπιεηά ζε πνιχ θφζκν θαη γεληθφηεξα ζα βνεζήζεη
ζηελ αμηνπνίεζε φιεο ηεο γχξσ πεξηνρήο πξνο φθεινο φισλ ησλ θαηνίθσλ.
ρόιηα
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Σνπο ελδηαθέξεη λα πεξάζεη ε πξφηαζε ηνπο γηα ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο ηνπο θαη θαη‟
επέθηαζε θαη ηνπ δηθνχ ηνπο.
Καηαλαισηέο
Υαξαθηήξεο
Απινί άλζξσπνη, νηθνγελεηάξρεο θαη ρακειφκηζζνη.
Δπηρεηξήκαηα
ην εκπνξηθφ θέληξν νη ρακειφηεξεο ηηκέο ησλ πξντφλησλ, νη πξνζθνξέο θαζψο θαη ε
πνηθηιία ηνπο ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ηνλψζνπλ ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ θαη λα
αληαπεμέιζνπλ θαιχηεξα ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο.
ρόιηα
θέθηνληαη θαζαξά ην νηθνλνκηθφ θνκκάηη.
Άλεξγνη
Υαξαθηήξεο
Άλζξσπνη ρσξίο δνπιεηά, κε κεγάιν νηθνλνκηθφ πξφβιεκα, απειπηζκέλνη, ζε
απφγλσζε.
Δπηρεηξήκαηα
Ζ θαηαζθεπή αιιά θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ ζα δεκηνπξγήζεη πνιιέο
ζέζεηο απαζρφιεζεο θαη ζα κπνξέζνπλ λα βξνπλ δνπιεηά.
ρόιηα
Σν ζέκα γηα απηνχο είλαη θαζαξά βηνπνξηζηηθφ.
Δξγνιάβνη
Υαξαθηήξεο
Έκπεηξνη, κε πνιιέο άιιεο παξφκνηεο δνπιεηέο ζην ελεξγεηηθφ ηνπο, δηπισκάηεο.
Δπηρεηξήκαηα
 Καη ηα δχν έξγα θαηά ηελ άπνςή ηνπο είλαη θεξδνθφξα γηα ηελ πεξηνρή.
 Τπνζηεξίδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ θαηαζθεπή ηνπ εκπνξηθνχ θέληξνπ γηαηί ζα ηνπο
απνθέξνπλ κεγαιχηεξν πξνζσπηθφ θέξδνο θαη ε αλέγεξζή ηνπ ζα δεκηνπξγήζεη
πεξηζζφηεξεο ζέζεηο απαζρφιεζεο.
 Γε ζέινπλ, φκσο, λα έξζνπλ ζε αληηπαξάζεζε κε ην Γήκν γηαηί απηφ κπνξεί λα ηνπο
θνζηίζεη ζε κειινληηθέο δνπιεηέο.
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ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Ηδηνθηήηεο νηθνπέδνπ
Υαξαθηήξαο
Άλζξσπνο κέζεο ειηθίαο κε ρακειφ βηνπνξηζηηθφ θαη κνξθσηηθφ επίπεδν πνπ
ελδηαθέξεηαη πεξηζζφηεξν γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ.
Δπηρεηξήκαηα
Κξαηά νπδέηεξε ζηάζε. Θεσξεί φηη θαη ηα δχν έξγα ζα σθειήζνπλ ηελ ηνπηθή
θνηλσλία.
 Σν πάξθν αλαςπρήο γηαηί ζα δψζεη ραξά θαη επραξίζηεζε ζηα παηδηά θπξίσο πνπ ην
έρνπλ αλάγθε.
 Σν εκπνξηθφ θέληξν γηαηί ζα δψζεη δνπιεηά ζε πνιινχο θάηνηθνπο ηεο πεξηνρήο.
Παξ‟ φια απηά ζα αθνινπζήζεη φπνηνλ ηνπ θάλεη ηελ θαιχηεξε πξνζθνξά.

ΑΡΝΖΣΗΚΟΗ ΚΑΗ ΣΑ ΓΤΟ
Κάηνηθνη ηεο πεξηνρήο
Υαξαθηήξαο
Κάηνηθνη πνπ ηα ζπίηηα ηνπο είλαη δίπια απφ ην νηθφπεδν, κεγάινη ζε ειηθία.
Δπηρεηξήκαηα
 Ζ θαηαζθεπή είηε ηνπ ελφο είηε ηνπ άιινπ έξγνπ ζα αλαζηαηψζεη ηε δσή θαη ηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
 Ο ζφξπβνο απφ ηα κεραλήκαηα θαη ε θαζαξία απφ ηελ ζπξξνή ηνπ θφζκνπ ζα ηνπο
ραιάζνπλ ηελ εξεκία ηνπο.
Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Παπαδάθε Υξηζηίλα
Εαραξηνπδάθε Μαξία
Γαζηακάλε Μαξία
(Α & Β ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΧΡΧΝ. «Γηακεηαθνκηζηηθό Ληκάλη ηνπ Νόηνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
ηηο λφηηεο αθηέο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ, αλάκεζα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Κφθθηλνπ
Πχξγνπ (Σπκπάθη) θαη ηεο Αγίαο Γαιήλεο, ην θξάηνο ζθνπεχεη λα παξαρσξήζεη κηα
κεγάιε παξάθηηα έθηαζε ζε κηα μέλε εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζθεπαζηεί έλα
ηεξάζηην ιηκάλη γηα κεηαθνξά-απνζήθεπζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ (θνληέηλεξ). Ζ
πεξηνρή είλαη ν ηφπνο πξνζηαζίαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, κέξνο φπνπ ε ρειψλα
Καξέηηα-Καξέηηα γελλά ηα αβγά ηεο θαη ζε ζεκαληηθφ ζεκείν ηνπ θφιπνπ ηεο Μεζαξάο.
Σν ζέκα ηεο δεκηνπξγίαο ελφο ηέηνηνπ ιηκαληνχ έρεη δηράζεη θνξείο θαη ηνπηθή
θνηλσλία. Καζέλαο, αλάινγα κε ηα πηζηεχσ θαη ηα αηνκηθά ηνπ ζπκθέξνληα, παίξλεη θαη
αλάινγε ζέζε-ζηάζε ζηελ δηακάρε.
Έηζη, γηα λα θαηαιήμνπλ ζε κηα απφθαζε, γίλεηαη Γεκνηηθφ πκβνχιην, θαινχληαη φινη
νη εκπιεθφκελνη θνξείο γηα ην ζέκα απηφ.
Άιινη ζπκθσλνχλ ζηε δεκηνπξγία, άιινη φρη. Καιείζζε λα αλαπηχμεηε ηα επηρεηξήκαηά
ζαο, αλάινγα κε ην ξφιν ζαο, ψζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ θαιχηεξε-νξζφηεξε ιχζε.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Άλζξσπνη πνπ ελδηαθέξνληαη λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο. Ναη κελ αιιά, ζπκθσλνχκε
καδί ζαο, έρεηε ηα δίθηα ζαο, πηζηεχνπκε φηη φια ζα πάλε θαιά, είλαη κεξηθέο απφ ηηο
εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Γηπισκάηεο, πξνζπαζνχλ λα είλαη επγεληθνί θαη θαινί
αθξναηέο. Δλδηαθέξνληαη λα είλαη αλνηθηνί γηα φιεο ηηο απφςεηο-ζέζεηο, φκσο θπξηαξρεί
ζηε ζθέςε ηνπο ε εδξαίσζε ηεο απηνδηνηθεηηθήο ηνπο θπξηαξρίαο, ε ηθαλνπνίεζε φζν ην
δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ ςεθνθφξσλ, θαη ε ζχλδεζε ηεο δηθήο ηνπο ζεηείαο κε έλα
κεγάιν έξγν απφ ηε κηα, αιιά θαη ε πξνβνιή ηνπο σο πξνζηάηεο ηνπ ηνπηθνχ
νηθνζπζηήκαηνο θαη πεξηβάιινληνο. Αληηπαζνχλ θάζε είδνπο αξλεηηθά ζρφιηα γηα ην
ζέκα ζπδήηεζεο, απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία.
Δπηρεηξήκαηα:

Απφ ηε κηα ζέινπλ λα γίλεη έλα κεγάιν έξγν ζηελ πεξηνρή ηνπο. Θα δψζεη
εξγαζία ζε ληφπηνπο άλεξγνπο, ζα έρνπλ ξνή μέλσλ θεθαιαίσλ ζηνλ ηφπν ηνπο. Θα
εληζρπζεί νηθνλνκηθά ε ηνπηθή θνηλσλία.

Νηφπηεο επηρεηξήζεηο ζα δνπιέςνπλ θαη ζα αλεβεί ην νηθνλνκηθφ επίπεδν ηνπ
ηφπνπ. (Ξελνδνρεία, δσκάηηα χπλνπ, θαηαζηήκαηα, εζηηαηφξηα θ.ι.π)

Έλα ηφζν κεγάιν έξγν ζα βγάιεη απφ ηελ αθάλεηα ηνλ ηφπν θαη ζα ηνλ θάλεη
γλσζηφ, έηζη ζα επελδχζνπλ θη άιιεο εηαηξίεο.
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Απφ ηελ άιιε πξνβάιινπλ ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη δείρλνπλ φηη
δελ ζέινπλ λα θαηαζηξαθεί ην πεξηβάιινλ. Θα αθνινπζήζνπλ νηθνινγηθνχο ηξφπνπο
επίηεπμεο ηνπ έξγνπ.

ΤΠΔΡ
Γήκαξρνο
Άλζξσπνο κε πνιχ θηιφδνμν ραξαθηήξα, πνπ πξνζπαζεί λα ηα έρεη θαιά κε ηελ
Κπβέξλεζε απφ ηε κηα θαη κε ηνπο ζπληνπίηεο ηνπ απφ ηελ άιιε. θνπφο ηνπ είλαη λα
ηνπο επραξηζηεί φινπο αιιά θαηά βάζνο λα θάλεη πάληα απηφ πνπ ν ίδηνο ζέιεη.
Πξνζπαζεί λα δείμεη φηη ην έξγν απηφ ζα δψζεη πλνή θαη δσή ζηνλ ηαιαηπσξεκέλν απηφλ
ηφπν.
Δπηρεηξήκαηα:

Οη αγξφηεο θαη νη επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο βιέπνπλ ηα πξντφληα ηνπο λα κελ
πσινχληαη ζρεδφλ θαζφινπ ή λα πεηάγνληαη ιφγσ δέζηεο θαη αθξηβψλ ηηκψλ θαηά ηε
κεηαθνξά ηνπο. Με ηε δεκηνπξγία ηνπ ιηκαληνχ ηα πξντφληα ζα θεχγνπλ απεπζείαο απφ
ην ιηκάλη ηνπ Κφθθηλνπ Πχξγνπ, αθνχ ζα δεκηνπξγεζεί παξάιιεια θαη εκπνξηθφ ιηκάλη.

Νηφπηεο επηρεηξήζεηο πιηθψλ, κεραλεκάησλ, εζηηαηνξίσλ, ελνηθηαδφκελσλ
δσκαηίσλ, ζα δνπιέςνπλ απφ ηνπο εξγάηεο νηθνδφκεζεο ηνπ ιηκαληνχ.

Έλα ηφζν κεγάιν έξγν-επέλδπζε ζα θάλεη γλσζηφ ηνλ ηφπν, ζα ηνλ βγάιεη απφ
ηελ αθάλεηα θαη ζα είλαη ε αξρή γηα κειινληηθέο επελδχζεηο.

Απφ ηελ άιιε, ζέιεη λα δείμεη ηελ πεξηβαιινληηθή ηνπ ζπλείδεζε, πξνβάιινληαο
ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνζπζηεκάησλ ηεο πεξηνρήο σο πξναπαηηνχκελν.

Γηαθεξχζζεη ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε φινπο ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνποεπηπηψζεηο, (θαηά βάζνο, δελ είλαη ζίγνπξνο φηη ζα ηα θαηαθέξεη).

Δπηρεηξεκαηίεο Κόθθηλνπ Πύξγνπ
Άλζξσπνη απνγνεηεπκέλνη κε ηελ ησξηλή θαηάζηαζε ηνπ ηφπνπ ηνπο. Γηπισκάηεο,
ζέινπλ λα αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά, ζπζηάδνληαο αθφκε θαη ην νηθνινγηθφ ηνπο
ελδηαθέξνλ.
Δπηρεηξήκαηα

Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ απνγνεηεπηεί γηαηί ν ηνπξηζκφο έρεη ειαηησζεί, νη
δνπιεηέο ηνπο δελ πάλε θαιά, φπσο νη ίδηνη ιέλε θαη δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ
νηθνλνκηθά. Σν έξγν απηφ ζα ηνπο βνεζήζεη λα πνπιήζνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο κε
θαιχηεξεο ηηκέο θαη ρακειφηεξν θφζηνο.

Ο ηνπξηζκφο πνπ ζα αλαπηπρζεί ζα είλαη εκπνξηθφο θαη επελδπηηθφο. Ο ηφπνο
ινηπφλ πάιη ζα σθειεζεί.

Μηινχλ γηα αλάπηπμε ησλ ιηκαληψλ ηνπ Νφηνπ αιιά αθφκα θαη δεκηνπξγία
αεξνδξνκίνπ.
Ξελνδόρνη Κόθθηλνπ Πύξγνπ
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Άλζξσπνη πνπ κε δπζθνιία ηα βγάδνπλ πέξα ηα ηειεπηαία ρξφληα. Γελ έρνπλ πειάηεο
γηαηί θπζάεη πνιχ ην θαινθαίξη θαη δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί ν ηνπξηζκφο, αθνχ είλαη
επηθίλδπλε ε ζάιαζζα. Διπίδνπλ ζην έξγν απηφ γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.
Δπηρεηξήκαηα

Ζ νηθνλνκηθή δπζρέξεηα θαη θξίζε δελ ηνπο αθήλνπλ απ΄έμσ. Αλαθέξνπλ φηη ν
ηφπνο δελ κπνξεί λα αλαπηπρζεί γηα δπν ιφγνπο: Δμαηηίαο ησλ ζεξκνθεπίσλ πνπ
ππάξρνπλ θνληά ζηα μελνδνρεία θαη εμαηηίαο ησλ αλέκσλ πνπ θπζάλε ζπρλά.

Ζ κφλε ιχζε ινηπφλ είλαη ε δεκηνπξγία ιηκαληνχ εκπνξηθνχ ψζηε λα αμηνπνηεζεί
νηθνλνκηθά ν ηφπνο.
Οηθνπεδνύρνη Κόθθηλνπ Πύξγνπ
θέθηνληαη κε βάζε ην νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ γηα δπν ιφγνπο:
1) ια ηα νηθφπεδα γχξσ απφ ην ιηκάλη ζα απαιινηξησζνχλ, δειαδή ζα ηα πάξεη ην
θξάηνο γηα λα θηηάμεη ην ιηκάλη άξα ζα ηα πνπιήζνπλ ζε πνιχ θαιέο ηηκέο θαη
2) Θα απμεζεί ην θέξδνο απφ ηε δνπιεηά ηνπο αθνχ ζα αλαπηπρζεί ε γχξσ πεξηνρή. Γε
ράζεθε ν θφζκνο αλ ραιάζεη ην κνλνπάηη ηεο ρειψλαο…
Δπηρεηξήκαηα

Σνλίδνπλ ηελ αλάγθε ηεο δεκηνπξγίαο ιηκαληνχ γηα λα βνεζεζεί απηφο ν
μεραζκέλνο ηφπνο.

Λέλε φηη ζα ζπλδξάκνπλ-βνεζήζνπλ κε ην λα πνπιήζνπλ ηα νηθφπεδά ηνπο ζηελ
μέλε εηαηξία.

Ζ ρειψλα θαη ηα ςάξηα αο πάλε λα γελλήζνπλ ιίγν πην πέξα. Πξνεγνχληαη νη
άλζξσπνη. Γελ βιέπνπλ θαιχηεξε ιχζε αλάπηπμεο ηνπ ηφπνπ πέξα απφ ηε δεκηνπξγία
ιηκαληνχ.

ΚΑΣΑ
Ννκάξρεο
Άλζξσπνο κε φξακα, αμίεο, δηάζεζε λα πξνζθέξεη γηα ην θνηλφ θαιφ. Έμππλνο, κε
κεγάια ζρέδηα γηα ηνλ ηφπν. Θέιεη λα βξεζεί ε νηθνινγηθή ιχζε πνπ ζα αλεβάζεη ηνλ
ηφπν νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά.
Δπηρεηξήκαηα

Πηζηεχεη φηη ε δεκηνπξγία ιηκαληνχ κε θνληέηλεξ ζα ραιάζεη ηελ εηθφλα ηνπ ηφπνπ,
ζα ππνβαζκίζεη ηελ πεξηνρή θαη ζα θαηαζηξέςεη ην πεξηβάιινλ.

Δλψ ζέιεη λα είλαη ζχκκαρνο κε ηνλ Γήκαξρν, ζα δηαθσλήζεη καδί ηνπ θαη ζα
πξνζπαζήζεη λα ηνλ πείζεη φηη ππάξρεη ε κέζε ιχζε. Αλαβάζκηζε ηνπ Νφηνπ ρσξίο
δηακεηαθνκηζηηθφ ιηκάλη.

Πηζηεχεη φηη νη ζέζεηο εξγαζίαο ζα είλαη ειάρηζηεο αθνχ φια δνπιεχνπλ πιένλ κε
κεραλήκαηα, γεξαλνχο θαη απηφκαηα εξγαιεία, πνπ ζίγνπξα νη ζέζεηο δελ ζα δνζνχλ ζε
Έιιελεο.

Αληηδξά ζην έξγν γηαηί πηζηεχεη φηη ζα δηψμεη ηνπο επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

188


Φνβάηαη γηα εξεκνπνίεζε ηεο πεξηνρήο απφ ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Κφθθηλνπ
Πχξγνπ.

Καηαζηήκαηα πνπ δνπιεχνπλ κε ηνπξηζκφ ζα θιείζνπλ ιφγσ ηεο ππνβάζκηζεο
ηεο πεξηνρήο.

Θα θαηαζηξαθεί ν ζαιάζζηνο πινχηνο ηεο πεξηνρήο θαη ε ρειψλα ΚαξέηηαΚαξέηηα.
Δπηρεηξεκαηίεο Αγίαο Γαιήλεο
Άλζξσπνη λεαξήο θαη κέζεο ειηθίαο πνπ έρνπλ θνπηάζεη πνιχ γηα λα ζηήζνπλ ηελ
επηρείξεζή ηνπο, αγαπνχλ ηνλ ηφπν ηνπο θαη θνβνχληαη γηα ην κέιινλ, ηφζν ην
νηθνλνκηθφ φζν θαη ησλ παηδηψλ ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα

Αληηδξνχλ ζην έξγν επεηδή ζεσξνχλ πσο ζα δηψμεη ηνπο ηνπξίζηεο θαη
επηζθέπηεο ηεο πεξηνρήο.

Θα αιινησζεί ην θπζηθφ θάιινο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη δελ ζα ην επηζθέπηεηαη
θαλείο.

Ζ ξχπαλζε ηεο ζάιαζζαο ζα δηψμεη ηνπο επηζθέπηεο θαη ηα μελνδνρεία-δσκάηηα
ζα θιείζνπλ.

Ο ηφπνο εμαηηίαο ηεο νηθνινγηθήο-πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο δε ζα βξίζθεηαη
ζε ηνπξηζηηθνχο νδεγνχο θαη δε ζα απνηειεί ηφπν πξνζέιεπζεο θαη παξαζεξηζκνχ.

Ζ άγξηα νκνξθηά ηνπ ηνπίνπ ζα ραζεί.
Οη δηθέο ηνπο επελδχζεηο ζα
θαηαζηξαθνχλ αθνχ δελ ζα ππάξρεη αλάινγε αληαπφθξηζε,

Σα νηθφπεδα, ηα ζπίηηα πξνο πψιεζε ζα ράζνπλ ηελ αμία ηνπο.

Ζ νηθνλνκηθή αλάζα ηεο πεξηνρήο απφ ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ ηνπξηζηψλ ζα
κεδεληζηεί.

Ξελνδνρεία, εζηηαηφξηα, καγαδηά ζα θιείζνπλ θαη νη ηδηνθηήηεο ζα έρνπλ
θαηαζηξαθεί νηθνλνκηθά κε απνηέιεζκα ηε κεηαλάζηεπζε ζε άιιεο πεξηνρέο.
Οηθνιόγνη
Νένη άλζξσπνη, θπξίσο κε κφξθσζε θαη δπλακηζκφ, απνθαζηζκέλνη, αγαλαθηηζκέλνη.
Δπηρεηξήκαηα

Θεσξνχλ απαξάδεθηε ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ κεγάινπ έξγνπ ζηελ πεξηνρή.

Πξνβάιινπλ ηελ απφθαζε ησλ ηνπηθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ θαηνίθσλ πνπ είλαη
αξλεηηθνί ζην έξγν.

Εεηνχλ ηελ αθχξσζή ηνπ ιφγσ ραξαθηεξηζκνχ ηεο πεξηνρήο σο
πξνζηαηεπφκελε απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (natura).

Μηινχλ γηα θαηαζηξνθή ησλ ηνπηθψλ νηθνζπζηεκάησλ ρεξζαίσλ-ζαιάζζησλ.

Αλαθέξνπλ ηελ ππνβάζκηζε ηεο πεξηνρήο κε νγθψδεηο αθαιαίζζεηεο
θαηαζθεπέο.

Σνλίδνπλ ηελ επηβάξπλζε ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ.

Τπνγξακκίδνπλ ηελ αιινίσζε ηνπ αλάγιπθνπ ηεο πεξηνρήο.
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Θπκίδνπλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηνπ ηφπνπ (αξραία, ζξεζθεπηηθά κλεκεία) θαη ην
αηαίξηαζην ηνπ έξγνπ κε ηνλ ηφπν.

Σνλίδνπλ ηελ απαξάδεθηε θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ έξγνπ ζε πεξηνρή πνπ
γελλνχλ ρειψλεο πξνζηαηεπφκελεο απφ δηεζλείο ζπλζήθεο (Καξέηηα-Καξέηηα).

Φνβνχληαη γηα επξχηεξε κφιπλζε πνπ ζα νδεγήζεη ζε εζσηεξηθή κεηαλάζηεπζε
ησλ θαηνίθσλ ζε άιιεο θαζαξφηεξεο πεξηνρέο.
Θαιάζζηνη νξγαληζκνί- Υειώλα
ε θαηάζηαζε παληθνχ, απειπηζίαο, ζηελαρψξηαο. Κξίλεηαη ε δσή θαη ε ζπλέρηζε ηνπ
είδνπο ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα

Κάζεηα αληίζεηνη, είλαη ζέκα επηβίσζεο.

Γελ ζα έρνπλ πηα θαηάιιειν κέξνο λα γελλήζνπλ.

Γελ ζα βξίζθνπλ ηξνθή. Αλ βξίζθνπλ ζα είλαη κνιπζκέλε.

Αιιάδεη ην ππνζαιάζζην αλάγιπθν. Απηφ ζεκαίλεη φηη ράλνπλ ηφπνπο θαηνηθίαο
θαη αλαγθάδνληαη λα κεηαθνκίζνπλ.

Έλα ηέηνην ιηκάλη αιιάδεη ηα ππνζαιάζζηα ξεχκαηα θαη είλαη θίλδπλνο γηα ηξνθή
θαη πξνζαλαηνιηζκφ.

Σα ηεξάζηηα πινία απεηινχλ ηε δσή ηεο ρειψλαο θαη ησλ ςαξηψλ πνπ δνπλ εθεί.

Σα απφβιεηα ηνπ ιηκαληνχ θαη ησλ πινίσλ πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα.

Σα θψηα ησλ θαξαβηψλ θαη ηεο πξνβιήηαο ηξνκάδνπλ θαη απνδηνξγαλψλνπλαπνπξνζαλαηνιίδνπλ ηηο ρειψλεο.

Ζ ηεξάζηηα έθηαζε ηνπ ιηκαληνχ, αθήλεη ειάρηζην ρψξν ζηε ρειψλα γηα λα
γελλήζεη. Έηζη είλαη δχζθνιν λα επηβηψζεη ην είδνο.
πκπεξάζκαηα-ζρόιηα
Σν παξαπάλσ παηρλίδη ξφισλ έγηλε ηηο δχν δηδαθηηθέο ψξεο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ηεο
Γ΄θαη Γ΄ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ καο.

πκκεηείρε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ.

Σα

ζπκπεξάζκαηα κφλν ζεηηθά κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ.
Οη καζεηέο καο βξέζεθαλ ζην δίιεκκα Ναη ή ρη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο δηακεηαθνκηζηηθνχ
ιηκαληνχ θνληά ζε κηα αγαπεκέλε ηνπο θαη γλσζηή παξαιία. Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα πνπ
πήξακε ήηαλ:

Ναη ζε ιηκάλη, φρη ζε ηέηνηνπ είδνπο φκσο.

Πξνηίκεζαλ έλα ιηκάλη κε

θξνπαδηεξφπινηα, ςαξφβαξθεο, πνπ ζα βνεζήζεη λα έρνπκε ηνπξηζκφ θαη παξαζεξηζηέο
γηα λα επηζθέπηνληαη ηα κλεκεία ηνπ ηφπνπ καο. Έηζη βηψλνπλ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ
δηάδνζε ηνπ πνιηηηζκνχ καο.
Αξρηθά δνθηκάζακε κηα ζχγρξνλε κέζνδν δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο. Ξεθχγακε απφ
ηελ παξαδνζηαθή, ζπληεξεηηθή, δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία.
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νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν πνπ έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ ςπρνινγία θαη
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

Με ην παηρλίδη απηφ νη καζεηέο γλσξίδνπλ θαιχηεξα ηηο

δπλαηφηεηέο ηνπο, καζαίλνπλ λα κεηέρνπλ ζε νκάδεο, λα ζπλεξγάδνληαη, λα ηαμηλνκνχλ
ηε ζθέςε ηνπο λα δεκηνπξγνχλ θαη λα εθζέηνπλ ινγηθά επηρεηξήκαηα, λα θαιιηεξγνχλ ηελ
θξηηηθή ζθέςε, λα εκβαζχλνπλ θαη λα θαηαλννχλ θαιχηεξα έλα ζέκα πξνο επεμεξγαζία.
ια εηνχηα θπζηθά γίλνληαη κε ηξφπν επράξηζην, δεκηνπξγηθφ, πξσηφγλσξν γηα ηνπο
καζεηέο καο. Καηαθέξλνπλ φρη κφλν λα δηεπξχλνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο νξίδνληα, αιιά
θπξίσο επεξεάδεηαη ζεηηθά ν ραξαθηήξαο ηνπο. Με ην λα ζπλεξγάδνληαη φρη κφλν κε
ηνπο καζεηέο ηεο ηάμεο ηνπο αιιά θαη κηαο άιιεο αξκνληθά, λα ιεηηνπξγνχλ σο νκάδα θη
φρη αηνκηθά, λα ηεξνχλ θαλφλεο – ζπκπεξηθνξέο ελφο δηαιφγνπ, λα ρεηξίδνληαη φζν
κπνξνχλ θαιχηεξα ηελ ειιεληθή γιψζζα,

λα

ζέβνληαη ηελ άπνςε ησλ άιισλ.

Βειηηψλνληαη σο άλζξσπνη, σο καζεηέο θαη σο κειινληηθνί πνιίηεο κε ηνλ θαιχηεξν
ηξφπν.
Σέινο

γίλνληαη

γλψζηεο

πεξηβαιινληηθψλ

ζεκάησλ,

επαηζζεηνπνηνχληαη,

θηλεηνπνηνχληαη.
Καηαιήγνληαο, ζέινπκε λα ηνλίζνπκε ηε ζεκαληηθή πξνζθνξά αλάινγσλ παηρληδηψλ
ξφισλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

Μέζα απφ ην ζπγθεθξηκέλν πνπ δηεμήγακε

γλσξίζακε πηπρέο ησλ καζεηψλ καο άγλσζηεο σο ηψξα. Βειηηψζεθαλ ηφζν ηα παηδηά
φζν θαη εκείο νη ίδηνη. Σέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ρξήζηκεο-απαξαίηεηεο ζηελ
εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αθφκε θη αλ δηεμάγνληαη ιίγεο θνξέο ζηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ
έηνπο.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Γεξσλπκάθε Διέλε (Γηεπζύληξηα)
Νηηζνπξάθε Μαξία (Γ Γεκνηηθνύ)
Καζζώηεο Δκκαλνπήι (Γ Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΧΡΧΝ. «Ηλδηάλνη θαη Ακεξηθάλνη – Ζ
παξαρώξεζε ηεο γεο»
Με αθνξκή ην κάζεκα ηεο Γεσγξαθίαο ηεο Σ ηάμεο ζην νπνίν αλαθεξφκαζηε ζηνπο
θαηνίθνπο ηεο Β. Ακεξηθήο, ην βηβιίν καο πξνηξέπεη λα αλαξσηεζνχκε γηα ηε ζηάζε ησλ
Δπξσπαίσλ απέλαληη ζηνπο Ηλδηάλνπο θαη ηελ επηζπκία ηνπο λα αγνξάζνπλ ηε γε ησλ
Ηλδηάλσλ. Δίδακε ήδε έλα ζρεηηθφ απφζπαζκα απφ βίληεν, ην νπνίν δείρλεη ηε
πξνζπάζεηα ησλ Δπξσπαίσλ λα δηεθδηθήζνπλ ηηο πεξηνρέο απηέο θαζψο θαη ηελ
αληίδξαζε ησλ απηνρζφλσλ πνπ νδήγεζε ηειηθά ζε πφιεκν. Δκείο πξνηείλνπκε ζηελ
ηάμε ηα παηδηά λα αλαιάβνπλ θαζέλαο έλαλ απφ ηνπο παξαθάησ ξφινπο θαη λα
επηρεηξεκαηνινγήζνπλ.
Οκάδα αληηπαξάζεζεο ληφπησλ:

Αξρεγφο Ηλδηάλσλ ηάηι
Δθπξφζσπνο Ηλδηάλσλ ηνπ-Απάηζη-Μντθαλψλ
Τπεξαζπηζηήο δηθαησκάησλ απηνρζφλσλ

Οπδέηεξνο ραξαθηήξαο:

εξίθεο

Οκάδα αληηπαξάζεζεο επνίθσλ:

Πξφεδξνο Ακεξηθήο Φξαγθιίλνο Πηξο
Δθπξφζσπνο

εηαηξεηψλ

εμφξπμεο

ρξπζνχ-

πεηξειαίνπ
Άλεξγνο πνπ ζέιεη λα βγάιεη ρξπζφ
Σπρνδηψθηεο πνπ πξνζδνθά λα εμνξχμεη πεηξέιαην
ΔΝΑΡΗΟ
Βξηζθφκαζηε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Καπηησιίνπ ζηελ Οπάζηγθηνλ πεξίπνπ
ην 1855. Οη Ηλδηάλνη θαη νη ππεξαζπηζηέο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, έρνπλ έξζεη λα
ζπκκεηάζρνπλ ζην δηάινγν πνπ ζα ιάβεη ρψξα γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηνπ
επνηθηζκνχ.
Ζ αληηπαξάζεζε μεθηλά κε ηελ έθθξαζε ηεο επηζπκίαο ηνπ πξνέδξνπ ηεο Ακεξηθήο θαη
ησλ ππνζηεξηθηψλ ηνπ, λα αγνξάζνπλ ηε γε ησλ Ηλδηάλσλ.
Ο αξρεγφο ησλ Ηλδηάλσλ απαληά κε ην θείκελν ην νπνίν ππάξρεη ζην βηβιίν ηεο
Γεσγξαθίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ν δηάινγνο «αλάβεη».
Ο κεγάινο αξρεγφο ζηελ Οπάζηγθηνλ κελάεη πσο ζέιεη λα αγνξάζεη ηε γε καο. O
κεγάινο αξρεγφο κελάεη αθφκα ιφγηα θηιηθά θαη θαινζέιεηα. Καινζχλε ηνπ, γηαηί
μέξνκε πσο απηφο ιίγν ηε ρξεηάδεηαη αληίζηνηρα ηε θηιία καο. Σελ πξνζθνξά ηνπ ζα ηε
κειεηήζνπκε, γηαηί μέξνκε πσο, αλ δελ ην πξάμνκε, κπνξεί ν ιεπθφο λα πξνθηάζεη κε ηα
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φπια
θαη
λα
πάξεη
ηε
γε
καο.
Πψο κπνξείηε λα αγνξάδεηε ή λα πνπιάηε ηνλ νπξαλφ – ηε δέζηα ηεο γεο; Γηα καο
κνηάδεη παξάμελν. Ζ δξνζηά ηνπ αγέξα ή ην άθξηζκα ηνπ λεξνχ σζηφζν δε καο
αλήθνπλ. Πψο κπνξείηε λα ηα αγνξάζεηε απφ καο; Κάζε κέξνο ηεο γεο απηήο είλαη ηεξφ
γηα ην ιαφ κνπ. Κάζε αζηξαθηεξή πεπθνβειφλα, θάζε ακκνχδα ζηηο αθξνγηαιηέο, θάζε
ζνινχξα ζην ζθνηεηλφ δάζνο, θάζε μέθσην θαη θάζε δνπδνχλη πνπ δνπδνπλίδεη είλαη, ζηε
κλήκε
θαη
ζηελ
πείξα
ηνπ
ιανχ
κνπ,
ηεξφ.
Ξέξνκε πσο ν ιεπθφο δελ θαηαιαβαίλεη ηνπο ηξφπνπο καο. Σα κέξε ηεο γεο, ην έλα κε
ην άιιν, δελ θάλνπλ γη‟ απηφλ δηαθνξά, γηαηί είλαη έλαο μέλνο πνπ θηάλεη ηε λχρηα θαη
παίξλεη απφ ηε γε φια φζα ηνχ ρξεηάδνληαη. Ζ γε δελ είλαη αδεξθφο ηνπ, αιιά ερζξφο
πνπ πξέπεη λα ηνλ θαηαθηήζεη, θαη αθνχ ηνλ θαηαθηήζεη, πεγαίλεη παξαθάησ.
Παξνπζηάδνπκε ηα πξφζσπα ζηε ζπλέρεηα πνπ ζα κεηέρνπλ ζην δηάινγν θαη εμεγνχκε
φηη ε θάζε νκάδα ζα παίξλεη ην ιφγν ελαιιάμ ψζηε λα πξνθχςεη δεκηνπξγηθφο δηάινγνο.
Αξρεγόο Ηλδηάλσλ ηάηι
Ζ πξφηαζε απηήο ηεο αγνξαπσιεζίαο ήηαλ εληειψο μέλε ζηηο αληηιήςεηο θαη ζηνλ
ηξφπν δσήο ησλ Ηλδηάλσλ, ν δεζκφο ησλ νπνίσλ κε ηε θχζε είλαη ηεξφο θαη
αδηάζπαζηνο, φπσο ε αδεξθηθή αγάπε. Ο ηάηι εθθξάδεη κε πεξεθάληα θαη ζεβαζκφ
ζηελ παξάδνζε ηνλ ηξφπν ζθέςεο ηεο θπιήο ηνπ, ν νπνίνο δηαθέξεη πιήξσο απφ ηηο
πιηθέο αμίεο θαη ηνλ θαηαθηεηηθφ πνιηηηζκφ ησλ ιεπθψλ. Σν κφλν πνπ δεηά είλαη ζε
πεξίπησζε πνπ ζπκθσλήζνπλ λα πνπιεζεί ε γε, λα ηελ αγαπήζνπλ θαη λα ηε
θξνληίζνπλ, φπσο έθαλαλ νη ίδηνη ηφζα ρξφληα θαη θπζηθά λα ηε ζεβαζηνχλ. Θέιεη λα
απνθχγεη ηνλ πφιεκν, αιιά βιέπεη φηη ν θίλδπλνο είλαη νξαηφο, νπφηε πξνζπαζεί λα
βξεη κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε, κεηαμχ ησλ Ηλδηάληθσλ θπιψλ.
Πξόεδξνο ΖΠΑ Φξαγθιίλνο Πηξο
Με ηε ζπλερή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο ΖΠΑ, ν πξφεδξνο αλαδεηά λέεο πεξηνρέο
ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα δήζνπλ νη έπνηθνη θαη λα αλαπηχμνπλ λέεο δξαζηεξηφηεηεο.
Δπηπιένλ πηέδεηαη θαη απφ ηνπο ηδηνθηήηεο εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ ηα ζπκθέξνληα πξέπεη
λα εμππεξεηήζεη, θαζψο ν νξπθηφο πινχηνο ηεο πεξηνρήο θαη νη εχθνξεο εθηάζεηο
απνηεινχλ γηα απηνχο κηα ηεξάζηηα πεγή εζφδσλ. Δθηφο απηνχ πηέδεηαη λα δηψμεη
καθξηά ηνπο εξπζξφδεξκνπο θαζψο απνηεινχλ θίλδπλν γηα ηα ζχλνξα θαη ζεσξείηαη φηη
αλά πάζα ζηηγκή κπνξνχλ λα μεζεθσζνχλ ελαληίνλ ησλ επνίθσλ.
Έηζη δεηά
δηαιιαθηηθά θαη θηιηθά απφ ηνπο Ηλδηάλνπο λα πνπιήζνπλ ηε γε κε αληαιιάγκαηα πνπ νη
ίδηνη επηζπκνχλ.
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εξίθεο
Έλαο θηιήζπρνο άλζξσπνο πνπ δε ζέιεη λα δηαηαξαρζεί ε εζπρία ηεο πεξηνρήο ζηα
ζχλνξα θαζψο ηα έρεη θαηαθέξεη κηα ραξά έσο ψξα ρσξίο ερζξνπξαμίεο. Πξνηείλεη
ζηνπο Ηλδηάλνπο λα θξαηήζνπλ ηηο πεξηνρέο πνπ επηζπκνχλ, αιιά λα δψζνπλ θαη θάηη
ζηνπο επνίθνπο, ψζηε λα απνθεπρζεί κηα ελδερφκελε ζχγθξνπζε.
(Μέζα ζηελ νκάδα ππάξρνπλ ζεξίθεδεο απφ δηάθνξεο πφιεηο θαη αθνχ εμεγήζνπλ ηα
πξνβιήκαηά ηνπο θαηαιήγνπλ ζηε ηειηθή ηνπο ζέζε).
Ηλδηάλνη ηνπ - Απάηζη - Μντθαλνί
Οη Ηλδηάλνη ηνπ θαη Απάηζη, φπσο θπζηθά θαη ν αξρεγφο ηνπο δε κπνξνχλ λα
θαηαλνήζνπλ ε ινγηθή ησλ ιεπθψλ γηα αγνξαπσιεζία ηεο γεο. Γε θαηαλννχλ ηελ έλλνηα
απηή, αιιά θπζηθά δελ επηζπκνχλ θαη λα θχγνπλ απφ ηε γε ηνπο, ε νπνία ηνπο
πξνζθέξεη ην θαγεηφ, ηε ζηέγε θαη φια φζα ρξεηάδνληαη γηα λα δήζνπλ. Θεσξνχλ φηη νη
έπνηθνη είλαη ηδηαίηεξα ελνριεηηθνί δε ηνπο ζέβνληαη θαη ελψ νη ίδηνη ζηελ αξρή ηνπο
ππνδέζεθαλ θηιηθά, εθείλνη ηψξα, ζέινπλ λα ηνπο δηψμνπλ.
Ο Μντθαλφο έρεη έξζεη κε άγξηεο δηαζέζεηο αθφκε θαη γηα λα μεζάςεη ην ηζεθνχξη ηνπ
πνιέκνπ. Ήξζε πηεδφκελνο απφ ηνπο άιινπο Ηλδηάλνπο γηα λα ζπδεηήζεη θαζψο ν ίδηνο
εμαξρήο πξνηείλεη πφιεκν. Γελ έρεη πξφβιεκα λα πάξεη ηνπο ζπκπνιεκηζηέο ηνπ θαη λα
ππεξαζπηζηεί ηε γε θαη ηηο παξαδφζεηο ηνπ. Ήδε απφ ηε πξψηε ζηηγκή πνπ είραλ έξζεη
νη έπνηθνη δε ηνπο είρε δεη κε θαιφ κάηη θαη είρε πξνηείλεη λα επηηεζνχλ ελαληίνλ ηνπο,
σζηφζν νη άιινη δε ζπκθψλεζαλ.
(Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ ηα πξφζσπα απηά πνπ ζπδεηνχλ θαη εθθέξνπλ ηελ ηειηθή
άπνςε γηα ην ζέκα, πνπ λα εθθξάδεη θαηά ην δπλαηφ θαη ηνπο πεξηζζφηεξνπο).
Τπεξαζπηζηήο δηθαησκάησλ απηνρζόλσλ
Έλαο ππεξαζπηζηήο ησλ ληφπησλ βξίζθεηαη ζηε ζπλάληεζε. Δίλαη αγελήο θαη
παξεκβαίλεη φπνηε ζειήζεη, ρσξίο λα ηεξεί ηε ζεηξά ηνπ δηαιφγνπ. Παξεκβαίλεη
ζέινληαο λα „πξνζηαηεχζεη‟ ηα δηθαηψκαηα ησλ „αδχλακσλ‟ Ηλδηάλσλ κπξνζηά ζηνπο
ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλνπο επνίθνπο. Δπηηίζεηαη θξαζηηθά ελάληηα ζηνπο άιινπο,
δηαθφπηεη ηελ νκαιή ξνή ηεο ζπδήηεζεο πηζηεχνληαο φηη νη Ηλδηάλνη ζίγνληαη θαηάθνξα
ζε απηφ ην δηάινγν, φπνπ ε νκάδα ηνπ πξνέδξνπ πξνζπαζεί απιά λα πεξάζεη ην δηθφ
ηεο.
(ηελ νκάδα ππάξρνπλ αξθεηνί ππεξαζπηζηέο πνπ ληψζνπλ δίθαην ηνλ αγψλα ησλ
Ηλδηάλσλ θαη ζέινπλ λα ηνπο ππεξαζπηζηνχλ).
Δθπξόζσπνο εηαηξείαο εμόξπμεο ρξπζνύ-πεηξειαίνπ
Ο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο ρξπζνχ είλαη έλα εηαηξηθφ πξφζσπν, ην νπνίν ην κφλν
πνπ ηνλ ελδηαθέξεη είλαη πσο ζα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηνπ. Γε δηζηάδεη λα
ππνζρεζεί ιαγνχο κε πεηξαρήιηα, έζησ θαη αλ ηειηθά δε παξαρσξήζεη ην παξακηθξφ
ζηνπο απηφρζνλεο. Αλαγθάδεηαη ιφγσ ησλ πεξηζηάζεσλ λα ζπδεηήζεη καδί ηνπο, αιιά
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εάλ κπνξνχζε ζα έζηειλε ην ζηξαηφ λα αθαλίζεη φινπο ηνπο Ηλδηάλνπο πνπ εκπνδίδνπλ
ηα επεθηαηηθά ζρέδηα ηεο εηαηξείαο ηνπ. Θεσξεί φηη απφ ηελ ψξα πνπ ε γε δελ έρεη
λφκηκν ηδηνθηήηε, κπνξεί ν θαζέλαο λα ηε δηεθδηθήζεη.
Αληίζεηα ν εθπξφζσπνο ηεο εηαηξείαο εμφξπμεο πεηξειαίνπ είλαη πην θηιηθφο ζε ζρέζε
κε ηνλ πξνεγνχκελν, ππφζρεηαη δνπιεηέο θαη θαηαιχκαηα ζε πεξίπησζε πνπ νη Ηλδηάλνη
δερζνχλ λα πνπιήζνπλ ηε γε ηνπο. Δίλαη πην δηαιιαθηηθφο θαη ππφζρεηαη φηη ζα
θξνληίζεη ε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο λα είλαη ε κηθξφηεξε δπλαηή. Δπηπιένλ φηαλ
ηειεηψζνπλ νη πφξνη, ζα επηζηξέςεη ηε γε φπσο ηε παξέιαβε. Γεληθά έρεη θηιηθφ
πξφζσπν απέλαληη ζηνπο Ηλδηάλνπο, ηνπο νπνίνπο δε ζέιεη λα έρεη ζαλ ερζξνχο.
(Ζ νκάδα απνηειείηαη απφ ηα πξφζσπα απηά πνπ ζπδεηνχλ θαη εθθέξνπλ ηελ ηειηθή
άπνςε γηα ην ζέκα, πνπ λα εθθξάδεη θαηά ην δπλαηφ θαη ηα 2 πξφζσπα)
Άλεξγνο πνπ ζέιεη λα βγάιεη ρξπζό
Ο ελ ιφγσ θχξηνο ζέιεη λα βξεη κηα επθαηξία λα βγάιεη ιεθηά. Φάρλεη απφ πεξηνρή ζε
πεξηνρή γηα πεηξέιαην θαη ε αλαδήηεζή ηνπ απηή, ηνλ νδήγεζε εδψ. Γπζθνιεχεηαη ήδε
νηθνλνκηθά λα ηα βγάιεη πέξα θαζψο έρεη θαη νηθνγέλεηα ε νπνία πεξηκέλεη απφ απηφλ λα
εμαζθαιίζεη ηα πξνο ην δελ. Πηζηεχεη φηη νη Ηλδηάλνη είλαη επηθίλδπλνη θαη δε δηζηάδεη λα
δηαζπείξεη θήκεο φηη απηνί επζχλνληαη γηα δηάθνξα εγθιήκαηα φπσο θινπέο, αξπαγέο
δψσλ, επηζέζεηο ζε άκαμεο θιπ.
(ηελ νκάδα κπνξνχλ πεξηζζφηεξνη λα ππνδπζνχλ ηνπο άλεξγνπο θαη λα θαηαιήμνπλ
ζε επηπιένλ επηρεηξήκαηα γηα ηηο δπζθνιίεο ηεο δσήο.)
Σπρνδηώθηεο πνπ ζέιεη λα βγάιεη ρξπζό
Ο άλζξσπνο απηφο θνηηάδεη κφλν ηε ηζέπε ηνπ. Γελ έρεη δνπιεηά θαη πηζηεχεη φηη ζε
απηέο ηηο πεξηνρέο ζα θάλεη πεξηνπζία. Πηέδεη ην πξφεδξν κε επηρεηξήκαηα φηη είρε
ππνζρεζεί δνπιεηέο θαη ε αλεξγία ζεξίδεη, είρε ππνζρεζεί λέα γε θαη δελ έρεη ηεξήζεη ην
ιφγν ηνπ. Εεηά λα πάξεη φηη πεξηζζφηεξν κπνξεί. Αληηπαζεί ηνπο ππνζηεξηθηέο ησλ
Ηλδηάλσλ θαζψο ζεσξεί φηη δίλνπλ κεγαιχηεξε αμία ζηα δηθαηψκαηα ησλ απηνρζφλσλ,
παξά ζηα δηθαηψκαηα ησλ επνίθσλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ απηνί αληηκεησπίδνπλ.
(Καη άιινη ηπρνδηψθηεο κέζα ζηελ νκάδα πνπ αλαδεηνχλ έλα θαιχηεξν αχξην).
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Με ην πέξαο ηεο ζπδήηεζεο, φινη νη καζεηέο ηεο ηάμεο ελεπιάθεζαλ ζηε ζπδήηεζε
πνπ έιαβε ρψξα ζην ηέινο, γηα ην αλ ήηαλ ζσζηφ νη Ηλδηάλνη λα παξαδψζνπλ ηε γε ηνπο
πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ν πφιεκνο. Οη πεξηζζφηεξνη ζπκθψλεζαλ (πιελ θάπνησλ
πνπ είραλ πάξεη πνιχ ζνβαξά ην ξφιν ηνπο, φπσο νη Μντθαλνί θαη ήζειαλ πφιεκν) αιιά
εζηίαζαλ ζην φηη νη Ηλδηάλνη, „ππνρξεψζεθαλ‟ νπζηαζηηθά λα παξαδψζνπλ ηε γε ηνπο
θαζψο εάλ δε ην έθαλαλ, ζα νδεγνχληαλ ζε πφιεκν. Ο πφιεκνο απηφο κάιηζηα ζα ηνπο
αθάληδε ηειείσο αθνχ δε ζα κπνξνχζαλ λα ζηαζνχλ ελάληηα ζηνπο ηερλνινγηθά
αλψηεξνπο έπνηθνπο. Θεσξήζεθε ινηπφλ σο ε θαηαιιειφηεξε ιχζε νη Ηλδηάλνη λα
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παξαδψζνπλ έλα θνκκάηη ηεο γεο ηνπο θαη νη Ακεξηθαλνί λα ηνπο ππνζρεζνχλ φηη ζα ηε
ζεβαζηνχλ θαη ζα κπνξέζνπλ λα ζπλππάξμνπλ νη δχν ιανί αξκνληθά.
Απ‟ φηη θάλεθε θαη κέζα απφ ηε ζπδήηεζε αιιά θαη απφ ηελ απφδνζε ησλ ξφισλ απφ
ηνπο καζεηέο, θαηαλφεζαλ ην ζέκα θαη κπήθαλ θαη ζην „πεηζί‟ ηνπ ξφινπ. Μέζα απφ ηνλ
απηνζρεδηαζκφ, ηαπηίζηεθαλ κε ηηο θνηλσληθέο νκάδεο πνπ εθπξνζσπνχζαλ θαη
ππεξαζπίζηεθαλ κε πάζνο ηηο ζέζεηο πνπ είραλ αλαιάβεη αιιά θαη κε επηρεηξήκαηα
ζηνρεπκέλα θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλεο εθθξάζεηο ηεο επνρήο φπσο: ηζεθνχξη ηνπ
πνιέκνπ, ρισκά πξφζσπα, ληεζπεξάλην, πίπα εηξήλεο. Σα παηδηά αλέζπξαλ απφ
πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ηνπο ιέμεηο-εθθξάζεηο πνπ ήδε γλψξηδαλ θαη ηηο αμηνπνίεζαλ
ζην παηρλίδη καο. Θεσξψ φηη αληηιήθζεθαλ θαιχηεξα πσο κπνξεί ηα δηθαηψκαηα κηαο
θνηλσληθήο νκάδαο λα θαηαπαηψληαη, απιά επεηδή κηα άιιε νκάδα ζεσξείηαη αλψηεξε
θαη πσο πνιιέο θνξέο ν πην αδχλακνο αλαγθάδεηαη λα „θάλεη πίζσ‟ ελψ απηφο έρεη δίθην.
Απηφ μέληζε ηα παηδηά πνπ αλαξσηήζεθαλ γηα πνην ιφγν λα ιεηηνπξγεί έηζη ε θνηλσλία.
Πηζηεχσ επηπιένλ φηη ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζην παηρλίδη ξφισλ αλέπηπμε ηελ
απηνεθηίκεζή ηνπο, αθνχ αθφκε θαη καζεηέο πνπ δε ζπκκεηέρνπλ ηφζν ελεξγά ζην
κάζεκα, ηνπνζεηήζεθαλ κέζα ζηηο νκάδεο ηνπο θαη ελζνπζηάζηεθαλ κε ηε πξννπηηθή λα
αθνπζηεί ε γλψκε ηνπο. Έηζη νη καζεηέο κπνξνχζαλ λα αληαιιάμνπλ απφςεηο γηα ην
ζέκα, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα κνηξαζηνχλ ηηο ηδέεο ηνπο, πξάγκα πνπ ζηαδηαθά ηνπο
νδήγεζε ζηελ εχξεζε κηαο ηθαλνπνηεηηθήο ιχζεο ζην ηέινο. Δίλαη θπζηθφ άιισζηε ηα
παηδηά ράξε ζην παηρλίδη λα απνθηήζνπλ κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε, ηφζν γηα ηνλ εαπηφ
ηνπο φζν θαη γηα ηνπο άιινπο, αθνχ πξνζπνηνχληαη έλα ηξίην πξφζσπν.
Σέινο ζηνπο καζεηέο άξεζε ην παηρλίδη φπσο πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ηηο επφκελεο
κέξεο ξσηνχζαλ πφηε ζα ην μαλαθάλνπκε. Θεσξψ φηη θαη νη ίδηνη ελεξγνπνηήζεθαλ γηα
ηα επαίζζεηα δεηήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θάζε θνηλσλία απφ ηα παιηά ρξφληα κέρξη θαη
ζήκεξα θαη πσο νη ίδηνη φηαλ πηα βξεζνχλ ζε ζέζε λα θαηαπαηψληαη δηθαηψκαηα
θάπνησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπο, ζα είλαη εθεί λα ηνπο ππεξαζπηζηνχλ αλαγλσξίδνληαο ην
δίθαην θαη ην άδηθν. Έκαζαλ δειαδή νη ίδηνη βησκαηηθά θαη εθνδηάζηεθαλ κε θαηάιιειεο
εκπεηξίεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ (ζεσξεηηθά πάληα) ζην κέιινλ ηνπο. Γηα λα ην
ζέζνπκε δηαθνξεηηθά, πηζηεχσ φηη πιένλ ζα κπνξέζνπλ λα κπνπλ ζηε ζέζε ηνπ
„αδηθνχκελνπ‟ θαη λα θαηαλνήζνπλ πφζε ζεκαζία έρεη λα είλαη θαλείο εζηθφο θαη ζσζηφο
απέλαληη ζηνπο άιινπο θαζψο φπσο πνιχ σξαία είπε έλα καζεηήο ζηε δηάξθεηα ηνπ
δηαιφγνπ: «φηη δίλεηο, παίξλεηο…»
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Γεκαξάο εξαθείκ
Σαρηζίδνπ Πελειόπε
(Δ & η ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΓΗΧΝ ΓΔΚΑ. «Καηαζθεπή εξγνζηαζίνπ –
Μόιπλζε Πεξηβάιινληνο»
ΔΝΑΡΗΟ
Έλαο επηρεηξεκαηίαο ζέιεη λα θαηαζθεπάζεη έλα κεγάιν εξγνζηάζην ζε κηα παξαιία. Σα
απφβιεηα ηνπ εξγνζηαζίνπ ζα πέθηνπλ ζηε ζάιαζζα θαη ζα πξέπεη λα θνπνχλ νη
θνίληθεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ παξαιία. Απφ ηελ άιιε κεξηά ην εξγνζηάζην ζα
πξνζθέξεη εξγαζία ζε πνιινχο αλζξψπνπο βνεζψληαο νηθνλνκηθά πνιιέο νηθνγέλεηεο.
Άιινη θάηνηθνη ζπκθσλνχλ θαη άιινη δηαθσλνχλ. ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πνπ
ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο θαηαζθεπήο ηνπ εξγνζηαζίνπ, αλαπηχμηε ηα
επηρεηξήκαηά ζαο (αλάινγα κε ην ξφιν πνπ έρεηε) θαη πξνζπαζήζηε λα θαηαιήμεηε ζηελ
θαιχηεξε (γηα εζάο) ιχζε.
Καηαξρήλ, δηαβάζηεθε ην ζελάξην ζηε ζρνιηθή αίζνπζα θαη δεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα
ζρνιηάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα. Ζ αλνηρηή ζπδήηεζε έδσζε ηε δπλαηόηεηα ζηνπο
καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζεκαηηθή, λα εθθξάζνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαη λα αλαθαιύςνπλ
ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα έρεη ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ.
ηε ζπλέρεηα, έγηλε κηα πξνζπάζεηα ηα παηδηά λα ζπλδέζνπλ ηνπο ξόινπο ηνπ παηρληδηνύ κε
ηα ζπκθέξνληα πνπ εθθξάδεη ε θαζεκηά. Μνηξάζηεθαλ νη ξόινη ζε 6 νκάδεο ησλ ηξηώλ
αηόκσλ θαη θαηαλόεζαλ όηη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζνπλ όπσο ζα ιεηηνπξγνύζε ε αληίζηνηρε
θνηλσληθή νκάδα ζηελ πξαγκαηηθόηεηα. Οξίζηεθε ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία θαηά ηελ νπνία
ζα πξαγκαηνπνηνύληαλ ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη πιένλ ε θάζε νκάδα
είλαη έηνηκε λα εξγαζηεί ώζηε λα αλαπηύμεη ηα δηθά ηεο επηρεηξήκαηα θαη λα πξνηείλεη ιύζε,
ζε ζπλάξηεζε πάληα κε ην ξόιν πνπ ππνδύεηαη. Ο γξακκαηέαο θάζε νκάδαο νξίζηεθε γηα
λα αλαιάβεη λα θαηαγξάςεη ηα επηρεηξήκαηα ηεο νκάδαο ηνπ ζε έλα ραξηί, πνπ ζα
παξαδώζεη ζηνλ εθπαηδεπηηθό ζην ηέινο ηνπ παηρληδηνύ.
Δπηπιένλ, κνηξάζηεθαλ
ζηνπο καζεηέο θαξηέιεο ξόισλ θαη πιεξνθνξηαθό πιηθό,
ζπγθεθξηκέλα θσηνγξαθίεο αιιά θαη έλα άξζξν, ώζηε λα βνεζεζνύλ θαη λα αληηιεθζνύλ
θαιύηεξα ην ξόιν πνπ ππνδύνληαη.

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ – ΡΟΛΟΗ

ΤΠΔΡ
Δξγνζηαζηάξρεο
Υαξαθηήξαο
Έμππλνο, ζπκθεξνληνιφγνο θαη θαιφο δηπισκάηεο αθνχ πξνζπαζεί λα πείζεη ηνπο
θαηνίθνπο φηη ην εξγνζηάζην δε ζα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα νχηε ζην πεξηβάιινλ, νχηε
ζηνπο θαηνίθνπο πνπ κέλνπλ θαη εξγάδνληαη εθεί.
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ρόιηα
Δπηδηψθεη λα θεξδίζεη πνιιά ρξήκαηα απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εξγνζηαζίνπ
Δπηρεηξήκαηα
Σα ζεηηθά είλαη πσο πνιινί άλζξσπνη ζα έρνπλ δνπιεηά θαη πνιινί άλζξσπνη ζα
έρνπλ ηα δηθά ηνπο ρξήκαηα γηα λα κπνξνχλ λα δήζνπλ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Σα
πξντφληα πνπ ζα βγάδεη ην εξγνζηάζην ζα ρξεζηκεχζνπλ ζε θάπνηεο αλάγθεο.
Πξνηεηλόκελε ιύζε
Πξνηείλσ ην εξγνζηάζην λα θηηαρηεί γηαηί νη άλζξσπνη ζα βγάδνπλ πνιχ ρξήκα θαη
ζα κπνξνχλ λα ζξέθνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Άλεξγνο Κάηνηθνο
Υαξαθηήξαο
Απειπηζκέλνο αθνχ έρεη κείλεη ρσξίο δνπιεηά γηα έλαλ νιφθιεξν ρξφλν. Σα ρξέε ηνλ
έρνπλ πλίμεη θαη δπζθνιεχεηαη λα ζξέςεη ηελ νηθνγέλεία ηνπ.
ρόιηα
Νηψζεη φηη είλαη ε ηειεπηαία ηνπ επθαηξία γηα λα βξεη δνπιεηά θαη είλαη έηνηκνο λα
ζπγθξνπζηεί κε νπνηνλδήπνηε εκπνδίζεη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ.
Δπηρείξεκαηα
Δκείο πηζηεχνπκε φηη ην εξγνζηάζην πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί γηαηί δελ έρνπκε θαιή
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. πγθεθξηκέλα, έρσ κηα θφξε πνπ πάζρεη απφ θαξθίλν θαη δελ
έρσ ρξήκαηα λα ηελ πάσ ζε γηαηξνχο. Δίκαζηε απειπηζκέλνη, είκαζηε άλεξγνη θαη
πεηλάκε. Δπεηδή πεηλάκε, ρξεηαδφκαζηε ρξήκαηα γηα λα αγνξάζνπκε ηξφθηκα.
Φάρλνπκε απειπηζκέλα γηα δνπιεηά θαη παξαθαιάκε ηνπο αλζξψπνπο λα καο
παξέρνπλ εξγαζία.
Πξνηεηλόκελε ιύζε
Δκείο πξνηείλνπκε λα γίλεη ην εξγνζηάζην αιιά κε ηέηνηα θαηαζθεπή, έηζη ψζηε λα
κελ κνιχλεη ην πεξηβάιινλ θαη λα ραιάζεη ηε θπζηθή νκνξθηά.

ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
Γήκαξρνο
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθνί, αιιά θαη θηιφδνμνη. Κπξίσο ηνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ηνπο ςήθνπο ησλ
θαηνίθσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο.
ρόιηα
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Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο. Έρνπλ σο
ζηφρν λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ θνηηάδνληαο φκσο ην ζπκθέξνλ
ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα
Αγαπεηνί πνιίηεο, πηζηεχνπκε φηη έλα εξγνζηάζην ζηελ πεξηνρή καο ζα θάλεη θαιφ
γηαηί ζα αλνίμεη πνιιέο ζέζεηο εξγαζίαο. Απφ ηελ άιιε φκσο ζα κνιπλζεί ην
πεξηβάιινλ θαη άλζξσπνη ζα ράζνπλ ηηο δνπιείεο ηνπο.
Πξνηεηλόκελε ιύζε
Πξνηείλνπκε ην εξγνζηάζην λα γίλεη φρη θνληά ζηε ζάιαζζα, αιιά ζε έλα νηθφπεδν
ιίγν έμσ απφ ηελ πφιε, ψζηε νη άλζξσπνη λα βξνπλ δνπιεηά θαη θαλείο λα κελ ηελ
ράζεη. Έηζη, φινη ζα είζηε θαιά θαη θαλείο δελ ζα κνιπλζεί φζν θάλεη απιά ην
κπάλην ηνπ.
Γεκνηηθνί ύκβνπινη
Υαξαθηήξαο
Δπγεληθνί, αιιά θαη θηιφδνμνη. Κπξίσο ηνπο ελδηαθέξεη λα κε ράζνπλ ηνπο ςήθνπο ησλ
θαηνίθσλ θαη πξνζπαζνχλ λα ηα έρνπλ θαιά κε φινπο.
ρόιηα
Δπηδηψθνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο πξνβνιή θαη ηελ αλάδεημε ηνπ έξγνπ ηνπο. Έρνπλ σο
ζηφρν λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα ησλ θαηνίθσλ θνηηάδνληαο φκσο ην ζπκθέξνλ
ηνπο.

ΚΑΣΑ
Οηθνιόγνη
Υαξαθηήξαο
Νεαξφο, δπλακηθφο, κε ζπνπδέο ζην πεξηβάιινλ, αθηηβηζηήο.
ρόιηα
Αγαπάεη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπ ηφπνπ ηνπ θαη είλαη παζηαζκέλνο κε ηελ πξνζηαζία
ηνπ.
Έρεη θάλεη κάιηζηα θαη ζρεηηθέο ζπνπδέο θαη ηψξα δνπιεχεη ζε δηεζλή
πεξηβαιινληηθή νξγάλσζε. Αγσλίδεηαη πάληα κε πάζνο γηα λα πξνζηαηέςεη θπζηθά
νηθνζπζηήκαηα πνπ θηλδπλεχνπλ λα θαηαζηξαθνχλ.
Δπηρεηξήκαηα
Μπνξεί ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ λα πξνζθέξεη δνπιεηά ζε πνιινχο
αλζξψπνπο φκσο ζα θαηαζηξέςεη ζεκαληηθά θαη ζπνπδαία ζηνηρεία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Κφβνληαο ηνπο θνίληθεο ραιάεη ε εμσηηθή εηθφλα ηεο παξαιίαο θαη
δελ ππάξρεη ίζθηνο γηα ηνπο αλζξψπνπο πνπ ζα θνιπκπνχλ.
Ρίρλνληαο ηα απφβιεηα κέζα ζηε ζάιαζζα, ε ζάιαζζα ζα κνιπλζεί θαη έηζη δελ ζα
κπνξνχλ λα θνιπκπήζνπλ νη άλζξσπνη θαζψο επίζεο, ζα πεζάλνπλ φια ηα ςάξηα
θαη ηα ζαιάζζηα θχθηα.
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Πξνηεηλφκελε ιχζε
Καιφ ζα ήηαλ λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ καο, απνθεχγνληαο ηελ θαηαζθεπή ηνπ
εξγνζηαζίνπ ζ‟απηή ηελ πεξηνρή
Λνπόκελνο
Υαξαθηήξαο
Φηιήζπρνο πνιίηεο πνπ αγαπάεη ηε θχζε θαη ραίξεηαη ην κπαλάθη ηνπ ζηηο φκνξθεο
παξαιίεο.
ρόιηα
Σνλ ελδηαθέξεη λα κε ραιάζεη ε νκνξθηά ηνπ ηφπνπ θαη λα κε κνιπλζνχλ ηα λεξά ηεο
ζάιαζζαο γηα λα ζπλερίζεη λα επραξηζηηέηαη ην θνιχκπη θαη ηελ εξεκία ηεο παξαιίαο.
Δπηρεηξήκαηα
Αγαπεηή θπξία Γήκαξρε, αγαπεηνί ζπκπνιίηεο. Πηζηεχνπκε πσο ε θαηαζθεπή ηνπ
εξγνζηαζίνπ ζα κνιχλεη ην πεξηβάιινλ θαη ηε ζάιαζζα ξίρλνληαο ηα απφβιεηά ηνπ
κέζα ηεο. Δπίζεο, ζα θνπνχλ νη θνίληθεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ, θαη έηζη ζα ραζεί ε
θπζηθή νκνξθηά ηεο παξαιίαο. Τπάξρεη θίλδπλνο θάπνηνο λα πάζεη κφιπλζε θαη νη
ςαξάδεο λα ράζνπλ ηελ δνπιεηά ηνπο.
Πξνηεηλόκελε ιύζε
Πξνηείλνπκε λα κελ γίλεη ην εξγνζηάζην, δηφηη ζα θαηαζηξαθεί ην πεξηβάιινλ.
Φαξάο
Υαξαθηήξαο
Φηιήζπρνο πνιίηεο, νηθνγελεηάξρεο
ρόιηα
Αλεζπρεί γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ, γηαηί ηα απφβιεηα ζα κνιχλνπλ ηα ςάξηα
θαη ηα θπηά ηεο ζάιαζζαο κε απνηέιεζκα λα αληηκεησπίζεη πξφβιεκα ζηε δνπιεηά ηνπ.
Δίλαη ζε αληηπαξάζεζε κε ηνπο άλεξγνπο πνιίηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπ
εξγνζηαζίνπ.
Δπηρεηξήκαηα
Κπξία Γήκαξρε, Γεκνηηθνί χκβνπινη θαη αγαπεηνί πνιίηεο, εκείο νη ςαξάδεο
βγάδνπκε ρξήκαηα πνπιψληαο ςάξηα. Δάλ ρηηζηεί ην εξγνζηάζην ζηελ παξαιία ζα
ξίρλεη ηα απφβιεηά ηνπ ζηελ ζάιαζζα κε απνηέιεζκα ε ζάιαζζα θαη ηα ρφξηα πνπ
είλαη κέζα λα κνιπλζνχλ. Σα ςάξηα ζα θάλε ηα θχθηα πνπ είλαη κνιπζκέλα! Έηζη ηα
ςάξηα ζα δειεηεξηαζηνχλ θαη ζα πεζάλνπλ. Οπφηε δελ ζα έρεη ςάξηα γηα λα

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

200

ςαξέςνπκε θαη δελ ζα βγάδνπκε ρξήκαηα. Με απηέο ηηο ζπλζήθεο πψο πεξηκέλεηε
λα ζπληεξήζνπκε ηηο νηθνγέλεηέο καο;
Πξνηεηλόκελε ιύζε
Άξα εκείο πξνηείλνπκε λα κελ ρηηζηεί ην εξγνζηάζην γηαηί ζα ράζνπκε ηηο δνπιεηέο καο.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε επηρεηξεκαηνινγία απφ φιεο ηηο νκάδεο, ε δήκαξρνο
παξέζεζε μαλά φιεο ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ιχζεηο δελ
έξρνληαλ ζε ζπκθσλία, ηφηε άλνημε δηάινγνο έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα θνηλή
απφθαζε γηα φινπο.

Ζ ζπδήηεζε «άλαςε», κε ηηο εκπιεθφκελεο νκάδεο λα

επηκέλνπλ ζηηο απφςεηο ηνπο. Κξίζεθε ζεκαληηθφ λα γίλεη πξνζπάζεηα επίηεπμεο
ζπλαηλεηηθήο ιχζεο πξηλ γίλεη ε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο, έηζη ψζηε φινη λα
κείλνπλ επραξηζηεκέλνη. Πξάγκα πνπ δε έγηλε πνηέ. Βέβαηα πξέπεη λα αλαθεξζεί
φηη νη νηθνιφγνη έθαλαλ πξφηαζε ζηνπο ςαξάδεο λα πάξνπλ ζηελ δνπιεηά ηνπο ηνπο
άλεξγνπο πνιίηεο, ψζηε λα ιπζεί ην πξφβιεκα θαη λα βξνπλ εξγαζία. Οη ςαξάδεο
δέρηεθαλ κε απνηέιεζκα νη άλεξγνη πνιίηεο λα αιιάμνπλ ζηάζε σο πξνο ηελ
θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ κηαο θαη ηθαλνπνηήζεθαλ θαη αληηιήθζεθαλ ηελ
νηθνινγηθή θαηαζηξνθή. Έπεηηα, έγηλε ςεθνθνθνξία κε απνηέιεζκα λα κελ εγθξηζεί
ε θαηαζθεπή ηνπ εξγνζηαζίνπ.
Αλαιπηηθά: ΤΠΔΡ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: 3
ΚΑΣΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ: 15
Αθνχ νινθιεξψζεθε ην παηρλίδη, νη καζεηέο κε παξαθίλεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ
θιήζεθαλ λα ζρνιηάζνπλ αληηθεηκεληθά ηνλ επηθξαηέζηεξν ξφιν, δειαδή ην ξφιν πνπ
πηζηεχνπλ φηη επηρεηξεκαηνιφγεζε θαη έδξαζε θαιχηεξα. Οη καζεηέο επέιεμαλ ηνλ
νηθνιφγν θαη ηνλ ςαξά αθνχ αλαγλψξηζαλ ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ ηειηθή απφθαζε.
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΛΖΦΖ ΓΡΑΖ ΑΠΟ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ

ε φηη αθνξά ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο ην νπνίν κειέηεζαλ νη καζεηέο, ην
απνηέιεζκα θξίλεηαη άθξσο ηθαλνπνηεηηθφ.

Σα παηδηά, φπσο θαίλεηαη απφ ηα

επηρεηξήκαηα θαη ηηο ιχζεηο πνπ πξφηεηλαλ, θαηαλφεζαλ ην ζελάξην, δηέθξηλαλ ην
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δίιεκκα πνπ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ, ππεξαζπίζηεθαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη γεληθά
έδεημαλ λα ηαπηίδνληαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηνπο ξφινπο ηνπο νπνίνπο έπξεπε λα
ππνδπζνχλ. Σν χθνο ην νπνίν είραλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο, ε ζηάζε ηνπ
ζψκαηφο ηνπο, ν ηξφπνο πνπ εμέθξαζαλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα ζρφιηα πνπ έθαλαλ
καο απνδεηθλχνπλ ηα παξαπάλσ. Γηα παξάδεηγκα ν εθπξφζσπνο ησλ νηθνιφγσλ,
φηαλ γηλφηαλ ε ζπδήηεζε κέζα ζηελ ηάμε αλέθεξε ζηνπο εξγνζηαζηάξρεο:
«Δλδηαθέξεζηε κφλν γηα ηα ρξήκαηα! Θα ζαο βάισ θνπξλέιν ζην εξγνζηάζην!».
Σελ ίδηα ζηηγκή ν εξγνζηαζηάξρεο γεινχζε εηξσληθά, έηρε βάιεη ζην ζηφκα ηνπ έλα
ςεχηηθν πνχξν θαη έθαλε απαμησηηθέο ρεηξνλνκίεο.

Οη άλεξγνη πνιίηεο έδεηρλαλ

απνγνεηεπκέλνη θαη πηθξακέλνη θ.α.
Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηαπηφρξνλα λα αλαδείμνπλ ζεκαληηθέο αμίεο φπσο ν ζεβαζκφο,
ε ππεπζπλφηεηα,

ε ζπλεξγαζία θαη ε ελφηεηα.

Σα παηδηά ζεβάζηεθαλ ηηο

δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ νκάδσλ αθνχγνληάο ηα λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη
πξνζπαζψληαο λα βξνπλ ζπλαηλεηηθή ιχζε. Έλησζαλ ππεχζπλα, ππνζηεξίδνληαο
ηνλ ξφιν ηνπο θαη φια απηά πνπ πξέζβεπε, ζπλεξγάζηεθαλ θαη νκαδηθά αιιά θαη
ζπλνιηθά πξνζπαζψληαο λα δειψζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη

λα θάκςνπλ ηηο

δηαθνξέο πνπ είραλ θαη θπζηθά έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα έλα θνηλφ ζηφρν.
Οη εκπεηξίεο πνπ αλέπηπμαλ νη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο,
βειηίσζαλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα δεηήκαηα ηεο θνηλφηεηάο
ηνπο, κηαο θαη έκαζαλ φηη ν πνιίηεο πξέπεη λα εθθξαδεη ηηο απφςεηο ηνπ, λα
αγσλίδεηαη γηα απηέο ελεξγά θαη λα ζπλεξγάδεηαη κε άιινπο ζπλαλζξψπνπο ηνπ γηα
λα πεηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, φπνηνη θαη αλ είλαη απηνί.

Τπεύζπλνο Γάζθαινο: Γξατλάθεο Ησάλλεο (Γ ηάμε)
Ξπινύξεο Νηθόιανο
Γηακαιάθεο Γξεγόξεο
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΗΒΑ
ΓΔΧΣΡΖΔΗ ΑΝΣΛΖΖ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ
ΔΝΑΡΗΟ
Νφηηα ηνπ λεζηνχ καο, ε θπβέξλεζε κνίξαζε ηελ ζάιαζζα ζε νηθφπεδα ηα νπνία ζα
λνηθηάδεη γηα πάξα πνιιά ρξφληα ζε πνιπεζληθέο εηαηξίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εμφξπμε
πεηξειαίνπ. Οη θάηνηθνη είλαη δηραζκέλνη. Φνβνχληαη κελ ηελ πεξηβαιινληηθή κφιπλζε αιιά απφ
ηελ άιιε νη αξρέο βεβαηψλνπλ φηη ηα αληαπνδνηηθά νθέιε ζα είλαη κεγάια. ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην πνπ ζπγθαιείηαη γηα ηελ έγθξηζε ηεο επέλδπζεο αλαπηχζζεηε ηα επηρεηξήκαηά ζαο
αλάινγα κε ηελ νκάδα ηνλ πνιηηψλ πνπ εθπξνζσπείηε.
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ-ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ
ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΓΖΜΑΡΥΟ- ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ
Υαξαθηήξεο: επγεληθνί αιιά θηιφδνμνη. Δλδηαθέξνληαη λα έρνπλ ηνπο θαηνίθνπο κε ην κέξνο
ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Αλαπνθάζηζηνη γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ.
 Θέινπλ λα αθνχζνπλ ηελ θνηλήγλψκε.
 Πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ κηα απφθαζεαπνδεθηή απφ φινπο.
ρφιην: Γλσξίδνπλθαιά ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ηεο επέλδπζεο.
ΤΠΔΡ
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ
Υαξαθηήξαο: έκπεηξνο πνιηηηθφο κε δηπισκαηηθέο ηθαλφηεηεο θαη αξθεηά θηιφδνμνο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Ζ επέλδπζε ζα θέξεη ηελ επηζπκεηήνηθνλνκηθήαλάπηπμε πνπ έρεηαλάγθε ν ηφπνο.
 Θα δεκηνπξγεζνχλ λέεοζέζεηοεξγαζίαοάξακείσζε ηεο αλεξγίαο
 Μείσζε ησλ ηηκψλ ηνλ θαπζίκσλ
 Μείσζε ησλ δεκνηηθψληειψλιφγν ησλ αληαπνδνηηθψλνθειψλ
 Αχμεζε ηηο ηηκήο ηεο γεο ιφγν ηεο εγθαηάζηαζεο μέλσλ εηαηξηψλ ζηελ πεξηνρή.
 Μέηξα γηα ηελ απνθπγή ησλ δηαθφξσλ θηλδχλσλ.
ΑΝΔΡΓΟ
Υαξαθηήξαο: απειπηζκέλνο νηθνγελεηάξρεο κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα.
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα βξνχκε δνπιείεο
 Θα νξζνπνδήζνπκε θαη ζα κπνξνχκε λα αληεπεμέξζνπκε ζηηο ππνρξεψζεηο καο.
ρφιην: Γελ ελδηαθέξεηαη γηα ηνπο θηλδχλνπο. Σα θίλεηξα ηνπ είλαη θαζαξάνηθνλνκηθά.
ΑΓΡΟΣΖ
Υαξαθηήξαο: θηιήζπρνο θαη εξγαηηθφο. Φάρλεη ηξφπνπο λα θάλεη επθνιφηεξε ηελ δνπιεηά ηνπ.
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα κεησζνχλ νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ
 Θα παξάγνπκε ηα πξντφληα καο κε κηθξφηεξν θφζηνο
 Ζ γε καο ζα απνθηήζεη κεγαιχηεξε αμία.
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ρφιην: είλαη αλελεκέξσηνο γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο.
ΚΑΣΑ
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΔ ΜΔ ΚΤΡΗΑ ΑΠΑΥΟΛΖΖ ΣΟΝ ΣΟΤΡΗΜΟ
Υαξαθηήξαο: απνθαζηζηηθνί, επίκνλνη, εξγαηηθνί, έρνπλ επελδχζεη πνιιά ρξήκαηα ζηηο
επηρεηξήζεηο ηνπο θαη θνβνχληαη γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Ζ ζάιαζζα ζα κνιπλζεί.
 Κηλδπλεχεη ε ζαιάζζηα δσή (ςάξηα, ρειψλεο, πνπιηά θηι.)
 Οη παξαιίεο ζα γεκίζνπλ κε πίζζα.
 Οη ηνπξίζηεο ζα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ηφπν.
ρφιην: Δλδηαθέξνληαη γηα ην πεξηβάιινλ εθφζνλ έρνπλ άκεζν φθεινο απφ απηφ.
ΦΑΡΑ
Υαξαθηήξαο: ήζπρνο εηξεληθφο άλζξσπνο ελδηαθέξεηαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ζάιαζζαο
Δπηρεηξήκαηα:
 Θα κνιπλζνχλ ηα ςάξηα
 Καλείο δελ ζα αγνξάδεη ςάξηα απφ ηελ δηθή καο ζάιαζζα.
ΟΗΚΟΛΟΓΟ
Υαξαθηήξαο: λένο, κνξθσκέλνο αξθεηά δπλακηθφο, ζπκκεηέρεη ζε νκάδεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο.
Δπηρεηξήκαηα:
 Ζ νηθνλνκία ηνπ ηφπνπ ζα θαηαζηξαθεί.
 Οη εηαηξίεο ζα θεξδίδνπλ εθαηνκκχξηα επξψ δίλνληαο ςίρνπια ζηνπο δήκνπο
 Θα εκπνδίζνπκε ην έξγν κε θάζε ηξφπν γηαηί αλεζπρνχκε γηα ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ.
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ
Ζ επέλδπζε είλαη κεγάιε ην ίδην θαη ηα ζπκθέξνληα πνπ δηαθπβεχνληαη. Οη αξρέο
δηαβεβαίσζαλ ηνπο πνιίηεο φηη νη εηαηξίεο ζα ιάβνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα αζθαιείαο, ψζηε
λα κελ ππάξμεη δηαξξνή ηνπ πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα.
ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΑΗΥΝΗΓΗΟΤ
Οη καζεηέο δνχιεςαλ κε φξεμε θαη έδεημαλ αξθεηφ ελδηαθέξνλ. Σν παηρλίδη
πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ελφηεηα ¨ΔΝΔΡΓΔΗΑ¨ ηεο Φπζηθήο η΄ Σάμεο.
Καηέιεμαλ ζηα παξαπάλσ επηρεηξήκαηα έπεηηα απφ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ ζην Γηαδίθηπν θαη
ζε δεκνζηνγξαθηθά Portal ηεο Κεθαινληάο. Ζ ζπλεξγαζία ήηαλ άςνγε ρσξίο θαλέλα πξφβιεκα.

Τπεύθςνορ Γάζκαλορ
Καταλάκηρ Μισαήλ
Α-η Σάξειρ Γημοηικού
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1/ΘΔΗΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟΤ ΑΓΗΟΤ ΚΤΡΗΛΛΟΤ
"Ζ δημιοςπγία Αιολικού Πάπκος ζηην πεπιοσή μαρ"
 ΣΟ ΔΝΑΡΗΟ

1.
2.
3.
4.
5.

Τπνζέζηε φηη ζηελ πεξηνρή καο ζα θαηαζθεπαζηεί Αηνιηθφ Πάξθν παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε ηελ ηνπνζέηεζε δεθάδσλ πειψξησλ αλεκνγελλεηξηψλ, γηα ηνπο εμήο ιφγνπο:
Δλεξγεηαθή ζσξάθηζε ηνπ λεζηνχ καο - ειεθηξηθή επάξθεηα.
Κάιπςε ηεο απμεκέλεο ειεθηξηθήο δήηεζεο ζην λεζί καο (ιφγσ θαη ηεο απμαλφκελεο
ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο πνπ αλακέλεηαη ζηε ρψξα καο ).
Πξφθεηηαη γηα κία αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο (θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ) πνπ
πξνζθέξεηαη γηα ηνλ ηφπν καο, ιφγσ ηεο ζέζεο θαη ηνπ θιίκαηνο ηνπ λεζηνχ καο…
Θα αληηκεησπηζηεί, επίζεο, ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ε θιηκαηηθή αιιαγή πνπ
άξρηζε!
Γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ( αθξηβή ιχζε ε ρξήζε πεηξειαίνπ, βελδίλεο ή θπζηθνχ αεξίνπ )…

 ΤΠΔΡ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΣΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: ινγηθνί , απφιπηνη κε ηε δεκηνπξγία Αηνιηθνχ Πάξθνπ θαη ηε ρξήζε
αηνιηθήο ελέξγεηαο.
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ : Τπέξ ηεο θαηαζθεπήο ηνπ Αηνιηθνχ Πάξθνπ – παξ’ φηη ε αμηνπνίεζή
ηνπ είλαη δχζθνιε θαη δαπαλεξή – θαζψο πηζηεχνπλ ζηε ρξήζε ήπησλ κνξθψλ ελέξγεηαο ,
ιφγσ θαη ησλ εληζρπκέλσλ αλέκσλ πνπ πλένπλ ζπρλά ζηελ πεξηνρή. Δπίζεο, ζεσξνχλ φηη ζα
αλνίμνπλ λέεο ζέζεηο εξγαζίαο, ε πεξηνρή ζα επσθειεζεί νηθνλνκηθά, είλαη ιχζε θηιηθή
πξνο ην πεξηβάιινλ πνπ δελ πξνθαιεί θακία ξχπαλζε, ζα αλαπηπρζεί νηθνινγηθή ζπλείδεζε
ζηνπο θαηνίθνπο…
ΥΟΛΗΑ : Eπηρεηξεκαηνινγνχλ κε ινγηθφ ηξφπν : Ο άλεκνο είλαη αλαλεψζηκε πεγή
ελέξγεηαο θαη πξνζθέξεη ζέζεηο εξγαζίαο θαζψο θαη νηθνλνκηθφ φθεινο (ελνίθην ζηνπο
ηδηνθηήηεο γεο , ηνπνζέηεζε θχιαθα θ.α. )

 ΚΑΣΑ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΣΧΝ ΠΟΛΗΣΧΝ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ : αλήζπρνη, θνβνχληαη φηη ζα ππνβαζκηζηεί πνηνηηθά ε δσή ηνπο!
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ: Ηζρπξίδνληαη φηη ε ιεηηνπξγία αλεκνγελλεηξηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπο ζα
πξνθαιέζεη αηζζεηηθή αιιαγή ζην ηνπίν, αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ ηνπηθή παλίδα (λεθξά ή
ηξαπκαηηζκέλα αξπαθηηθά πηελά! ) θαη ερνξξχπαλζε ( απφ ηηο γηγαληηαίεο θηεξσηέο ηνπο )
πνπ ζα είλαη πεξηζζφηεξν αηζζεηή θαηά ηηο θαινθαηξηλέο λχρηεο!...
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 ΟΤΓΔΣΔΡΟΗ
ΔΚΠΡΟΧΠΟΗ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ
ΥΑΡΑΚΣΖΡΔ: ινγηθνί θαη ζπλαηλεηηθνί. Πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ην γεληθφ ζπκθέξνλ,
ζπλαηλεηηθέο, ρσξίο ζνβαξή αηζζεηηθή παξέκβαζε ζηελ θνξπθνγξακκή θαη ελνριεηηθή
ερνξξχπαλζε…
ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ : Θεσξνχλ φηη πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη θαλνληζκνί θαη νη πξνυπνζέζεηο
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο γηα ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη δε ζα
ραζνχλ ζέζεηο εξγαζίαο θαη φηη ζα ππάξμνπλ δηάθνξα νηθνλνκηθά νθέιε.
ΥΟΛΗΑ : Δπηδηψθνπλ λα εμππεξεηήζνπλ ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη λα πεξάζνπλ ηε
γξακκή ηνπο ρσξίο πξαγκαηηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ αηζζεηηθή αιινίσζε θαη ηελ
ερνξξχπαλζε, πνπ ζα πξνθιεζνχλ αλακθίβνια ζην πεξηβάιινλ. Τπνβαζκίδνπλ , επίζεο , ηελ
αξλεηηθή επίπησζε θαη ζπλέπεηα ζηελ νηθεία παλίδα… ( παξαδέρνληαη κφλν « ηπραία θαη
ζπάληα πεξηζηαηηθά» πνπ έρνπλ αλαθεξζεί!)

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη κε δεκνθξαηηθφ ηξφπν νη εθπξφζσπνη ησλ νκάδσλ
πξφηεηλαλ θαη ζπκθψλεζαλ ζε ζπλαηλεηηθέο ιχζεηο, φπσο:
Α. Να δεκηνπξγεζεί ην ελ ιφγσ Αηνιηθφ Πάξθν, αληί λα επεθηαζεί ην ππάξρνλ
ζεξκνειεθηξηθφ εξγνζηάζην. Γεκηνπξγνχληαη, επίζεο, ζέζεηο εξγαζίαο θαη επηπιένλ
ρξεζηκνπνηείηαη κηα ήπηα θαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο ζηε ζέζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ
πνπ είλαη ξππνγφλα θαη αθξηβά!
Β. Να ρξεζηκνπνηεζεί ε αηνιηθή ελέξγεηα , αιιά λα ηεξεζνχλ φιεο νη πξνδηαγξαθέο
θαηαζθεπήο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο ( κε ηελ ειάρηζηε αξλεηηθή
παξέκβαζε θαη επέκβαζε ζηε θχζε ) .

 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σα παηδηά θαηαλφεζαλ , κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε , ηα γφληκα απνηειέζκαηα ηεο
ειεχζεξεο έθθξαζεο αιιά θαη ηνπ δεκηνπξγηθνχ δηαιφγνπ. Καηάιαβαλ φηη γηα φια ηα
πξνβιήκαηα αλαδεηνχληαη θαη πξνηείλνληαη ιχζεηο θαη βξίζθεηαη πάληα κηα ζπλαηλεηηθή
ιχζε γηα θάπνην ιεπηφ δήηεκα πνπ δελ είλαη πάληα εχθνιε ππφζεζε ! Έηζη , δηαπίζησζαλ φηη
ην πεξηβάιινλ απνηειεί πεδίν ζπρλψλ αληηπαξαζέζεσλ θαη δηαθσληψλ , αιιά θαη ρψξν
θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ζπλαίλεζεο κε ηειηθφ ζηφρν ηελ επίηεπμε πξνφδνπ θαη «
πξάζηλεο αλάπηπμεο » !
Υπεύθςνορ Γάζκαλορ: Παπαδάκηρ Γεώπγιορ – Γ/νηήρ ( Α΄ , Β΄, Γ΄, Γ΄, Δ΄,ΣΤ΄ Γημοηικού )
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Σν Παηρλίδη Ρόισλ Χο Σερληθή Γηαρείξεζεο
πγθξνύζεσλ
ην Υώξν ηνπ ρνιείνπ
Δθαξκνγή ζηα Γεκνηηθά ρνιεία ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ
Κξήηεο
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ΤΝΣΟΜΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ – Παπατσζήθ Μηξέιια
Ολνκάδνκαη Παπατσζήθ Μηξέιια είκαη απόθνηηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αζελψλ,

θαη

πξνπηπρηαθέο

ζπγθεθξηκέλα
κνπ

ηνπ

ζπνπδέο

Πξνγξάκκαηνο

αθνινχζεζε

ε

Φπρνινγίαο.

Σηο

παξαθνινχζεζε

ελφο

Πξνγξάκκαηνο Δμεηδίθεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία, κε αληηθείκελν ηελ
Παηδαγσγηθή

Φπρνινγία

θαη

ηε

πκβνπιεπηηθή.

ηε

ζπλέρεηα,

παξαθνινχζεζα θαη νινθιήξσζα ην Μεηαπηπρηαθό κνπ ζην Lancaster ηεο
Αγγιίαο,

κε

αληηθείκελν

ηελ

Αλαπηπμηαθή

Φπρνινγία

(Msc

in

Developmental Psychology).
Γπξίδνληαο ζηελ Διιάδα, αζρνιήζεθα επαγγεικαηηθά κε ηε δηάγλσζε θαη ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ Μαζεζηαθψλ Γπζθνιηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Γπζιεμίαο θαη ηνπ
ΓΔΠΠΤ θαη ππήξμα γηα 5,5 ρξφληα Δπηζηεκνληθή Γηεπζχληξηα ζε ηδησηηθφ θέληξν πνπ
αζρνινχληαλ κε ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.

ηα ρξφληα απηά, παξαθνινχζεζα έλα

αθφκα πξόγξακκα εμεηδίθεπζεο ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλία, κε αληηθείκελν ηε
Γπζιεμία θαη ηηο Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο.
Σνπο ηειεπηαίνπο 6 κήλεο (01/2014- 06/2014), εξγάζηεθα σο ρνιηθή Φπρνιφγνο, ζηελ
8ε Πεξηθέξεηα Ζξαθιείνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. Δίρα ππφ
ηελ επξχηεξε επνπηεία κνπ πεξίπνπ 1000 παηδηά θαη δνχιεςα ζπκβνπιεπηηθά κε
πεξηζζφηεξεο απφ 130 νηθνγέλεηεο. ην δηάζηεκα απηφ, κεηαμχ άιισλ, ζπλδηνξγάλσζα
κε εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ελεκεξσηηθέο νκηιίεο θαη εθάξκνζα ζε ζπλεξγαζία κε
ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πξνγξάκκαηα πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο πνπ αθνξννχζαλ
ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ, ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ άγρνπο ησλ
εμεηάζεσλ.
Σέινο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ρνιηθή χκβνπιν ηεο 8εο Πεξηθέξεηαο Γξ. Δηξήλε Μπαγίαηε,
ζπκκεηείρα ζηελ έθδνζε «Σν παηρίδη Ρόισλ σο Γηδαθηηθή Σερληθή ηελ
Δθπαίδεπζε».
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Κεθάιαην 3Ο Σν Παηρλίδη Ρόισλ Χο Σερληθή Γηαρείξηζεο
πγθξνύζεσλ ην Υώξν ηνπ ρνιείνπ
ηνπο κήλεο πνπ δηεηέιεζα ρνιηθφο Φπρνιφγνο ζηελ 8ε Πεξηθέξεηα
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ζξαθιείνπ, αμηνιφγεζα θαη παξελέβε ζπκβνπιεπηηθά ζε
πεξηζζφηεξεο απφ 130 νηθνγέλεηεο. Ζ ζπκβνπιεπηηθή δνπιεηά, αθνξνχζε ηφζν ηελ ίδηα
ηελ νηθνγέλεηα φζν θαη ηα παηδηά – καζεηέο πνπ θνηηνχζαλ ζηα ζρνιεία ηεο πεξηνρήο.
πλεηδεηνπνίεζα φηη έλα ζνβάξν πξφβιεκα, πνπ δπζθφιεπε ηελ θνηλσληθνπνίεζε θαη
ηελ πνιπδηάζηαηε εμέιημε ησλ παηδηψλ (αθαδεκατθή, πξνζσπηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή),
ήηαλ ε αδπλακία ηνπο, λα επηιχνπλ δφθηκα θαη ιεηηνπξγηθά θαζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο ζηα
πιαίζηα θπξίσο ηνπ ζρνιείνπ. Οη ζπγθξνχζεηο απηέο κπνξεί λα θπκαίλνληαλ απφ απιέο
δηακάρεο, κέρξη πεξηζηαζηηθά έληνλνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ.
Μεγάιν εχξνο
παξαηεξήζεθε θαη ζηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, θαζψο θαη ζηηο ηερληθέο πνπ επέιεγαλ
λα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα επηιχζνπλ ηέηνηνπ ηχπνπ πξνβιήκαηα. Άιια παηδηά,
θαηαθέξνληαλ πνιχ επηζεηηθά θαη πξνθιεηηθά απέλαληη ζηνπο ζπλνκειίθνπο, άιια πάιη,
ιεηηνπξγνχζαλ κε κεγάιε εζσζηξέθεηα θαη ζπκαηνπνηνχληαλ θαη άιια ηέινο,
ιεηηνπξγψληαο ελζηηθησδψο κεξηθέο θνξέο επίιπαλ ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπο ιεηηνπξγηθά θαη
άιιεο θνξέο κε ιεηηνπξγηθά. Σν παξάμελν φκσο ήηαλ φηη ζπλεηδεηά δελ κπνξνχζαλ λα
εληνπίζνπλ θαη λα αλαπαξάγνπλ ηε ιεηηνπξγηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο θάζε θνξά πνπ ηνπο
ήηαλ αλαγθαίν.
Οη ζεκαληηθέο ειιείςεηο, πνπ νδεγνχζαλ ζε δπζιεηηνπξγηθέο ζρέζεηο, ήηαλ ε
έιιεηςε ελαιιαθηηθψλ δξάζεσλ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ, ε αδπλακία εξκελείαο
ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαζψο θαη ε κε ζπλεηδεηνπνίεζε
φηη ε ιήςε απνθάζεσλ ησλ ηδίσλ ησλ καζεηψλ γηα ην πσο ζα ζπκπεξηθεξζνχλ,
επεξέαδε ηελ έθβαζε κηαο αληηπαξάζεζεο. Με αθνξκή, ηνλ εληνπηζκφ απηήο ηεο
δπζιεηηνπξγίαο ζηηο ζρέζεηο ησλ καζεηψλ απνθαζίζακε, ζε ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή
ζχκβνπιν ηεο πεξηθέξεηο Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε, λα εθπαηδεχζνπκε ηνπο δαζθάινπο
ζηε ρξήζε παηρληδηψλ ξφισλ πνπ ζθνπφ ζα είραλ ηελ εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζε φιεο
ηηο παξαπάλσ ζπκπεξηθνξηθέο θαη ζπλαηζζεκαηηθέο ειιείςεηο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ
δαζθάισλ, πνπ ιεηηνχξγεζαλ σο πνιιαπιαζηαζηέο έγηλε ζε έλα βησκαηηθφ δίσξν
ζεκηλάξην, φπνπ νη ίδηνη ζπκκεηείραλ ζηα παηρλίδηα ξφισλ θαη δηακφξθσλαλ ηελ εμέιημή
ηνπο.
Σα παηρλίδηα ξφισλ δνκήζεθαλ, απνθιεηζηηθά γηα ην ζθνπφ ηεο επηκφξθσζεο
απηήο θαη δφζεθαλ ζε φινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηεο πεξηθέξεηαο. Οη εθπαηδεπηηθνί –
πνιιαπιαζηαζηέο, αθνχ εθπαηδεχηηθαλ νη ίδηνη ζηε ρξήζε θαη ηελ εξκελεία ηνπο,
αλέιαβαλ λα επηκνξθψζνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζηα ζρνιεία φπνπ
αλήθαλ.
Σα παηρλίδηα ξφισλ, πνπ δφζεθαλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά
παξαθάησ.

Παπατσζήθ Μηξέιια
Αλαπηπμηαθή Φπρνιόγνο Msc
Email: mirellapapaiosif@gmail. com
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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www. paidopsixologos. gr

ΘΔΜΑ Βία, Γηάθξηζε, ρνιηθφο Δθθνβηζκφο
ΖΛΗΚΗΔ 7-13 εηψλ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 60 ιεπηά
ΑΣΟΜΑ 5-20 παηδηά
ΔΗΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ πδήηεζε κε θίλεζε

ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα παηδηά κηινχλ γηα ην ζρνιηθφ εθθνβηζκφ θαη απνθαζίδνπλ πσο ζα αληηδξνχζαλ
ΣΟΥΟΗ Να εκπινπηηζηνύλ νη γλώζεηο ζρεηηθά κε ηα είδε εθθνβηζκνύ

Να νξηζηνχλ ζηξαηεγηθέο, άλζξσπνη θαη ζεζκνί πνπ κπνξνχλ λα
ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά «ζχκαηα»

Να αλαιπζνχλ νη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ζηνλ εθθνβηζκφ.
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ εκαδέςηε ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηεο ηάμεο κε ηα λνχκεξα 1-4. Αθήζηε ρψξν λα
κπνξνχλ λα θηλνχληαη ηα παηδηά κέζα ζηελ ηάμε.
ΤΛΗΚΑ Έλα ρώξν λα κπνξνύλ ηα παηδηά λα θάηζνπλ ζε θύθιν

Υξσκαηηζηά ραξηηά

Μαξθαδόξνπο

Φαιίδηα

ΟΓΖΓΗΔ
1.








2.

Δηζάγεηε ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, θάλνληαο
εξσηήζεηο ζηα παηδηά, φπσο γηα παξάδεηγκα. . .
Σί εηλαη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο;
Πνηά είλαη ηα δηαθνξεηηθά είδε ζρνιηθνύ εθθνβηζκνύ;
Γηαηί πηζηεύεηε όηη θάπνηα παηδηά γίλνληαη ζύηεο;
Πώο επεξεάδεη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ηα άηνκα πνπ είλαη ζύκαηα;
Πώο επεξεάδεη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ηα άηνκα πνπ είλαη ζύηεο;
Πώο επεξεάδεη ν ζρνιηθόο εθθνβηζκόο ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα;

ΣΟ ΥΔΡΗ ΒΟΖΘΔΗΑ. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα δηαιέμνπλ έλα ρξσκαηηζηφ ραξηί θαη λα
δσγξαθίζνπλ ηελ παιάκε ηνπο. Πάλσ ζε θάζε δάρηπιν, δεηήζηε ηνπο λα γξάςνπλ έλα φλνκα
αηφκνπ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα, ζε πεξίπησζε πνπ πέζνπλ ζχκαηα
ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ ( π.ρ. δάζθαινο, θίινο, γνληφο, δηεπζπληήο, ςπρνιφγνο, δεκφζηεο αξρέο,

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

210

γξακκέο βνήζεηαο, αδεξθφο/ε θ. η. ι.). Αθήζηε ηα παηδηά λα παξνπζηάζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο θαη λα
ηηο εμεγήζνπλ.
3.

Καηφπηλ εμεγήζηε ηνπο φηη ζα κηιήζεηε θαη γηα ηνπο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο πνπ νη
άλζξσπνη επηιέγνπλ λα αληηδξνχλ ζε κηα θαηαζηάζε ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Δμεγήζηε
ηνπο πσο ζα δνπιέςεηε:
Α) Ο εθθσλεηήο ( π.ρ.) δάζθαινο ζα δηαβάζεη έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ. Γηα θάζε
πεξηζηαηηθφ ζα δίλνληαη 3 απαληήζεηο. Ζ ηέηαξηε ζα είλαη πάληα επέιηθηε γηα θάηη άιιν πνπ ζα
ζθεθηνχλ ηα παηδηά.
Β) Κάζε γσλία ηεο αίζνπζαο είλαη αξηζκεκέλε. Αθνχ αθνχζνπλ ηνλ αθεγεηή πεγαίλνπλ ζηνλ
αξηζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πσο ζα αληηδξνχζαλ.

4.

Ξεθηλψληαο δηαβάζηε ην πεξηζηαηηθφ θαη δψζηε ρξφλν ζηα παηδηά λα απνθαζίζνπλ πνπ ζα
πάλε. Αθνχ πάξνπλ ζέζε ξσηήζηε ηπραία κεξηθά παηδηά ζε θάζε ζέζε ηα πιενλεθηήκαηα
θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο απάληεζεο πνπ επέιεμαλ. Αθήζηε ρξφλν ζε φια ηα παηδηά πνπ
επέιεμαλ ηελ ηέηαξηε ζέζε λα εμεγήζνπλ ηί ζα έθαλαλ θαη λα ην αηηηνινγήζνπλ.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΣΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ
Αθνχ δνπιέςεηε κε 5-6 πεξηζηαηηθά ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ, αμηνινγήζηε
καδί κε ηνπο καζεηέο ηε δξαζηεξηφηεηα.
Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε:
 Πώο ληώζαηε γηα ην παηρλίδη ξόισλ / δξαζηεξηόηεηα;
 Ήηαλ θάπνηα πεξηζηαηηθά δύζθνια γηα λα αληαπνθξηζείηε; Αλ λαη, πνηά θαη γηαηί;
 Έρεηε δεη πνηέ θάπνην αληίζηνηρν πεξηζηαηηθό; Αλ λαη, πνηό;
 Σα παηδηά πνπ είλαη ζύκαηα εθθνβηζκνύ ρξεηάδνληαη ζηήξημε θαη βνήζεηα;Γηαηί;
 Πνύ κπνξνύλ ηα παηδηά «ζύκαηα» λα δεηήζνπλ βνήζεηα;
 Πνηνί είλαη κεξηθνί από ηνπο ιόγνπο πνπ θάπνηα παηδηά εθθνβίδνπλ ζπκκαζεηέο ηνπο;Δίλαη
δίθαην;
 Σί πξέπεη λα θάλεηο, αλ πέζεηο ζύκα εθθνβηζκνύ θαη ην άηνκν πνπ ζηξάθεθεο γηα βνήζεηα
δελ θάλεη θάηη γηα λα ζε βνεζήζεη;
 Οη ελήιηθεο πέθηνπλ ζύκαηα εθθνβηζκνύ; Γώζηε κεξηθά παξαδείγκαηα.
 Σί ζα ζπκβεί εαλ θαλείο δελ ζηακαηήζεη ηα άηνκα πνπ εθθνβίδνπλ; Σί ζπλέπεηεο ζα έρεη γηα
ην ζύηε; Σί ζπλέπεηεο ζα έρεη γηα ηελ θνηλσλία;
πλδέζηε ηε δξαζηεξηφηεηα κε ζπδήηεζε γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δλδεηθηηθέο
εξσηήζεηο:




Έρεη ν θαζέλαο ην δηθαίσκα λα εθθνβίδεη θάπνηνλ άιιν;Γηαηί λαη ή γηαηί όρη;
Πνηά αλζξώπηλα δηθαηώκαηα θαηαπαηώληαη όηαλ θάπνηνο πέθηεη ζύκα ζρνιηθνύ
εθθνβηζκνύ;
Πώο ην λα ζηακαηήζνπκε ην ζρνιηθό εθθνβηζκό, ζπκβάιιεη ζην λα πξνάγνπκε ηα
αλζξώπηλα δηθαηώκαηα;

ην ηέινο ηεο αμηνιφγεζεο δεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θνηηάμνπλ μαλά ην ρέξη βνεζείαο πνπ
έθηηαμαλ ζηελ αξρή θαη λα πξνζζέζνπλ θάπνηνλ ζηνλ νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα απεπζπλζνχλ
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γηα βνήζεηα ηψξα πνπ έρνπλ ηε γλψζε. Σνπνζεηήζηε ηηο εξγαζίεο ησλ παηδηψλ ζε εκθαλέο
ζεκείν ζηελ ηάμε ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα δνπλ αλ ηα ρξεηαζηνχλ.

ΟΓΖΓΗΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΗΖΓΖΣΖ
Υξεζηκνπνηήζηε έλα θνκκάηη μχιν ή έλα δηακνξθσκέλν «κηθξφθσλν», έηζη ψζηε φζνη ζέινπλ
λα κηιήζνπλ λα πξέπεη λα πεξηκέλνπλ ηε ζεηξά ηνπο. Μελ πξνζσπνπνηείηαη ην πξφβιεκα
θαη κελ θάλεηε πξνζσπηθνχο ραξαθηεξηζκνχο.

ΠΔΡΗΣΑΣΗΚΑ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΚΦΟΒΗΜΟΤ
Οη θίινη ζνπ ρξεζηκνπνηνχλ άζρεκνπο ραξαθηεξηζκνχο φηαλ ζνπ κηιάλε, ζε πηέδνπλ λα
ηνπο δψζεηο ηα πξάγκαηά ζνπ θαη ζνπ ζηέιλνπλ πξνζβιεηηθά κελχκαηα. Σί πξέπεη λα
θάλεηο;
1. Σίπνηα. Κάηη ζα έρεηο θάλεη ιάζνο θαη νη θίινη ζνπ ζνπ θέξνληαη έηζη θαη έρεηο
θαη εζχ επζχλε.
2. Σνπο απαληάο κε ηνλ ίδην ηξφπν, άζρεκα θαη πξνζβιεηηθά. Άιισζηε εθείλνη ην
έθαλαλ πξψηνη.
3. Σν ιεο ζηνπο γνλείο ζνπ ή ζην δάζθαιν.
4. Κάηη άιιν. . .
Κάπνηα παηδηά ζην ζρνιείν, δηαδίδνπλ ςεχηηθεο θήκεο γηα εζέλα φηη έθιεςεο κηα
θαζεηίλα. Πνιιά παηδηά απνθεχγνπλ λα παίμνπλ καδί ζνπ ή αθφκα θαη λα ζνπ κηιήζνπλ.
Αθφκα θαη νη θίινη ζνπ πηζηεχνπλ φηη κάιινλ είλαη αιήζεηα φζα αθνχγνληαη. Σί πξέπεη
λα θάλεηο;
1. Σίπνηα. Καλείο δελ πξφθεηηαη λα πηζηέςεη φηη ιεο αιήζεηα. Κάλεηο ππνκνλή λα
μεραζηεί.
2. Γηαδίδεηο θαη εζχ θήκεο γηα απηνχο, γηα πξάγκαηα πνπ ζνπ είραλ εκπηζηεπηεί.
Σνπιάρηζηνλ εζχ ιεο αιήζεηα.
3. Δμεγείο ζε φινπο φηη νη θήκεο δελ είλαη αιεζείο.
4. Κάηη άιιν. . .
Ο κεγαιχηεξνο αδεξθφο/ αδεξθή ζνπ, ζπλέρεηα ζε ρηππάεη φηαλ δε βιέπεη θαλείο. αλ
λα κελ έθηαλε απηφ ζε απεηιεί φηη αλ ην πεηο ζα ζνπ θάλεη ρεηξφηεξα. Σί πξέπεη λα
θάλεηο;
1. Λεο ζηνπο γνλείο ζνπ θαη ηνπο δαζθάινπο ζνπ ηη ζπκβαίλεη.
2. Εεηάο απφ ηνπο θίινπο ζνπ ζην ζρνιείν λα ζε βνεζήζνπλ λα ηνλ αληηκεησπίζεηο.
3. Σνπ/ ηεο εμεγείο φηη πνλάο θαη ζεο λα ζηακαηήζεη λα ην θάλεη.
4. Κάηη άιιν. . .
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Παξαηεξείο φηη ν θίινο ζνπ ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ πεηξάδεη ηα κηθξφηεξα παηδηά ζην
ζρνιείν. Δρζεο πήξε θαη κηα γφκα απφ έλα πξσηάθη. Σί πξέπεη λα θάλεηο;
1. Να ην πεηο ζηε δαζθάια ή ζην δηεπζπληή λα ηνλ ηηκσξήζνπλ. Αιιηψο κπνξεί λα
βξεηο θη εζχ ην κπειά ζνπ θαη λα θαηεγνξήζνπλ εζέλα γηαηί ζαο βιέπνπλ καδί.
2. Να ηνλ βνεζήζεηο λα παίξλεη ηα πξάγκαηα απφ ηα κηθξά παηδηά θαη λα ηνλ
ελζαξξχλεηο λα ηα πεηξάδεη γηαηί αιιηψο ζα ην θάλεη ζε εζέλα. Δίλαη πην ςειφο
θαη πην δπλαηφο θαη δε ζα κπνξείο λα ηνλ αληηκεησπίζεηο.
3. Να πεηο ζην θίιν ζνπ φηη απηφ πνπ θάλεη δελ είλαη ζσζηφ, λα αθήζεη ηα
κηθξφηεξα παηδηά θαη λα ηνπ πξνηείλεηο λα παίμεηε θάηη άιιν ζηα δηαιείκκαηα.
4. Κάηη άιιν. . .

Μηα παξέα κεγαιχηεξσλ παηδηψλ απφ άιιν ζρνιείν, πεηξάδνπλ ζπλερψο ηα κηθξφηεξα
παηδηά απφ ην δηθφ ζνπ ζρνιείν. Έρεηο δεη δχν θνξέο λα πεξηθπθιψλνπλ έλα κηθξφ παηδί
απφ ην ζρνιείν ζνπ, λα ηνπ παίξλνπλ ην θαγεηφ θαη ηα ιεθηά ηνπ. Σί πξέπεη λα θάλεηο;
1. Να δηαιέμεηο άιιε δηαδξνκή γηα λα έξρεζαη ζρνιείν θαη πάληα λα έξρεζαη κε
άιια παηδηά.
2. Να ελεκεξψζεηο θάπνηνλ ελήιηθα ζην ζρνιείν ζνπ γηα ην ηί ζπκβαίλεη θαη λα
δεηήζεηο βνήζεηα.
3. Να έρεηο πάληα καδί ζνπ έλα αηρκεξφ αληηθείκελν ζηελ ηζέπε θαη πέηξεο γηα λα
ηνπο αληηκεησπίζεηο αλ ρξεηαζηεί.
4. Κάηη άιιν. . .

ηελ ηάμε ζνπ έξρεηαη έλα θαηλνχξην παηδί πνπ είλαη κεηαλάζηεο. Οη θίινη ζνπ θάλνπλ
ξαηζηζηηθά ζρφιηα, ηνλ θνξντδεχνπλ πνπ δελ μέξεη θαιά ηε γιψζζα θαη ηνλ
απνκνλψλνπλ. Σί πξέπεη λα θάλεηο;
1. Γε ζέιεηο λα απνκνλσζείο θη εζχ. Γελ ηνλ θνξντδεχεηο αιιά ζπκκεηέρεηο καδί κε
ηνπο άιινπο.
2. Να ελεκεξψζεηο ηε δαζθάια ζνπ/ δάζθαιφ ζνπ.
3. Να ηνλ βνεζήζεηο κε ηα καζήκαηα θαη ηε γιψζζα φηαλ δελ παίδεηε θαη έρεηε
ειεχζεξν ρξφλν.
4. Κάηη άιιν. . .

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

213

Πεηξάδεηο έλα ζπκκαζεηή ζνπ επεηδή δπζθνιεχεηαη πνιχ ζηελ αλάγλσζε θαη ζηελ
νξζνγξαθία. Παξαηεξείο φηη ηψξα ηειεπηαία δε βγαίλεη ζηα δηαιείκκαηα έμσ θαη
θάζεηαη κφλνο ηνπ ζην ζξαλίν. Σε Γεπηέξα ηνλ είδεο δαθξπζκέλν. Σί πξέπεη λα θάλεηο;
1. Σίπνηα. Γε ζεκαίλεη φηη θιαίεη γηα ηα καζήκαηα, κπνξεί λα έγηλε θάηη κε ηνπο
γνλείο ηνπ θαη λα κε ζέιεη λα ην ζπδεηήζε. Γε ζεο λα ηνλ θέξεηο ζε δχζθνιε
ζέζε.
2. Να ζηακαηήζεηο λα ηνλ πεηξάδεηο θαη λα ηνλ ξσηήζεηο γηαηί θιαίεη.
3. Σνπ ιεο φηη δε ζα ηνλ πεηξάδεηο πηα κπξνζηά ζε άιινπο, αιιά φηη δελ είλαη θαιφο
ζηα καζήκαηα θαη πξέπεη νπσζδήπνηε λα θάλεη καζήκαηα ζην ζπίηη γηα λα κε
ράζεη ηε ρξνληά.
4. Κάηη άιιν. . .
Έρεηο παξαηεξήζεη φηη έλαο ζπκκαζεηήο ζνπ ιείπεη απφ ην ζρνιείν ζπρλά. Σηο εκέξεο
πνπ έξρεηαη δε θαίλεηαη ραξνχκελνο. Κάζεηαη κφλνο ηνπ ζε έλα παγθάθη ζην δηάιεηκκα
ή δε βγαίλεη θαζφινπ απφ ηελ ηάμε. Ξέξεηο φηη θάπνηνη ηνλ ιέλε ρνληξφ θαη δελ ηνλ
παίδνπλ. Σί πξέπεη λα θάλεηο;
1. Σίπνηα. Δζχ δελ ηνλ θνξντδεχεηο θαη δελ κπνξείο λα θάλεηο θαη θάηη γηα ην φηη
ηνλ θνξντδεχνπλ νη άιινη.
2. Να ελεκεξψζεηο ηνπο δαζθάινπο λα ην αληηκεησπίζνπλ.
3. Να ηνλ θάλεηο εζχ παξέα θαη αο κε ζε παίδνπλ νχηε εζέλα ηα άιια παηδηά
4. Κάηη άιιν. . .

Οι καταστάσεις που παρουσιάζουνται
αποτελούν παραδείγματα.
Καλό είναι να εμπλουτιστούν από την
καθημερινή σας πρακτική στην τάξη.
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ΘΔΜΑ Λήςε απνηειεζκαηηθψλ απνθάζεσλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο ζχγθξνπζεο
ΖΛΗΚΗΔ 6-13 εηψλ
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 45- 60 ιεπηά
ΑΣΟΜΑ 2-20 παηδηά
ΔΗΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Παηρλίδη Ρφισλ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα παηδηά καζαίλνπλ φηη ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθξνξά
ΣΟΥΟΗ Να κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ δόθηκα θαη ζσζηά

Να μερσξίδνπλ ηηο lose/lose, win/lose, win/win απνθάζεηο

Να δηαρεηξίδνληαη ζπγθξνχζεηο
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ Τιηθφ δξαζηεξηφηεηαο
ΤΛΗΚΑ






Καξηέιεο θαηαζηάζεσλ
Πίλαθαο Win/Win Απνθάζεσλ
Μαξθαδόξνη
Έλα θνπηί

ΟΓΖΓΗΔ – ΒΖΜΑΣΑ
1. Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα ζαο πεξηγξάςνπλ ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ
θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. π.ρ. φηαλ θάπνηνο ραξαθηεξίδεη ηνλ άιιν άζρεκα,
φηαλ πξέπεη λα κνηξαζεηνχλ πιηθά ή ε ζεηξά ζην θπιηθείν. Κάληε έλαλ πίλαθα κε
φζα ζα πξνθχςνπλ. πκπιεξψζηε ηνλ πίλαθα θαη κε άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ
εζείο επηζπκείηε λα δνπιέςεηε. Εεηήζηε απφ δχν παηδηά λα θάλνπλ ην
παξαθάησ παηρλίδη ξφισλ.
«Δίζαη ζηε ζεηξά γηα ην θπιηθείν θαη πεξηκέλεηο αξθεηή ώξα, ηόηε έλα παηδί
πεξλάεη κπξνζηά ζνπ»
2. Δμήγεζηε ζηα παηδηά φηη ζε θάζε ζχγθξνπζε, φινη καο πξέπεη λα πάξνπκε κηα
απφθαζε γηα ην πσο ζα αληηδξάζνπκε. Εεηήζηε απφ ηα ππφινηπα παηδηά λα
ζαο δψζνπλ ελαιιαθηηθέο γηα απηή ηελ απφθαζε θαη δεηήζηε απφ ην δεπγάξη
ησλ εζεινληψλ παηδηψλ λα ην αλαπαξαζηήζνπλ. Όζηεξα ζπδεηήζηε κε ηα
παηδηά κε βάζε ηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο, αλ ε απφθαζε ήηαλ θαιή ή θαθή
θαη πσο έλησζε ην θάζε έλα απφ ηα παηδηά.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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3. Δλεκεξψζηε ηα παηδηά γηα ηα εμήο. «φηαλ ππάξρεη κηα ζχγθξνπζε/ δηαθσλία
κπνξεί λα ιπζεί κε 3 δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Αλ θαη νη δχν εκπιεθφκελνη
ληψζνπλ ζηελαρσξεκέλνη φηαλ ε ζχγθξνπζε έρεη ιπζεί, ηφηε ηελ νλακάδνπκε
lose/lose ιχζε. Δάλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ληψζεη θαιά θαη ν άιινο άζρεκα, ηφηε
ηελ νλνκάδνπκε win/lose ιχζε. Πψο λνκίδεηε νλνκάδεηαη αλ θαη νη δχν είλαη
ραξνχκελνη κεηά πνπ ε ζχγθξνπζε έρεη ιπζεί;Ναη, είλαη win/win ιχζε.
4. Εεηήζηε απφ ηα δχν παηδηά λα μαλαπαίμνπλ ηε ζχγθξνπζε κε κία win/win ιχζε.
Αλαξηήζηε ηνλ πίλαθα Win/Win Απνθάζεσλ.

5. Υσξίζηε ηα παηδηά ζε νκάδεο θαη δψζηε ηνπο ηηο θαξηέιεο ζπγθξνχζεσλ.
Εεηήζηε απφ ηελ θάζε νκάδα λα θηηάμεη 3 παηρλίδηα ξφισλ, έλα κε lose/lose
απφθαζε, έλα κε win/lose απφθαζε θαη έλα κε win/win απνθάζε. Πξνηξέςηε
ηα λα ζπκβνπιεχνληαη ηνλ πίλαθα Win/Win απνθάζεσλ. Μεηά δψζηε ηνπο
ρξφλν λα ηα παξνπζηάζνπλ ζηελ ηάμε.

6. Οινθιεξψζηε ηε δξαζηεξηφηεηα ζπδεηψληαο κε ηα παηδηά φηη είηε ην
θαηαιαβαίλνπκε είηε φρη, πάληα έρνπκε επηινγή ζην πσο ζα αληηδξάζνπκε ζε
κηα ηέηνηα δχζθνιε θαηάζηαζε. Σν απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο θαζνξίδεηαη
απφ ηε δηθή καο ζπκπεξηθνξά.
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1. Γψζε ρξφλν ζηνλ εαπηφ ζνπ λα εξεκήζεη, αλ ρξεηάδεηαη. Βξείηε
ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο λα εθθξάζεηε ην ζπκφ ζαο.
2. Ο θαζέλαο εθθξάδεη ην πξφβιεκα θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπ,
φπσο ην αληηιακβάλεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο «Δγψ. . . κήλπκα».
Υσξίο λα θαηεγνξεί, ρσξίο λα ραξαθηεξίδεη, ρσξίο λα δηαθφπηεη.
3. Καζέλαο εθθξάδεη ην πξφβιεκα απφ ηε ζέζε ηνπ άιινπ
4. Καζέλαο αληηιακβάλεηαη ηί κεξίδην επζχλεο έρεη ν ίδηνο.
5. Υξεζηκνπνηείζηε ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη δηαιέμηε ηε ιχζε πνπ
ηθαλνπνηεί θαη ηνπο δχν.
6. εβαζηείηε, ζπγρσξήζηε θαη επραξηζηήζηε ηνλ άιινλ.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Οι καταστάσεις που
παρουσιάζουνται αποτελούν
παραδείγματα.
Καλό είναι να εμπλουτιστούν από
την καθημερινή σας πρακτική στην
τάξη.
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Οι καηαζηάζειρ πος παποςζιάζοςνηαι
αποηελούν παπαδείγμαηα.
Καλό είναι να εμπλοςηιζηούν από ηην
καθημεπινή ζαρ ππακηική ζηην ηάξη.
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ΘΔΜΑ Αλαγλψξηζε πλαηζζεκάησλ, απηνέιεγρνο
ΖΛΗΚΗΔ 5-8 εηψλ (ζε κεγαιχηεξα κε πξνζαξκνγέο)
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 60- 90 ιεπηά
ΑΣΟΜΑ 5-20 παηδηά
ΔΗΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ Παηρλίδη Ρφισλ - Παληνκίκα

ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα παηδηά κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα θαη καζαίλνπλ λα ηα αλαγλσξίδνπλ
ΣΟΥΟΗ Να κπνξνύλ λα θαηαλννύλ ηε κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά

Να αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα

Να δηαρεηξίδνληαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα παξαγσγηθά
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ Δθηππψζηε ηηο θαξηέιεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ην ππφινηπν πιηθφ
ΤΛΗΚΑ







Καξηέιεο ζπλαηζζεκάησλ
Μαξθαδόξνπο
Έλα θνπηί
Υάξηηλν ζύλλεθν
Τιηθό πξνγξάκκαηνο

ΟΓΖΓΗΔ – ΒΖΜΑΣΑ
1. ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ (ΟΜΑΓΑ)
Έλα παηδί απφ θάζε νκάδα ηξαβάεη απφ κηα θαξηέια απφ ην θνπηί. Μεηά
πξνζπαζεί λα κηκεζεί ρσξίο λα κηιήζεη ην ζπλαίζζεκα πνπ
βιέπεη(δξακαηνπνίεζε) θαη ε νκάδα ηνπ πξέπεη λα ην καληέςεη. Αθνχ ην
βξνπλ ε θαξηέια ηνπνζεηείηε ζε έλα ράξηηλν ζχλλεθν κέζα ζηελ ηάμε έηζη
ψζηε λα είλαη νξαηή απφ φια ηα παηδηά. Δλαιιαθηηθά ρξεζηκνπνηήζηε ην
«ΕΑΡΗ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ».
2. ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ (ΑΣΟΜΗΚΑ)
Γίλεηαη ζην θάζε παηδί έλα θχιιν εξγαζίαο κε ηα θελά πξφζσπα θαη πξέπεη
θνηηψληαο ην ζχλλεθν λα δσγξαθίζνπλ ηηο εθθξάζεηο πνπ ηνπο
ππνδεηθλχνληαη.

3. ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ
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εθψλεηαη θπθιηθά έλα παηδί απφ θάζε νκάδα θαη ηξαβάεη κηα θαξηειίηζα.
Πξέπεη ρσξίο λα κηιήζεη λα αλαπαξαζηήζεη ηε κηθξή ηζηνξία ζηελ νκάδα ηνπ
θαη θπξίσο λα ηνπο βνεζήζεη λα καληέςνπλ ην ζπλαίζζεκά ηνπ. Σηο ηζηνξίεο
απηέο κπνξείηε λα ηηο εκπινπηίζεηε κε γεγνλφηα απφ ηε δηθή ζαο
θαζεκεξηλφηεηα κε ηα παηδηά. (ΚΑΡΣΔ ΠΑΝΣΟΜΗΜΑ)
π.ρ.
Ζ δαζθάια θαηεγνξεί ηνλ Κψζηα φηη κνπηδνχξσζε ζην
δηάιεηκκα ην ηεηξάδην ηεο ζπκκαζήηξηάο ηνπ. Δθείλνο επηκέλεη
φηη είρε βγεη ζηελ απιή. Ζ δαζθάια ηνλ απεηιεί φηη ζα πάεη ζην
δηεπζπληή. Ο Κψζηαο μέξεη φηη έρεη δίθην. Πψο ληψζεη ν
Κψζηαο;
ΘΤΜΟ

4. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΗΜΔΝΧΝ
ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΑΣΟΜΗΚΑ)
Γίλεηαη ζην θάζε παηδί έλα θχιιν εξγαζίαο «Νηψζσ. . . . φηαλ. «.
5. ΖΦΑΗΣΔΗΟ ΘΤΜΟΤ (ΑΣΟΜΗΚΑ)
πδεηήζηε κε ηα παηδηά πνηα είλαη ηα πην δχζθνια ζπλαηζζήκαηα λα
δηαρεηξηζηεί θαλείο θαη πνηα απφ απηά έρνπλ θαη επηπηψζεηο ζηνπο άιινπο.
Δζηηάζηε ζην ζπκφ. Εεηήζηε ηνπο λα δηαβάζνπλ ηί έρνπλ γξάςεη ζηελ
πξνεγνχκελε άζθεζε γηα ην ζπκφ. Όζηεξα δψζηε ηνπο ην Ζθαίζηεην ηνπ
Θπκνχ αηνκηθά θαη δεηήζηε ηνπο λα ζπκεζνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο πνπ
δελ κπφξεζαλ λα ζπγθξαηήζνπλ ην ζπκφ ηνπο. Να ζπκεζνχλ πψο μεθίλεζε
θαη πψο θαηέιεμε θαη λα ην θαηαγξάςνπλ δίπια ζηα ζηξψκαηα ηνπ
εθαηζηείνπ.
6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΤΜΟΤ
Γίπια απφ ην ζχλλεθν δεκηνπξγήζηε έλα ρψξν ρσξηζκέλν ζε 3κέξε (
π.ρ. ζπίηη/γεηηνληά, ζρνιείν, ηάμε). Κφςηε ηηο θαξηέιεο κε ηε δηαρείξηζε
ζπκνχ θαη ζπδεηήζηε καδί κε ηα παηδηά ζε πνην πιαίζην ηαηξηάδνπλ νη
δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο.
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Οι καηαζηάζειρ πος παποςζιάζοςνηαι
αποηελούν παπαδείγμαηα.
Καλό είναι να εμπλοςηιζηούν από ηην
καθημεπινή ζαρ ππακηική ζηην ηάξη.
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ΘΔΜΑ Δλζπλαίζζεζε, Αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ, πεξηγξαθηθή γιψζζα
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ΖΛΗΚΗΔ 6-13 εηψλ (ζε κεγαιχηεξα κε πξνζαξκνγέο)
ΓΗΑΡΚΔΗΑ 45- 60 ιεπηά
ΑΣΟΜΑ 2-20 παηδηά
ΔΗΓΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ

Παηρλίδη Ρφισλ

ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σα παηδηά καζαίλνπλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ
ΣΟΥΟΗ Να κπνξνύλ λα αληηιακβάλνληαη ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ άιισλ
 Να ρξεζηκνπνηνχλ πεξηγξαθηθή θαη φρη επηθξηηηθή γιψζζα
 Να κπνξνχλ λα αλαγλσξίδνπλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο
ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ Φηηάμηε έλα κηθξφθσλν θαη ηα θαπέια/ηακπειίηζεο
ΤΛΗΚΑ





Καξηέιεο θαηαζηάζεσλ
Γύν ράξηηλα θαπέια/ηακπειίηζεο
Έλα απηνζρέδην κηθξόθσλν
Έλα θνπηί

ΟΓΖΓΗΔ – ΒΖΜΑΣΑ
Γξαζηεξηόηεηα 1 – ΓΛΧΑ ΣΖ ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ:
Πείηε ζηνπο καζεηέο φηη ζα απνρσξήζεηε απφ ηελ ηάμε θαη κεηά ζα μαλαέξζεηε.
Ζ δνπιεηά ηνπο είλαη λα παξαηεξήζνπλ πξνζερηηθά ηε ζπκπεξηθνξά ζαο.
Απνρσξήζηε απφ ηελ ηάμε θαη επαλέιζεηε θαη ππνπέζηε ζε δηάθνξα ιάζε, π.ρ.
λα κηιάηε πνιχ δπλαηά, λα ηξψηε θάηη ρσξίο λα έρεηε ηελ άδεηα, πάξηε θάπνηνπ
ην κνιχβη ρσξίο λα ξσηήζεηε. Πείηε ζηνπο καζεηέο λα γξάςνπλ ζε έλα ραξηί ηί
παξαηήξεζαλ. Μαδέςηε ηα ραξηηά θαη δηάβάζηε ηα δπλαηά ζηελ ηάμε. Καζψο νη
καζεηέο αθνχλε δεηήζηε ηνπο λα ζεθψλνπλ ην έλα ρέξη αλ ε γιψζζα πνπ αθνχλ
είλαη πεξηγξαθηθή θαη λα ζεθψλνπλ θαη ηα δχν ρέξηα αλ ε γιψζζα πνπ αθνχλ
είλαη επηθξηηηθή. Υξεζηκνπνηήζηε απηφ ην εξέζηζκα γηα λα εθπαηδεχζεηε ηα παηδηά
ζην λα ρξεζηκνπνηνχλ γιψζζα πεξηγξαθηθή (ελζπλαίζζεζε) ζηηο
ζπλαλαζηξνθέο ηνπο θαη ζηελ επηθνηλσλία ηνπο.
Σα 4 βήκαηα ηεο γιώζζαο ηεο ελζπλαίζζεζεο
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Δθπαηδεχζηε ηνπο καζεηέο ζαο ζηα αθφινπζα.
1. Αληηιήθζεθα/ Δίδα φηη. . . . . (πεξηέγξαςε ηί έγηλε)
2. Έλησζα φηη. . . . . (πεξηέγξαςε πσο έλησζεο φηαλ αληηιήθζεθεο ην
γεγνλφο)
3. Υξεηάδνκαη (πεξηέγξαςε ηη ρξεηάδεζαη/ ηί ζα ήζειεο)
4. Εεηψ/ Δπηζπκψ. . . . (γξάςε κηα επηζπκία γηα ην κέιινλ)
Παράδειγμα χρήσης των 4 βημάτων
Ένα παιδί έχει περιθωριοποιηθεί από μια αθλητική δραστηριότητα
1. «Δε συμμετείχα στην ομάδα του βόλεϊ»(δήλωση που είναι
περιγραφή, όχι επίκριση)
2. «Ένιωσα απογοητευμένος. Νόμιζα πως με ήθελαν στην ομάδα»
3. «Χρειάζομαι να ξέρω ότι παρόλαυτά με έχουν φίλο»
4. «Την επόμενη φορά θέλω να είμαι στην ομάδα»

ΑΛΛΑ ΔΝΑΡΗΑ ΓΗΑ ΥΡΖΖ


Έλα παηδί δελ πξνζθιήζεθε ζε έλα πάξηπ ηεο ηάμεο



Γπν θνξίηζηα, κηιάλε πίζσ απφ ηελ πιάηε ελφο ηξίηνπ θνξηηζηνχ θαη ηελ
ψξα πνπ πεξλάεη δίπια ηνπο, ηηο αθνχεη.



Δλφο καζεηή ζπλερψο ηνπ δεηάηε λα αθήλεη ηνπο άιινπο λα αληηγξάθνπλ
ηηο αζθήζεηο ηνπ, ελψ ε εξγαζία πξέπεη λα γίλεη αηνκηθά.



Έλαο καζεηήο πξνζεγγίδεηε γηα λα γίλεη κέινο ζπκκνξίαο /παξέαο ζπηψλ
ζην ζρνιείν.



Έλα αγφξη κε θησρέο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, θξαηάεη ηνλ εαπηφ ηνπ
καθξηά απφ ηελ νκάδα, έρεη αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πνιιέο θνξέο
ελνριεηηθή πξνο ηνπο άιινπο. Ζ νκάδα ζέιεη λα ηνλ βνεζήζεη αιιά δελ μέξεη
πσο.
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ 2 TO TALK SHOW:

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

227

Οη καζεηέο δνπιεχνπλ ζε δεπγάξηα. Ο έλαο έρεη ην ξφιν ηνπο παξνπζηαζηή θαη
ν άιινο ηνπ θαιεζκέλνπ. Γψζηε ζην θάζε δεπγάξη έλα ζελάξην πνπ αθνξά
ελζπλαίζζεζε ή έιιεηςε ελζπλαίζζεζεο. Ο ζηφρνο είλαη ν παξνπζηαζηήο λα
απνζπάζεη απφ ηνλ θαιεζκέλν απαληήζεηο, πνπ λα αληπξνζσπεχνπλ εκπεηξίεο
ηνπ, ζπλαηζζήκαηα θαη ζπκπεξηθνξέο ζρεηηθέο κε ην ζελάξην. Ο παξνπζηαζηήο
παίξλεη ζπλέληεπμε απφ ηνλ θαιεζκέλν γηα 1 κε 2 ιεπηά. Μεηά ηνπο δίλεηε κηα
πξνεηδνπνίεζε 30 δεπηεξνιέπησλ γηα λα νινθιεξψζνπλ. Μφιηο νινθιεξσζεί
ν ρξφλνο, δηαθφςηε ηε ζπδήηεζε, δεηήζηε ηνπο λα αιιάμνπλ ξφινπο θαη λα
πάξνπλ έλα λέν ζελάξην. Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κεην επφκελν δεπγάξη θαη
κέρξη φινη νη καζεηέο λα πεξάζνπλ θαη απφ ηνπο δχν ξφινπο. Αθήζηε ζηα
παηδηά ιίγν ρξφλν, 2 κε 3 ιεπηά λα αιιειεπηδξάζνπλ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξία
ηνπο απφ ηε δξαζηεξηφηεηα.

ΠΗΘΑΝΑ ΔΝΑΡΗΑ



Έλα παηδί δελ ηα πήγε θαιά ζε έλα ηεζη.
Έλα θνξίηζη, άθνπζε θνπηζνκπνιηά θαη θαθίεο γηα εθείλε θαη είλαη
ζηελαρσξεκέλε.



Μηα θήκε γηα εζέλα, θπθινθνξεί ζην ζρνιείν.



Σζαθψζεθεο κε ηνλ θνιιεηφ ζνπ/θνιιεηή ζνπ ζήκεξα ζην ζρνιείν.



Κάπνηνο θνξφηδεςε ηα ξνχρα ζνπ, ελψ εζέλα ην πξσί ζνπ άξεζαλ θαη ηα
θφξεζεο.



Πίζηεςεο φηη ζα είζαη ζηελ νκάδα πνδνζθαίξνπ, αιιά ηειηθά ζε έθνςαλ.



Κάπνηνο ζνπ έθιεςε ηα ρξήκαηά ζνπ θαη δελ είρεο ηίπνηα λα θαο.



Κάπνηα παηδηά επαλειεκκέλα ζε πεηξάδνπλ ζην δηάιεηκκα θαη ζε
ρηππάλε.

Ο ζηφρνο είλαη ην παηδί – θαιεζκέλνο λα πξνζπαζήζεη λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ
παηδηνχ ζην ζελάξην θαη λα θαηαιάβεη πσο ζα έλησζε. Σν παηδί –
παξνπζηαζηήο δελ πξέπεη λα δίλεη ζπκβνπιέο, πξέπεη φκσο λα ζέηεη εξσηήζεηο
πνπ λα βνεζνχλ ζην πεξηγξαθεί ην ζπλαίζζεκα. ηηο κηθξφηεξεο ηάμεηο,
κπνξνχλ νη εξσηήζεηο λα είλαη δνκεκέλεο απφ ην δάζθαιν. ηηο κεγαιχηεξεο
θαιφ είλαη λα αθήζνπκε ηα παηδηά λα απηνζρεδηάζνπλ.
ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ
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Εεηήζηε απφ ηα παηδηά λα θάλνπλ 4 κε 5 εξσηήζεηο θαη φρη

πεξηζζφηεξεο.


Εεηήζηε ηνπο λα κε ζέηνπλ εξσηήζεηο κε ην «Γηαηί;». Έρνπκε ηελ ηάζε

λα ξσηάκε «γηαηί έλησζεο έηζη», έηζη φκσο ηνπ δεηάκε λα θάλεη κηα θαληαζηηθή
εκπεηξία, ζπλεηδεηή. Απηφ είλαη πηζαλφ λα δπζθνιέςεη ηελ θαηάζηαζε θαη λα
δπζρεξάλεη ηελ ελζπλαίζζεζε.


Γξάςηε ζπγθεθξηκέλα ζελάξηα



Κάληε εζείο πξψηνη ην παξάδεηγκα κε έλαλ καζεηή.

ΠΑΡΑΓΔΗΓΜΑ
ελάξην: Έλαο καζεηήο δελ ηα πήγε θαιά ζην ηεζη.
Παξνπζηαζηήο: Πώο ληώζεηο γηα ην βαζκό ζνπ ζην ηεζη?
Πξνζθεθιεκέλνο: Δίκαη απνγνεηεπκέλνο θαη ζπκσκέλνο κε ηνλ εαπηφ κνπ.
Παξνπζηαζηήο: Σί βαζκό πεξίκελεο λα πάξεηο?
Πξνζθεθιεκέλνο: Σνπιάρηζηνλ Β.
Παξνπζηαζηήο: Σί αηζζάλεζαη όηαλ είζαη ζπκσκέλνο; Σί γίλεηαη κέζα ζνπ;
Πξνζθεθιεκέλνο: Έρσ εθλεπξηζκφ. Γελ κπνξψ λα ζθεθηψ ηίπνηε άιιν εθηφο απφ ην
ηεζη.
Παξνπζηαζηήο: Έρεηο ληώζεη μαλά έηζη?
Πξνζθεθιεκέλνο: Ναη, θάζε θνξά πνπ παίξλσ θαθφ βαζκφ ην ληψζσ.

Οι καηαζηάζειρ πος
παποςζιάζοςνηαι αποηελούν
παπαδείγμαηα.
Καλό είναι να εμπλοςηιζηούν από
ηην καθημεπινή ζαρ ππακηική ζηην
ηάξη.
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Σν Παηρλίδη Ρφισλ Χο Σερληθή Γηαρείξεζεο
πγθξνχζεσλ
ην Υψξν ηνπ ρνιείνπ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν – ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΑ
ΥΟΛΔΗΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΓΚΑΓΚΑΛΧΝ. «πκκαζεηήο από άιιε ρώξα –
ρνιηθόο Δθθνβηζκόο»
ελάξην
Βξηζθφκαζηε ζε έλα Γεκνηηθφ ρνιείν κίαο πφιεο. ην ζρνιείν έρεη έξζεη ζρεηηθά
πξφζθαηα έλα παηδί πνπ θαηάγεηαη απφ ηε Βνπιγαξία. Γελ κηιάεη πνιχ θαιά ηελ
ειιεληθή γιψζζα κε απνηέιεζκα λα δπζθνιεχεηαη ζηα καζήκαηα. Ζ νηθνγέλεηά ηνπ δελ
έρεη ηελ νηθνλνκηθή άλεζε θαζψο ν κπακπάο δνπιεχεη επθαηξηαθά θαη έηζη ν κηθξφο
ρξεζηκνπνηεί ηελ παιηά ηζάληα ηνπ αδεξθνχ ηνπ θαη ξνχρα πνπ ηνπ έρνπλ ραξίζεη νη
γεηηφληζζεο θαη πνπ φκσο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξά ηνπ. Δπίζεο ηα ξνχρα ηνπ δελ είλαη
ηφζν θαζαξά αθνχ δελ έρεη πιπληήξην ε νηθνγέλεηα. ην ίδην ζρνιείν είλαη έλαο καζεηήο
κε ηελ παξέα ηνπ πνπ εθθνβίδεη ηνλ κηθξφ απφ ηελ Βνπιγαξία ζπζηεκαηηθά θαη ρσξίο
θάπνην ζπγθεθξηκέλν ιφγν. Σνλ θνξντδεχεη ζπρλά γηα ηελ ρψξα ηνπ, ηνλ ηξφπν πνπ
κηιάεη, ηα ξνχρα πνπ θνξάεη θαη ηνλ απεηιεί. Τπάξρεη επίζεο έλαο καζεηήο ν νπνίνο
αθνχγνληαο ηνλ ζχηε γειάεη θαη ηνλ ελζαξξχλεη κε ηελ ζηάζε ηνπ θαη έλαο αθφκα πνπ
παξαηεξεί νπδέηεξα-παζεηηθά (δελ θνξντδεχεη- δελ επεκβαίλεη φκσο) έσο φηνπ κηα κέξα
απνθαζίδεηο λα κηιήζεη ζηνλ δηεπζπληή. Σέινο έρνπκε θαη ηνπο γνλείο ηνπ καζεηήζχκαηνο πνπ παξαηεξνχλ κία αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ ηνπο. Γελ έρεη
φξεμε γηα θαγεηφ, θιείλεηαη γηα ψξεο ζην δσκάηηφ ηνπ θαη παξνπζηάδεη ηειεπηαία κηα
άξλεζε λα πάεη ζην ζρνιείν. Μεηά απφ ζπδήηεζε ν κηθξφο ηνπο εθκπζηεξεχεηαη απηφ
πνπ ηνλ απαζρνιεί.

Πεξηγξαθή- Καξηέιεο Ρόισλ
Αθνχ δηεγήζεθα ζηα παηδηά ην ζελάξην θαη ιίγα ιφγηα γηα φινπο ηνπο ραξαθηήξεο ηεο
ηζηνξίαο ρψξηζα ηνπο ξφινπο ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ησλ παηδηψλ θαη ηηο απαηηήζεηο πνπ
ζεσξνχζα φηη έρεη θαζέλαο απφ απηνχο θαζψο ην ηκήκα είλαη αξθεηά αλνκνηνγελέο ψζηε
λα δηλφληνπζαλ νη ξφινη χζηεξα απφ θιήξσζε. Έηζη έδσζα ζηα δχν κηθξά ηεο Α‟ ηάμεο
ηνπο ξφινπο ηεο κεηέξαο θαη ηνπ καζεηή-παξαηεξεηή. Σνπο ππφινηπνπο ξφινπο ηνπο
κνίξαζα ζχκθσλα κε ηνλ ραξαθηήξα ηνπο αιιά θαη θφληξα ζε απηφλ. Γηα παξάδεηγκα
ζε κηα πνιχ θαιή καζήηξηα κε θαιφ ιφγν θαη επηρεηξήκαηα έδσζα ηνλ ξφιν ηεο
δηεπζχληξηαο ελψ ζε παηδί ιίγν ρακειψλ ηφλσλ ηνλ ξφιν ηνπ ζχηε.
Αξρηθά κνίξαζα ζηα παηδηά ηηο θαξηέιεο κε ηνπο ξφινπο ηνπο φπνπ έγξαθαλ θαη ιίγα
ιφγηα γη‟ απηφλ, θαζψο θαη θαηάιιειεο εξσηήζεηο γηα λα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ έθθξαζε
ησλ επηρεηξεκάησλ θαη ησλ ζπλαηζζεκάησλ ηνπο. Έπεηηα έδσζα ιίγν ρξφλν ζην θαζέλα
λα δηαβάζεη ηελ θαξηέια ηνπ, λα αθνκνηψζεη ηνλ ξφιν θαη λα εθθξαζηεί ζαλ λα ήηαλ
απηνο. ην ηέινο αθνχ έγξαςαλ απηά πνπ ζθέθηεθαλ ηα δηαβάζακε ηα ζπδεηήζακε θαη
ην δξακαηνπνηήζακε ηελ ψξα ηεο επέιηθηεο δψλεο.

Ρόινη
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α) καζεηήο πνπ εθθνβίδεη: εθθνβίδεηο ηνλ ζπκκαζεηή ζνπ. Ση εηθφλα έρεηο γηα ηνλ
εαπηφ ζνπ; Γηαηί ηνλ θνβίδεηο; Γελ θνβάζαη ηηο ζπλέπεηεο ή ηελ ηηκσξία; Γελ ζε λνηάδεη
πνπ ηνλ πιεγψλεηο; θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα;
Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ καζεηή: είκαη ν «κάγθαο» ηνπ ζρνιείνπ θαη κνπ
αξέζεη, αηζζάλνκαη ραξά πνπ κε θνβάηαη θαη ην δηαζθεδάδσ, δελ θνβάκαη αλ ηηκσξεζψ
θαη δελ κε λνηάδεη αλ πιεγψλεηαη.
β) καζεηήο πνπ εθθνβίδεηαη: ζνπ αζθείηαη βία θαζεκεξηλά ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν. Γηαηί
δελ αληηδξάο; Ση ζθέθηεζαη γηα ζέλα θαη ηνπο άιινπο; Ση θνβάζαη; θέςεηο θαη
ζπλαηζζήκαηα;
Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ καζεηή: θνβάκαη λα θάλσ παξάπνλα θαη λα ην πσ
γηαηί απεηιεί φηη ζα κε δείξεη. Ννκίδσ πσο είκαη έλα καχξν κπξκεγθάθη πνπ ηα άιια
παηδηά νη γίγαληεο κε πιεγψλνπλ παηψληαο κε. Αηζζάλνκαη φηη δελ κε θαηαιαβαίλεη
θαλείο θαη θνβάκαη πσο κηα κέξα ζα κε ρηππήζεη άζρεκα. Πεξηκέλσ βνήζεηα απφ ηνπο
ζπκκαζεηέο κνπ.
γ) καζεηήο-παξαηεξεηήο: μέξεηο ηη γίλεηαη δελ θνξντδεχεηο νχηε φκσο αληηδξάο. Ση
ληψζεηο πνπ ην παηδί ππνθέξεη; Γηαηί δελ αληηδξάο; Ση ζα κπνξνχζεο λα θάλεηο; θέςεηο
θαη ζπλαηζζήκαηα;
Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ην καζεηή: ζηελαρσξηέκαη θαη ηνλ ιππάκαη θνβάκαη
φκσο λα πσ θάηη γηαηί κεηά κπνξεί λα πεηξάμεη θαη εκέλα. θέθηνκαη φκσο λα πάσ θαη
λα ην πσ ζηνλ δηεπζπληή.
δ) καζεηήο πνπ βιέπεη θαη θνξντδεύεη θαη απηόο: μέξεηο ηη γίλεηαη θαη γειάο θηφιαο
ελζαξξχλνληαο ηνλ ζχηε. Γηαηί ηνλ ελζαξξχλεηο; Ση αηζζάλεζαη πνπ ππνθέξεη ην άιιν
παηδί; Γηαηί δελ αληηδξάο δηαθνξεηηθά; θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα;
Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ην καζεηή: κνπ αξέζεη πνπ ηνλ θνξντδεχεη θαη ζαπκάδσ
ην «κάγθα» πνπ δελ θνβάηαη θαλέλα. Υαίξνκαη πνπ βιέπσ ην άιιν παηδί θνβηζκέλν.
Αθφκα θνβάκαη λα δηαθσλήζσ κε ηνλ «κάγθα» θαη έηζη πξνηηκάσ λα είκαη θίινο ηνπ.
ε) γνλείο καζεηή: παξαηεξείηε αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ θαη κεηά απφ
ζπδήηεζε ζαο ιέεη ηη ζπκβαίλεη. Πσο ιέηε λα αληηδξάζεηε; θέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα;
Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο: αηζζαλφκαζηε ζηελαρψξηα πνπ ππέθεξε
ηφζν θαηξφ ην παηδί καο ρσξίο λα καο κηιήζεη λσξίηεξα αιιά θαη ζπκφ γηα ην άιιν παηδί.
θεθηφκαζηε λα κηιήζνπκε ζηνλ δηεπζπληή αιιά θαη ζηνπο γνλείο ηνπ άιινπ παηδηνχ.
ζη) δηεπζπληήο ζρνιείνπ: ζνπ ιέεη ν καζεηήο-παξαηεξεηήο ηη ζπκβαίλεη ζην
πξναχιην. Απνθαζίδεηο λα κηιήζεηο ζην ζχηε. Ση ζθνπεχεηο λα ηνπ πεηο; Πσο ζα ην
δηαρεηξηζηείο;
Απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηνλ καζεηή: ζα ηνλ ξσηήζσ αλ ππάξρεη θάπνηνο ιφγνο
πνπ ηα θάλεη φια απηά θαη αλ ηνπ έθαλε θάηη ην άιιν παηδί. Θα ηνλ ξσηήζσ πσο
αηζζάλεηαη πνπ αθνχεη ην πεξηζηαηηθφ θαη αλ κπνξεί λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ αιινδαπνχ
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καζεηή. Μπνξνχκε καδί λα βξνχκε κία ιχζε; Θα ηνπ έιεγα λα δεηήζεη ζπγλψκε απφ ην
παηδί θαη φηη αλ μαλαζπκβεί θάηη παξφκνην ζα ηηκσξεζεί θαη ζα εηδνπνηεζνχλ θαη νη
γνλείο ηνπ.

Μηα εθηίκεζε
Απηά πνπ κνπ έθαλα κεγαιχηεξε εληχπσζε απφ ηελ δηαδηθαζία είλαη φηη νη καζεηέο δελ
δπζθνιεχηεθαλ ηδηαίηεξα λα κπνπλ ζηνπο ξφινπο αλεμαξηήησο ειηθίαο αιιά θαη ην πφζν
δηαζθέδαζαλ ζηελ δξακαηνπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ.

Δπέιεμα απηφ

ην ζέκα γηαηί

ζεψξεζα φηη είλαη πην εχθνιν απφ εθείλα πνπ δηαπξαγκαηεχνληαλ θάπνην δίιεκκα θαη
πνπ απεπζχλνληαη ζε κεγαιχηεξα ιίγν παηδηά (είρα θαη Α ηάμε). Δπίζεο είλαη έλα ζέκα
επίθαηξν θαη φρη „μέλν‟ πξνο ηα παηδηά αθνχ ζηελ ηάμε κνπ φπσο θαη ζην ρσξηφ
ππάξρνπλ παηδηά απφ άιιεο ρψξεο ηα νπνία βέβαηα είλαη πιήξσο εληαγκέλα ζην
θνηλσληθφ ζχλνιν. Παξφια απηά ζθέθηεθα φηη ζα ήηαλ θαιφ γη απηά λα δνπλ θαη ηελ
άιιε νπηηθή. Πηζηεχσ φηη ε κέζνδνο αλ θαη απαηηεί αξθεηφ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο απφ
ηνλ δάζθαιν θαη αξθεηφ ρξφλν κέζα ζηελ ηάμε αμίδεη λα εθαξκφδεηαη 2-3 θνξέο ηνλ
ρξφλν θαζψο είλαη πνιχ δεκηνπξγηθή, θηλεηνπνηεί ην καζεηή λα ζθεθηεί θαη λα κπεη ζηε
ζέζε ηνπ ξφινπ ηνπ, λα ηνλ ππνζηεξίμεη θαη άξα λα δηαηππψζεη επηρεηξήκαηα θαη πάλσ
απ‟ φια λα ην δηαζθεδάζεη!

Τπεύζπλε Γαζθάια: Παξξά Μαξία-Λνπίδα
(Α & Γ & η ηάμεηο)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

233

3o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ «Σν παηρλίδη ζηελ απιή»

Αξρηθά δεηήζακε απφ ηα παηδηά λα καο πεξηγξάςνπλ ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ
θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. Γηαηππψζεθαλ δηάθνξνη ιφγνη ζπγθξνχζεσλ ησλ παηδηψλ
επηιέμακε φκσο σο παηρλίδη αθνξκή γηα ζπγθξνχζεηο, ην πνδφζθαηξν, ζηελ απιή ηνπ
ζρνιείνπ.

ΔΝΑΡΗΟ
Ζ Σ΄ηάμε παίδεη πνδφζθαηξν ζηα δηαιείκκαηα ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Σα παηδηά απφ
κηθξφηεξεο ηάμεηο κπαίλνπλ ζηε κέζε, ππάξρεη θίλδπλνο λα ρηππήζνπλ αιιά ηνπο ραιάλε
θαη ην παηρλίδη.
ηελ ζπλέρεηα εμεγήζακε ζηα παηδηά πσο κία δηαθσλία κπνξεί λα έρεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο
εθβάζεηο αλάινγα κε ην πσο ζα κηιήζεη ή ζπκπεξηθεξζεί ν θαζέλαο απφ ηνπο
ζπκκεηέρνληεο.
Αθνχ νινθιεξψζεθε ην δεχηεξν ζηάδην ρσξίζακε ηα παηδηά ζε ηξεηο νκάδεο
ρξεζηκνπνηψληαο ηξία δηαθνξεηηθά ρξψκαηα ραξηηψλ. Μνηξάζακε ζε θάζε νκάδα ην
ζελάξην θαη ηελ έθβαζε πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο (δηαιφγνπ).
Σέινο, παξνπζίαζε θάζε νκάδα παηδηψλ ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο, ηνπο δηαιφγνπο ηεο.
Σα παηδηά ήηαλ πάξα πνιχ ελζνπζηαζκέλα κε φιε ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο άξεζε ν
δηαθνξεηηθφο ηξφπνο έθβαζεο ηνπ ίδηνπ ζελαξίνπ. πδεηήζακε γηα ην πσο κπνξεί λα
έλησζαλ ηα παηδηά θαη ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο θαη πνηα ήηαλ ε θαιχηεξε δηαρείξηζε.
Τπόζεζε lose-lose
ΜΠΑΜΠΖ: Ρε ζπ κελ κπαίλεηο ζπλέρεηα ζηε κέζε γηαηί ζα ζνπ έξζεη θακηά κπαιηά θαη
ζα κπιέμνπκε. Άληε ζπάζε ηψξα.
ΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί ηη ζα θάλεηο ζα κε δείξεηο?
ΜΠΑΜΠΖ: Ναη, αλ ρξεηαζηεί!
ΓΗΑΝΝΖ: Ναη, κσξέ ζηγά!
(ρηππά ην θνπδνχλη)
ΜΠΑΜΠΖ: Σελ επφκελε θνξά πνπ ζα καο μαλαελνριήζεηο, ηελ ψξα πνπ παίδνπκε
πνδφζθαηξν, ε ηειεπηαία ζνπ βφιηα ζα είλαη κε λεθξνθφξα. Ναη, λαη, απηφ είλαη ζίγνπξν.
ΓΗΑΝΝΖ: Άληε ηξέρα ηψξα κπξνζηά πξνεγνχληαη νη θπξίεο.
ΜΠΑΜΠΖ: Αλ ζνπ παίμσ θακηά κπνπληά ζα δεηο αζηεξάθηα, πνπ ζα κε πεηο εκέλα θαη
θπξία.
Τπόζεζε win-lose
ΜΠΑΜΠΖ: Γηάλλε πήγαηλε ζηελ άθξε γηαηί ζα ζε ρηππήζνπκε.
ΓΗΑΝΝΖ: Γε κε λνηάδεη.
ΜΠΑΜΠΖ: Πήγαηλε ζηελ άθξε γηαηί ζα κπιέμνπκε.
ΓΗΑΝΝΖ: Γηθφ κνπ θαθφ θάλσ, γη' απηφ αθήζηε κε ήζπρν.
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ΜΠΑΜΠΖ: Θα ζνπ άξεζε λα έπαηδεο κπάια κε ηελ ηάμε ζνπ θαη λα εξρφηαλ έλα παηδί
θαη λα κελ ζαο άθελε λα παίμεηε?
ΓΗΑΝΝΖ: Γε κε λνηάδεη ηη ιεο, εγψ ζα θάλσ φ, ηη ζέισ.
ΜΠΑΜΠΖ: Δγψ πξνζπαζψ λα ζνπ εμεγήζσ γηα ην θαιφ ζνπ θη εζχ ληψζσ φηη δε κ‟
αθνχο
Τπόζεζε win-win
ΜΠΑΜΠΖ: Μπνξείο ζε παξαθαιψ λα θχγεηο γηαηί καο ελνριείο θαη θνβφκαζηε λα κε
ζε ρηππήζνπκε?
ΓΗΑΝΝΖ: Γηαηί δηθφ ζνπ είλαη ην γήπεδν?
ΜΠΑΜΠΖ: Γελ είλαη δηθφ κνπ αιιά καο ελνριείο.
ΓΗΑΝΝΖ: Μα ζέισ λα παίμσ θη εγψ καδί ζαο.
ΜΠΑΜΠΖ: Δπεηδή έρνπκε ρσξηζηεί ήδε ζε νκάδεο θαη δε γίλεηαη ηψξα, έια απφ λσξίο
ζηελ παξέα καο, ζην επφκελν δηάιιεηκα.
ΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη! Γεηα!
ΜΠΑΜΠΖ: Γεηα!
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
Οη καζεηέο δνχιεςαλ κε πνιχ φξεμε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηαηί πνιιέο θνξέο έρνπλ
βξεζεί ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο ζην δηάιεηκκα. Ζ νκάδα
βέβαηα ηνπ win-win δπζθνιεχηεθαλ ζην λα δηαρεηξηζηνχλ ηε ζχγθξνπζε ηνπο κε ζεβαζκφ
θαη επγέλεηα. κσο, ηειηθά αθνχ θνηλνπνίεζαλ ηνπο δηαιφγνπο ηνπο ζηελ ηάμε,
επραξηζηήζεθαλ γηαηί θαηάιαβαλ πψο είλαη πνιχ σξαίν λα ιχλεηο ηηο δηαθνξέο ζνπ κε ην
δηάινγν. Πηζηεχνπκε πσο κέζα απφ απηφ ην παηρλίδη ξφισλ ηα παηδηά πήξαλ πνιχ
πεξηζζφηεξα απ' φηη ζα έπαηξλαλ κέζα απφ κία ζπδήηεζε κε ζπκβνπιέο απφ εκάο ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο.
πλεηδεηνπνίεζαλ ην πφζν επεξεάδεη ν ηξφπνο πνπ κηιάκε ζηελ έθβαζε ηεο
ζχγθξνπζεο. Καηαλφεζαλ φηη εκείο έρνπκε ηελ επηινγή ην πσο ζα αληηδξάζνπκε ζε κηα
θαηάζηαζε θαη άξρηζαλ λα πξνζπαζνχλ λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, ην πψο
ζθέθηεηαη ή ηη αηζζάλεηαη ν άιινο. Με επαλάιεςε αλάινγσλ δξάζεσλ κέζα θαη έμσ
απφ ηε ηάμε πηζηεχνπκε κπνξεί λα αιιάμεη ν ηξφπνο ζπκπεξηθνξάο ηνπο φρη κφλν κέζα
ζην ζρνιείν αιιά θαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.

Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Αιεγθάθε Διεπζεξία (Γηεπζύληξηα)
Μηραειίδνπ Αγγειηθή (η ηάμε)
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1o ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Σν ρακέλν κνιύβη»
ΔΝΑΡΗΟ
Ο Μάλνο θαη ν Νίθνο είλαη δχν παηδηά πνπ πεγαίλνπλ ζηελ Σξίηε ηάμε ελφο
δεκνηηθνχ ζρνιείνπ ηεο επαξρίαο. Μηα κέξα ν Μάλνο ράλεη ην κνιχβη ηνπ θαη πεγαίλεη
ζπίηη ηνπ ρσξίο απηφ. Δθεί ε κεηέξα ηνπ ηνλ ξσηάεη πνπ είλαη ην κνιχβη ηνπ θαη, φηαλ ηεο
ιέεη φηη ην έραζε, ηνλ καιψλεη πνιχ απζηεξά. Σελ επφκελε κέξα πεγαίλεη ζην ζρνιείν
θαη ην ιέεη ζην δάζθαιν. Ο δάζθαινο πξνζπαζεί λα βξεη θάπνηα ιχζε αιιά ηα παηδηά
πξνζπνηνχληαη πσο δε γλσξίδνπλ ηίπνηα. Έπεηηα απφ κεξηθέο κέξεο ν Νίθνο, ζηελ
νξζνγξαθία, θξαηάεη έλα παξφκνην κνιχβη. Ο Μάλνο ην βιέπεη θαη ηνλ θαηεγνξεί φηη ηνπ
πήξε ην κνιχβη ηνπ.
Θα ρσξηζηείηε ζε ηξεηο νκάδεο. Κάζε νκάδα ζα αλαιάβεη λα γξάςεη έλα δηάινγν
ζρεηηθφ κε ην πξνεγνχκελν θείκελν. Ζ πξψηε νκάδα ζα θξνληίζεη έηζη ψζηε ηα δπν
παηδηά, κεηά ην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ, λα είλαη επραξηζηεκέλα θαη ηα δχν. Ζ δεχηεξε
νκάδα ζα θξνληίζεη έηζη ψζηε, κεηά ην ηέινο ηνπ δηαιφγνπ, ην έλα παηδί λα είλαη
επραξηζηεκέλν θαη ην άιιν ιππεκέλν. Ζ ηξίηε νκάδα ζα θξνληίζεη έηζη ψζηε, κεηά ην
ηέινο ηνπ δηαιφγνπ, ηα δχν παηδηά λα είλαη ιππεκέλα.
Δπηρεηξήκαηα ησλ παηδηώλ – δεκηνπξγία θεηκέλνπ.

Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:

Σα δύν παηδηά επραξηζηεκέλα (win/win). . .
Απηφ είλαη ην κνιχβη κνπ.
ρη, δελ είλαη, είλαη δηθφ κνπ.
Δγψ ην ζπκάκαη πνιχ θαιά. Δίλαη ην κνιχβη κνπ.
Σν βξήθα θάησ απφ ην ζξαλίν κνπ θαη ην πήξα.
Ναη, εγψ ην είρα ράζεη. Σν κνιχβη είλαη δηθφ κνπ θαη ε κακά κνπ κε έδεηξε
πνπ ην έραζα.
Σν είρεο ράζεη; Γελ ην ήμεξα. Δγψ ην βξήθα θαη ην πήξα.
Δίδεο; Γηθφ κνπ είλαη, δψζε κνπ ην.
Μα δελ έρσ λα γξάςσ.
Δ ηφηε δελ πεηξάδεη. Κξάηα ην θαη κνπ ην δίλεηο φηαλ ζρνιάζνπκε.
Δληάμεη, επραξηζηψ. πγγλψκε πνπ ζην πήξα.
Γε πεηξάδεη.

Σν έλα παηδί επραξηζηεκέλν θαη ην άιιν ιππεκέλν (win/lose). . .
Μάλνο: Νίθν, δψζε κνπ ην κνιχβη κνπ.
Νίθνο:
Γελ είλαη δηθφ ζνπ, δηθφ κνπ είλαη.
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Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
θη
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:

Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:
Μάλνο:
Νίθνο:

ρη, εγψ ην έραζα ηελ πξνεγνχκελε βδνκάδα. Δίλαη δηθφ κνπ. Γψζε
κνπ ην.
Γε ζην δίλσ, δηθφ κνπ είλαη, ιεο ςέκαηα.
Γηθφ κνπ είλαη, ην ζπκάκαη πνιχ θαιά. Σέηνην κνιχβη έρσ κφλν εγψ ζηελ
ηάμε. Γψζε κνπ ην.
ηγά πνπ έρεηο κφλν εζχ απηφ ην κνιχβη. Κη εγψ ην έρσ.
ρη δελ ην έρεηο, εκέλα ε κακά κνπ κνπ ην πήξε απφ ην Ζξάθιεην. Έρσ
άιια ηέηνηα.
Μκκκ, θαιά. . . Κη εγψ πάσ ζην Ζξάθιεην. . .
Ναη, αιιά δελ μέξεηο απφ πνπ ηα παίξλσ. Γψζε κνπ ην, είλαη δηθφ κνπ.
Γηθφ κνπ είλαη, εγψ ην βξήθα θαη ην πήξα, δε ζην δίλσ.
Δίδεο, δελ ην αγφξαζεο. Σν βξήθεο. Γψζε κνπ ην.
Γε ζην δίλσ, δηθφ κνπ είλαη. Δγψ ην βξήθα.
Θα ην πσ ζηνλ θχξην, εζχ κνπ ην πήξεο.
Καιά, παξ' ην. Πάλησο λα μέξεηο πσο δελ έρεηο δίθην. Δζχ ηελ
πξνεγνχκελε θνξά είρεο θξαηήζεη ηε γφκα πνπ είρεο βξεη.
Σα δύν παηδηά ιππεκέλα (lose/lose). . .
Αααα, απηφ είλαη ην κνιχβη κνπ Νίθν, δψζε κνπ ην, κνπ ην πήξεο.
Γε ζην πήξα ην κνιχβη, δηθφ κνπ είλαη.
Σν ζπκάκαη, είλαη δηθφ κνπ. Σν έραζα θαη κε έδεηξε ε κακά κνπ.
ηγά, εγψ ην βξήθα θαη ην πήξα. Γε ζην δίλσ.
Να κνπ ην δψζεηο ηψξα. Γψζε κνπ ην κνιχβη. Δίλαη δηθφ κνπ.
Γε ζην δίλσ. Γελ έρσ πσο λα γξάθσ. Γηθφ κνπ είλαη.
Δγψ ην αγφξαζα απφ ην Ζξάθιεην θαη ην ζέισ πίζσ.
ηγά, φπνηνο ην βξίζθεη ην παίξλεη. Γε ζην δίλσ.
Αλ δε κνπ ην δψζεηο ζα ζε δείξσ, δψζε κνπ ην.
Γε ζην δίλσ. Κη εγψ ζα ζε δείξσ, ηφικα θαη ζα δεηο εζχ.
Θα δεηο εζχ, ζα ην πσ ζηε κακά κνπ θαη ζα έξζεη λα ζε δείξεη.
Κη εγψ ζα ην πσ ζηε δηθηά κνπ.
Πξνηάζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ζέκα

Έπεηηα απφ ηε ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ην πξνεγνχκελν ζέκα νη
καζεηέο πξφηεηλαλ, κε ηε κνξθή θαλφλσλ, ηα παξαθάησ: 1) Γελ πξέπεη λα πηζηεχνπκε
φηη έρνπκε πάληα δίθην, 2) Γελ πξέπεη λα ζηελνρσξνχκε ν έλαο ηνλ άιιν, 3) Γελ πξέπεη
λα πξνζβάιινπκε, λα ππνηηκνχκε, λα απεηινχκε ή λα εθβηάδνπκε ν έλαο ηνλ άιιν, 4)
Πξέπεη λα ζεβφκαζηε ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, 5) Πξέπεη πάληα λα κηιάκε θηιηθά θαη
επγεληθά κε ηνπο άιινπο, 6) Γελ πξέπεη λα ρηππάκε ηνπο άιινπο θαη 7) Γελ πξέπεη λα
ιέκε ή λα θάλνπκε ηίπνηα πνπ αξγφηεξα ζα ην κεηαληψζνπκε, 8) Πξέπεη λα κπαίλνπκε
ζηε ζέζε ηνπ άιινπ πξηλ καιψζνπκε καδί ηνπ.
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Απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ καζεηώλ
Έπεηηα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα ην ζέκα θαη
νη καζεηέο ππνζηήξημαλ φηη ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν ην πξψην ζελάξην, δηφηη ήηαλ θαη ηα
δχν παηδηά επραξηζηεκέλα. ηε ζπλέρεηα, δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο λα πνπλ εάλ ε
ίδηα δηαδηθαζία ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεζεί θαη γηα άιια ζέκαηα θαη νη καζεηέο
απάληεζαλ ζεηηθά. Οη ίδηνη νη καζεηέο πξνζπκνπνηήζεθαλ λα αλαθέξνπλ παξφκνηα
πεξηζηαηηθά θαη κεηαμχ ησλ άιισλ αλέθεξαλ φηη: “πηάλεη φιν ην ρψξν ζην ζξαλίν θαη δελ
κπνξψ λα αθήζσ ηα πξάγκαηά κνπ”, “κε θισηζάεη ζπλέρεηα απηφο πνπ θάζεηαη πίζσ
κνπ”, “έρεη ςείξεο θαη ηηο θνιιάσ θη εγψ”, “κνπ ηξψεη ην θαγεηφ κνπ θη εγψ πεηλάσ” θ.η.ι.
Αθφηνπ αλέθεξαλ δηάθνξα ηέηνηνπ είδνπο ζέκαηα, ηνπο δεηήζεθε λα ζθεθηνχλ θαη λα
πνπλ κε πνην ηξφπν ζα κπνξνχζαλ λα θαηαιήμνπλ ζε κηα ζπκθσλία κε ηνπο καζεηέο
πνπ αληηκεησπίδνπλ θάπνηα ζχγθξνπζε. Σφηε νη καζεηέο δηαηχπσζαλ ηελ άπνςε φηη
πξέπεη, φηαλ έξρνληαη ζε ζχγθξνπζε κε θάπνηνλ, λα ζθεθηνχλ πψο ζα κπνξέζνπλ λα
πεηχρνπλ απηφ πνπ ζέινπλ, ρσξίο φκσο λα ζηελνρσξεζεί ν άιινο καζεηήο. Μάιηζηα
είπαλ φηη ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνρσξήζνπλ αλ ρξεηαζηεί, αθήλνληαο έηζη ζην
ζπκκαζεηή ηνπο ηελ επθαηξία λα επαλνξζψζεη απφ κφλνο ηνπ γηα ην ιάζνο ηνπ. Δπίζεο
είπαλ φηη δελ ζα πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα πξνζβάιινπλ ην ζπκκαζεηή ηνπο, λα
ηνλ ππνηηκήζνπλ, νχηε λα ηνλ απεηιήζνπλ ή λα ηνλ εθβηάζνπλ, γηαηί έηζη δελ ζα
πεηχρνπλ ην απνηέιεζκα πνπ ζέινπλ. Αληίζεηα κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ κεγαιχηεξν
πξφβιεκα απφ απηφ πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. Αθφκε αλέθεξαλ φηη φπνηε έξρνληαη ζε
ζχγθξνπζε κε θάπνηνλ ζπκκαζεηή ηνπο ζα πξέπεη λα ηνπ δείρλνπλ φηη ηνλ ζέβνληαη, ηνλ
εθηηκνχλ θαη ηνλ ζέινπλ ζαλ θίιν ηνπο, αιιά βξίζθνληαη ζε δχζθνιε ζέζε θαη ζέινπλ ηε
βνήζεηά ηνπ γηα λα βξνπλ κηα ιχζε πνπ λα κελ ζηελνρσξεί θαλέλαλ απφ ηνπο δχν.
Τπνζηήξημαλ φηη δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα θσλάδνπλ ή λα ρηππάλε ην
ζπκκαζεηή ηνπο γηα λα πεηχρνπλ ην ζθνπφ ηνπο. Σέινο, θαηέιεμαλ ζην φηη δελ πξέπεη
λα θξαηάλε θαθία θαη δελ πξέπεη λα θάλνπλ θάηη ην νπνίν ζα κεηαληψλνπλ αξγφηεξα.
Απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ
καζεηώλ
Γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζηνρνζεζίαο ηνπ παηρληδηνχ επηιέρζεθε έλα ζέκα πνπ πνιιέο
θνξέο αληηκεησπίδεηαη ζε κηα ηάμε, είηε πξφθεηηαη γηα κηθξά, είηε πξφθεηηαη γηα
κεγαιχηεξα παηδηά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ησλ δηαιφγσλ νη καζεηέο έδεηρλαλ
πξνζεισκέλνη ζε απηφ πνπ έθαλαλ.
Χζηφζν, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζήο ηνπο ζηελ ηάμε, νη καζεηέο
αλαγλψξηζαλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε δηάθνξεο θαηαζηάζεηο πνπ έρνπλ δήζεη θαη γη' απηφ
ην ιφγν έδεημαλ δσεξφ ελδηαθέξνλ. Τπήξρε δηάρπηε ε εληχπσζε φηη ην ζελάξην απηφ
πεξηγξάθεη κηα θαηάζηαζε πνπ έρνπλ πεξάζεη ζηε δσή ηνπο, ηφζν κέζα φζν θαη έμσ
απφ ην ζρνιείν.
Αλαιχνληαο νη καζεηέο ηνπο ηξεηο δηαιφγνπο πνπ δεκηνχξγεζαλ, κπφξεζαλ λα
θαηαιάβνπλ πφηε θάπνηνο είλαη επραξηζηεκέλνο θαη πφηε είλαη ιππεκέλνο, αλάινγα κε ην
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αλ έρεη θαηαθέξεη λα θξαηήζεη ή φρη ην κνιχβη. Έδεημαλ φηη κπνξνχζαλ λα θαηαιάβνπλ
ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε ησλ δχν παηδηψλ αθνχ αλέθεξαλ ζπγθεθξηκέλεο θξάζεηο
θαη ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο κέζα απφ ην θείκελν, φηαλ ηνπο δεηήζεθε θάηη ηέηνην.
Οη καζεηέο θαηάιαβαλ φηη δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε λα ζπκπεξηθέξνληαη κε
άζρεκν ηξφπν ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, δηφηη έηζη δελ πεηπραίλνπλ απηφ πνπ ζέινπλ.
Απηφ δείρλεη φηη ην παηρλίδη ηνπο επεξέαζε θαη φηη, ηνπιάρηζηνλ, είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
πξνζπαζήζνπλ ηελ επφκελε θνξά πνπ ζα έρνπλ θάπνην πξφβιεκα λα ζπδεηήζνπλ
θηιηθά, ηεξψληαο ηελ αξρή ηνπ ζεβαζκνχ ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο, πξνζπαζψληαο έηζη λα
βξνπλ κηα ιχζε πνπ λα είλαη απνδεθηή θαη απφ ηνπο δχν.

Τπέπζπλνη Γάζθαινη: Αλαγλσζηάθεο Γεώξγηνο, Γηαλλάθνπ ΑηθαηεξίλεΥξπζνβαιάλησ, Καινγηαλλάθε Σηκνζέε, Καλεινπνύινπ Κιενπάηξα-Πεγή,
Μαζηνπδάθεο Ησάλλεο, Νηξνγθνύιε Θεαλώ, Παπαιαδάξνπ Διεπζεξία,
Παξαδεηζαλόο Παληειεήκσλ, Σξηπνηζέξε Πεξζεθόλε, Σζηθξηηζάθε
Υξπζνβαιάληε, Φξαγθνύιε Δπαγγειία
(Όιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ. «Μνπ πέηαμαλ ηε κπάια θαη κε
ρηύπεζε»
ΔΝΑΡΗΟ
Γχν παηδηά παίδνπλ ζην δηάιεηκκα θαη ην έλα πεηάεη
απνηέιεζκα λα ην ρηππήζεη.

ηε κπάια πάλσ ζην άιιν κε

Τπόζεζε win-win
Πέηξνο: (Φσλάδνληαο θαη θιαίγνληαο)
Καιά, δελ βιέπεηο κπξνζηά ζνπ? Παξαιίγν λα κνπ έξζεη ε κπάια ζην θεθάιη! Πνλάσ
πνιχ!! Δίζαη ραδφ! ια ζηελ θπξία! Σψξα ζα δεηο!!
Γεκήηξεο: Δγψ είκαη ραδφ ή εζχ πνπ δελ είδεο πνχ πεγαίλεη ε κπάια?
Πέηξνο: Σελ πέηαμεο επίηεδεο πάλσ κνπ, ζε είδα!!! ια ζηελ θπξία! Έρσ μαλαρηππήζεη
πξφζθαηα ζην ίδην ζεκείν θαη ηψξα πνλάσ πάξα πνιχ! (ζπλερίδεη λα θιαίεη)
Γεκήηξεο: Πέηξν, ζπγλψκε πνπ ζε ρηχπεζα κε ηελ κπάια!! Δηιηθξηλά δελ ην ήζεια!
Γελ ζε είδα πνπ πεξλνχζεο! Νηψζσ πνιχ άζρεκα, ζπγλψκε… ειπίδσ λα κελ έρεηο
ρηππήζεη πνιχ! Γελ ην έθαλα επίηεδεο!!! (αξρίδεη θαη ν Γεκήηξεο ηα θιάκαηα…)
Πέηξνο: (Μεηά από ιίγν θαη αθνύ έρεη ζηακαηήζεη λα θιαίεη) Δληάμεη Γεκήηξε ζε
ζπγρσξψ! ε πηζηεχσ φηη δελ ην ήζειεο. Σξφκαμα φκσο ηφζν πνιχ! Σψξα είκαη ιίγν
θαιχηεξα… αιιά λα είζαη πην πξνζεθηηθφο ζε παξαθαιψ! Θα κπνξνχζε λα έρεη γίλεη
θάηη πην ζνβαξφ!
Γεκήηξεο: πγλψκε θαη πάιη, Πέηξν! Έρεηο δίθην!
Πέηξνο: Κη εγψ ζπγλψκε πνπ ζε είπα ραδφ πξηλ.
Γεκήηξεο: Φίινη?
Πέηξνο: Φίινη!
(Γίλνπλ ηα ρέξηα θαη ζπλερίδνπλ ην παηρλίδη)
Τπόζεζε win-lose
Γεκήηξεο: Χρ!!! Υηχπεζεο;
Πέηξνο: Με κνπ κηιάο! Φχγε!
Γεκήηξεο: πγλψκε, δελ ην ήζεια θαηά ιάζνο πεηάρηεθε ε κπάια!
Πέηξνο: Φχγε είπα!
Γεκήηξεο: Πνλάο; Άζε κε λα ξίμσ κηα καηηά.
Πέηξνο: Θα ζε δείξσ!!! Φχγε ηψξα είπα!!!
Γεκήηξεο: νπ δήηεζα ζπγλψκε, δελ ην ήζεια, ηη λα θάλσ;;
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Πέηξνο: Γε ζέισ λα ζε αθνχσ…θχγε ηψξα!!
Γεκήηξεο: Καιά, φκσο λα μέξεηο φηη γίλεζαη άδηθνο καδί κνπ!
Τπόζεζε lose-lose
Πέηξνο: Καιά, δε βιέπεηο ηξηγχξσ ζνπ φηαλ παίδεηο κπάια;; Με ρηχπεζεο!
Γεκήηξεο: Πψο θάλεηο έηζη; Γελ έπαζεο θαη ηίπνηα! ηγά ην πξάγκα!
Πέηξνο: Έηζη ε. . ; Θα θαο πνιχ μχιν φηαλ ζρνιάζνπκε!
Γεκήηξεο: Ννκίδεηο φηη ζε θνβάκαη παιηφπαηδν;; Δζχ ζα δεηο ηη ζα πάζεηο!
Πέηξνο: Ναη… ηξέκσ απ‟ ην θφβν κνπ!!! Αθνχ ρηππάο ζαλ θνξηηζάθη!

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ
Σν παηρλίδη ξφισλ γηα ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ εθαξκφζηεθε ζηαδηαθά. Αξρηθά,
εμεγήζακε ζηνπο καζεηέο ηη ζεκαίλεη ζχγθξνπζε. Έγηλε ζπδήηεζε ζηελ νπνία ηα παηδηά
καο είπαλ ηα δηθά ηνπο παξαδείγκαηα ζπγθξνχζεσλ πνπ πξνθχπηνπλ ζε δηάθνξεο
θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο. ηε ζπλέρεηα, εμεγήζακε πσο κηα δηαθσλία δελ έρεη
πάληα ηελ ίδηα έθβαζε θαη φηη ε επίιπζή ηεο εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο.
Εεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα καο δψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο πηζαλέο ιχζεηο ζηα
πξνεγνχκελα παξαδείγκαηα θαη λα αμηνινγήζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ησλ ζπγθξνπφκελσλ
πξνζψπσλ. Έηζη θαηαιήμακε ζε ηξία πηζαλά ζελάξηα επίιπζεο κηαο ζχγθξνπζεο,
αλάινγα κε ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ πξνθαινχληαη ζηνπο εκπιεθφκελνπο, win-win, loselose θαη win-lose.
Αθνχ νινθιεξψζεθε ε ζπδήηεζε, ρσξίζακε ηνπο καζεηέο ζε ηξεηο νκνηνγελείο νκάδεο.
ε θάζε νκάδα δφζεθε ην ζελάξην θαη δεηήζεθε λα γξάςεη έλαλ ππνζεηηθφ δηάινγν πνπ
λα νδεγεί ζε κία απφ ηηο ηξεηο ππνζέζεηο επίιπζεο ζχγθξνπζεο πνπ ζπδεηήζεθαλ
λσξίηεξα.
ηε ζπλέρεηα, δεηήζακε απφ θάζε νκάδα δχν εθπξνζψπνπο. Οη εθπξφζσπνη
παξνπζίαζαλ κε δξακαηνπνίεζε ην ζελάξην πνπ έγξαςε ε νκάδα ηνπο ζηα ππφινηπα
παηδηά.
Σν παηρλίδη ξφισλ κε ζέκα ηελ επίιπζε ζπγθξνχζεσλ αξρηθά δπζθφιεςε ηνπο καζεηέο,
φκσο έδεημαλ ελδηαθέξνλ χζηεξα απφ ηε ζπδήηεζε θαη ηηο επεμεγήζεηο πνπ ηνπο
δφζεθαλ. Οη καζεηέο αληηκεηψπηζαλ δπζθνιία ζηε δεκηνπξγία δηθψλ ηνπο δηαιφγσλ
αιιά μεπεξάζηεθαλ κε ηηο δηθέο καο παξεκβάζεηο θαη ηε δηθή καο θαζνδήγεζε. Σέινο,
νη καζεηέο έδεημαλ έληνλν ελζνπζηαζκφ θαηά ηε δξακαηνπνίεζε ησλ δηαιφγσλ.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη: Εεξβάθε Αηθαηεξίλε-καξάγδα
Σδαγθαξάθεο Μίλσαο
Αιακπάλνπ Βαζηιηθή
(Όιεο νη ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΜΠΗΑ. «Σν ραιαζκέλν ξνιόη»
Παηρλίδη ξόισλ (win-win)
ήκεξα ν Γηψξγνο ήξζε ζην ζρνιείν θνξψληαο ην νινθαίλνπξην θφθθηλν ξνιφη ηνπ. Ο
Γηάλλεο ηνπ δεηά λα ην θνξέζεη γηα ιίγν. Άζειά ηνπ βξέρεη ην ξνιφη ην νπνίν (πξνο ζηηγκήλ)
ζηακαηά λα δνπιεχεη. Ο Γηψξγνο βιέπεη ην ξνιφη ηνπ θαη βάδεη ηα θιάκαηα.
Γηώξγνο: Ση ηνπ έθαλεο θαη δελ δνπιεύεη;
Γηάλλεο: Έπιπλα ηα ρέξηα κνπ. . . Μεξηθέο ζηαγόλεο έπεζαλ επάλσ. . . Σίπνηα άιιν. . .
Γηώξγνο: Δίκαη ζίγνπξνο πσο είλαη αδηάβξνρν. Ζ λνλά κνπ δελ ζα κνπ αγνξάδε θάηη θαθό.
Γηάλλεο: Κνίηα! Σν ξνιόη δνπιεύεη μαλά! Οπθ! Μνπ 'θπγε έλα βάξνο. . .
Γηώξγνο: Δκέλα λα δεηο!

Παηρλίδηα Ρόισλ (lose- win)
Ζ δαζθάια ηεο ηάμεο δίλεη ηα θιεηδηά ζηελ 'Αλλα-Μαξία ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο ηα δίλεη ζην
Γηψξγν γηα λα πάεη λα πάξεη ην θνιαηζηφ ηνπ. Ο Γηψξγνο ράλεη ηα θιεηδηά. . . Σφηε ε ΆλλαΜαξία. . .
–
Πνπ είλαη ηα θιεηδηά Γηώξγν;
–
Κάπνπ ηα άθηζα. Γε ζπκάκαη όκσο!
–
Σν θαιό πνπ ζνπ ζέισ λα ηα βξεηο πξσηνύ ρηππήζεη ην θνπδνύλη. Ση ζα πσ ζηελ
θπξία!
–
Με ζηελαρσξηέζαη! Θα ηα βξνύκε! Άιινζηε ε θαζαξίζηξηα έρεη θιεηδηά γηα όιεο ηηο
ηάμεηο ηνπ ζρνιείνπ. Ζξέκεζε. . .
Παηρλίδηα Ρόισλ (lose- lose)
ην ζρνιηθφ πξσηάζιεκα πνδνζθαίξνπ ε νκάδα ηνπ ζρνιείνπ απνθιείεηαη εμαηηίαο ηνπ
ηέιηνπ, ν νπνίνο έθαλε απηνγθφι. Ο Μαλψιεο, αξρεγφο ηεο νκάδαο εμνξγίδεηαη θαη. . .
–
Καιά κάηηα δελ έρεηο; Πνπ θνηηάο; Ση πάζα ήηαλ απηή; Δζύ θηεο πνπ ράζακε. . .
–
Γηαηί; Δζύ παίδεηο θαιύηεξα;
–
Φπζηθά! Δίκαη αξρεγόο θαη ζα ζε βγάισ από ηελ νκάδα λα κάζεηο.
–
Γε κε λνηάδεη. . . θη εγώ ζηα γελέζιηά κνπ δε ζε θαιώ. . .

Πνξεία – Αμηνιόγεζε
Σν παηρλίδη ξφισλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πινπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο.
Αξρηθά, ζπδεηήζακε γηα ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη ή δελ
πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε, δψζακε δηάθνξα παξαδείγκαηα θαη ηα αμηνινγήζακε.
Δμήγεζα ζηα παηδηά ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα
δηαθσλία/ζπδήηεζε, αλάινγα κε ην πψο ζα κηιήζεη ή ζα ζπκπεξηθεξζεί ν θαζέλαο απφ ηνπ
ζπκκεηέρνληεο. Αθνχ νινθιεξψζεθε απηφ ην ζηάδην, ρσξηζηήθακε ζε ηξεηο νκάδεο. Σν
θείκελν δηαβάζηεθε κεγαιφθσλα θαη νη νκάδεο αλέιαβαλ δξάζε.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Αλδξνπιάθε Θενλύκθε (Α Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΟΜΠΗΑ. «Έλα ρακέλν θξίζηκν γθνι, κηα
απνρώξεζε από ην παηρλίδη θαη ε βξύζε»
ΔΝΑΡΗΟ
ε έλα αγψλα πνδνζθαίξνπ, ράλεηε έλα θξίζηκν γθνι γηα ηελ νκάδα ηνπ ζρνιείνπ καο,
θαη…

Lose/lose
-Γηαηί ην έραζεο;
-Γηαηί έηζη ήζεια. Κη εζχ έρεηο ράζεη πνιιά γθνι φκσο.
-Γελ ην έθαλε επίηεδεο!
-Ναη θαιά καο έπεηζεο…
Σφηε πηάλνληαη ζηα ρέξηα θαη επεκβαίλεη ε δαζθάια, ε νπνία ηηκσξεί θαη ηνπο δχν.

Win/win
-Γελ πεηξάδεη! Σελ άιιε θνξά!
-Μα δελ ην ήζεια. Αλ είλαη ζα μαλαπξνζπαζήζνπκε!
-Ναη! Θα ζε βνεζήζσ θη εγψ! Θα ζνπ ζηξψλσ κπαιηέο.
-Χξαία! Πάκε καδί! Γπλαηά!

Win/lose
-Μα είζαη ζνβαξφο; Έραζεο έλα ηέηνην γθνι;
-Δ! Ση λα θάλσ θη εγψ; Έθαλα κηα πξνζπάζεηα!
-Διπίδσ ηελ άιιε θνξά λα ηα θαηαθέξεηο θαιχηεξα…. !
-Αλ κε βνεζήζεηο κπνξεί θαη λα ηα θαηαθέξνπκε!
-Δληάμεη! πγλψκε πνπ ζνπ θψλαμα! ινη καδί κπνξνχκε λα θάλνπκε πνιιά πξάγκαηα!
ΔΝΑΡΗΟ
ην δηάιιεηκα ηνπ ζρνιείνπ, εθεί πνπ παίδνπλ ηα παηδηά, θάπνην παηδάθη ζέιεη λα
ζηακαηήζεη αιιά θαη λα βγεη θαη άιιν έλα παηδί πνπ θάλνπλ πνιχ παξέα. Σφηε…
Lose/lose
-Δγψ δε ζέισ λα παίμσ άιιν!
-Μα έια λα παίμεηο καδί καο!
-ρη δελ ζέισ!
-Ναη! Έια!
-Δίπα φρη! Γελ θαηαιαβαίλεηο ξε;
-Δκέλα είπεο ξε; Σψξα ζα δεηο…
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Κάπνπ εθεί πηάλνληαη ζηα ρέξηα θαη ε δαζθάια ηνπο ρσξίδεη.
Win/win
-Δγψ ζα μεθνπξαζηψ γηα 2 ιεπηά.
-Ναη θαιή ηδέα! Λέσ λα μεθνπξαζηψ θη εγψ ιηγάθη! (Μεηά απφ κηθξή παχζε) Γελ είλαη
δίθαην φκσο λα παξαηήζνπκε ην παηρλίδη ζηε κέζε!
-Πνηνο ζνπ είπε πσο ζα ην παξαηήζσ; Απιά ζα μεθνπξαζηψ ιηγάθη!
-Να ζνπ πσ θάηη πνπ πξφζεμα; Μα ηα ιφγηα πεξλά ε ψξα θαη μεθνπξαδφκαζηε! Πάκε
πίζσ ζην παηρλίδη;
-Ναη! Πάκε!
Win/lose
-Απηφ ην παηρλίδη δε κνπ αξέζεη! Έια καδί κνπ λα παίμνπκε θάηη άιιν!
-Γε ζέισ, γηαηί εκέλα κνπ αξέζεη απηφ ην παηρλίδη θαη δελ είλαη ζσζηφ λα ην ραιάζνπκε
θαη λα ηνπο αθήζνπκε ζηε κέζε.
-Δληάμεη! Γίθην έρεηο! Πάκε λα ηειεηψζνπκε ην παηρλίδη θαη παίδνπκε κεηά απηφ πνπ κανπ
αξέζεη!
ΔΝΑΡΗΟ
Γχν καζεηέο πάλε ζηε βξχζε ηεο απιήο λα πηνχλε λεξφ. Σφηε ν έλαο καζεηήο βξέρεη ηνλ
άιιν θαη…
Win/win
-Αααα!!! Μ‟ έβξεμεο!
-πγλψκε- ζπγλψκε!
-Γελ πεηξάδεη! Νεξφ είλαη! Θα ζηεγλψζεη! Καινθαίξη είλαη!
-Γελ ην ήζεια!
-Γελ ην έθαλεο επίηεδεο.
-Πάκε λα παίμνπκε ηψξα;
-Φχγακε!!!
Lose/lose
-Μ‟ έβξεμεο!
-Σν μέξσ!!! Δπίηεδεο ην „θαλα!
-Δπίηεδεο; Σψξα ζα δεηο!
Βξέρεη θη ν δεχηεξνο ηνλ πξψην θη αξρίδεη ν θαπγάο. Κάπνπ εθεί επεκβαίλεη θη ν
δάζθαινο θαη εξεκεί ηα πξάγκαηα.

Win/lose
-Αρα! ‟ έβξεμα!
-Υαραρα…! (εηξσληθά) Αλ ζ‟ έβξερα εγψ; Θα ζνπ άξεζε;
-ρη! Γε ζα κ‟ άξεζε θαζφινπ!
-Σφηε εζχ γηαηί ην έθαλεο;
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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-Έρεηο δίθην! Ήηαλ ιάζνο κνπ! Γε ζα ην μαλαθάλσ! πγλψκε!
-Μπξάβν! Απηφ είλαη ην ζσζηφ.
Πνξεία – Αμηνιόγεζε
Σν παηρλίδη ξφισλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πινπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο.
Αξρηθά, ζπδεηήζακε γηα ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη ή δελ
πξέπεη λα ζπκπεξηθεξφκαζηε, δψζακε δηάθνξα παξαδείγκαηα θαη ηα αμηνινγήζακε.
Δμήγεζα ζηα παηδηά ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα
δηαθσλία/ζπδήηεζε, αλάινγα κε ην πψο ζα κηιήζεη ή ζα ζπκπεξηθεξζεί ν θαζέλαο απφ
ηνπ ζπκκεηέρνληεο.
Αθνχ νινθιεξψζεθε απηφ ην ζηάδην, δφζεθαλ ηξία ζελάξηα πνπ ζην θαζέλα
έγηλαλ ηξεηο νκάδεο, ζπλνιηθά 9 νκάδεο ησλ 2 αηφκσλ.

Σν θείκελν δηαβάζηεθε

κεγαιφθσλα θαη νη νκάδεο αλέιαβαλ δξάζε.

Γεληθά
Θεσξνχκε φηη ήηαλ κηα πνιχ πεηπρεκέλε εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζία, γηαηί ηα παηδηά
ζε κηα ήξεκε ςπρνινγηθή θάζε παξαθνινχζεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πσο αληηδξά θάησ
απφ ζπλζήθεο πίεζεο. Δπίζεο, ήηαλ έλαο λένο ηξφπνο εξγαζίαο, ν νπνίνο ηνπο θέληξηζε
ην ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεζαλ ηα κέγηζηα. Θα ήζεια λα ηνλίζσ, φηη παξφιν πνπ ηελ
δηδαζθαιία ηελ πξαγκαηνπνηήζακε ηηο ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο ηα παηδηά ήηαλ γεκάηα
κε ελέξγεηα θαη φξεμε

Τπεύζπλε Γαζθάια: Κεζζνπδάθε Βαζηιηθή (Β ηάμε)

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΔΣΡΟΚΔΦΑΛΗΟΤ. «Μηα κπάια γηα 5 ηάμεηο»
ΔΝΑΡΗΟ
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Υηππά ην θνπδνχλη γηα δηάιεηκκα. Τπάξρεη κφλν κία κπάια. Σε δηεθδηθνχλ θάζε θνξά
κηα νκάδα παηδηψλ κηθξψλ ηάμεσλ (Α, Β΄, Γ΄) γηα λα παίμνπλ κήια θαη κηα νκάδα παηδηψλ
κεγάισλ ηάμεσλ (Δ΄, η΄) γηα λα παίμνπλ πνδφζθαηξν.
Lose – lose
Μεγάια παηδηά: Αθήζηε ηε κπάια!
Μηθξά παηδηά: Δκείο ηελ πήξακε πξψηνη. Να θχγεηε!
Μεγάια παηδηά: Γε θεχγνπκε. Γψζηε καο ηε κπάια αιιηψο ζα ζαο δείξνπκε!
Μηθξά παηδηά: Δκείο κπνξνχκε λα παίμνπκε θαιχηεξα απφ εζάο.
Μεγάια παηδηά: Καη πνηνο ην ιέεη απηφ; Σν πνδφζθαηξν είλαη πνιχ θαιχηεξν απφ ηα
κήια.
Μηθξά παηδηά; Σα κήια είλαη πην σξαία. Αλ δελ ζαο αξέζεη, ζεθσζείηε λα θχγεηε!
Μεγάια παηδηά: Γηαηί λα θχγνπκε; Δίκαζηε κεγαιχηεξνη θαη ζα ζαο δείξνπκε. (ηνπ δίλεη
κηα θινηζηά)
Μηθξά παηδηά: Αθνχ ην ζέιεηε ζα αξρίζεη ν πφιεκνο. (φινη καδί κπνπληέο θαη θινηζηέο)
Μεγάια παηδηά: Δίκαη ζπκσκέλε. Γψζε κνπ ηε κπάια!
Μηθξά παηδηά: Θα πάσ θαη ζα ην πσ ζηνλ θχξην.
Μεγάια παηδηά: Ση ζα κνπ θάλεη ξε ν θχξηνο; Δγψ έρσ αδειθνχο, μαδέξθηα, ζείνπο,
ζπγγελείο… φινο ν θφζκνο έρεη ζπγγέλεηα καδί κνπ!
(Ζ νκάδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ εηδνπνηεί ηνλ εθεκεξεχνληα δάζθαιν αιιά σζηφζν
ρηππάεη ην θνπδνχλη γηα κέζα θαη ν θαβγάο ηειεηψλεη εθεί.)
Lose – win
Μεγάια παηδηά: Φέξηε καο ηε κπάια γηαηί ζέινπκε λα παίμνπκε πνδφζθαηξν!
Μηθξά παηδηά: Μα γηαηί; Δκείο παίδακε ηψξα κήια.
Μεγάια παηδηά: Καη εκάο ηη καο λνηάδεη;
Μηθξά παηδηά: Υζεο είραηε εζείο ηελ κπάια θαη παίμαηε φια ηα δηαιείκκαηα!
Μεγάια παηδηά: Ναη, αιιά εκείο θάλνπκε πξνπφλεζε γηα ηνπο ζρνιηθνχο αγψλεο!
Μηθξά παηδηά: Απηφ δελ είλαη δίθαην! Δπεηδή εκείο είκαζηε κηθξνί θαη εζείο κεγάινη θαη
δπλαηνί πεξλάεη φιν ην δηθφ ζαο.
Μεγάια παηδηά: Κη εζείο φηαλ κεγαιψζεηε, ζα θάλεηε ην ίδην ζηα κηθξά! Φέξηε καο ηε
κπάια θαη παίμηε άιιν παηρλίδη!
Μηθξά παηδηά: Καιά, αιιά λα μέξεηε φηη δελ είλαη δίθαην.
Win – win
Μεγάια παηδηά: Θα καο δψζεηε ηε κπάια παξαθαιψ λα παίμνπκε πνδφζθαηξν;
Μηθξά παηδηά: ρη, δε ζαο ηε δίλνπκε γηαηί ηψξα παίδνπκε εκείο κήια!
Μεγάια παηδηά: Ναη αιιά εζείο φκσο παίδαηε φια ηα δηαιείκκαηα θαη είλαη άδηθν απηφ!
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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Μηθξά παηδηά: Κη εζείο φκσο ηελ είραηε φιε ηε κέξα ρζεο.
Μεγάια παηδηά: Πξέπεη λα καο ηε δψζεηε! Δμάιινπ εκείο είκαζηε κεγαιχηεξνη θαη δε
ζα είκαζηε εδψ ηνπ ρξφλνπ γηα λα παίδνπκε.
Μηθξά παηδηά:
Καη ηη πσο είζηε κεγαιχηεξνη; Οη κεγάινη πξέπεη λα είλαη πην
ππνρσξεηηθνί απέλαληη ζηνπο κηθξνχο. .
Μεγάια παηδηά: Διάηε, ειάηε παηδηά γξήγνξα! Αξρίδσ θαη αλεζπρψ. Πεξλάεη ε ψξα
θαη δε ζα πξνιάβνπκε λα παίμνπκε! Πξέπεη λα βξνχκε κηα ιχζε άκεζα.
Μηθξά παηδηά: Χξαία! Δγψ πξνηείλσ λα παίμνπκε απηφ ην δηάιεηκκα φινη καδί κήια θαη
ην άιιν φινη καδί πνδφζθαηξν.
Μεγάια παηδηά: Μπξάβν, θαιή ηδέα! Έηζη ζα είλαη κεγαιχηεξεο νη νκάδεο θαη ζα έρεη
πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ ην παηρλίδη!
Μηθξά παηδηά: Πάκε ινηπφλ θαη αλ καο αξέζεη ζα ην θάλνπκε έηζη θάζε δηάιεηκκα θαη δε
ζα ράλνπκε ρξφλν κε ηζαθσκνχο!
Μεγάια παηδηά: Ναη, λαη πάκε!
Πνξεία - Παξαηεξήζεηο – Αμηνιόγεζε
Σν παηρλίδη ξφισλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δχν θάζεηο.
Αξρηθά ζπδεηήζακε κε ηα παηδηά παξαδεηγκαηηδφκελνη απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπγθξνχζεηο
θαη ηζαθσκνχο πνπ έρνπλ ζηα δηαιείκκαηα. Μηιήζακε γηα ηνλ ηξφπν πνπ πξέπεη λα
δηαρεηξηδφκαζηε ηηο δχζθνιεο απηέο θαηαζηάζεηο θαη πψο λα παίξλνπκε ηηο ζσζηέο
απνθάζεηο. ε απηή ηε θάζε γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε ζεσξία ρξεζηκνπνηήζακε ηηο
θαξηέιεο κε ηηο θαηζνχιεο πνπ είρακε ζηε δηάζεζή καο θαη δεηήζακε απφ ηα παηδηά λα
εθθξάζνπλ ην θάζε ζπλαίζζεκα θάλνληαο παληνκίκα.
ε δεχηεξε θάζε δψζακε ην ζελάξην ζηα παηδηά θαη εμεγήζακε ηνλ ηξφπν
δηεμαγσγήο ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ. Μνηξάζακε ηα παηδηά ζε ηξεηο αλνκνηνγελείο νκάδεο
θαη δψζακε ηελ έθβαζε πνπ ζα έπξεπε λα έρεη θάζε ζπδήηεζε – δηαθσλία ηνπο. Σν
ζελάξην ήηαλ πνιχ νηθείν ζηα παηδηά θαη νη ηδέεο ηνπο πνιιέο. Σα παηδηά αθνχ
ζπδήηεζαλ κεηαμχ ηνπο έγξαςαλ ηνπο δηαιφγνπο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο
δξακαηνπνίεζαλ. ην ηέινο αθνινχζεζε κία ζπδήηεζε κε φια ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ
ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα επηρεηξήκαηά ηνπο. Απνθάζηζαλ γηα ηελ πην ζσζηή θαη
επηζπκεηή έθβαζε θαζψο θαη ην πψο ην πεηπραίλνπκε απηφ.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζρφιηά ηνπο γηα ηελ 1ε νκάδα (Lose – lose) ήηαλ:
 Κακία νκάδα δελ είρε δίθην.
 Έπξεπε λα πεξηκέλνπλ λα παίμνπλ πξψηα νη κηθξνί θη έπεηηα νη κεγάινη.
Σα ζρφιηα ησλ παηδηψλ γηα ηε δεύηεξε νκάδα (lose – win) ήηαλ:
 Γελ ήηαλ ζσζηή απηή ε ζπκπεξηθνξά γηαηί λίθεζε ε δχλακε (κεγαιφζσκα
παηδηά)
 Πξέπεη λα ζεβφκαζηε, λα κνηξαδφκαζηε ηα πάληα. Άιισζηε φινη έρνπκε ίζα
δηθαηψκαηα.
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Σέινο γηα ηελ ηξίηε νκάδα (win – win) ηα παηδηά ζρνιίαζαλ:
 Σν απνηέιεζκα καο άξεζε γηαηί ηα παηδηά ζπκθηιηψζεθαλ θαη θαηάθεξαλ λα
παίμνπλ φινη καδί ηα παηρλίδηα.
 Μνηξάζηεθαλ ηελ κπάια, κίιεζαλ κεηαμχ ηνπο φκνξθα θαη επγεληθά, έθαλαλ
ζπδήηεζε θαη έιπζαλ ην πξφβιεκα.
Αθνχ ζπκθψλεζαλ φια φηη ε πην ζσζηή ιχζε ζην πξφβιεκα δφζεθε απφ ηελ
ηξίηε νκάδα (win – win) πξφηεηλαλ ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα εξεκνχκε
θάλνληαο πξάγκαηα πνπ καο ραιαξψλνπλ. Λχζεηο κπνξνχλ λα δνζνχλ εθφζνλ θαη νη
δχν πιεπξέο είλαη ήξεκεο θαη δηαηεζεηκέλεο λα ζπδεηήζνπλ. Σα παηδηά πξφηεηλαλ ηνπο
εμήο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξψ λα εξεκήζσ:
 Αξρίδσ λα κεηξάσ αξγά απφ κέζα κνπ.
 Αθνχσ κνπζηθή απαιή, ήξεκε ή ηξαγνπδάσ ην αγαπεκέλν κνπ ηξαγνχδη.
 Εσγξαθίδσ θάηη.
 Φεχγσ καθξηά θαη πεξπαηάσ γηα ιίγν ζηελ απιή.
 Γξάθσ ζην εκεξνιφγηφ κνπ γηα φηη κε απαζρνιεί.
 Μνηξάδνκαη κε θάπνηνλ ην πξφβιεκά κνπ.
 Παίξλσ κηα βαζηά αλάζα.
 Εεηάσ απφ θάπνηνλ λα κε ρατδέςεη ιίγν γηα λα εξεκήζσ.
 Εεηάσ βνήζεηα απφ ηνλ εθεκεξεχνληα.
 Κάλσ νηηδήπνηε κε δηαζθεδάδεη γηα λα μεραζηψ θαη λα εξεκήζσ.
ε γεληθέο γξακκέο ήηαλ κηα επηηπρεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία δηφηη ηα παηδηά
κέζα απφ έλα πνιχ νηθείν ζέκα – πξφβιεκα είδαλ ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθθάλζεηο θαη
πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηελ πην ζσζηή θαη δίθαηε. Σφζν ηα κεγάια παηδηά φζν θαη ηα
κηθξά κπήθαλ ζηε ζέζε ησλ άιισλ θαη βίσζαλ ηη ζεκαίλεη ζσζηφ θαη ηη ιάζνο.
Καηάιαβαλ πνηεο ζπκπεξηθνξέο νδεγνχλ ζε ζσζηά θαη δίθαηα απνηειέζκαηα θαη πνηεο
νδεγνχλ ζε θαβγάδεο θαη πξνβιήκαηα.

Τπεύζπλνη Δθπαηδεπηηθνί: αββάθεο Αιέθνο, Κνθαξάθε Δπαγγειία,
Γαβξηδάθε Εακπία, Γακηαλάθε Αληηγόλε,
Νηξεηάθεο Μαλώιεο
(Σάμεηο Α, Β΄, Γ΄, Δ΄, η΄)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΠΑΡΗΑΝΧΝ. «πγθξνύζε κεηά ην ηέινο ηνπ
αγώλα πνδνζθαίξνπ»
ελάξην
ην ζρνιείν καο θάζε κέξα κηα ηάμε κπνξεί λα έρεη ηελ κπάια ηα δηαιείκκαηα θαη λα
παίδεη δηάθνξα παηρλίδηα. Οη καζεηέο ζπλήζσο πξνηηκνχλ ην πνδφζθαηξν. Μηα κέξα
ζην ηέινο ηνπ αγψλα, νη αληίπαιεο νκάδεο ζπγθξνχζηεθαλ θη άξρηζαλ λα ινγνκαρνχλ
κεηαμχ ηνπο, επεηδή νη ληθεηέο θνξφηδεπαλ θαη κηινχζαλ απαμησηηθά ζηνπο εηηεκέλνπο.
Τπόζεζε lose/lose
ΝΗΚΖΣΔ: Υάζαηε! Πάληα ρακέλνη είζηε εζείο!
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Δκείο ζα θεξδίδακε ηνλ αγψλα αλ δελ θάλαηε ηφζεο δαβνιηέο ζην
παηρλίδη.
ΝΗΚΖΣΔ: Γελ θάλακε θακηά δαβνιηά, παίμακε ηίκηα.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Ναη θαιά, ζπλέρεηα πεηνχζαηε ηελ κπάια έμσ ψζηε λα ράλνπκε ρξφλν
εκείο.
ΝΗΚΖΣΔ: Έκείο θηαίκε πνπ είραηε αιινχ ην κπαιφ ζαο;
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ:
Δκείο θαιά παίμακε, εζείο δελ αθνινπζήζαηε ηνπο θαλφλεο ηνπ
παηρληδηνχ.
ΝΗΚΖΣΔ: Ση ιέηε; Ο ηεξκαηνθχιαθάο ζαο πνπ είλαη άζρεηνο κε ην πνδφζθαηξν, έθαγε
φια ηα γθνι.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Γελ είζηε άμηνη αληίπαινη. Γελ μαλαπαίδνπκε καδί ζαο.
ΝΗΚΖΣΔ: Οχηε εκείο ζέινπκε λα μαλαπαίμνπκε καδί ζαο. Γε ζα μαλαθέξνπκε κπάια
ζην ζρνιείν.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Μαθάξη λ‟ απαγνξεπηεί ε κπάια ηα δηαιείκκαηα.
Τπόζεζε win/lose
ΝΗΚΖΣΔ: Υα ρα ρα! Δίζηε άζρεηνη κε ην πνδφζθαηξν. .
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Κη εζείο είζηε δαβνιηάξεδεο. Γελ θεξδίζαηε κε ηελ αμία ζαο.
ΝΗΚΖΣΔ: Δίκαζηε θαιχηεξνη απφ ζαο θαη γη‟ απηφ θεξδίζακε.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: πλέρεηα θάλαηε θάνπι, αιιά δελ ηα παξαδερφζαζηαλ.
ΝΗΚΖΣΔ: Ξέξνπκε λα παίδνπκε θαιφ πνδφζθαηξν θη απηφ θάλεθε ζην παηγλίδη.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Γελ ήηαλ ε ηπρεξή καο κέξα θαη γη‟ απηφ ράζακε.
ΝΗΚΖΣΔ: Γηαηί δε ιέηε θαιχηεξα φηη δελ κπνξνχζαηε λα ζχξεηε ηα πφδηα ζαο;
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Αθνχ ζπλερίδεηε λα καο θνξντδεχεηε, ζα ζαο πάκε ακέζσο ζην δηεπζπληή
θαη είλαη ζίγνπξν φηη ζα ζαο ηηκσξήζεη γηα ηνλ ηξφπν πνπ καο θέξεζηε. Υα! αο θφπεθε
ακέζσο ην γέιην ε;
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Τπόζεζε win/win
NIKHTE: Οπνπνπ, είζηε άζρεηνη κηα λίθε δελ κπνξείηε λα πάξεηε! Γελ είζηε άμηνη έλα
γθνι λα βάιεηε.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ:
Μπνξεί λα κελ ηα θαηαθέξακε ζήκεξα, αιιά ζεκαζία έρεη φηη
πξνζπαζήζακε…
ΝΗΚΖΣΔ: Α λαη; Γηα καο ζεκαζία έρεη ε λίθε θαη λα δείηε φηη πάληα εκείο ζα είκαζηε νη
ληθεηέο.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Μελ είζηε ηφζν ζίγνπξνη. . Ζ ηχρε δε ζα‟ λαη πάληα κε ην κέξνο ζαο.
ΝΗΚΖΣΔ: Γελ είλαη ζέκα ηχρεο αιιά είκαζηε θαιχηεξνη.
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Έρεηε θαηαιάβεη ηη θάλνπκε ηφζε ψξα; Σζαθσλφκαζηε γηα έλα παηρλίδη.
ΝΗΚΖΣΔ: Έρεηε δίθην. Έλα παηρλίδη ήηαλ. Γελ αμίδεη λα καιψλνπκε γη‟ απηφ.
πγγλψκε πνπ ζαο θνξντδέςακε. .
ΖΣΣΖΜΔΝΟΗ: Δληάμεη, θίινη, μαλαπαίδνπκε ην επφκελν δηάιεηκκα.

Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ παηδηώλ θαη ε απνηίκεζε ηεο καζεζηαθήο
δηαδηθαζίαο γηα ηε ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ.

- Ο δηάινγνο

(lose/lose) μεθηλά κε εηξσλεία ζε βάξνο ηεο εηηεκέλεο νκάδαο, ε νπνία πξνζπαζεί λα
ακπλζεί θαη λα ππεξαζπηζηεί ηνλ εαπηφ ηεο, αληηπαξαβάιινληαο ηα δηθά ηεο
επηρεηξήκαηα. Έηζη ε αξρηθή αληηπαξάζεζε επηκεθχλεηαη νμχλνληαο ηα πλεχκαηα θαη
θαιιηεξγψληαο ηελ ερζξφηεηα, αθνχ ε κηα νκάδα απαμηψλεη ηελ άιιε, ξίρλεη ν έλαο ην
θηαίμηκν ζηνλ άιιν, αιιεινθαηεγνξνχληαη θαη αιιεινηαπεηλψλνληαη.
Οη καζεηέο πνπ επηρείξεζαλ ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε απηφλ ηνλ ηξφπν,
βίσζαλ ζπλήζε ζπλαηζζήκαηα.

Έλησζαλ καηαίσζε, απνγνήηεπζε, απνζάξξπλζε,

πξνζβνιή, ζπκφ, ελδερνκέλσο δήιηα ή κίζνο θαη γεληθά ζπλαηζζεκαηηθή έληαζε.
πλεηδεηνπνίεζαλ ινηπφλ πφζν άζρεκα επηδξνχλ κέζα ηνπο ηα αξλεηηθά απηά
ζπλαηζζήκαηα θαη εξκήλεπζαλ γηαηί δελ κπνξνχλ λα απνιαχζνπλ ηε ραξά ηνπ
παηρληδηνχ.
-

Οη καζεηέο πνπ δηαρεηξίζηεθαλ ηε ζχγθξνπζή ηνπο κε ηνλ ηξφπν (win/lose),
αληηιήθζεθαλ,

φπσο θαη νη πξνεγνχκελνη, lose/lose, φηη ε λίθε δε ζπλνδεχεηαη

απαξαίηεηα απφ ηθαλνπνίεζε. Ζ λίθε ζπλεπάγεηαη ελζνπζηαζκφ φηαλ είλαη απνδεθηή θαη
αλαγλσξίζηκε απ‟ φινπο. Άξα ε αμία δε βξίζθεηαη ζηε ζέζε «ληθεηήο ή εηηεκέλνο»,
αιιά ζηνλ ηξφπν πνπ ν θαζέλαο δηαρεηξίδεηαη ηε λίθε ή ηελ ήηηα.
-

Τπφζεζε (win/win).

Δλψ ν δηάινγνο κεηαμχ ησλ παηθηψλ μεθηλά κε εηξσλεία θαη

αληηπαξάζεζε, ιήγεη κε ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ παηρληδηνχ.
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εκαληηθφ ξφιν δηαδξακάηηζε ε δηαιιαθηηθή θαη ζπκθηιησηηθή ζηάζε πνπ ηήξεζε ε κηα
απφ ηηο δπν νκάδεο ε νπνία δελ άθεζε πεξηζψξηα γηα ππξνδφηεζε θαπγά. Δπίζεο ε
παξαδνρή ηεο νκάδαο ησλ ληθεηψλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηεο ήηαλ απαξάδεθηε απέλαληη
ζηνπο εηηεκέλνπο, ζπλέβαιε ζηελ εμνκάιπλζε ηεο αξρηθήο αληηπαξάζεζεο. Δμαηηίαο
ινηπφλ ηεο ζηάζεο ηεο κηαο νκάδαο, παξαηεξείηαη αιιαγή θαη ζηε ζηάζε ηεο άιιεο. Ο
ιφγνο κπνξεί λα θαιιηεξγήζεη ηελ αιιαγή. Πξέπεη φκσο λα είλαη ν θαηάιιεινο ιφγνο,
λα είλαη ζπλαηλεηηθφο-πεξηγξαθηθφο θαη φρη επηθξηηηθφο.

Έρνληαο δηαπξαγκαηεπηεί νη

καζεηέο ηελ εηθνληθή απηή, πιελ ζπλήζε αληηπαξάζεζε κε ηνλ ηξφπν win/win,
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηηο φπνηεο δηαθνξέο ηνπο εηξεληθά, ρσξίο λα
ραιάζνπλ ηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, ρσξίο πηθξία, απνγνήηεπζε ή καηαίσζε, αιιά
ληψζνληαο εζηθή ηθαλνπνίεζε θαη αλαθνχθηζε, πξνάγνληαο ηελ αξκνληθή ζπλχπαξμή
ηνπο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ηα παηδηά δηδάρηεθαλ λ‟ αλαγλσξίδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα
ηα δηθά ηνπο θαη ησλ άιισλ, αιιά πήξαλ θαη θάπνηα θνηλσληθά καζήκαηα πνπ ειπίδνπκε
λα ηα βνεζήζνπλ ψζηε λ‟ αιιάμνπλ ζηάζε θαη ζπκπεξηθνξά ζηελ επίιπζε ησλ
ζπγθξνχζεψλ ηνπο, θαζνδεγψληαο ηα λα πηνζεηήζνπλ έλα πην δηαιιαθηηθφ δξφκν, λα
θαιιηεξγήζνπλ ηνλ απηνέιεγρν θαη ηελ ελζπλαίζζεζε. (Ζ θαηαλφεζε ηνπ εζσηεξηθνχ
θφζκνπ ηνπ άιινπ θαη ε απνδνρή ρσξίο φξνπο ηεο ςπρηθήο ηνπ θαηάζηαζεο). Σέινο γηα
θαιχηεξε επηθνηλσλία, πξέπεη λα κάζνπκε ζηνπο καζεηέο λα βιέπνπλ ηνπο άιινπο κε
ζπκπάζεηα θαη θαη΄ επέθηαζε κε ζπκπφλνηα. (Έλα αιηξνπηζηηθφ έλζηηθην πνπ καο σζεί
λα κελ αθήλνπκε ηνπο άιινπο λα ππνθέξνπλ).

Τπεύζπλνη Γάζθαινη:

Σζηθλάθε νθία – Σδεθάθε Φσηεηλή (Α), Κνπξηηθάθε

Μαξία [ πνι/ζηήο]- Σδάλνπ Διέλε (Β΄), νύξια Διέλε –ηνγηόγινπ Ησάλλεο (Γ΄),
Παηάθε νθία (Γ΄), Οξθαλνπδάθε Μαξία – Μαξηδάθε ηαπξνύια (Δ΄), Γηαρλάθεο
Δκκαλνπήι (Σ΄) Γηαζαθάθε Υαξηησκέλε (Οιoήκεξν.)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΣΤΜΠΑΚΗΟΤ. «Πνηόο ζα κείλεη ζην ζαιόλη;»
ΔΝΑΡΗΟ
Ο Νίθνο πεγαίλεη ζηελ Δ‟ Γεκνηηθνχ. Γπζθνιεχεηαη ζηα Μαζεκαηηθά θαη πξφθεηηαη λα γξάςεη
δηαγψληζκα ηελ επφκελε κέξα. Δλψ θάζεηαη ζην ζαιφλη γηα λα κειεηήζεη ιχλνληαο πξνβιήκαηα,
επηζηξέθεη ζην ζπίηη ε κηθξφηεξε αδεξθή ηνπ, ε Μαξία. Ζ Μαξία, πνπ πεγαίλεη ζηε Β‟ δεκνηηθνχ, ζέιεη
θη εθείλε λα θαζίζεη ζην ζαιφλη γηα λα θάλεη πξφβα ην ηξαγνχδη ηεο γηα ηε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ.
Πεγαίλεη ζην ζηεξενθσληθφ, βάδεη κνπζηθή, θαη αξρίδεη λα ηξαγνπδάεη. Ο Νίθνο φκσο ζέιεη εζπρία γηα
λα δηαβάζεη. Αξρίδνπλ λα καιψλνπλ.
ΣΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
Αθνχ δφζεθε ζηνπο καζεηέο ην ζελάξην ηεο δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ, ηνπο δεηήζεθε λα
πηζαλέο ιχζεηο ηεο ζχγθξνπζεο θαη λα ηηο ηαμηλνκήζνπλ αλάινγα κε ην πνηνο επσθειείηαη απφ
Οη καζεηέο, δνπιεχνληαο ζε νκάδεο, θαηέιεμαλ ζε δηάθνξεο πξνηάζεηο, ηηο νπνίεο
ρξεζηκνπνίεζαλ γηα λα θηηάμνπλ ζελάξηα. Σα ζελάξηα απηά παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηάμε.
επηιέμακε ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά, ηα νπνία θαη παξαζέηνπκε παξαθάησ.

βξνπλ
απηέο.
έπεηηα
Δκείο

ΛΤΔΗ WIN-WIN
1. Ζ Μαξία ζα κπνξνχζε λα θνξέζεη αθνπζηηθά γηα λα κπνξεί θαη ν Νίθνο λα δηαβάζεη καζεκαηηθά.
2. Ο Νίθνο πξνηείλεη ζηε Μαξία λα βάιεη ηε κνπζηθή κεηά απφ κηα ψξα, ψζηε λα πξνιάβεη λα δηαβάζεη
θαη ζηε ζπλέρεηα λα ηε βνεζήζεη λα θάλεη πξφβα.
3. Ο Νίθνο κπνξεί λα βάιεη σηναζπίδεο θαη λα κείλεη ζην ζαιφλη, ρσξίο λα ελνριείηαη απφ ηε Μαξία.
ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΛΤΖ
Νίθνο: Μαξία, βιέπεηο φηη δηαβάδσ θαη ε κνπζηθή κε ελνριεί. Κιείζε ην ζηεξενθσληθφ ηψξα!
Μαξία: Καη γηαηί λα ην θιείζσ; Θα θάηζσ εδψ θαη ζα πξνεηνηκάζσ ην ηξαγνχδη κνπ. Αλ δε ζ‟ αξέζεη
θχγε.
Νίθνο: Βιέπεηο φηη ηα έρσ θέξεη φια εδψ θαη έρσ μεθηλήζεη ην δηάβαζκά κνπ. Να παο ζην δσκάηην ζνπ
λα θάλεηο πξφβα.
Μαξία: Γελ ην λνκίδσ! Δδψ είλαη ην ζηεξενθσληθφ θαη δελ πάσ πνπζελά. Μήπσο λα βάιεηο
σηναζπίδεο;
Νίθνο: Αλ κνπ ηηο θέξεηο… Μεηά ηξαγνχδα φζν ζεο, δε ζα κε ελνριείο…
Μαξία: Δληάμεη, πάσ γηα λα κελ ηζαθσζνχκε.
Νίθνο: ‟ επραξηζηψ…
ΛΤΔΗ WIN-LOSE (Κεξδίδεη ε Μαξία)

Ο Νίθνο καιψλεη κε ηε Μαξία, ε νπνία βάδεη ηα θιάκαηα. Έξρεηαη ε κεηέξα ηνπο θαη
ζηέιλεη ην Νίθν ζην δσκάηην ηνπ.

Ζ Μαξία δε ρακειψλεη ηε κνπζηθή, αληίζεηα ηε δπλακψλεη θαη ν Νίθνο πεγαίλεη
εθλεπξηζκέλνο ζην δσκάηην ηνπ.

Ο Νίθνο θεχγεη απφ ην ζπίηη θαη πεγαίλεη ζε έλα θίιν ηνπ γηα λα δηαβάζεη, αθήλνληαο ηε
Μαξία ζην ζαιφλη.
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ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΧΣΖ ΛΤΖ
Νίθνο: Μαξία, κελ θάηζεηο ζην ζαιφλη, ζέισ λα δηαβάζσ!
Μαξία: Κη εγψ φκσο ζέισ λα θάλσ πξφβα ην ηξαγνχδη κνπ!
Νίθνο (θσλάδνληαο): Σα καζήκαηά κνπ είλαη πην ζεκαληηθά απφ ην ηξαγνχδη ζνπ!
Μαξία: Γε θεχγσ! Μφλν εδψ κπνξψ λα θάλσ πξφβα!
Νίθνο: Φχγε, ζέισ λα δηαβάζσ!
Μαξία (θιαίγνληαο): Με κνπ θσλάδεηο, ζα ην πσ ζηε κακά!
(Έξρεηαη ε κεηέξα ηνπο)
Μαξία: Μακά, πεο ηνπ λα κε αθήζεη λα θάλσ πξφβα!
Μακά: Νίθν, πήγαηλε ζην δσκάηην ζνπ λα δηαβάζεηο. Καη κε θσλάδεηο ζηελ αδεξθή ζνπ!
Νίθνο: Καιά, θαιά, πάσ…
ΛΤΔΗ LOSE-WIN (Κεξδίδεη ν Νίθνο)

Ο Νίθνο δεηά απφ ηε Μαξία λα ηνλ αθήζεη λα δηαβάζεη θαη εθείλε ππαθνχεη ζαλ
κηθξφηεξε αδειθή.

Ζ Μαξία βάδεη δπλαηά ηε κνπζηθή, ελνριεί ηνλ παηέξα ηεο, πνπ θνηκάηαη, θη εθείλνο ηε
ζηέιλεη ζην δσκάηην ηεο.

Ζ Μαξία πεγαίλεη ζην δσκάηην ηεο, γηαηί έρνπλ πξνηεξαηφηεηα ηα καζήκαηα ηνπ Νίθνπ.

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΜΔ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΛΤΖ
Νίθνο: Μαξία, ζε παξαθαιψ, θιείζε ην ζηεξενθσληθφ θαη θάηζε ήζπρε γηαηί αχξην έρσ
δηαγψληζκα καζεκαηηθψλ θαη πξέπεη λα δηαβάζσ.
Μαξία: Κη εγψ ζέισ λα θάλσ πξφβα γηα ηε γηνξηή ηνπ ζρνιείνπ!
Νίθνο: Πην ζεκαληηθφ είλαη ην δηαγψληζκα κνπ ή ην ηξαγνχδη ζνπ;
Μαξία: Σν ηξαγνχδη κνπ!
Νίθνο: Σα καζεκαηηθά είλαη δχζθνια θαη φηαλ έξζεηο ζηε ζέζε κνπ ζα δπζθνιεχεζαη θη εζχ.
Μαξία: Μα ζέισ λα θάλσ πξφβα!
Νίθνο: Θα παο ζην δσκάηην ζνπ θαη ζα θάλεηο πξφβα αχξην. Αιιηψο ζα θσλάμσ ηε κακά θαη ζα
ηεο πσ φηη κε ελνριείο θαη δε κε αθήλεηο λα δηαβάζσ.
Μαξία: Μελ ηε θσλάμεηο, θεχγσ απφ κφλε κνπ…
ΛΤΔΗ LOSE-LOSE

Αξρίδνπλ ηνλ θαβγά. Δπεκβαίλεη ε κεηέξα θαη ηνπο ζηέιλεη ζηα δσκάηηά ηνπο.

Ο Νίθνο εθλεπξίζηεθε θαη έβγαιε απφ ηελ πξίδα ην ζηεξενθσληθφ. Ζ Μαξία ζχκσζε θαη
πέηαμε θάησ ηα ηεηξάδηα θαη ηα βηβιία ηνπ Νίθνπ. Ο παηέξαο ηνπο ζηακάηεζε ηνλ θαβγά
βάδνληαο θαη ηνπο δπν ηηκσξία.

Σζαθψλνληαη θαη θεχγνπλ θαη νη δχν απφ ην ζαιφλη λεπξηαζκέλνη.

ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΡΟΛΧΝ ΜΔ ΣΖ ΓΔΤΣΔΡΖ ΛΤΖ
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Νίθνο: Μαξία, θιείζε ην ζηεξενθσληθφ, δηαβάδσ ην δηαγψληζκα ησλ καζεκαηηθψλ.
Μαξία: Πξέπεη λα θάλσ πξφβα ην ηξαγνχδη ηεο ηειηθήο γηνξηήο.
Νίθνο: Κη εγψ πξέπεη λα δηαβάζσ γηα ην δηαγψληζκα γηαηί δπζθνιεχνκαη ζηα καζεκαηηθά.
Μαξία: Να παο ζην δσκάηην ζνπ λα δηαβάζεηο!
Νίθνο: Μαξία, πξέπεη λα κε αθνχζεηο γηαηί είκαη κεγαιχηεξνο.
Μαξία: Θα κείλσ ζην ζαιφλη!
Νίθνο: Σν βγάδσ απφ ηελ πξίδα ηψξα!
Μαξία: Με! Σψξα ζα δεηο… (ξίρλεη ηα βηβιία) Μάδεπε ηψξα ηα βηβιία ζνπ απφ θάησ!
Παηέξαο: Μα ηη γίλεηαη εδψ κέζα; Γηαηί είλαη θάησ ηα βηβιία; Καη πνηνο ηξάβεμε ηα θαιψδηα ηνπ
ζηεξενθσληθνχ; Μαδέςηε ηα φια θαη ζηα δσκάηηα ζαο γξήγνξα, λα ζθεθηείηε ηη θάλαηε!
ΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε κε ηνπο καζεηέο θάλεθε φηη ηνπο άξεζε ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν
έγηλε ε επίιπζε ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σνπο δφζεθε ε επθαηξία λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, θαζψο
ηνπο δφζεθαλ κφλν νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ζηε
ζπλέρεηα αθνχζηεθαλ κφλν νη δηθέο ηνπο απφςεηο.
Οη ιχζεηο πνπ ηνπο θάλεθαλ επθνιφηεξν λα ζθεθηνχλ ήηαλ εθείλεο πνπ επλννχζαλ κφλν ηε κηα
ή ηελ άιιε πιεπξά. Χζηφζν, νη ιχζεηο win-win ήηαλ εθείλεο πνπ ηνπο έθαλαλ λα ληψζνπλ
θαιχηεξα, γηαηί, φπσο είπαλ, «έκεηλαλ θαη νη δπν πιεπξέο επραξηζηεκέλνη».
Τπήξμαλ καζεηέο νη νπνίνη ζεψξεζαλ φηη ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ είλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί
ζηελ θαζεκεξηλφηεηα, δηφηη δελ δείρλνπλ φινη νη άλζξσπνη ηε δηάζεζε λα βξνπλ «πνιηηηζκέλεο»
ιχζεηο. Θα ήηαλ φκσο ρξήζηκε ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ δελ κπνξνχλ λα «μεθχγνπλ» νη
ζπγθξνχζεηο.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππήξμαλ θαη εθείλνη πνπ ππνζηήξημαλ φηη ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ, αλ ηνπο ηχραηλε θάηη αλάινγν. πσο
καο είπαλ: «Μαζαίλνπκε λα βξίζθνπκε κηα κέζε ιχζε» θαη «Μαζαίλνπκε ηη λα θάλνπκε φηαλ
καιψλνπκε κε άιινπο».
ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνπκε ηηο ζπγθξνχζεηο ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο πεγάδεη απφ
ηελ παηδηθή καο ειηθία. Οη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηνπο καζεηέο απνηεινχλ θνκκάηη ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο ηνπο. Μπνξεί λα θαίλνληαη αλνχζηεο ζηνπο κεγαιχηεξνπο, φκσο κέζα απφ
απηέο καζαίλνπλ λα αιιειεπηδξνχλ θαη λα δηεθδηθνχλ. Παξεκβαίλνληαο ζ‟ απηή ηε δηαδηθαζία θαη
παξέρνληαο ηα θαηάιιεια «εξγαιεία», φπσο ην δηάινγν θαη ηελ ελζπλαίζζεζε, κπνξεί λα
δηακνξθσζεί κηα γεληά λέσλ αλζξψπσλ πην ινγηθψλ θαη αλεθηηθψλ απέλαληη ζηε
δηαθνξεηηθφηεηα.
Ζ θαηάιιειε δηαπαηδαγψγεζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο ηηο απαξαίηεηεο
δεμηφηεηεο πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα ιχλνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κε ηηο νπνίεο ζα έξζνπλ
αληηκέησπνη. Σν ζρνιείν κπνξεί λα παίμεη θαζνξηζηηθφ ξφιν πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη
καζεηέο πξέπεη λα κάζνπλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο ηνπο, λα δηεθδηθνχλ ηελ
ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ ηνπο, αιιά ηαπηφρξνλα λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο θαη ηηο αλάγθεο ησλ
άιισλ.
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Θεσξνχκε, ινηπφλ, φηη ε επίιπζε ζπγθξνχζεσλ κέζα απφ παηρλίδηα ξφισλ είλαη έλαο θαιφο
ηξφπνο λα βξεζνχλ ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα ηηο αληηκεησπίζνπλ
ρσξίο λα ππάξμνπλ εληάζεηο. Ίζσο έηζη λα πεξηνξηζηνχλ θαη ηα θαηλφκελα ιεθηηθήο θαη
ζσκαηηθήο βίαο πνπ ζεκεηψλνληαη φιν θαη ζπρλφηεξα ζηα ειιεληθά ζρνιεία. Άιισζηε, ππάξρνπλ
πνιιά παξαδείγκαηα ζρνιείσλ ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνχ, πνπ έρνπλ εθαξκφζεη ηελ
ηερληθή δηαπξαγκάηεπζεο ζπζηεκαηηθά θαη έρνπλ βειηηψζεη ζεκαληηθά ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο ηνπο.

Τπεύζπλνη

Γάζθαινη:

ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ

ΥΡΗΣΗΝΑ,

ΦΡΑΓΚΗΑΓΑΚΖ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ, ΠΑΠΑΕΟΓΛΟΤ ΔΤΘΤΜΗΑ, ΚΟΤΣΔΝΣΑΚΖ ΔΗΡΖΝΖ, ΡΖΓΑΚΖ ΜΑΡΗΑ,
ΚΑΣΔΛΑ ΑΖΜΗΝΑ, ΜΑΘΗΟΤΓΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ, ΜΑΡΑΚΟΜΗΥΔΛΑΚΖ ΘΔΟΦΑΝΖ,
ΑΒΒΑΚΖ ΑΘΖΝΑ, ΓΚΑΓΚΟΤΖ ΒΑΡΒΑΡΑ, ΜΑΛΔΚΟΤ ΗΧΑΝΝΑ (Όιεο νη ηάμεηο)
ΓΗΑΝΝΑΚΑΚΖ ΦΡΑΓΚΗΚΟ (Γηεπζπληήο)
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1ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Πνηνο ζα καδέςεη ηα ζθνππίδηα
ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ».
ΔΝΑΡΗΟ
ην πιαίζην ηνπ καζήκαηνο ηεο Δπέιηθηεο Εψλεο ε δαζθάια δηαπξαγκαηεχηεθε ην
δήηεκα ησλ ζθνππηδηψλ θαη ηεο αλαθχθισζεο. Μεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, νη
καζεηέο πξφηεηλαλ ηξφπνπο γηα ην πψο ζα πξνζηαηεχζνπλ ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ ηνπο
απφ ηα πνιιά ζθνππίδηα. πκθψλεζαλ φηη ζα πεηνχλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηνπο θάδνπο
απνξξηκκάησλ θαη φηη ζα πξνηξέπνπλ θαη ηνπο ππφινηπνπο καζεηέο λα θάλνπλ ην ίδην.
Έηζη ινηπφλ, έλαο καζεηήο, ν Νίθνο, έρνληαο απηφ ζην κπαιφ ηνπ, είδε ζην δηάιεηκκα έλα
καζεηή κηαο άιιεο ηάμεο, ην Γηψξγν λα θισηζά έλα άδεην κπνπθάιη λεξνχ. Ακέζσο
πήγε θαη ηνπ έθαλε παξαηήξεζε.
Σα βαζηθά επηρεηξήκαηα ησλ νκάδσλ θαη νη πξνηάζεηο ησλ καζεηώλ γηα ην ζέκα
ππό κειέηε: Γηα λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο καζεηέο λα δνπιέςνπλ ην ζπγθεθξηκέλν
παηρλίδη ξφισλ, ηνπο δεηήζακε λα καο πεξηγξάςνπλ ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο ζπκβαίλνπλ
θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. Δπεηδή φινη νη καζεηέο, είηε ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ είηε ησλ
κεγαιχηεξσλ είραλ βηψζεη αξθεηά ηέηνηνπ είδνπο πεξηζηαηηθά, πξφηεηλαλ κηα ζεηξά απφ
ζέκαηα/ζπγθξνχζεηο κε ηα νπνία πξνηηκνχζαλ λα αζρνιεζνχλ π.ρ. πνηνο ζα πηεη
πξψηνο λεξφ ζηηο βξχζεο, φηη ράζεθε έλα αληηθείκελν θαη θάπνηνο θαηεγνξεί ην
ζπκκαζεηή ηνπ φηη ην πήξε θηι. Δπηιέμακε φκσο ην ζέκα «Πνηνο ζα καδέςεη ηα
ζθνππίδηα ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ» γηαηί πξνζθεξφηαλ λα ην δνπιέςνπλ νη καζεηέο
φισλ ησλ ηάμεσλ. ηε ζπλέρεηα εμεγήζακε ζηνπο καζεηέο φηη ζε θάζε ζχγθξνπζε, φινη
καο θαινχκαζηε λα πάξνπκε κηα απφθαζε γηα ην πψο ζα αληηδξάζνπκε. Οη καζεηέο
απφ κφλνη ηνπο πξφηεηλαλ δηάθνξεο ιχζεηο γηα ηελ έθβαζε ηεο θαηάζηαζεο/ζχγθξνπζεο,
σζηφζν νη δάζθαινη ππνβνεζνχζαλ ηνπο καζεηέο κε εξσηήζεηο φπσο αλ ε απφθαζε
πνπ ιήθζεθε ήηαλ θαιή θαη πψο ζα κπνξνχζε λα ληψζεη ην θαζέλα απφ ηα εκπιεθφκελα
παηδηά. πλνςίδνληαο ηηο πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ, νη δάζθαινη ελεκέξσζαλ ηνπο
καζεηέο φηη κηα ζχγθξνπζε/δηαθσλία κπνξεί λα ιπζεί κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο.
Σνπο εμεγήζακε φηη, φηαλ ε ζχγθξνπζε λαη κελ έρεη ιπζεί αιιά θαη νη δπν εκπιεθφκελνη
ληψζνπλ ζηελαρσξεκέλνη, ηφηε ηελ νλνκάδνπκε lose /lose ιχζε. Δάλ ν έλαο απφ ηνπο
δχν ληψζεη θαιά θαη ν άιινο άζρεκα, ηφηε ηελ νλνκάδνπκε win / lose ιχζε. Σέινο, αλ
θαη νη δχν είλαη ραξνχκελνη κεηά ηε ζχγθξνπζε ηελ νλνκάδνπκε ιχζε win / win. Δπεηδή,
φπσο πξναλαθέξακε, νη καζεηέο είραλ εκπεηξία απφ ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο
δεκηνχξγεζαλ κε πνιχ επθνιία ηνπο δηαιφγνπο θαη ζηηο ηξεηο ιχζεηο. Οη δηάινγνη πνπ
δεκηνχξγεζαλ πνίθηιιαλ ζε πνιππινθφηεηα αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο, σζηφζν ζα
κπνξνχζακε ζπλνςίδνληαο, λα πνχκε φηη ήηαλ σο αθνινχζσο:
Τπόζεζε lose /lose
ΝΗΚΟ: Γηαηί θιψηζεζεο ην κπνπθάιη;
ΓΗΧΡΓΟ: Να κε ζε λνηάδεη!
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ΝΗΚΟ: Ση λα κε κε λνηάδεη; Γελ μέξεηο φηη αλ ν θαζέλαο πεηά θάησ ηα κπνπθάιηα ηνπ, ε
απιή ηνπ ζρνιείνπ ζα γεκίζεη ζθνππίδηα;
ΓΗΧΡΓΟ: Δ θαη ηη κ‟ απηφ; Θα ηα καδέςεη ε θαζαξίζηξηα.
ΝΗΚΟ: Μα ηη ιεο; Μπνξεί ε θαζαξίζηξηα λα καδέςεη φια απηά ηα ζθνππίδηα;
ΓΗΧΡΓΟ: Γηαηί, απηή δελ είλαη ε δνπιεηά ηεο;
ΝΗΚΟ: Γελ είλαη ινγηθφ απηφ πνπ ιεο. Αλ ν θαζέλαο καδεχεη ην ζθνππίδη πνπ έθαλε,
ηφηε ν ρψξνο πνπ δνχκε ζα είλαη νκνξθφηεξνο αθνχ δε ζα κνηάδεη κε ζθνππηδφηνπν.
Μάδεςέ ην ζνπ ιέσ!!!
ΓΗΧΡΓΟ: Γε καδεχσ ηίπνηα. Παξάηα κε!
ΝΗΚΟ: Μάδεςέ ην ζνπ ιέσ!!!
ΓΗΧΡΓΟ: ρη, άζε κε!!!
ΝΗΚΟ: Γελ παο πνπζελά. Αλ δελ ην καδέςεηο δε ζ‟ αθήλσ λα θχγεηο.
ΓΗΧΡΓΟ: Κη εγψ ζα ζε δείξσ.
ΝΗΚΟ: Σφικα θαη ζα δεηο.
Τπόζεζε win / lose
ΝΗΚΟ: Μάδεςε ην κπνπθάιη ζνπ!
ΓΗΧΡΓΟ: Πνην κπνπθάιη;
ΝΗΚΟ: Απηφ πνπ κφιηο έξημεο θάησ.
ΓΗΧΡΓΟ: Δγψ δελ έξημα ηίπνηα θάησ.
ΝΗΚΟ: Μα ηη ιεο; Αθνχ ζε είδα λα ην θισηζάο. Άξα εζχ ην έξημεο.
ΓΗΧΡΓΟ: Γελ μέξεηο ηη ιεο. Αιιά θαη δηθφ κνπ λα ήηαλ, πάιη δε ζα ην κάδεπα. Δκέλα ε
κακά κνπ δε κε αθήλεη λα καδεχσ ζθνππίδηα.
ΝΗΚΟ: Ση ελλνείο; Γελ είλαη νπνηνπδήπνηε απηά ηα ζθνππίδηα! Δζχ κφιηο ηψξα ην
έξημεο θάησ.
ΓΗΧΡΓΟ: Γελ πα λα ιεο φ, ηη ζεο! Δγψ δε καδεχσ ηίπνηα. Καη ζα πάσ ηψξα κε ηνπο
θίινπο κνπ.
ΝΗΚΟ: Γελ έρεηο δίθην! Απηά πνπ ιεξψλνπκε ηα θαζαξίδνπκε. ην ζπίηη ζνπ έηζη
θάλεηο;
ΓΗΧΡΓΟ: Μάδεςέ ην εζχ αλ ζέιεηο, εγψ θεχγσ.
ΝΗΚΟ: Θα ην καδέςσ εγψ ηψξα αιιά ε ζπκπεξηθνξά ζνπ είλαη ιάζνο θαη λα ην μέξεηο.
Τπόζεζε win / win
ΝΗΚΟ: Γηαηί θισηζάο ην κπνπθάιη;
ΓΗΧΡΓΟ: Να κε ζε λνηάδεη. Γηθφ κνπ είλαη φ, ηη ζέισ ην θάλσ.
ΝΗΚΟ: Καη δε ζθέθηεζαη πφζν ιάζνο είλαη απηή ε ζπκπεξηθνξά;
ΓΗΧΡΓΟ: Γηαηί είλαη ιάζνο; Δπεηδή ην ιεο εζχ; Δγψ βξήθα έλα παηρλίδη θαη ζα
ζπλερίζσ λα παίδσ κε απηφ γηαηί κνπ αξέζεη.
ΝΗΚΟ: Ναη αιιά απηφ ην «παηρλίδη» πνπ ιεο πξψηνλ κπνξεί λα ρηππήζεη θάπνηνλ γηαηί
κπνξεί λα ηνπ έξζεη ζην θεθάιη θαη λα ηνπ θάλεη πιεγή θαη δεχηεξνλ δελ έρεηο ζθεθηεί ηη
ζα γηλφηαλ αλ φια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ έξηρλαλ θάησ ηα κπνπθάιηα ηνπο;
ΓΗΧΡΓΟ: Δεεε!
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ΝΗΚΟ: Ση εεεε; Αλ φια ηα παηδηά έξηρλαλ θάησ ηα κπνπθάιηα ηνπο ζε πνιχ ιίγν ρξφλν ε
απιή ζα είρε κεηαηξαπεί ζε έλα ζθνππηδφηνπν. Θα ζνπ άξεζε απηφ;
ΓΗΧΡΓΟ: Πσ πσ, δελ ην είρα ζθεθηεί θαζφινπ έηζη. Έρεηο δίθην! Καιά πνπ κνπ ην
είπεο. Καη κάιηζηα έρσ κηα ηδέα! Ση ζα έιεγεο αλ ιέγακε ζε φια ηα παηδηά ηνπ ζρνιείνπ
λα καδέςνπκε ηα ζθνππηδάθηα ζην επφκελν δηάιεηκκα;
ΝΗΚΟ: Δμαηξεηηθή ηδέα! Καη λα δεηο πσο αλ ηνπο εμεγήζνπκε γηαηί λα ην θάλνπλ, θαλέλα
παηδί δε ζα ξίμεη μαλά θάησ θαλέλα ζθνππίδη.
ΓΗΧΡΓΟ: Α θαη ζπγγλψκε γηα πξηλ πνπ ζνπ κίιεζα απφηνκα.
ΝΗΚΟ: Γελ πεηξάδεη. Δγψ ην μέραζα θηφιαο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο ζπδήηεζεο ησλ παηδηώλ
Οη καζεηέο δνχιεςαλ κε πνιχ φξεμε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα γηαηί πάξα πνιιέο θνξέο
έρνπλ βξεζεί ζε θαηαζηάζεηο ζχγθξνπζεο κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο. Με αθφκα
κεγαιχηεξν ελζνπζηαζκφ δξακαηνπνίεζαλ ηνπο δηαιφγνπο. ηε ζπλέρεηα αθνινχζεζε
ζπδήηεζε γηα ην πνηα ππφζεζε ηνπο άξεζε πεξηζζφηεξν. ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία
ηνπο νη καζεηέο φισλ ησλ ηάμεσλ ππνζηήξημαλ φηη ε πην απνδεθηή ιχζε είλαη ε ππφζεζε
win / win. Πην ζπγθεθξηκέλα ηα επηρεηξήκαηα ηα νπνία δηαηππψζεθαλ ήηαλ ηα εμήο: Οη
καζεηέο ηεο πξψηεο θαη ηεο δεπηέξαο ηάμεο είραλ έληνλα ηελ πεπνίζεζε φηη ππεχζπλε
γηα λα καδέςεη ηα ζθνππίδηα είλαη ε θαζαξίζηξηα, φπσο αθξηβψο θάλεη θαη ε κακά ζην
ζπίηη. Τπήξμαλ θάπνηνη «ζεξκνθέθαινη» νη νπνίνη, κεηαμχ ζνβαξνχ θαη αζηείνπ,
ππνζηήξημαλ φηη ζα έπξεπε λα παίμνπλ μχιν θαη φπνηνο ράζεη λα καδέςεη ην κπνπθάιη,
σζηφζν ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νη καζεηέο ππνζηήξημαλ φηη ε βία δελ απνηειεί πνηέ
ιχζε.
Οη καζεηέο ηεο ηξίηεο θαη ηεο ηεηάξηεο ηάμεο ππνζηήξημαλ φηη ν «Γηψξγνο» ήηαλ
ηδηαίηεξα απφηνκνο ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ζηηο ηξεηο ππνζέζεηο. Θεψξεζαλ φηη ην
επηρείξεκα «Ζ κακά κνπ δε κε αθήλεη λα καδεχσ ζθνππίδηα» ήηαλ ιάζνο θαη
ζπκθψλεζαλ κε ην επηρείξεκα ηνπ «Νίθνπ» φηη «απηά πνπ ιεξψλνπκε πξέπεη λα ηα
θαζαξίδνπκε». Μάιηζηα κεξηθνί καζεηέο πξνρψξεζαλ έλα βήκα παξαπέξα θαη
ππνζηήξημαλ φηη γεληθφηεξα γηα φιεο καο ηηο ελέξγεηεο πξέπεη λα αλαιακβάλνπκε ηηο
επζχλεο καο. Σέινο, νη καζεηέο ηεο πέκπηεο θαη ηεο έθηεο ηάμεο ηαπηίζηεθαλ κε ηνλ
ραξαθηήξα ηνπ «Νίθνπ» γηαηί θαη ζηελ ζπκπεξηθνξά ηνπο ζην ζρνιείν πνιιέο θνξέο
ιεηηνπξγνχλ ζπκβνπιεπηηθά θαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηνπο κηθξφηεξνπο καζεηέο. Πνιινί
καζεηέο δήισζαλ φηη έρνπλ πάξεη κπνπθάιηα απφ ζπκκαζεηέο ηνπο γηαηί φλησο
θνβήζεθαλ κήπσο θάπνην παηδί ρηππήζεη. Γήισζαλ αθφκα φηη δελ ζα μερλνχλ λα
πεηνχλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηνπο θάδνπο απνξξηκκάησλ θαη φηη πξαγκαηηθά είλαη θαιή
ηδέα λα αθηεξψλνπλ ιίγν ρξφλν απφ ην δηάιεηκκά ηνπο γηα λα καδεχνπλ φινη καδί νη
καζεηέο ηα ζθνππηδάθηα.
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Ζ απνηίκεζε εθ κέξνπο ησλ δαζθάισλ ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε
ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ
Οη καζεηέο έρνληαο σο παξάδεηγκα ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ξφισλ κπφξεζαλ
λα αλαγλσξίζνπλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο πνπ είραλ δήζεη ζην παξειζφλ. Μπφξεζαλ κε
επθνιία λα μερσξίζνπλ ηηο lose /lose, win / lose θαη win / win απνθάζεηο. Σνπο έθαλε
εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ ζε κηα θαηάζηαζε επεξεάδεη φρη κφλν
ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή ηνπο αιιά πνιιέο θνξέο θαη ηελ έθβαζε ηεο
ζχγθξνπζεο. Καηαλφεζαλ φηη πάληα νη άλζξσπνη έρνπλ επηινγή ζην πψο ζα
αληηδξάζνπλ ζε κηα δχζθνιε θαηάζηαζε. Άξρηζαλ λα καζαίλνπλ λα πξνζπαζνχλ λα
κπαίλνπλ ζηε ζέζε ηνπ άιινπ, πψο δειαδή ζθέθηεηαη ή ηη αηζζάλεηαη ν άιινο ζε κηα
ηέηνηνπ είδνπο θαηάζηαζε. Πνιινί καζεηέο αλαγλψξηζαλ φηη πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά
ησλ εξψσλ (Νίθνπ –Γηψξγνπ) κπνξεί λα θξχβνληαη ζπλαηζζήκαηα φπσο ζπκφο,
αγαλάθηεζε, εηξσλεία, αλαθνχθηζε, ζεβαζκφο θαη ζπγρψξεζε. πκπεξαζκαηηθά, κεηά
απ‟ απηφ ην παηρλίδη ξφισλ, νη καζεηέο πξνβιεκαηίζηεθαλ αξθεηά θαη ζεσξνχκε φηη ε
πιεηνςεθία ηνπο είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξίδεηαη κε θαιχηεξν ηξφπν ηέηνηεο απιέο
ζπγθξνχζεηο, πξάγκα πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα ηνπο βνεζήζεη λα δηαρεηξηζηνχλ θαη ηηο
ζπγθξνχζεηο πνπ ζα θιεζνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζηε κειινληηθή ηνπο δσή.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: θ. Καιεκάθε Ησάλλα (Α1), θ. Γαζνύια Γηνλπζία (Α2),
- θ. Αλαγλσζηάθε Μαξία (Β1), θ. Παλαγηώηνπ Δπαγγειία (Β2),
- θ. Ρεγάθε ηπιηαλή (Γ1), θ. Ρίκπα Υξπζνύια (Γ2),
- θ. Κάιιηα Αλαζηαζία (Γ1), θ. Μηρνύδεο Γεκήηξηνο (Γ2),
- θ. Μαζηνπδάθεο Αληώληνο (Δ1), θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο (Δ2), 1
- θ. Αλαγλσζηάθε νθία (η1), θ. Πνηίδνπ Μαξία (η2).
- θ. Σζώλα Αιεμάλδξα (Γηεπζύληξηα)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΠΗΣΗΓΗΧΝ. «Σν γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
Σν γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ ζέινπλ λα ην έρνπλ ζπλερψο ηα παηδηά ησλ Γ – η ηάμεσλ…. .
LOSE – LOSE
Γ – η: Σν γήπεδν ην ζέινπκε εκείο, γηαηί θέηνο ηα παηδηά ηεο η΄ ηάμεο ζα θχγνπλ.
Α – Γ: Γε καο ελδηαθέξεη, γηαηί θη εκείο ζέινπκε λα παίμνπκε. Δμάιινπ ηα παηδηά ηεο η
ζα πάλε ζην Γπκλάζην θαη εθεί ζα βξνπλ κεγαιχηεξν γήπεδν.
Γ – η: Ναη, αιιά ηνπ ρξφλνπ ε Γ ηάμε ζα πάεη ζηε Γ θαη ζα έρεη απηή ην γήπεδν.
Α – Γ: Ναη, αιιά θέηνο είλαη θέηνο θαη ηνπ ρξφλνπ είλαη ηνπ ρξφλνπ. Δκείο ην ζέινπκε
ηψξα ην γήπεδν.
Γ – η: κσο άκα ζαο βάινπκε ζην γήπεδν, ηα αγφξηα ηεο Α, Β θαη Γ ηάμεο ζα παίδνπλ
πνδφζθαηξν θαη δε ζα αθήλνπλ ηα ππφινηπα παηδηά λα πιεζηάζνπλ ην γήπεδν.
Α – Γ: ρη, δε ζα ην θάλνπκε πνηέ απηφ. Θα ηα αθήλνπκε ζπλέρεηα.
Γ – η: Δίκαζηε ζίγνπξνη ρίιηα ηα εθαηφ φηη δελ πξφθεηηαη λα καο αθήλεηε νχηε θιάζκαηα
ηνπ δεπηεξνιέπηνπ λα κπνχκε ζην γήπεδν.
Α – Γ: Καιά - θαιά ζα ζαο ην δψζνπκε ππφ έλαλ φξν: Γε ζα παίδεηαη ζε θαλέλαλ άιιν
ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
Γ – η: Δληάμεη, ζπκθσλήζακε, αιιά νχηε εζείο ζα κπαίλεηε ζην γήπεδν.
Α – Γ: Δληάμεη, θιείζακε.
WIN – LOSE
Γ – η: Δκείο ζα πάξνπκε ην γήπεδν, γηαηί είκαζηε κεγαιχηεξνη.
Α – Γ: Θέινπκε ην γήπεδν λα παίδνπκε κπνπθάια (ζαλ ζθπηαινδξνκία)
Γ – η: Σν ρξεηαδφκαζηε, γηαηί ζα θχγνπκε ζε ιίγα ρξφληα.
Α – Γ: Αθνχ είκαζηε κηθξφηεξνη εκείο πξέπεη λα ην πάξνπκε, γηαηί πάληα παίδεηε κπάια
θη εκείο θαλέλα παηρλίδη.
Γ – η: Να πάηε ζηελ παηδηθή ραξά!
Α – Γ: Γε καο αξέζεη ε παηδηθή ραξά. Γελ είκαζηε κσξά.
Γ – η: Να πάηε ζηελ πίζσ απιή. Γε ζαο ζέινπκε εδψ.
Α – Γ: Γε καο αξέζεη απφ πίζσ.
Γ – η: Δκείο ζέινπκε λα παίδνπκε κπάζθεη, εζείο δε θηάλεηε κε ηίπνηα ηελ κπαζθέηα.
Α – Γ: Δληάμεη, ην γήπεδν δηθφ ζαο, αιιά ληξνπή ζαο γηαηί είκαζηε κηθξφηεξνη θαη ζα
έπξεπε λα καο πξνζέρεηε.

WIN – WIN
Γ – η: Δκείο ζέινπκε ην γήπεδν, επεηδή είκαζηε κεγαιχηεξνη.
Α – Γ: Θέινπκε θη εκείο ην γήπεδν γηα λα παίμνπκε.
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Γ – η: Υξεηαδφκαζηε ην γήπεδν, γηαηί παίδνπκε κπνπθάια θαη ρξεζηκνπνηνχκε ηηο
βξχζεο.
Α – Γ: Γελ κπνξείηε λα έρεηε ζπλέρεηα ην γήπεδν, γηαηί θη εκείο παίδνπκε κπάζθεη.
Γ – η: Έρνπκε κηα ηδέα! Θέιεηε λα έρνπκε ην γήπεδν κηα εβδνκάδα εκείο θαη ηελ άιιε
εβδνκάδα εζείο;
Α – Γ: Δίλαη κηα σξαία θαη δίθαηε ηδέα. Άξα ζπκθσλνχκε.
Γ – η: Πνηεο ηάμεηο ζα αξρίζνπλ λα έρνπλ ην γήπεδν;
Α – Γ: Να ηξαβήμνπκε θαιχηεξα θιήξν γηα λα είκαζηε πην δίθαηνη;
Γ – η: Ναη, ζα ην θάλνπκε έηζη γηα λα είκαζηε πην δίθαηνη.
Α – Γ: Χξαία!!!!!!

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ
LOSE – LOSE
Σα παηδηά, φισλ ησλ νκάδσλ, αθνχ άθνπζαλ ην δηάινγν ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο
νκάδαο, είπαλ φηη απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο ηεο ζχγθξνπζεο ηνπο πξνθαιεί ιχπε,
δηφηη ζην ηέινο φινη βγαίλνπλ ρακέλνη. Μπνξεί λα ζπκβηβάζηεθαλ κε ηε ιχζε αιιά
αληαπνθξίλεηαη ελ κέξεη ζηηο απαηηήζεηο ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη γηα λα θαηαθέξνπλ
λα απνθχγνπλ ηε ζχγθξνπζε ζην κέιινλ δε ζα πξέπεη λα έρνπλ επαθέο κε ηα παηδηά
ησλ κηθξφηεξσλ ηάμεσλ νη κεγαιχηεξνη θαη ακθίδξνκα. Γελ επέιεμαλ απηφλ ηνλ ηξφπν
πξνζέγγηζεο ηνπο πξνβιήκαηνο.

WIN – LOSE
ηε ζπλέρεηα ηα παηδηά φισλ ησλ νκάδσλ άθνπζαλ ην δηάινγν ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο
win – lose νκάδαο. Σα ζπλαηζζήκαηά ηνπο ήηαλ αλάκεηθηα. Σα κεγαιχηεξα παηδηά είδαλ
κε ραξά ηελ έθβαζε ηεο ζπδήηεζεο. Σα κηθξφηεξα έλησζαλ φηη δελ αλήθνπλ ζε απηφ ην
ζρνιείν, αθνχ δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηίπνηα, φπσο καο είπαλ. ηε ζπλέρεηα φκσο ηεο
ζπδήηεζεο ηνπο δεηήζακε λα κπνπλ νη κεγάινη ζηε ζέζε ησλ κηθξψλ θαη ην αληίζεην.
Σφηε πξαγκαηηθά ηα παηδηά κπεξδεχηεθαλ. Έλησζαλ αθξηβψο ηα αληίζεηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ είραλ ληψζεη πξηλ. Απνθάζηζαλ, ινηπφλ, θνηηψληαο ην ζέκα πιεπξηθά πσο κηα win –
lose ιχζε πξνθαιεί αληαγσληζηηθή δηάζεζε, πξνβιήκαηα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηνπο
καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Έλησζαλ πσο δελ έρνπλ ίζα δηθαηψκαηα ζε έλα ρψξν πνπ αλήθεη
ζ‟ φινπο. πκπέξαλαλ πσο νχηε απηφο ν ηξφπνο πξνζέγγηζεο δε ζα βνεζήζεη ζην λα
ιπζεί νκαιά ε ζχγθξνπζε.

WIN – WIN
Σέινο, παξνπζηάζηεθε κε κνξθή δηαιφγνπ θαη ε win – win ιχζε. Σφηε ηα παηδηά καο
είπαλ πσο έλησζαλ ηθαλνπνίεζε, ραξά, επηπρία, δηθαηνζχλε. ινη θαηάθεξαλ, είπαλ, λα
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έρνπλ ην γήπεδν ρσξίο λα ππάξρνπλ ηζαθσκνί, αδηθίεο. Σν βξήθαλ θαιή ηδέα λα δνζεί
κηα δίθαηε ιχζε, δηφηη δε ζα μερψξηδαλ νη κηθξνί απ‟ ηνπο κεγάινπο. Σνπο άξεζε ε win –
win ιχζε, δηφηη, καο είπαλ φηη νη αληηπξφζσπνη κηινχζαλ ήξεκα, ρσξίο έληαζε θαη δίρσο
λα καιψλνπλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαιήμνπλ ζε κηα απφθαζε. Κάπνην παηδί
είπε φηη κ‟ απηήλ ηελ πξνζέγγηζε ηνπ πξνβιήκαηνο φινη βγήθαλ θεξδηζκέλνη, γηαηί
έκαζαλ λα κνηξάδνληαη θάηη πνπ αλήθεη ζ‟ φινπο. Μαο είπαλ επίζεο φηη κπνξεί ηειηθά θαη
φινη λα γίλνπλ κηα κεγάιε νκάδα ζε θάπνην απφ ηα παηρλίδηα ηνπ γεπέδνπ.

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΔΚ ΜΔΡΟΤ ΜΑ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ
ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Δμεγήζακε ζηα παηδηά πσο πξέπεη λα εξγαζηνχλ ζε θάζε νκάδα ψζηε λα
απνδψζνπλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν ηελ εξγαζία. Δλψ πεξηκέλακε φηη ζα
δπζθνιεπηνχλ αξθεηά, δηαςεπζηήθακε. Σα παηδηά «ζηξψζεθαλ» ζηε δνπιεηά. ην ηέινο
ηεο εξγαζίαο έλησζαλ αλαθνχθηζε, γηαηί θαηαλφεζαλ φηη κε έλα απιφ παηρλίδη ππάξρεη
ηξφπνο λα ιχλνληαη νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλζξψπσλ κε ηξφπν πνπ φινη λα βγαίλνπλ
ηθαλνπνηεκέλνη. Υαηξφκαζηε, δηφηη ηα παηδηά αληηιήθζεθαλ πσο νη ζπγθξνχζεηο πξέπεη
λα επηιχνληαη κε ηνλ ακνηβαίν ζεβαζκφ, κε ην δηάινγν. Καηάιαβαλ πσο φινη έρνπλ
δηθαίσκα λα εθθξάδνπλ ηελ άπνςή ηνπο θαη νη ππφινηπνη λα ηελ αθνχλ. Έκαζαλ πσο
γηα λα ππάξρεη εξεκία, φινη θαιφ ζα είλαη λα ζθέθηνληαη ην πξφβιεκα κπαίλνληαο ζηε
ζέζε ηνπ άιινπ. Μφλν ηφηε θαηαθέξλνπλ λα βξνπλ κηα ιχζε πνπ λα ηνπο ηθαλνπνηεί
φινπο. Σα παηδηά ζθέθηνληαλ ζηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην παηρλίδη ξφισλ θαη καο έιεγαλ
πσο ζα πξνζπαζνχλ ζην κέιινλ λα ιχλνπλ win – win ηηο δηαθνξέο ηνπο, γηαηί κ‟ απηφλ
ηνλ ηξφπν δε ζα ζηελαρσξηνχληαη νχηε ηα ίδηα νχηε νη θίινη ηνπο ή νη γνλείο ηνπο ή νη
δάζθαινη. Θεσξνχκε φηη ήηαλ ε σξαηφηεξε κέζνδνο γηα λα πεξάζνπκε ζηα παηδηά ην
κήλπκα πνπ ζέιακε. Καη ηα παηδηά, αθφκα θαη ηα πην αληηδξαζηηθά, ην δέρηεθαλ κε
επραξίζηεζε. Δπρφκαζηε λα ην εθαξκφδνπλ ζηε δσή ηνπο απφ εδψ θαη πέξα.

Τπεύζπλνη Δθπαηδεπηηθνί: Κακαξηαλάθε Μαξία, Κάξγαηδεο Γεώξγηνο,
Κνληάθε Αηθαηεξίλε θαη Κνζκά Μαξία
(Σάμεηο Α, Β, Γ, Γ, Δ, Σ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΕΑΡΟΤ. «Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ –
Γηαρείξηζε ζπκνύ»
Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε έμη νκάδεο ησλ έμη αηφκσλ.
παξνπζηάδνπλ ζρεδφλ ίδηα δπλακηθφηεηα.

Φξνληίζακε, έηζη ψζηε λα


Ζ εηζαγσγή ζην ζέκα έγηλε κε δηεξεπλεηηθέο εξσηήζεηο, πνπ έζεζαλ νη δαζθάιεο
ζηνπο καζεηέο.
π.ρ. «Κψζηα, ζήκεξα θαζψο θαηέβαηλεο ηε ζθάια, ήξζε ν Γηάλλεο ηξέρνληαο απφ πίζσ
ζνπ, ζε έζπξσμε θαηά ιάζνο θαη έπεζεο. Γε ζηακάηεζε, φκσο, γηα λα ζε βνεζήζεη λα
ζεθσζείο, νχηε ζνπ δήηεζε ζπγγλψκε. Πεο καο, ζε παξαθαιψ, πψο έλησζεο εθείλε ηε
ζηηγκή θαη πψο ην εθδήισζεο»;
Ο Κψζηαο απάληεζε φηη έλησζε πφλν, γηαηί ρηχπεζε ην πφδη ηνπ θαη ζπκφ, γηαηί ν
ζπκκαζεηήο ηνπ δελ ηνλ βνήζεζε, νχηε ηνπ δήηεζε ζπγγλψκε. ζν γηα ηελ έθθξαζε
ησλ ζπλαηζζεκάησλ, είπε φηη έθιαςε θαη φηη θψλαμε ζπκσκέλα ζην Γηάλλε πσο ην έθαλε
επίηεδεο θαη πψο ζα ην πεη ζηε δαζθάια, γηα λα ηνλ ηηκσξήζεη. Γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο
ραξάο, ηνπο δφζεθε ε εμήο πξφηαζε: «ήκεξα έρεηο ηα γελέζιηά ζνπ θαη ρσξίο λα ην
πεξηκέλεηο, ε κακά θαη ν κπακπάο ζνπ νξγάλσζαλ έλα πάξηη έθπιεμε θαη ζνπ έδσζαλ
σο δψξν έλα πνδήιαην. Πεο καο, πψο έλησζεο». ‟ απηφ ην πλεχκα δηαηππψζεθαλ θη
άιιεο πξνηάζεηο, ζηηο νπνίεο θιήζεθαλ νη καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ έλα ζπλαίζζεκα
θαη λα καο πνπλ, πψο απηφ εθθξάδεηαη.

ηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ πξνηδέθηνξα, πξνβιήζεθαλ θάπνηεο
θσηνγξαθίεο θαη δεηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο, αθνχ ηηο παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά, λα
αλαγλσξίζνπλ ηί ζπλαίζζεκα εμέθξαδε θάζε πξφζσπν, κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη καζεηέο θαηαλφεζαλ φηη έλα αλνηρηφ ρακνγειαζηφ πξφζσπν
δείρλεη ραξά, φηη ηα ζπζπαζκέλα ραξαθηεξηζηηθά εθθξάδνπλ πφλν, ηα ζκηρηά θξχδηα θαη
ην θάησ ζπζπαζκέλν ζηφκα θαλεξψλνπλ ζπκφ, ηα αλνηρηά κάηηα θαη ζηφκα δειψλνπλ
έθπιεμε θηι.

Πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε κε ιεθηηθή επηθνηλσλία,
δειαδή ηελ αλαγλψξηζε ζπλαηζζεκάησλ απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, πεξάζακε
ζε βησκαηηθή πξνζέγγηζε, κε παηρλίδη παληνκίκαο. Έλαο ή δπν καζεηέο απφ θάζε
νκάδα δηάιεγαλ ηπραία κηα θαξηέια, φπνπ πεξηγξάθνληαλ κηα ζπλαηζζεκαηηθή
θαηάζηαζε. ηε ζπλέρεηα, αλέβαηλαλ ζηε ζθελή θαη δξακαηνπνηνχζαλ ην ζπλαίζζεκα,
ρξεζηκνπνηψληαο κε ιεθηηθή επηθνηλσλία, δειαδή παληνκίκα. Σα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο
έπξεπε λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα θαηνλνκάζνπλ ην ζπλαίζζεκα. Έπεηηα, ε θαξηέια
ηνπνζεηνχληαλ ζην ζχλλεθν ησλ ζπλαηζζεκάησλ.
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Γηα λα δηαπηζηψζνπκε θαη λα αμηνινγήζνπκε αλ νη καζεηέο ήηαλ ζε ζέζε λα
αλαγλσξίζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα απφ ηηο εθθξάζεηο ηνπ πξνζψπνπ, ηνπο δψζακε
αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο. ‟ απηφ έπξεπε λα ζπκπιεξψζνπλ ηηο εθθξάζεηο ζ‟ έλα άδεην
πξφζσπν, θάησ απφ ην νπνίν αλαγξαθφηαλ ην ζπλαίζζεκα, ην νπνίν αλαδεηνχζακε. Ζ
πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ έδεημε φηη θαηαλφεζε θαη απνηχπσζε κε επθνιία ηα
ραξαθηεξηζηηθά.



Δπεθηείλνληαο ην ζέκα, δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηα ησλ αηφκσλ πνπ ήηαλ πξσηαγσληζηέο ζε κηθξέο ηζηνξίεο πνπ ηνπο
δηεγεζήθακε.
π.ρ. «Ζ Μαξία ερζέο δηάβαζε πνιχ θαη πξνζεθηηθά φιεο ηηο
επαλαιεπηηθέο αζθήζεηο πνπ έδσζε ε δαζθάια. ήκεξα, φκσο, δελ θαηάθεξε λα ιχζεη
ζσζηά φιεο ηηο αζθήζεηο ηεο. Πψο λνκίδεηε φηη έλησζε ε Μαξία»;



ηε ζπλέρεηα, δεηήζακε απφ ηνπο καζεηέο λα πξνζδηνξίζνπλ πξνζσπηθά ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο, ζπκπιεξψλνληαο γξαπηά ζε αηνκηθφ θχιιν εξγαζίαο, ηηο
πξνηάζεηο: «Νηψζσ ραξνχκελνο/ε, φηαλ…», «Νηψζσ ιππεκέλνο/ε, φηαλ…», «Νηψζσ
ηξνκαγκέλνο/ε, φηαλ…»θ. ά. Οη καζεηέο απάληεζαλ εχθνια θαη κε ζαθήλεηα.



Έλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα κε ην νπνίν αζρνιεζήθακε ηδηαηηέξσο ήηαλ ε
έθθξαζε θαη ε δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. Δίλαη έλα δήηεκα πνπ καο απαζρνιεί θαζεκεξηλά
ζηε ζρνιηθή ηάμε. Έηζη, ζεσξήζακε ζθφπηκν λα βνεζήζνπκε ηα παηδηά λα ην
αλαγλσξίζνπλ θαη λα βξνπλ ηξφπνπο λα ην αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα.
Γηα ην ιφγν απηφ, θηηάμακε ην εθαίζηεην ηνπ ζπκνχ, φπνπ ηα παηδηά είδαλ, πψο
βαζκηδσηά κπνξνχλ λα θηάζνπλ απφ ηελ θαηάζηαζε εξεκίαο, ζε θαηάζηαζε έθξεμεο
απφ ζπκφ.

Σειεηψλνληαο, ινηπφλ, αθνχ ζπδεηήζακε θαη ηνλίζακε φηη ν ζπκφο είλαη έλα
άζρεκν ζπλαίζζεκα πνπ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε, ηφζν ζ‟ απηφλ πνπ ην ληψζεη, φζν θαη
ζ‟ απηφλ πνπ ην εηζπξάηηεη, θαηαζθεπάζακε έλα ηακπιφ γηα ην πψο κπνξνχκε λα ηνλ
δηαρεηξηζηνχκε. πδεηήζακε, ινηπφλ, θαη ηα παηδηά πξφηεηλαλ ηξφπνπο, κε ηνπο νπνίνπο
κπνξνχλ λα εθηνλψζνπλ ηνλ ζπκφ ηνπο.

Έπεηηα, θαηεγνξηνπνηήζακε ηηο πξνηάζεηο ζε ηξεηο νκάδεο:
Πψο κπνξψ λα εθηνλσζψ, φηαλ είκαη ζην ζρνιείν/ ηάμε.
Πψο κπνξψ λα εθηνλσζψ, φηαλ είκαη ζην ζπίηη.
Πψο κπνξψ λα εθηνλσζψ, φηαλ είκαη ζηελ απιή/ ζηνλ δξφκν.
Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο καο, δηαπηζηψζακε φηη ηα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά
θαη κε ελδηαθέξνλ, θαζψο κπφξεζαλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα, λα δηαηππψζνπλ ηηο
απφςεηο ηνπο θαη λα ζπλεξγαζηνχλ αξκνληθά κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο.
Τπεύζπλνη Γάζθαινη:
Αηθαηεξίλε

Ππξαιεκίδνπ Μαξία – Παξιακά Δηξήλε – Κόληαιε
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΑΓΗΧΝ ΓΔΚΑ. «Αλαγλώξηζε πλαηζζεκάησλ»
Σν παηρλίδη ζηελ ζεκεξηλή παηδηθή ειηθία.
Σν παηρλίδη είλαη κηα αλαδσνγνλεηηθή ελαζρφιεζε. Βειηηψλεη ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε
θαη ηε ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ παηδηνχ. Σν νκαδηθφ παηρλίδη εηδηθφηεξα αλαπηχζζεη ηε
πξνζσπηθφηεηα ηνπ. Σηο θπζηθέο θαη γισζζηθέο δεμηφηεηεο ηνπ, ηνλ θφζκν ηεο
θαληαζίαο ηνπ, ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ.
Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο έθαλε ην παηρλίδη δεπηεξεχνπζα πξνηεξαηφηεηα ηνπ παηδηνχ.
Σα παηδηά αθηεξψλνπλ πνιιέο ψξεο ζην δηαδίθηπν (ειεθηξνληθνί θίινη) θαη είλαη
εθηεζεηκέλα ζε θάζε πιεξνθνξία θαθφβνπιε, ζε παηρλίδηα αθαηάιιεια γηα ηελ ειηθία
ηνπο. Κάπνηεο θνξέο κάιηζηα γίλνληαη παζεηηθνί ζεαηέο ζε ζθελέο βίαο, ηξφκνπ θαη
κπζηεξίνπ. Αθφκα ην γεγνλφο φηη ηα παηδηά δελ έρνπλ πξνζσπηθή επαθή ζην παηρλίδη (
π.ρ. παηρλίδη ζην δξφκν ηεο γεηηνληάο), αθαίξεζε ηε δεζηαζηά θαη ηελ νπζηαζηηθή
επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ παηδηψλ. Οη ζρέζεηο ηνπο έγηλαλ πην ςπρξέο, πην «ειεθηξνληθέο»
θαη απφκαθξεο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α
ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΧΝ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ
Σα παηδηά απφ κηθξή ειηθία πξέπεη λα κάζνπλ λα αλαγλσξίδνπλ θαη λα δηαρεηξίδνληαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ βειηηψλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ηνπο γχξσ ηνπο.
1α. «Σν δάξη ησλ ζπλαηζζεκάησλ»
Φηηάρλνπκε έλα δάξη ή ελαιιαθηηθά δχν δάξηα αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ
ζπλαηζζεκάησλ πνπ ζέινπκε λα δηαρεηξηζηνχκε ζηελ ηάμε. Σν θάζε παηδί μερσξηζηά
(αιθαβεηηθά) ξίρλεη ην δάξη θαη πξνζπαζεί κε θηλήζεηο θαη εθθξάζεηο λα βνεζήζεη ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπ λα αλαγλσξίζνπλ, ην ζπλαίζζεκα πνπ επηιέγεηαη ζην δάξη θάζε θνξά.
Μπνξνχκε επίζεο λα θάλνπκε εξσηήζεηο ζηα παηδηά θαη λα καο απαληήζνπλ, πφηε
έλησζαλ θαη ζε πνην ζπκβάλ απηφ ην ζπλαίζζεκα. Να αλαθαιέζνπλ απφ ηελ κλήκε ηνπο
θαηαζηάζεηο, γεγνλφηα γηα ηα νπνία έλησζαλ αλάινγα ζπλαηζζήκαηα. Έηζη δίλνπκε ηε
δπλαηφηεηα ζηα παηδηά λα πεξηγξάςνπλ «αλψδπλα», κέζα απφ απηφ ην παηρλίδη δηθά
ηνπο ζπλαηζζήκαηα, ρσξίο ληξνπή θαη ελνρή.
1.

Καηαζθεπή θνιάδ κε θσηνγξαθίεο πξνζώπσλ.

Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα θέξνπλ θσηνγξαθίεο κε πξφζσπα, απφ εθεκεξίδεο ή
πεξηνδηθά. Σηο ρσξίδνπκε θαη ηηο ηαμηλνκνχκε αλάινγα κε ην ζπλαίζζεκα πνπ δείρλεη
θάζε κηα.
ηε ζπλέρεηα ζπληάζζνπκε δηαιφγνπο κε ηα παηδηά θαη θάλνπκε
δξακαηνπνίεζε απηψλ κέζα ζηελ ηάμε.
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Παξάδεηγκα: Θπκσκέλνο δάζθαινο- ιππεκέλνο καζεηήο
Γάζθαινο: Ξέραζεο γηα αθόκα κηα θνξά, λα θέξεηο ηα βηβιία ζνπ! Χο πόηε ζα θάλσ
ππνκνλή ?
Μαζεηήο: Ζ κακά κνπ θηαίεη θύξηε. Απηή δελ κνπ ηα έβαιε κεο ζηελ ηζάληα.
Γάζθαινο: Ννκίδσ όηη είζαη αξθεηά κεγάινο ήδε, γηα λα κπνξείο λα ηε θηηάρλεηο κόλνο
ζνπ. Κάλσ ιάζνο?
Μαζεηήο: Όρη θύξηε δελ θάλεηε ιάζνο. Δίκαη κεγάινο θαη κπνξώ λα ηα θαηαθέξσ
πεξίθεκα.
Γάζθαινο: Δίκαη ζίγνπξνο όηη ζα ηα θαηαθέξεηο, αξθεί λα πξνζπαζήζεηο.
Μαζεηήο: Δληάμεη θύξηε. Από αύξην ζα θηηάρλσ κόλνο κνπ ηε ηζάληα κνπ.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν, δηαρεηξηδφκαζηε έμππλα, ζχληνκα θαη επνηθνδνκεηηθά ηα
ζπλαηζζήκαηα ηνπ «ζπκνχ» θαη ηεο «ιχπεο».
2.

Πξόζσπα κε απεηθόληζε ζπλαηζζεκάησλ.

Γίλνπκε ζηα παηδηά θαξηέιεο κε πξφζσπα θαη δεηάκε απφ ηα παηδηά λα αλαγλσξίζνπλ
ην ζπλαίζζεκα πνπ απεηθνλίδεηαη. ρνιηάδνπκε ζηε ζπλέρεηα κε ηνπο καζεηέο ηα
ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπλαηζζήκαηνο, εζηηάδνληαο ζηηο εθθξάζεηο ηνπ θάζε πξνζψπνπ
θαη ηηο θηλήζεηο ηνπ ζψκαηνο.
Παξαδείγκαηα:
Θπκσκέλνο: δαξσκέλν πξφζσπν, ελσκέλα θξχδηα, ηξνκαθηηθά κάηηα, ζθηρηφ ζηφκα
θ.α.
Κίλεζε ζώκαηνο: θηγκέλεο γξνζηέο, θνθηέο θαη επίκνλεο αλάζεο
Υαξνχκελνο: ρακνγειαζηφ- ιακπεξφ πξφζσπν ήξεκα κάηηα θαη γαιήλην βιέκκα
Κηλήζεηο ζώκαηνο: αλέκειν ζθχξηγκα, ηξαγνχδη
3.

ύλδεζε ζπλαηζζεκάησλ κε εηθόλεο παξκέλεο από ηε θύζε θαη ρξώκαηα.

Παξνπζηάδνπκε κέζα ζηελ ηάμε, εηθφλεο απφ δψα (ιηνληάξη, γάηα, γνξίιαο) θαη θπζηθά
θαηξηθά θαηλφκελα (θεξαπλφο, θαηαηγίδα, εθαίζηεην). πλδένπκε ηηο εηθφλεο απηέο κε ηηο
ιέμεηο ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη θηηάρλνκε αλάινγεο πξνηάζεηο.
Παξάδεηγκα: γνξίιαο ή εθαίζηεην ή θαηαηγίδα: ζπκόο
Πξφηαζε: Ο Γίαο όηαλ ζπκώλεη ξίρλεη θεξαπλνύο από ηνλ Όιπκπν.
Οινθιεξψλνπκε ηε δξαζηεξηφηεηα απηή κε δσγξαθηθή, φπνπ νη καζεηέο ζπζρεηίδνπλ θαη
ζπλδπάδνπλ ηα ρξψκαηα κε ηα ζπλαηζζήκαηα.
Παξάδεηγκα: Λππεκέλνο: καξακέλν ινπινύδη
Υξψκα: θαθέ θαη καύξν
4.

πζρέηηζε κνπζηθήο- καληηλάδσλ κε ζπλαηζζήκαηα
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ηε δξαζηεξηφηεηα απηή βάδνπκε ζηνπο καζεηέο λα αθνχζνπλ δηάθνξα κνπζηθά
θνκκάηηα απφ δηάθνξα είδε κνπζηθήο. Μεηά ηα παηδηά αλαγλσξίδνπλ ζηα κνπζηθά απηά
θνκκάηηα, ηα πην δπλαηά ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο πξνμέλεζαλ.
Παξάδεηγκα:
κνπζηθφ θνκκάηη jazz: ζπλαηζζήκαηα ραξάο, γέιηνπ θαη αηζηνδνμίαο
κνπζηθφ θνκκάηη rock: ζπλαηζζήκαηα ζπκνχ, νξγήο θαη ηξφκνο
Αθνινχζσο δηαβάδνπκε ζηα παηδηά καληηλάδεο θαη απηά θαινχληαη λα αλαγλσξίζνπλ ην
ζπλαίζζεκα θάζε κηαο.
Παξάδεηγκα:
Μαληηλάδα αγάπεο:
Μηα ιέμε κφλν λα κνπ πεηο
Σν ζ αγαπψ θαη θηάλεη
Σνπ θφζκνπ ην πην πινχζην
Άλζξσπν λα κε θάλεη
πλαηζζήκαηα πνπ αλαθέξνπλ ηα παηδηά:
Αγάπε, ραξά, έξσηαο
5.
Αλάγλσζε βηβιίσλ – παξακπζηώλ πνπ
ζπλαηζζεκάησλ

ζρεηίδνληαη κε ηνλ θόζκν ησλ

5. 1. Νηεηβηλ Μαθ θη ΔΛΜΔΡ εθδ. Παηάθε
Σν ζπγθεθξηκέλν παξακχζη κηιάεη γηα ηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Μηιάεη γηα έλαλ ειέθαληα ηνλ
Δικεξ ν νπνίνο είρε δηαθνξεηηθή εκθάληζε απφ ηνπο άιινπο ειέθαληεο ηνπ θνπαδηνχ.
ινη ήηαλ γθξη θαη απηφο παξδαιφο. Μηα κέξα απνθάζηζε λα αιιάμεη ρξψκα θαη λα γίλεη
γθξη παζαιείβνληαο ην ζψκα ηνπ κε ην δνπκί απφ ηα βαηφκνπξα. ηαλ γχξηζε ζην
θνπάδη θαλείο δελ ηνλ αλαγλψξηζε θαη ήηαλ φινη ιππεκέλνη πνπ ηνπο έιεηπε. Σφηε
θαηάιαβε φηη φινη ηνλ αγαπνχζαλ θαη γηα απηφ έδσζε ην ζχλζεκα λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ
θάλνληαο «κπνππππ». Σφηε ε ιχπε κεηακνξθψζεθε ζε ραξά. Σφηε μέζπαζε βξνρή
δπλαηή θαη ε κπνγηά ράζεθε θαη ν ίδηνο έγηλε φπσο πξηλ. Απφ ηφηε θαη ζην εμήο ηελ
πξψηε κέξα απφ ηα πξσηνβξφρηα ηελ αθηέξσζαλ ζην Έικεξ θαη βάθνληαλ φινη κε
παξδαιή κπνγηά εθηφο απφ ηνλ ίδην, ν νπνίνο βάθνληαλ κε ην ειεθαληέλην γθξη ρξψκα.
5. 2. Mireille d Allance «Ο Μεγάινο Θπκόο»
Μηιάεη γηα ηελ έθξεμε ζπκνχ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ.
Ο Μάξηνο είλαη έλα παηδί κνλνγνλετθήο νηθνγέλεηαο, ην νπνίν αληηδξά θαη δελ αθνχεη ηνλ
παηέξα ηνπ ζε φηη απηφο ηνπ ιέεη. Αλεβαίλεη ζην δσκάηην ηνπ «θνπζθψλεη θαη
μεθνπζθψλεη» απφ ζπκφ θαη δηαιχεη ηα πάληα, αθφκα θαη ηα αγαπεκέλα ηνπ παηρλίδηα.
κσο κεηά ηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ θαηαλνεί ην ιάζνο ηνπ, ππνρσξεί, κεηαληψλεη θαη
θαηαθέξλεη λα θιείζεη ην ζπκφ ηνπ ζε έλα θινπβί. Σφηε απαιιάζζεηαη απφ ην ζπκφ θαη
γίλεηαη νπζηαζηηθά επηπρηζκέλνο.
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5. 3. Φξαηδέζθα Αιεμνπνύπινπ- Πέηξάθε Φίινη? Φσο θαλάξη.
Μηιάεη γηα ηε δηαθνξεηηθφηεηα θαη πφζν επεξεάδεη ηελ αιεζηλή θηιία.
Γπν παηδηά έλα αγφξη θαη έλα θνξίηζη, ζπλαληηνχληαη θάζε πξσί ζην θφθθηλν θαλάξη θαη
ραηξεηηνχληαη.
Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα θάζε πξσί λα επηθνηλσλνχλ κε ρεηξνλνκίεο κεηαμχ ηνπο θαη
έηζη γίλνληαη θίινη. Μεηά απφ πνιχ θαηξφ θαη φηαλ ληψζνπλ αξθεηά θίινη, έξρεηαη ε ψξα
λα ζπλαληεζνχλ ηπραία θαη ην θνξίηζη αλαθαιχπηεη φηη ν θίινο ηεο είλαη θσθάιαινο.
Απηφ φκσο δελ ηελ εκπνδίδεη λα ηνλ αγθαιηάζεη θαη λα ηνλ ζεσξεί θίιν ηεο.
5. 4. Σν δέληξν πνπ έδηλε ει ηιβεξζηάηλ, Γσξηθόο
Σν βηβιίν απηφ είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθή εξκελεία ηνπ ραξίζκαηνο πνπ έρνπλ εθείλνη πνπ
μέξνπλ λα δίλνπλ θαη εθείλνη πνπ μέξνπλ λα αληαπνδίδνπλ κε αγάπε.
5. 5 Ζ ηειεία. Peter H. Reynolds, Αίζσπνο
ην παηρλίδη ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο φια μεθηλνχλ, ζπρλά, απφ κηα αζήκαληε αθνξκή. Γηα
ηελ κηθξή Λία ε αθνξκή ζα είλαη κηα ηειεία. Με ηελ ελζάξξπλζε ηεο δαζθάιαο ηεο ζα
γίλεη κηα ζπνπδαία δσγξάθνο. Ζ επηβξάβεπζε ησλ καζεηψλ ζην ζρνιείν θαη ε έθθξαζε
«κπνξείο λα ηα θαηαθέξεηο…», κπνξεί λα γίλεη ε αθνξκή γηα ηνπο καζεηέο λα
μεθηλήζνπλ κηα λέα πξνζπάζεηα πνπ ζίγνπξα ζα βειηηψζεη ηελ επίδνζε ηνπο.
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β:
ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ
Γξαζηεξηόηεηεο
1) Γίλνπκε ζηα παηδηά θχιια εξγαζίαο κε θελά πξφζσπα θαη απηά
θαινχληαη λα δσγξαθίζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά θάζε ζπλαηζζήκαηνο.

2) Εσγξαθίδνπλ ηα παηδηά πξφζσπα κε ζπλαηζζήκαηα. Τπελζπκίδνπκε ζηα παηδηά λα
δψζνπλ έκθαζε ζηε ζπζρέηηζε ρξσκάησλ θαη ζπλαηζζεκάησλ
3) Γίλνπκε έλα θείκελν ην ίδην ζε θάζε παηδί πνπ φκσο θαινχληαη λα ην δηαβάζνπλ θάζε
θνξά θαη ζε άιιε δηαθνξεηηθή θαηάζηαζε ρξσκαηίδνληαο αλάινγα ηε θσλή ηνπο θάζε
θνξά. π.ρ. ζπκσκέλα, ραξνχκελα, βαξηεζηεκέλα θ.α.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΔΝΤΝΑΗΘΖΖ
Οξηζκόο
Δλζπλαίζζεζε είλαη ε θαηαλφεζε θαη ε ηαχηηζε καο κε ηα φπνηα ζπλαηζζήκαηα
πιαηζηψλνπλ ηνπο καζεηέο καο.
Πξνζπαζνχκε λα ηνπο βνεζήζνπκε νπζηαζηηθά, ρσξίο λα ηνπο θέξνπκε ζε δχζθνιε
ζέζε θαη λα ηνπο δψζνπκε ρξήζηκεο ιχζεηο ζε φηη ηνπο απαζρνιεί.
ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ

Φηηάρλνπκε κηθξέο ηζηνξίεο (ζελάξηα) εκπινπηηζκέλεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα
ηεο ζρνιηθήο δσήο. Υσξίδνπκε ηα παηδηά ζε νκάδεο, δηαιέγεη έλα παηδί θάζε θνξά κηα
θάξηα θαη θαιείηαη λα δξακαηνπνηήζεη κε θηλήζεηο παληνκίκαο, ρσξίο ιφγηα απηήλ ηελ
ηζηνξία. Ζ άιιε νκάδα θαιείηαη λα αλαθαιχςεη ηελ ηζηνξία απηή.
Παξάδεηγκα: Κάξηεο παληνκίκαο
Ο δάζθαινο δελ ζεθψλεη ηελ Μαξία ζπρλά ην κάζεκα θαη ηελ αγλνεί φηαλ εθείλε
ζεθψλεη ην ρέξη ηεο. Πψο ληψζεη ε Μαξία?
Θπκφο- Λχπε
Ο καζεηήο θιαίεη φηαλ δε βιέπεη ηε κακά ηνπ, ην κεζεκέξη, λα ηνλ πεξηκέλεη. Πψο ληψζεη
ν καζεηήο?
Άγρνο- Αλαζθάιεηα

Ο Σξνρόο ησλ ζπλαηζζεκάησλ
Φηηάρλνπκε έλαλ ηξνρφ κε δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα θαη θάζε καζεηήο βάδεη έλαλ
απηνθφιιεην κε ην φλνκά ηνπ ζην ζπλαίζζεκα πνπ ληψζεη θάζε κέξα. Έηζη θάζε
εβδνκάδα εμεηάδνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο θαη βγάδνπκε ζπκπεξάζκαηα καδί κε ηα
παηδηά. Πφζν ζπρλά ζπκψζακε, πφζν ιππεζήθακε ή πφζν φκνξθα ληψζακε θάζε
εβδνκάδα.
Απηφ βνεζάεη ηα παηδηά λα κπνξνχλ κε πεξηζζφηεξε άλεζε λα
εμσηεξηθεχνπλ ηα δηάθνξα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, λα κηινχλ γηα απηά ρσξίο θφβν θαη
ηχςεηο.

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ
ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΑ ΦΟΡΣΗΜΔΝΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ
Γίλνπκε ζε θάζε παηδία έλα θχιιν εξγαζίαο κε κηθξέο ηζηνξίεο θαη δεηάκε λα καο
γξάςνπλ πψο ληψζνπλ.
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΗΑ:
1) Κάζνκαη θαη βιέπσ ζηε ηειεφξαζε ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ ήξσεο. Γε κπνξψ λα
μεθνιιήζσ νχηε ιεπηφ, δε ζέισ λα κε δηαθφπηεη θαλείο. .
Πψο ληψζσ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2) Ζ κακά κε ζηέιλεη ζην ζπίηη ηεο γηαγηάο επίζθεςε θαη εγψ θνβάκαη ηα ζθπιηά ηεο
γεηηνληάο.
Πψο ληψζσ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3) Σν αββαηνθχξηαθν ν κπακπάο είρε ξεπφ θαη πήγακε βφιηα. Ζ Γεπηέξα έθηαζε
θαη πξέπεη λα πάεη ζηε δνπιεία.
Πψο ληψζσ? …………………………………………
4) Ζ κακά κε βάδεη λα δηαβάδσ ζπλέρεηα θαη γσ γθξηληάδσ. Γε κνπ αξέζεη ην
δηάβαζκα ελψ γηα παηρλίδη ηξειαίλνκαη.
Πψο ληψζσ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5) Οη γνλείο κνπ ελδηαθέξνληαη γηα κέλα, κνπ αθηεξψλνπλ πνιχ ρξφλν θαη
αζρνινχληαη αξθεηά καδί κνπ. Γε ζέινπλ λα κνπ ιείςεη ηίπνηα.
Πψο ληψζσ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6) Πέξαζε ε ψξα θαη ν κπακπάο δελ έρεη γπξίζεη αθφκα. Αξρίδσ λα αλεζπρψ.
Πψο ληψζσ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7)Σν δηάιεηκκα θάπνηνο κνπ έξημε ηα κνιχβηα κνπ θάησ.
Πψο ληψζσ?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΘΤΜΟΤ
«Ο θαζέλαο κπνξεί λα ζπκψζεη, απηφ είλαη εχθνιν, αιιά ην λα ζπκψζεη θαλείο κε ην
ζσζηφ άηνκν, ζην ζσζηφ βαζκφ θαη ζηε ζσζηή ζηηγκή, γηα ηε ζσζηή αηηία θαη κε ην
ζσζηφ ηξφπν, απηφ δελ είλαη εχθνιν» Αξηζηνηέιεο
Ο ζπκφο είλαη ε άκπλα ελάληηα ζε βαζχηεξα ζπλαηζζήκαηα πνπ ληψζεη ην άηνκν, φπσο ν
πφλνο, ε δήιεηα, ν θφβνο, ε άγλνηα.
Γξαζηεξηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπκνχ:
1)
Σν καμηιάξη ηνπ ζπκνύ
Ο καζεηήο ν νπνίνο είλαη ζπκσκέλνο, κπνξεί λα ρηππήζεη ην καμηιάξη θαη φρη ην
ζπκκαζεηή ηνπ.
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2)
Φνύζθσκα κπαινληνύ.
Γίλνπκε ζην καζεηή πνπ ληψζεη έληνλν ζπκφ λα θνπζθψζεη έλα κπαιφλη. ηαλ ληψζεη
εξεκία ηνπ ιέκε λα ην μεθνπζθψζεη.

3)
Μέηξεκα θαη βόιηα ζην πξναύιην.
πνηνο ληψζεη ζπκφ κπνξεί λα αξρίζεη ην κέηξεκα κέρξη ην 20 ή κπνξεί λα θάλεη κηα
βφιηα κφλνο ηνπ έμσ ζην πξναχιην.
4)
Εσγξαθηά ζπκνύ θαη θπιάθηζή ηνπ ζε έλα θινπβί.
Ο καζεηήο δσγξαθίδεη ην ζπκφ θαη ηνλ θπιαθίδεη κέζα ζε έλα θινπβί.
5)
Μαγηθόο θαζξέθηεο
Γίλνπκε έλαλ θαζξέθηε ζε φπνην παηδί ληψζεη ζπκφ θαη ηνπ ιέκε λα παξαηεξήζεη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηνπ.
6)
Γηάβαζκα παξακπζηνύ
Γηαβάδεη ην παηδί ζπκφ, έλα παξακχζη ην νπνίν ην βνεζάεη λα ραιαξψζεη θαη λα
μεραζηεί.
ΣΟ ΖΦΑΗΣΔΗΟ ΣΟΤ ΘΤΜΟΤ
ηφρνο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη λα βνεζήζνπκε ην θάζε παηδί ην νπνίν ληψζεη ζπκφ,
ζηε θάζε ηνπ ληψζεη άβνια θαη είλαη ελνριεκέλν, πξηλ ράζεη ηνλ έιεγρν θαη γίλεη ν ζπκφο
ηνπ αλεμέιεγθηνο.
Απηφ κπνξνχκε λα ην θαηαθέξνπκε δίλνληαο ζπκβνπιέο ζηα παηδηά φηη κε ζσζηφ
δηάινγν κπνξνχκε λα εμεγήζνπκε ηη είλαη απηφ πνπ καο ζπκψλεη θαη λα δεηήζνπκε
επγεληθά απφ ηνλ άιιν, πνπ καο ην πξνθαιεί λα κελ ην επαλαιάβεη.
Με απηφλ ηνλ ηξφπν απνθεχγνπκε λα γίλνπκε αγελείο, λα μεζηνκίζνπκε ιφγηα ζθιεξά
πνπ ίζσο λα κεηαληψζνπκε θαη βξεζνχκε ζε δχζθνιε ζέζε κεηά. Να δηαθπιάμνπκε έηζη
ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ παηδηψλ θαη ηελ απνθπγή ζθελψλ βίαο. Βνεζάκε έηζη
ηνπο καζεηέο λα ζπκψλνπλ κέζα ζε ινγηθά θαη πνιηηηζκέλα φξηα, ρσξίο λα ράλνπλ ηνλ
έιεγρν.
ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Οη καζεηέο θαηάθεξαλ λα κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα μερσξίζνπλ ην θάζε
ζπλαίζζεκα θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζε αηνκηθφ θαη ζπιινγηθφ επίπεδν. Αθφκα θαη απηφο
πνπ ζπκψλεη ζπρλά κπνξεί λα εληαρζεί ζηελ δπλακηθή κηαο νκάδαο, φηαλ κπνξέζεη λα
δηαρεηξηζηεί ζσζηά ηελ έληαζε ηνπ ζπκνχ ηνπ. Άξα θαλέλα παηδί κε απηφλ ηνλ ηξφπν
δελ πεξηζσξηνπνηείηαη αιιά αληίζεηα κπνξεί λα έρεη κηα ηζνξξνπεκέλε ζρνιηθή δσή.
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Δπίζεο φια ηα ζπλαηζζήκαηα κπνξνχλ λα ζπλππάξμνπλ ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο θαη
γη απηφ θαλέλα ζπλαίζζεκα δελ ζεσξείηαη ελνρηθφ. ινη νη άλζξσπνη ζα βηψζνπλ φια ηα
ζπλαηζζήκαηα. Αξθεί λα ηα δηαρεηξηζηνχλ ζσζηά. Δηδηθά ζηηο κέξεο καο πνπ ε θνηλσλία
θαηαθιχδεηαη απφ έληνλα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, ε ζσζηή δηαρείξηζε ζπλαηζζεκάησλ,
θξίλεηαη σο ηδηαίηεξα επηηαθηηθή. Οθείινπκε λα θάλνπκε ηνπο καζεηέο καο λα κελ
πηέδνληαη απφ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα, λα κάζνπλ λα κηινχλ αλνηθηά γηα απηά θαη λα ηα
εμαιείθνπλ. Σέινο ηνλίδνπκε ζηα παηδηά φηη ε δσή πεξηιακβάλεη ππέξνρεο ζηηγκέο ηηο
νπνίεο δελ πξέπεη λα αθήλνπκε λα ηηο ακαπξψλνπλ αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαη φηη καο
αμίδεη ζε φινπο λα πεξλάκε φκνξθα αξθεί λα πξνζπαζήζνπκε. Ζ δσή είλαη ηφζν
φκνξθε…. !

Τπεύζπλνο Γάζθαινο: ΡΧΜΑΝΑΚΖ ΕΑΥΑΡΗΑ (Α Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΕΑΡΟΤ. «ΥΟΛΗΚΟ ΔΚΦΟΒΗΜΟ»

ΔΗΑΓΧΓΖ:
Ζ Πέκπηε ηάμε απνθάζηζε λα αζρνιεζεί κε ην ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ θαζψο είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά άκεζα ηα παηδία. ρεδφλ θαζεκεξηλά,
θάπνηνο καζεηήο αλαθέξεηαη ζε θάπνην πεξηζηαηηθφ ζσκαηηθήο ε ςπρνινγηθήο βίαο πνπ
κπνξεί λα ηνπ έηπρε εληφο ή πνιιέο θνξέο θαη εθηφο ζρνιείνπ. Έηζη, αθνχ έγηλε κηα
εηζαγσγή γηα ην ηη είλαη ζρνιηθφο εθθνβηζκφο θαη ηη δηαζηάζεηο κπνξεί λα πάξεη ζηελ
ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ πνπ πέθηεη ζχκα ηνπ ιεγνκέλνπ <<ληαή>>, ζεψξεζα ζσζηφ λα
ζέζσ ην παξαθάησ ζελάξην πξνο επεμεξγαζία.
ΔΝΑΡΗΟ
Μία παξέα κεγαιχηεξσλ παηδηψλ απφ άιιν ζρνιείν, πεηξάδνπλ ζπλερψο ηα κηθξφηεξα
παηδηά απφ ην δηθφ ζνπ ζρνιείν. Έρεηο δεη δχν θνξέο λα πεξηθπθιψλνπλ έλα παηδί απφ
ην ζρνιείν ζνπ, λα ηνπ παίξλνπλ ην θαγεηφ θαη ηα ιεθηά ηνπ θαη λα ην θνξντδεχνπλ. Ση
πξέπεη λα θάλεηο?
Αθνχ δηάβαζα ην ζελάξην, ηα παηδία πήξαλ ζέζε ζηηο 4 γσλίεο ηεο ηάμεο θαη ζηνλ
αξηζκφ πνπ αληηπξνζσπεχεη ην πψο ζα αληηδξνχζαλ ζην ζπγθεθξηκέλν πεξηζηαηηθφ.
3 καζεηέο επέιεμαλ σο αληίδξαζε λα δηαιέμεη ην <<ζχκα>> άιιε δηαδξνκή γηα λα
έξρεηαη ζην ζρνιείν θαη πάληα λα έξρεηαη κε άιια παηδία. (Οη καζεηέο πηζηεχνπλ φηη κε
απηφ ηνλ ηξφπν νη ληαήδεο ζα ζηακαηήζνπλ λα ελνρινχλ ην ζχκα θαζψο ζα ην βιέπνπλ
ζπλερψο κε παξέα θαη έηζη ζα ράζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη ζα βαξεζνχλ.)
8 καζεηέο ζεψξεζαλ ζσζηφ ην <<ζχκα>> λα ελεκεξψζεη θάπνην δάζθαιν ή ην
δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ γηα ην ηη ζπκβαίλεη θαη λα δεηήζεη βνήζεηα. (Σα παηδία πηζηεχνπλ
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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φηη κε ηελ παξέκβαζε ηνπ δαζθάινπ ε ηεο δηεπζχληξηαο νη εμσζρνιηθνί ζα θνβεζνχλ
κήπσο ελεκεξσζεί ην δηθφ ηνπο ζρνιεηφ θαη απνβιεζνχλ. Μπξνζηά ζ‟απηφ ην θφβν
ινηπφλ, ζα ππνρσξήζνπλ θαη δε ζα ελνριήζνπλ μαλά ην κηθξφ καζεηή)
Καλέλαο καζεηήο δελ επέιεμε σο αληίδξαζε λα έρεη ην <<ζχκα>> καδί ηνπ αηρκεξφ
αληηθείκελν ζηελ ηζέπε θαη πέηξεο γηα λα ηνπο αληηκεησπίζεη αλ ρξεηαζηεί, θαζψο
πηζηεχνπλ φηη ε ρξήζε βίαο ζα ρεηξνηέξεπε ηελ θαηάζηαζε θαη ζα ηελ νδεγνχζε ζηα
άθξα. Σέινο, 5 καζεηέο ππνζηεξίδνπλ σο θαηάιιειε ιχζε λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο
ησλ παηδηψλ ή λα απεπζπλζνχλ ζηελ αζηπλνκία. (Οη καζεηέο ζεσξνχλ φηη νη γνλείο
είλαη νη κφλνη πνπ κπνξεί λα επέκβνπλ δξαζηηθά γηα λα ιπζεί ην ζέκα, θαζψο ζπλήζσο
απεπζχλνληαη ζηελ αζηπλνκία ή θάλνπλ ζπζηάζεηο ζηνπο γνλείο ησλ ληαήδσλ)
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Έπεηηα απφ ζπδήηεζε ηα παηδία θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη ηζηνξίεο ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ δελ πξέπεη λα απνζησπνχληαη απφ κέξνπο ησλ παηδηψλ πνπ πέθηνπλ
ζχκαηα ησλ ληαήδσλ. Οη καζεηέο ζ‟απηή ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απεπζχλνληαη ζε
θάπνηνλ ελήιηθα ηνλ νπνίν λα εκπηζηεχνληαη. Δπίζεο, δηαπίζησζαλ φηη φια ηα παηδία
κπνξεί λα πέζνπλ ζχκαηα θάπνηαο κνξθήο βίαο θαη φηη δελ είλαη ληξνπή λα εθθξάζνπλ ή
λα εθκπζηεξεπηνχλ ζε θάπνηνλ ελήιηθα ην θφβν ηνπο θαη ην πξφβιεκα ηνπο αθνχ είλαη ν
κφλνο πνπ κπνξεί λα δψζεη ιχζε ζ‟απηφ.
ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ
ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ.
Σν ζέκα ηνπ ζρνιηθνχ εθθνβηζκνχ δελ ήηαλ άγλσζην γηα ηα παηδηά, θαζψο θαη ζην
παξειζφλ είρακε ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπκε γη‟απηφ θαη λα παξνπζηάζνπκε ηηο
απφςεηο καο. Απηή ηε θνξά φκσο νη καζεηέο θάλεθαλ λα επαηζζεηνπνηνχληαη
πεξηζζφηεξν. Μέζα απφ ην παηρλίδη νη καζεηέο έλησζαλ ην βαζκφ επζχλεο πνπ έρνπλ νη
ίδηνη ζε πεξίπησζε πνπ ζην κέιινλ γίλνπλ κάξηπξεο θάπνηνπ πεξηζηαηηθνχ ζρνιηθνχ
εθθνβηζκνχ. πλεηδεηνπνίεζαλ πσο ε απνζηψπεζε είλαη ζπλελνρή θαη φρη ιχζε.
Καηάιαβαλ φηη θαη νη ίδηνη πξέπεη λα ιακβάλνπλ θαη λα πξνσζνχλ δξάζεηο πξνθεηκέλνπ
λα εμαιεηθζεί ην θαηλφκελν απηφ απφ ηα ζρνιεία αιιά θαη απφ ηελ ππφινηπε θνηλσλία.
Σέινο, θάλεθε λα αληηιακβάλνληαη ην πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα δείρλνπλ ηελ ππνζηήξημε
ηνπο θαη ηελ αιιειεγγχε ηνπο ζε παηδία πνπ πέθηνπλ ζχκαηα απηνχ ηνπ θνηλσληθνχ
θαηλνκέλνπ. Πιένλ, δείρλνπλ λα μέξνπλ ηη βήκαηα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ αλ
αληηιεθζνχλ έλα πεξηζηαηηθφ ζρνιηθήο βίαο ή αλ ηχρεη λα κπνπλ νη ίδηνη ζην ξφιν ηνπ.

Τπέπζπλε Γαζθάια: Διιεληθάθε Γηνλπζία (Δ Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Έρσ θίινπο από ηελ άιιε ηάμε «
ΔΝΑΡΗΟ:
Έλαο καζεηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο δελ παίδεη κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ θαη
επηιέγεη ηελ παξέα καζεηψλ απφ άιιε ηάμε. Έλαο ζπκκαζεηήο ηνπ ζπκψλεη, πνπ ηνπο
απαξληέηαη θαη ζέιεη κε ην δφξη λα ηνλ βάιεη λα παίμεη καδί ηνπο.
ΣΑ ΒΑΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΣΑΔΗ ΣΧΝ ΜΑΘΖΣΧΝ
ΓΗΑ ΣΟ ΘΔΜΑ ΤΠΟ ΜΔΛΔΣΖ
Γηα λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο γηα ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ξφισλ, πήξακε αθνξκή
απφ έλα πεξηζηαηηθφ, πνπ δηαδξακαηίζηεθε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο.
Πξνζπαζήζακε θαη‟ αξράο λα πξνζδηνξίζνπκε ην
πξφβιεκα θαη λα δηαθξίλνπκε ηα πξαγκαηηθά ζεκεία αληηπαξάζεζεο απφ ηα δεηήκαηα
δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ. Δληνπίζακε ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο απφ ηε ζθνπηά ηνπ
θαζελφο απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο. Αλαδεηήζακε ελαιιαθηηθέο επηινγέο, πνπ λα
απνηεινχλ ιχζεηο θαη λα ηθαλνπνηνχλ ηα ζπκθέξνληα φισλ, ζίγνπξα κε ηε βνήζεηα ηεο
εθπαηδεπηηθνχ ιφγσ ηεο κηθξήο ειηθίαο ησλ παηδηψλ. Καηαιήμακε ινηπφλ ζε ηξεηο ιχζεηο
– δηαιφγνπο.
ΤΠΟΘΔΖ LOSE – LOSE
-Γηαηί παίδεηο κε απηνχο θαη φρη κε καο;
-Ση ζε λνηάδεη εζέλα κε πνηνλ ζα παίδσ; ηη ζέισ, ζα θάλσ.
-ηη ζέιεηο; Καιά…. Σελ επφκελε θνξά, πνπ ζα ζέιεηο, θαη εκείο φκσο δελ ζα ζε
παίδνπκε.
-Γελ κε λνηάδεη θαη νχηε ζα μαλαπαίμσ καδί ζαο.
-Γελ ζε έρσ θίιν.
-Οχηε θαη εγψ.
ΤΠΟΘΔΖ WIN - LOSE
-Γηαηί δελ έξρεζαη καδί καο λα παίμεηο;
-Παίδσ κε ηα παηδηά ηεο δεπηέξαο ηάμεο θαη κνπ αξέζεη ην παηρλίδη ηνπο.
-Αλ δελ έξζεηο ζα πσ θαη ζηνπο ππφινηπνπο θαη δελ ζα ζνπ κηιάκε κεηά κέζα ζηε ηάμε.
-Καιά έξρνκαη, αλ θαη δελ είλαη ζσζηφ γηα απηνχο λα ηνπο παξαηήζσ.
-Γελ κε λνηάδεη. Έια καδί καο θαη παξάηα ηνπο.
-Δληάμεη.
ΤΠΟΘΔΖ WIN – WIN
-Έια λα παίμεηο καδί καο θαη άζε απηνχο, ην δηθφ καο παηρλίδη είλαη θαιχηεξν.
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
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-Μα θαη απηνί είλαη θίινη κνπ θαη δελ ζέισ λα ηνπο αθήζσ.
-Σν δηθφ καο είλαη θαιχηεξν θαη φρη ην δηθφ ηνπο.
-Μήπσο ζα ζέιαηε λα παίμνπκε φινη καδί θαη λα γίλνπκε κηα παξέα;
-Γηαηί φρη; Πεξίκελε λα ην πσ θαη ζηνπο άιινπο.
-Διάηε παηδηά! Θα παίμνπκε φινη καδί!

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΣΖ ΤΕΖΣΖΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Οη καζεηέο ελζνπζηάζηεθαλ κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ξφισλ, γηαηί ην πεξηζηαηηθφ
απηφ ηνπο έρεη ζπκβεί πνιιέο θνξέο ζηα δηαιείκκαηα. ινη θαηέιεμαλ φηη ε πην
απνδεθηή ιχζε είλαη ε ππφζεζε win – win. Θεψξεζαλ φηη θαλέλαο δελ ζα πξέπεη λα
παξαηήζεη ηνπο θίινπο ηνπ ζην παηρλίδη, νπφηε είλαη πξνηηκφηεξν λα βξνπλ κία κέζε
ιχζε θαη λα παίμνπλ φινη καδί. Γήισζαλ επίζεο φηη αλ θαη δελ ηαηξηάδνπλ κε φινπο ηνπο
ζπκκαζεηέο ηνπο, ζέινπλ λα παίδνπλ νκαδηθά θαη λα κελ κέλεη θαλέλαο απ‟ έμσ αλ θαη
κπνξεί λα κελ ηαηξηάδνπλ κε φινπο.

ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΣΖ ΜΑΘΖΗΑΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ
ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ παηδηνχ γηα επνηθνδνκεηηθή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ ζα πξέπεη λα
αλαπηχζζεηαη ζε νιφθιεξε ηε παηδηθή ηνπ ειηθία. Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ηθαλφηεηα
δηάγλσζεο αηηηψλ θαη αλαγλψξηζεο ησλ παξαγφλησλ ησλ ζπγθξνχζεσλ, αιιά θαη ε
ηθαλφηεηα επνηθνδνκεηηθήο παξέκβαζεο θαη ελαιιαθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Καηάιαβαλ νη
καζεηέο κέζα απφ απηφ ην παηρλίδη ξφισλ πσο ζε θάζε ζχγθξνπζε ζα πξέπεη λα
αλαδεηνχλ θαη λα δηεξεπλνχλ ηη κπνξεί λα θηαίεη θαη λα πξνηείλνπλ πηζαλέο ιχζεηο.
πλεηδεηνπνίεζαλ φηη είλαη δπλαηή ε εχξεζε κηαο κέζεο ιχζεο, φπνπ φινη ζα είλαη
επραξηζηεκέλνη, ζα πεξλάλε θαιά ζην ζρνιείν θαη ζα θαηαιήγνπλ ζε έλαλ ζπκβηβαζκφ.
Οη καζεηέο αλαιακβάλνπλ ελεξγφ ξφιν θαη δηακνξθψλνπλ ραξαθηήξα σο πξνο ηηο
πξάμεηο ηνπο θαη ηηο ζπλέπεηεο απηψλ.

Τπέπζπλε Γαζθάια: καξνπνύινπ Αηθαηεξίλε (Α Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Σί ζα παίμνπκε ζηε γπκλαζηηθή;»
ΔΝΑΡΗΟ
Γηαθσλία σο πξνο ηελ επηινγή παηρληδηνχ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο.
ΔΗΑΓΧΓΖ
ηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, δηαπξαγκαηεπηήθακε ην δήηεκα ηεο
επηινγήο παηρληδηνχ ζην δεχηεξν ζθέινο ηνπ καζήκαηνο. Οη καζεηέο πξφηεηλαλ δηάθνξα
παηρλίδηα, ηα νπνία είρακε ηε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηήζνπκε.
Σα παηδηά
κνηξάζηεθαλ ζε νξηζκέλεο νκάδεο, νη νπνίεο επέκελαλ λα πινπνηεζεί ε δηθή ηνπο
επηινγή. ην ζεκείν απηφ, αο ζεκεησζεί πσο πξφθεηηαη γηα κία νκάδα – απνηέιεζκα
ζπλδηδαζθαιίαο, θαζψο πξφθεηηαη γηα ιεηηνπξγηθά 5/ζέζην ζρνιείν, σο εθ ηνχηνπ ε Γ΄ κε
ηε Γ΄ Γεκνηηθνχ αθνινπζνχλ θνηλφ θχθιν καζεκάησλ.
ηαλ επηθξαηεί κία ζχγθξνπζε – δηαθσλία είλαη εθηθηφ λα ιπζεί κε ηξεηο
δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο. Αλ νη δχν εκπιεθφκελνη ληψζνπλ ζηελνρσξεκέλνη φηαλ ε
ζχγθξνπζε έρεη ιχζε ηφηε έρνπκε ηε lose/lose ιχζε. ηαλ ν έλαο απφ ηνπο δχν ληψζεη
θαιά win/lose. Σέινο, φηαλ θαη νη δχν είλαη ηθαλνπνηεκέλνη απφ ηελ έθβαζε ηεο
δηαθσλίαο win/win ιχζε.
ε γεληθέο γξακκέο, επηζπκεηφ είλαη ν θαζέλαο λα εθθξάδεη ην πξφβιεκα θαη ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπ φπσο ην αληηιακβάλεηαη, ρσξείο λα θαθνραξαθηεξίδεη. Δπηπξφζζεηα
είλαη επηδησθφκελν λα εθθξάδνληαη νη πξνβιεκαηηζκνί απφ ηε ζέζε ηνπ, κε απηφλ ηνλ
ηξφπν εληζρχεηαη ε ελζπλαίζζεζε θαζψο θαη λα αληηιακβάλεηαη ηη κεξίδην επζχλεο έρεη ν
θαζέλαο.
ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε ηδηαηηεξφηεηά καο είλαη ε ζπλέλσζε ησλ δχν
ηάμεσλ, ηα παηδηά είλαη ζε ειηθηαθά φκνξεο νκάδεο, παξφια απηά ζπρλά πξνθχπηνπλ
δηελέμεηο αλαθνξηθά κε ηηο επηινγέο ησλ παηρληδηψλ, ζπλήζσο νη καζεηέο ηεο Γ΄
δεκνηηθνχ επηδηψθνπλ λα επηθξαηεί ε γλψκε ηνπο. Έγηλε πξνζπάζεηα ινηπφλ θαηά ηε
δηεμαγσγή ηνπ «παηρληδηνχ ξφισλ» κε βάζε ηνλ θαηαηγηζκφ ηδεψλ, ηε ρξήζε θαξηειψλ
ζπγθξνχζεσλ λα πξνσζεζεί ε ελζπλαίζζεζε θαζψο θαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα
δηαρεηξίδνληαη ηα αξλεηηθά ηνπο ζπλαηζζήκαηα παξαγσγηθά, απνθεχγνληαο ηελ
επηθξηηηθή γιψζζα λα ππνζηεξίδνπλ κε επηρεηξήκαηα απηφ πνπ επηζπκνχλ θαη λα
θαηαιήγνπλ ζηελ πην επνηθνδνκεηηθή ιχζε.
Lose/lose
ΠΔΣΡΟ: Ήξζε ε ψξα ηεο γπκλαζηηθήο! Σέιεηα!! Να παίμνπκε πνδφζθαηξν…
ΣΑΚΖ: Ση καο ιεο; Να παίμνπκε κπάζθεη!!
ΜΑΡΗΑ: Γηαηί λα απνθαζίδνπλ πάληα ηα αγφξηα;; Σα θνξίηζηα δελ έρνπλ γλψκε πνηέ;
ΔΛΔΝΖ: σζηά!!! Δκείο πξνηηκνχκε ην βφιετ…
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ΜΑΡΗΝΑ: Mα δελ ζέινπκε λα παίμνπκε… κνλίκσο επηθξαηεί ην δηθφ ηνπο!!! Δίζηε νη
κηθξνί, ζα γίλεη απηφ πνπ ζέινπκε εκείο!!
ΚΧΣΑ: Κνηηάμηε ηη θαηαθέξακε… καο έρνπλ κείλεη κφιηο δέθα ιεπηά. Υάζεθε φινο ν
ρξφλνο ηεο γπκλαζηηθήο!!
Lose/win
ΠΔΣΡΟ: Ήξζε ε ψξα ηεο γπκλαζηηθήο! Σέιεηα!! Να παίμνπκε πνδφζθαηξν…
ΣΑΚΖ: Ση καο ιεο; Να παίμνπκε κπάζθεη!!
ΜΑΡΗΑ: Γηαηί λα απνθαζίδνπλ πάληα ηα αγφξηα;; Σα θνξίηζηα δελ έρνπλ γλψκε πνηέ;
ΔΛΔΝΖ: Χξαία βξε παηδηά γηαηί πξέπεη λα ράζνπκε ηνλ ρξφλν καο, αο θνηηάμνπκε πνηεο
πξνηάζεηο έρνπκε θαη αο θάλνπκε θιήξσζε!
ΜΑΡΗΝΑ: Μα ζα αλαγθαζηνχκε λα παίμνπκε έλα παηρλίδη πνπ ζέινπλ νη κηθξνί!!!
ΚΧΣΑ: Ναη κα ζα πεξάζνπκε θαιά, αληί λα ράλνπκε ηνλ ρξφλν καο!
Win/win
ΠΔΣΡΟ: Ήξζε ε ψξα ηεο γπκλαζηηθήο! Σέιεηα!! Να παίμνπκε πνδφζθαηξν…
ΣΑΚΖ: Ση καο ιεο; Να παίμνπκε κπάζθεη!!
ΜΑΡΗΑ: Γηαηί λα απνθαζίδνπλ πάληα ηα αγφξηα;; Σα θνξίηζηα δελ έρνπλ γλψκε πνηέ;
ΔΛΔΝΖ: σζηά!!! Δκείο πξνηηκνχκε ην βφιετ…
KΧΣΑ: Χξαία παηδηά!!! Αθνχγνληαη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο γλψκεο! Μπνξνχκε λα ηηο
ζεκεηψζνπκε ζε έλαλ πίλαθα, λα κνηξάζνπκε ηνλ ρξφλν πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο
θαη λα ζπκκεηέρνπκε φινη ελεξγά ζηα δηαθνξεηηθά παηρλίδηα!! Έηζη ζα έρνπκε ηε
δπλαηφηεηα λα αιιάμνπκε θαη λα κε βαξηφκαζηε θηφιαο!!!
ΠΔΣΡΟ: χκθσλνη!! Ννκίδσ φηη απηή ε ιχζε καο ηθαλνπνηεί φινπο!!
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ε θάζε δηέλεμε ινηπφλ, θαινχκαζηε λα απνθαζίζνπκε γηα ην πψο ζα
αληηδξάζνπκε. Οη καζεηέο πξφηεηλαλ ιχζεηο γηα έθβαζε ηεο ζχγθξνπζεο, νχησο ψζηε
λα ιεθζεί κία απφθαζε, ε νπνία ζα ηθαλνπνηεί ζε πςειφηεξν βαζκφ ηα παηδηά. Λχζακε
ηελ θαηάζηαζε/ ζχγθξνπζε κε ηξεηο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο, πξνζπαζψληαο λα
ηνλίζνπκε ζε θάζε πεξίπησζε ηα ππέξ θαη ηα θαηά θάζε επηινγήο. Πξφθεηηαη γηα κία
επηηπρεκέλε κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία εληζρχεη ην
ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη πξνσζεί ηελ ελζπλαίζζεζε.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Καςάιε Άλλα (Γ & Γ Γεκνηηθνύ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Δγώ ζα βάισ κνπζηθή ζηελ
επόκελε εθδξνκή»
ΔΝΑΡΗΟ
Γχν καζεηέο απφ ηελ ζη΄ θαη ηελ ε΄ ηάμε δηαθσλνχλ γηα ην πνηφο ζα αλαιάβεη ηε κνπζηθή
ζην ιεσθνξείν ζηελ επφκελε εθδξνκή.
lose-lose
Βαζίιεο: Δ, ζηελ εθδξνκή ηη κνπζηθή ζα βάινπκε;
σηήξεο: Καη ηη ζε λνηάδεη εζέλα; Απηά ε έθηε ζα ηα αλαιάβεη.
Βαζίιεο: Μπα! Καη πνηφο ην ιέεη απηφ;
σηήξεο: Δγψ. Δρείο θαλά πξφβιεκα;
Βαζίιεο: Γελ είλαη ζσζηφ απηφ. Γελ πάηε κφλνη ζαο εθδξνκή.
σηήξεο: Γελ ζαο θηάλεη πνπ ζαο παίξλνπκε καδί. . . ζέιεηε θη άιια. . . .
Βαζίιεο: Ναη ξε ζέινπκε. Καη ζα πάξνπκε CD θαη ζα ηα δψζνπκε πξψηνη ζηνλ νδεγφ.
σηήξεο: Βαζηιάθε, δελ ζεο λα ηα βάιεηο καδί κνπ.
Βαζίιεο: Γηαηί ξε λνκίδεηο ζα ζε θνβεζψ;
σηήξεο: Καιά. . . . ζε κία ψξα ζρνιάκε. . . λα ζε δσ πψο ζα παο ζπίηη.
Βαζίιεο: Καη γηαηί φρη ηψξα; Φνβάζαη ηε δαζθάια; Γηα θνίηα ξε έλαλ πνπ καο θάλεη
θαη ην κάγθα. . .
σηήξεο: Ση είπεο ξε κηθξφ;
Βαζίιεο: Απηφ πνπ άθνπζεο.
σηήξεο: Θα ζε πιαθψζσ ξε!
Βαζίιεο: Γελ κπνξείο! ε πξνθαιψ!
σηήξεο: Δ, ηψξα ζα δεηο.

Βαζίιεο:
σηήξεο:
Βαζίιεο:
σηήξεο:
Βαζίιεο:
σηήξεο:
Βαζίιεο:
σηήξεο:
Βαζίιεο:
θάλεηο.

win-lose
σηήξε ηη ιεο λα βάινπκε θη απηφ ην CD ζην ιεσθνξείν;
ρη βέβαηα. ηγά κε βάινπκε απηέο ηηο αεδίεο.
Γηαηί κσξέ; ε φια ηα παηδηά ηεο πέκπηεο αξέζεη.
Ναη αιιά εγψ είπα φρη. Άξα δελ κπαίλεη.
Μα δελ είλαη δίθαην απηφ. Γελ ζα είζηε κφλνη ζαο.
Πεο φ, ηη ζεο. Δγψ είκαη ν αξρεγφο θαη ζνπ είπα ήδε ηελ απάληεζή κνπ.
Καιά ζα ξσηήζσ θαη ηα άιια εθηάθηα λα δσ ηη ζα πνπλ.
Σφικα θαη ηα ιέκε.
Καιά. Γε ζέισ λα καιψζνπκε αιιά λα μέξεηο φηη δελ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ

win-win
Βαζίιεο: Πξέπεη λα δνχκε ηη κνπζηθή ζα βάινπκε ζηελ εθδξνκή.
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σηήξεο: Δζχ πεκπηάθη δελ έρεηο θακηά δνπιεηά κε απηά.
Βαζίιεο: Γειαδή κφλν ε έθηε ζα απνθαζίζεη;
σηήξεο: Δλλνείηαη.
Βαζίιεο: Γηαηί;
σηήξεο: Γηαηί εκείο είκαζηε νη κεγάινη.
Βαζίιεο: Ννκίδσ φηη θη εζχ ην θαηαιαβαίλεηο φηη απηήλ ηε ζηηγκή θέξεζαη εγσηζηηθά.
ην θάησ θάησ είκαζηε πεξίπνπ ίζνη ζηνλ αξηζκφ.
σηήξεο: Έρεηο δίθην ξε ζπ Βαζίιε.
Βαζίιεο: Υαίξνκαη πνπ ην βιέπεηο επηηέινπο.
σηήξεο: Έια λα καδέςνπκε θαη ηνπο ππφινηπνπο λα δηαιιέμνπκε ηη CD ζα πάξνπκε
καδί καο.
Βαζίιεο: Έρσ θαιχηεξε πξφηαζε.
σηήξεο: Γηα πεο.
Βαζίιεο: Να θάλνπκε έλα λέν CD κε ηηο επηινγέο καο.
σηήξεο: Σέιεηα! Έηζη δε ζα ρξεηάδεηαη λα δαιίδνπκε ζπλέρεηα ηνλ νδεγφ.
Βαζίιεο: Χξαία. Πάσ λα θσλάμσ θαη ηνπο άιινπο.

Πνξεία-Αμηνιόγεζε
Με αθνξκή δηάθνξα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλέβεζαλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο ζπδεηήζακε κε ηνπο καζεηέο ηη δηαθνξεηηθφ ζα κπνξνχζε λα
είρε γίλεη πξνθεηκέλνπ λα είραλ απνθεπρζεί. Ζ ζπλεξγαζία αλάκεζα ζηηο δχν ηάμεηο
ήηαλ άςνγε. Οη καζεηέο ζπκκεηείραλ κε ελζνπζηαζκφ ζηε γξαθή ηνπ ζελαξίνπ. ηε
ζπλέρεηα κνηξάζακε θαξηέιεο κε ξφινπο ηνπο νπνίνπο κε πνιιή ελέξγεηα θαη φξεμε
δξακαηνπνίεζαλ. Έπεηηα, ζπδεηήζακε θαη αλαιχζακε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ θαη
ζηηο ηξεηο πεξηπηψζεηο. Με θνηλή απφθαζε νη καζεηέο θαηέιεμαλ φηη κφλν ε win-win
πεξίπησζε είλαη θαηάιιειε θαη ζσζηή. Οη καζεηέο μερψξηζαλ κε ηδηαίηεξε επθνιία ηηο
lose-lose, win-lose θαη win-win απνθάζεηο δεδνκέλνπ φηη ηέηνηεο ζπκεξηθνξέο δελ ηνπο
ήηαλ θαηλνχξγηεο. Παξ‟ φι‟ απηά ζπλεηδεηνπνίεζαλ πφζν ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε
ζπκπεξηθνξά ηνπ ζπλνκηιεηή πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε. Πεξηέγξαςαλ
ζπλαηζζήκαηα πνπ θξχβνληαλ πίζσ απφ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ εξψσλ, φπσο ραξά,
ιχπε, ζεβαζκφο, ζπκφο, εηξσλία θαη ζπγρψξεζε. Οη καζεηέο κέζα απφ ην παηρλίδη
ξφισλ κπήθαλ ζηε ζέζε θαη ησλ δχν παηδηψλ θαη γη‟ απηφ πηζηεχνπκε φηη απφ εδψ θαη
πέξα ζα βξίζθνπλ ηξφπν λα απνθεχγνπλ ηηο ζπγθξνχζεηο κε επγεληθφ ηξφπν θαη
δείρλνληαο ζεβαζκφ πξνο ην ζπλνκηιεηή ηνπο.
Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Βιάρνπ Δπαγγειία (ζη΄ ηάμε),
Εώηηθα Άλλα -Μαξία (ε΄ ηάμε)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΟΡΗΕΗΧΝ. «Θα θσλάμσ ηνλ κεγαιύηεξν
αδεξθό κνπ»
ΔΝΑΡΗΟ
Ο Μαλψιεο, ζην παηρλίδη πνδνζθαίξνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαιείκκαηνο πάλσ ζηα
λεχξα ηνπ, κίιεζε άζρεκα θαη πξνζβιεηηθά ζε κία ζπκκαζήηξηα ηνπ ηελ Διέλε. ην
επφκελν δηάιεηκκα ν Μηράιεο, ν αδεξθφο ηεο, πεγαίλεη λα ηνπ δεηήζεη ηα ξέζηα.
Lose –lose
Μαλψιεο: Δίλαη αιήζεηα φηη κίιεζεο πνιχ άζρεκα ζηελ Διέλε;
Μηράιεο: Λνγαξηαζκφ ζα ζνπ δψζσ;
Μαλψιεο: Φπζηθά ζα κνπ δψζεηο. Σν μέξεηο φηη ηελ έθαλεο λα θιάςεη;
Μηράιεο: Άζε καο ξε Μαλψιε. Πεο ηεο λα κάζεη πξψηα λα παίδεη θαη κεηά λα θάζεηαη
ηέξκα. Σξία γθνι θάγακε εμαηηίαο ηεο.
Μαλψιεο: Γελ ληξέπεζαη ; Πνηνο λνκίδεηο φηη είζαη; Νφκηδα φηη ζα ην ιχλακε κεηαμχ καο,
αιιά κάιινλ πξέπεη λα ην πσ ζηελ θπξία θαη ζηνλ παηέξα κνπ.
Μηράιεο: Πεο ην φπνπ ζεο. Θα θνβεζψ λνκίδεηο;
Μαλψιεο: Θα βνβεζείο κηα θαη θαιή φηαλ ηηο θαο.
Μηράιεο: Γηα ηφικα.
Καη έηζη μεθηλάεη έλαο κεγάινο ηζαθσκφο, κέρξη λα έξζεη ε δαζθάια λα ηνπο ρσξήζεη.
Lose-win
Μαλψιεο: Δίλαη αιήζεηα φηη κίιεζεο πνιχ άζρεκα ζηελ Διέλε θαη ηελ πξφζβαιιεο;
Μηράιεο: Πνηνο εγψ; Λάζνο νη πιεξνθνξίεο ζνπ θίιε κνπ.
Μαλψιεο: Μηράιε, ην μέξσ γηαηη κνπ ην είπε ε ίδηα. Σεο κίιεζεο πνιχ άζρεκα θαη ηηο
θψλαμεο κπξνζηά ζε φινπο επεηδή θάγαηε έλα γθνι.
Μηράιεο: Κάλεηο ιάζνο ινηπφλ. ιε ε νκάδα ηεο θψλαμε γηαηί ήηαλ εληειψο απξφζερηε
θαη εμαηηίαο ηεο ράζακε.
Μαλψιεο: Δκέλα κνπ είπε κφλν γηα ζέλα. Καη κάιηζηα ηψξα δελ βγαίλεη δηάιεηκκα
εμαηηίαο ζνπ.
Μηράιεο: Άζε κε ήζπρν βξε Μαλψιε κε ηηο επαηζζεζηεο ηεο αδεξθήο ζνπ. Σζάκπα
ράλνπκε ηφζε ψξα απφ ην παηρλίδη.
Μαλψιεο: Καιάααα… Αιιά λα μέξεηο φηη ην ζέκα απηφ δελ έρεη ιήμεη.
Win-win
Μαλψιεο: Αιεζεχεη φηη κίιεζεο πξνζβιεηηθά ζηε αδεξθή κνπ;
Μηράιεο: Καη ζέλα ηη ζε λνηάδεη;
Μαλψιεο: Με λνηάδεη γηαηί ηελ έθαλεο λα θιάςεη θαη ηελ πξφζβαιιεο κπξνζηά ζε φινπο.
Μηράιεο: Δληάμεη ηψξα !! Σελ μέξεηο ηελ αδεξθή ζνπ. Με ην παξακηθξφ βάδεη ηα
θιάκκαηα.
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Μαλψιεο: Δζέλα δειαδή ζα ζνπ άξεζε κπξνζηά ζε φινπο λα ζε έδησρλα απφ ηελ
νκάδα κνπ θαη λα ζε ζηφιηδα θαη κε δηάθνξα θνζκηηθά επίζεηα θαη απφ πάλσ;
Μηράιεο: Ζ αιήζεηα είλαη φηη δελ ζα κνπ άξεδε. Πξέπεη λα ηελ έθαλα λα ληψζεη πνιχ
άζρεκα. Γελ μέξσ ηη παζαίλσ φηαλ ράλσ.
Μαλψιεο: Γελ πεηξάδεη πάλσ ζηα λεχξα καο φινη κνξνχκε λα πνχκε θάηη ηέηνην.
Μηράιεο: Θα πάσ ακέζσο ηψξα λα ηε δεηήζσ ζπγγλψκε.
Μαλψιεο: Ήκνπλ ζίγνπξνο φηη ζα ην θαηαιάβαηλεο, θίιε.
Πνξεία – αμηνιόγεζε
Σν ζέκα ηεο ζπδήηεζεο επηιέρζεθε κεηά απφ πξφηαζε ησλ παηδηψλ, θαζψο πξφζθαηα
είρε ζπκβεί θάηη αλάινγν αλάκεζα ζε δχν καζεηέο ηεο ηάμεο κνπ. Γεληθφηεξα έρεη
παξαηεξεζεί φηη νη καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο είλαη ηδηαίηεξα πξνζηαηεπηηθνί κε ηα
κηθξφηεξα αδέξθηα ηνπο θαη ζπρλά αλαιακβάλνπλ λα ιχζνπλ ηέηνηα πξνβιήκαηα.
θέθηεθα ινηπφλ πσο ήηαλ πνιχ σξαία ηδέα λα δξακαηνπνηήζνπλε απφ ηελ αξρή ην
πεξηζηαηηθφ θαη λα δνχκε πψο ζα κπνξνχζακε λα ην είρακε ιχζεη δηαθνξεηηθά,
απνθεχγνληαο ηε ζχγθξνπζε. Σα παηδηά ζπκκεηείραλ ελεξγά θαζψο ήηαλ έλα ζέκα απφ
ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο πνπ ηα αθνξνχζε άκεζα.
Μεηά ηε δξακαηνπνίεζε
ζπδεηήζακε θαη ηηο ηξεηο ιχζεηο θαη δηαηππψζακε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα: ινη
ζπκθψλεζαλ φηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ Μηράιε ήηαλ πνιχ άζρεκε. Οη πεξηζζφηεξνη είπαλ
φηη ζα ζπκπεξηθεξφληνπζαλ φπσο ν Μαλψιεο, ελψ ιίγνη ππνζηήξημαλ φηη ζα έπξεπε ν
Μαλψιεο λα απεπζπλζεί πξψηα ζε θάπνην δάζθαιν. Πάλησο φινη θαηαιήμακε φηη ε
ζσζηή ιχζε έηλαη κε δηαθνξά ε ηξίηε.
Σα παηδηά εληππσζηάζηεθαλ φηαλ
ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη ν ηξφπνο πνπ αληηδξνχλ ζε κηα θαηάζηαζε, επεξεάδεη θαη ηη
ζπλνκηιεηή ηνπο αιιά θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ ζπκβάληνο. Αλαθεξζήθακε ζην πφζε
ζεκαληηθφ είλαη λα δεηάκε ζπγγλψκε φηαλ έρνπκε θηαίμεη θαη λα αλαγσξίδνπκε ην ιάζνο
καο. Δπίζεο ζρνιηάζακε ηε ζηάζε ηνπ Μαλψιε, γηα ην πφζν ζηεξίδεη ηελ αδεξθή ηνπ,
αιιά είλαη θαη κεγαιφςπρνο απέλαληη ζην θίιν ηνπ. ην ηέινο πξνβιεκαηηζηήθακε γηα
ηελ θαθή θαηάιεμε πνπ είρε ην παξφκνην πεξηζηαηηθφ πνπ πξναλέθεξα, πξηλ ιίγν θαηξφ
θαη γηα ην πφζν απιφ ήηαλ ηειηθά λα είρε απνθεπρζεί ε ζχγθξνπζε. Έκεηλα πνιχ
επραξηζηεκέλε απφ ηελ πνξεία ηεο δξακαηνπνίεζεο θαζψο νη καζεηέο πνπ
ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ νη αληηδξάζεηο ηνπο ζηε δηαρείξεζε ησλ
ζπγθξνχζεσλ. Θεσξψ ινηπφλ πψο ε πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ κνπ βνεζήζεθε ζηελ
θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ζπγθξνχζεσλ απφ δσ θαη πέξα.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Μπαξκπνύδε Παλαγηώηα (Β Γεκνηηθνύ)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

282

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΧΡΧΝ. «Ο ηηγκαηηζκέζλνο Μαζεηήο»
ΔΝΑΡΗΟ
ε έλα 6/ζέζην Γεκνηηθφ ρνιείν ηεο ελδνρψξαο ηνπ Ν. Ζξαθιείνπ ζπλαληάκε ζηελ
Πέκπηε ηάμε έλαλ καζεηή πνπ πξσηαγσληζηεί ζε ζπγθξνχζεηο, είηε κέζα ζηελ ηάμε είηε
ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ο καζεηήο απηφο είλαη ζρεδφλ θαζεκεξηλά ην αληηθείκελν
απφξξηςεο θαη ριεπαζκνχ, θνξντδίαο, παξαγθσληζκνχ αιιά θαη βίαηεο ζπκπεξηθνξάο
ησλ ζπκκαζεηψλ πξνο ην πξφζσπφ ηνπ.
Ζ ρακειή ζρνιηθή ηνπ επίδνζε, ε δπζθνιία θαζαξήο αλάγλσζεο, ν ηξφπνο παηρληδηνχ
ηνπ, ηνλ νδεγεί φρη κφλν ζην πεξηζψξην αιιά θαη ζε ζπλερείο δηακάρεο. Καλέλαο δελ
επηζπκεί λα θαζίζεη καδί ηνπ, δελ ηνλ βνεζνχλ ζηηο εξγαζίεο, ε ίδηα ε νκάδα ηνπ δελ ηνλ
ππνινγίδεη ζηελ αίζνπζα φηαλ έρνπλ θνηλέο αζθήζεηο.
Παξάιιεια ε θαηάζηαζε ζπλερίδεηαη θαη ζηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο. πάληα παίδεη
κε ηα παηδηά ηεο δηθήο ηνπ ηάμεο, πεξηθέξεηαη άζθνπα, αλαδεηά παξέεο θαη παηρλίδη κε
παηδηά άιισλ ηάμεσλ. (κηθξφηεξσλ ή κεγαιχηεξσλ).
Γπζηπρψο θαζεκεξηλά εκπιέθεηαη ζε θαπγάδεο, νη πεξηζζφηεξνη ηνλ ππνδεηθλχνπλ σο
ππαίηην θάζε πξνβιήκαηνο, ηνλ ρηππνχλ, ηνλ θνξντδεχνπλ, ηνλ απνκνλψλνπλ, ηνλ
ζπθνθαληνχλ.
Ο ίδηνο κε ηε ζεηξά ηνπ εθδειψλεη ηάζεηο επηζεηηθφηεηαο, λεπξηθφηεηαο, ζπκφ, νξγή,
ππαθνχεη δχζθνια ζε ππνδείμεηο ησλ δαζθάισλ, δε ζπγθεληξψλεηαη εχθνια, ελνριεί,
θσλάδεη θαη δηακαξηχξεηαη γηα νηηδήπνηε. ιε ε παξαπάλσ ζπκπεξηθνξά ηφζν ηνπ
ίδηνπ ηνπ παηδηνχ φζν θαη ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, δπζθνιεχεη ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Υάλεηαη ην θιίκα εξεκίαο, πξνζνρήο, πξνζήισζεο, νη ζπλερείο θαπγάδεο
απνπξνζαλαηνιίδνπλ καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, ράλνληαη ψξεο δηδαζθαιίαο θαη
θπξίσο, ε νκφλνηα, ε ζπλνρή θαη ε αιιειεγγχε ησλ κειψλ ηνπ ζρνιείνπ.
Έρνληαο απηά ζηε ζθέςε ζαο, θαιείζηε λα ζπληάμεηε ηξεηο δηαιφγνπο αλάκεζα ζηα
παηδηά ηεο ηάμεο θαη ζηνλ ζπκκαζεηή ηνπο. Μέζα απ΄ ηνλ πξψην δηάινγν πξέπεη λα
δείμνπκε ηνλ καζεηή ζην ηέινο λα πείζεη ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ λα ηνλ ζπκπεξηιάβνπλ
ζηελ εξγαζία ηεο νκάδαο. ην δεχηεξν δελ ηνλ ζέινπλ ζηελ νκάδα θαη ν ίδηνο
απνγνεηεχεηαη. ηνλ ηξίην δηάινγν παξνπζηάδνπκε θαη ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηνλ ίδην λα
ππνρσξνχλ ακνηβαία ψζηε λα βξνπλ κηα θνηλή ιχζε θαη λα είλαη ηθαλνπνηεκέλεο φιεο νη
πιεπξέο. Γηα ηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ παηρληδηνχ πξνβιήζεθε αξρηθά έλα βίληεν κε
ηίηιν: «δελ θνβάκαη ηνλ ληαή». Πήξακε απνζπάζκαηα απφ ην βηβιίν «Ο θήπνο ησλ
πλαηζζεκάησλ» θαη ηα επεμεξγαζηήθακε κέζα απφ ην ζεαηξηθφ παηρλίδη θαη δνπιέςακε
ην πιηθφ ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε ηε ζεηξά: Νηθεηήο-Υακέλνη, Νηθεηέο-Υακέλνο, ΝηθεηέοΝηθεηήο.
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ΒΑΗΚΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΟΜΑΓΧΝ
ΓΗΑΛΟΓΟ ΣΖ 1Ζ ΟΜΑΓΑ
Πεξηθιή, θάζηζε κε ηνλ Γηψξγν, ηνλ Αληψλε, ηελ Μαξηιέλα, ηελ ηέιια θαη
ηελ Δηξήλε, ιέεη ε δαζθάια.
ρη, φρη θπξία, αο θαζίζεη ζηε δηπιαλή νκάδα, πεηάγεηαη ν Γηψξγνο
απνγνεηεπκέλνο.
-

Γηαηί λα θαζίζεη πάιη κε καο; Λέεη ε Δηξήλε

Θπκσκέλνο ν Πεξηθιήο ιέεη: Θα θαζίζσ κε φπνηνλ ζέισ εγψ! Καη αλ δελ ζαο
αξέζεη, ζα κνπηδνπξψζσ φιε ηελ εξγαζία ζαο!
Σξνκαγκέλνη φινη καδεχηεθαλ θαη ηνπ έθαλαλ ρψξν.
Ζ δαζθάια ιέεη: «Αθήζηε ηνλ λα είλαη καδί ζαο, ζα ζαο βνεζήζσ θη εγψ λα
θάλεηε ηελ εξγαζία ζαο, δψζηε ηνπ κηα επθαηξία».
ινη έζθπςαλ ηα θεθάιηα θαη ν Πεξηθιήο έλησζε ηθαλνπνίεζε.
ΓΗΑΛΟΓΟ 2Ζ ΟΜΑΓΑ
Πεξηθιή, θάζηζε κε ηνλ Γηψξγν, ηνλ Αληψλε, ηελ Μαξηιέλα, ηελ ηέιια θαη
ηελ Δηξήλε, ιέεη ε δαζθάια.
ρη, φρη θπξία, αο θαζίζεη ζηε δηπιαλή νκάδα, πεηάγεηαη ν Γηψξγνο
απνγνεηεπκέλνο.
-

Δληάμεη παηδηά, Πεξηθιή θάζηζε ζηελ δηπιαλή νκάδα, ην ίδην θάλεη.

-

Μα, θπξία, εγψ ζα ήζεια λα θαζίζσ εδψ, είλαη θαθφ;

-

Ναη, είλαη, απαληά ε Δηξήλε, δελ ζέινπκε λα καο ραιάζεηο ηελ εξγαζία…

Δληάμεη, ζπγγλψκε, απαληά ν Πεξηθιήο θαη ζέξλνληαο απνγνεηεπκέλνο
ηα πφδηα ηνπ ζεθψλεηαη θαη πάεη ζηε δηπιαλή νκάδα. Οη καζεηέο ηεο 2εο νκάδαο
αηζζάλνληαη ληθεηέο.
ΓΗΑΛΟΓΟ 3Ζ ΟΜΑΓΑ
Πεξηθιή, θάζηζε κε ηνλ Γηψξγν, ηνλ Αληψλε, ηελ Μαξηιέλα, ηελ ηέιια θαη
ηελ Δηξήλε, ιέεη ε δαζθάια.
-

Μελ θαζίζεηο εδψ, πεηάγεηαη ε ηέιια.

-

Γηαηί; Ρσηάεη ν Πεξηθιήο.
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-

Γηαηί ζα καο ραιάζεηο ηελ εξγαζία.

-

Θα πξνζέρσ, ηέιια, ζνπ ην ππφζρνκαη!

Να δψζνπκε κηα επθαηξία, ιέεη ν Αληψλεο. Ζ εξγαζία ζέιεη θείκελν θαη
δσγξαθηθή.
Γξάςηε εζείο ηελ εξγαζία θαη εγψ κε ηνλ Πεξηθιή ζα ηε
δσγξαθίζνπκε.
-

Γελ θνβάζαη κελ ηε κνπηδνπξψζεη;

-

ρη, θάλεη ηέιεηα ζθίηζα.

Πεξηθιή, ζπγλψκε γηα πξηλ, έια ζηελ νκάδα καο, ιέεη κεηά ε ηέιια θαη
αθνινπζεί φιε ε νκάδα πνπ πξηλ δπζαλαζρεηνχζε.
Γελ πεηξάδεη, εμάιινπ θη εγψ δελ ήκνπλ πξνζεθηηθφο, ζα πξνζπαζήζσ
θαιχηεξα, ιέεη ν Πεξηθιήο.
Ζ δαζθάια παξαηεξψληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ παηδηψλ, δήισζε φηη ηεο
άξεζε πνιχ ε δσγξαθηά θαη ην θείκελν ηεο 3εο νκάδαο. Ο Πεξηθιήο θαη νη
ππφινηπνη καζεηέο έλησζαλ ππέξνρα…
ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΕΖΣΖΖ ΠΑΗΓΗΧΝ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ξφισλ αθνχζηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο. Αλάινγα κε ηα
πξνζσπηθά ηνπο βηψκαηα θαη κέζα απ΄ηνλ νκαδηθφ δηάινγν θαηαγξάθεθαλ ζεκαληηθέο
πξνηάζεηο.
Μηα θαηεγνξία παηδηψλ δηθαηψλεη ηνπο πνιινχο ζπκκαζεηέο ιέγνληαο πσο δελ αληέρνπλ
άιιν ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, πηέδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε ηηο ζπλερφκελεο θαζαξίεο,
ελνρινχληαη απφ ηελ πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά ηνπ θαη ππνζηεξίδνπλ πσο δελ ζα ήζειαλ
ην ζελάξην απηφ λα ήηαλ πξαγκαηηθφηεηα ζην ζρνιείν καο. θάηη ηέηνην ηνπο πξνμελεί
αξλεηηθή πξνδηάζεζε γηα ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα.
Άιιε κεξίδα ππνζηήξημε κέζα απφ επηρεηξήκαηα ηνλ πξσηαγσληζηή ηνπ ζελαξίνπ καο.
Θεψξεζαλ πσο ε δηάζπαζε πξνζνρήο, ε ππεξθηλεηηθφηεηα θαη ην γλσζηηθφ έιιεηκκα
δελ ζα πξέπεη λα είλαη αηηία πεξηζσξηνπνίεζεο. Κπξηάξρεζε ν ζπκφο πξνο απηνχο πνπ
ήηαλ ζχηεο θαη ε ιχπε πξνο ην ζχκα ηεο ηζηνξίαο καο.
Σέινο, ε κεγαιχηεξε κεξίδα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην παηρλίδη ξφισλ ππνζηήξημε πσο
θαη νη δπν πιεπξέο (ζχηεο-ζχκα) ζα πξέπεη λα θνπβεληηάζνπλ, λα κηιήζνπλ μεθάζαξα ηη
ελνριεί ηνλ θαζέλα θαη κε ηε βνήζεηα ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα βξεζεί ε ιχζε πνπ
ηθαλνπνηεί φινπο γηα κηα γαιήληα – ηζνξξνπεκέλε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Καη νη δπν
πιεπξέο ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπλ ε κηα ηελ άιιε κε ακνηβαίεο ππνρσξήζεηο θαη
θαηαλφεζε.
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ΑΠΟΣΗΜΖΖ – ΥΟΛΗΑ
Γηα δεχηεξε θνξά ην παηρλίδη ησλ ξφισλ θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο βάδνληάο ηνπο απηή
ηε θνξά λα θέξνπλ ζην πξνζθήλην ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη λα δψζνπλ ιχζε ζην
ζελάξην ζχγθξνπζεο πνπ ηνπο δφζεθε.
Οη καζεηέο έδσζαλ πξνζνρή ζηελ φιε δηαδηθαζία, αλαθάιεζαλ ζηε κλήκε ηνπο
αλάινγεο εκπεηξίεο ηνπ παξειζφληνο, ζπδήηεζαλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ θαη έβγαιαλ ηα
ζπκπεξάζκαηά ηνπο. Γνπιεχνληαο νκαδηθά αλέπηπμαλ ηα επηρεηξήκαηά ηνπο, ηφληζαλ
ηηο απφςεηο ηνπο, θαλέξσζαλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο γηα ηελ θάζε πιεπξά. (ζχηεο –
ζχκα).
Παξαηεξήζακε πσο ελψ αξρηθά ηα παηδηά δπζθνιεχνληαλ λα πξνζεγγίζνπλ κε ην
ζπλαίζζεκα ηε ινγηθή ηνπ παηρληδηνχ, θαζψο εμειηζζφηαλ θαη κε ην δηάινγν άξρηζαλ λα
ηνπο δεκηνπξγνχληαη ζπλαηζζήκαηα πνπ ηα κεηέθξαδαλ ζε αλάινγα επηρεηξήκαηα.
Καζψο ηνπο αθήζακε λα εξγαζηνχλ κφλνη θαη λα βγάινπλ έλα δηθφ ηνπο απνηέιεζκα γηα
κηα πξνβιεκαηηθή ζρνιηθή θαηάζηαζε, εληππσζηαζηήθακε απφ ηελ ςπρηθή θφξηηζε, ηνλ
πινχην ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία.
Θέινπκε λα ηνλίζνπκε πσο κε ηνλ ηξφπν απηφ ηα παηδηά, ρσξίο λα ην γλσξίδνπλ,
θαιιηεξγνχλ ην ραξαθηήξα, ηε ζθέςε θαη ηελ ςπρή ηνπο. Βγάδνπλ ζηελ επηθάλεηα
πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, αλαβαζκίδνπλ ηελ θξίζε ηνπο, βειηηψλνπλ ηελ
έθθξαζε θαη θπξίσο αλαπηχζζνληαη ζπλαηζζεκαηηθά. ΄ απηφ θπζηθά, βνεζάεη, ε
κέζνδνο ζηελ νπνία δνπιέςακε. Απηφ δηφηη κε επράξηζην, παηγληψδε ηξφπν θαη καθξηά
απφ ηα ζρνιηθά βηβιία, νη καζεηέο καο κπνξνχλ λα πεηχρνπλ ζεκαληηθά πξάγκαηα ηα
νπνία κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή δηδαζθαιία θαηαθηνχλ κε πεξηζζφηεξν θφπν.

Τπεύζπλνη Γάζθαινη: ΚΑΧΣΖ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ (Γ΄ ΣΑΞΖ)
ΝΣΗΠΤΡΑΚΖ ΜΑΡΗΑ (Γ΄ ΣΑΞΖ) ΓΔΡΧΝΤΜΑΚΖ
ΔΛΔΝΖ
(ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ- ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ ΦΤΗΚΖ ΑΓΧΓΖ)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΧΡΧΝ. «ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ:
ΑΠΟΡΡΗΦΖ»
Δπηιέμακε λα εθπνλήζνπκε έλα κέξνο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο
ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. θνπφο καο ήηαλ λα θέξνπκε ηα παηδηά ζε επαθή κε ηνλ
εζσηεξηθφ ηνπο θφζκν θαη λα ηα βνεζήζνπκε λα αλαθαιχςνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο ψζηε λα
κπνξνχλ λα αλαγλσξίζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Ζ ελζπλαίζζεζε
απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ζηελ πνξεία αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. Αθφκε θαη ηα
βηβιία Γιψζζαο ηεο η‟ Σάμεο, εζηηάδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζε απηφ. Έηζη ζεσξήζακε
σο ηε θαιχηεξε επηινγή λα ζηνρεχζνπκε ζε έλα απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία
άιισζηε ηα παηδηά θαινχληαη θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν λα αληηκεησπίζνπλ, απηφ ηεο
απφξξηςεο.
Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο εκείο ζα πινπνηήζνπκε
κφλν έλα κέξνο ηνπ αηζηνδνμνχκε φηη ζα ππάξμεη κείσζε ζπγθξνχζεσλ, θξνπζκάησλ
βίαο, πεξηζσξηνπνίεζεο καζεηψλ θαζψο θαη αλάπηπμε θαιχηεξεο επηθνηλσλίαο
καζεηψλ.
Γεληθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο απνηεινχλ:
ε αχμεζε ηεο
απηνεθηίκεζεο ησλ καζεηψλ, ε απνηειεζκαηηθφηεξε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, αιιά θαη
κε ηνπο ελήιηθεο, ζεβαζκφο εαπηνχ ηνπο αιιά θαη ηνλ άιισλ γχξσ ηνπο, ράξε ζηελ
απηνγλσζία, εμάιεηςε θφβσλ θαη αλαζηνιψλ ζηελ έθθξαζε θαη ηελ επηθνηλσλία.
Δπηπιένλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο γλσζηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, φπσο ηελ ηθαλφηεηα ηεο
ζθέςεο, λα ζπγθεληξψλνληαη, λα αμηνινγνχλ θαη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα,
ρξεζηκνπνηψληαο πάληα ζσζηά ηε γιψζζα θαη ην ιεμηιφγηφ ηνπο.
Βάζε αλάπηπμεο ηνπ ζπλαηζζήκαηνο απνηέιεζε ην βηβιίν ηεο Βαζηιηθήο Πισκαξίηνπ:
Πξνγξάκκαηα ζπλαηζζεκαηηθήο λνεκνζχλεο. ηεξηρζήθακε ζην βηβιίν θαη θάλακε κηα
δηαζθεπή ηνπ ζπλαηζζήκαηνο ηεο απφξξηςεο πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο ζεκεία πνπ
δε ηαίξηαδαλ κε ην ζθεπηηθφ καο.
Έηζη ε δνκή ηεο αλαγλψξηζεο ελφο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ επηιέμακε δηαθξίλεηαη ζηα
εμήο ζεκεία: ε πξψηε θάζε έγηλε κηα ζπδήηεζε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα. Πξνβάιιακε ηε
παξαθάησ εηθφλα θαη ζπδεηήζακε γηα ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη.
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ε δεχηεξε θάζε είρακε κηα ηζηνξία ε νπνία αθνχ αλαγλσζηεί, νη καζεηέο θαινχληαλ λα
αλαινγηζηνχλ ν ζπλαίζζεκα πνπ πξαγκαηεπφηαλ. Ζ ηζηνξία έρεη ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη
ζηακαηά ζε έλα ζεκείν φπνπ γίλεηαη απνιχησο θαηαλνεηφ ην ζπλαίζζεκα ηνπ θεληξηθνχ
ήξσα.
(Αθνξά έλαλ λέν αιινδαπό ζπκκαζεηή κηαο νκάδαο παηδηώλ πνπ έρεη
δηαθνξεηηθό ρξώκα από απηνύο. Ο καζεηήο απηόο ινηπόλ ζεσξεί ιαλζαζκέλα όηη εθείλνη
ηνπο νπνίνπο ζεσξνύζε θίινπο ηνπ, δε ηνλ πξνζθάιεζαλ ζην πάξηη πνπ δηνξγάλσζαλ.
Έηζη ληώζνληαο απόξξηςε έθπγε γηα ην ζπίηη ηνπ.) ηε ζπλέρεηα αζρνιεζήθακε κε ηα
εξσηήκαηα πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ ηζηνξία θαη αλέιπαλ ηηο δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ
ζπλαηζζήκαηνο. Μεηά απφ ζπδήηεζε πεξάζακε ζε έλα ελαιιαθηηθφ φκνξθν ηέινο (ηδέεο
πνπ αθνύζηεθαλ: όηη βξήθε ηε πξόζθιεζε από ηνλ θίιν ηνπ θαη έηξεμε θαηεπζείαλ λα
δεηήζεη ζπγλώκε, όηη βξήθε έλα γξάκκα αιιά δελ ήηαλ ε πξόζθιεζε πνπ πεξίκελε
νπόηε ζηελαρσξήζεθε πεξηζζόηεξν, είδε ην γξάκκα-πξόζθιεζε ζην ζπίηη, αιιά
ληξάπεθε από ηελ αληίδξαζή ηνπ θαη δε πήγε ζην πάξηη, αιιά ηελ επόκελε κέξα δήηεζε
ζπγλώκε από ηα παηδηά) θαη εζηηάζακε ζηα ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ
ηζηνξία, ηφζν κε δξακαηνπνίεζε, (ηα παηδηά έπαημαλ ηελ ηζηνξία όπσο ηελ αληηιήθζεθαλ
ζην γήπεδν ηνπ ζρνιείνπ) φζν θαη κε δσγξαθηέο. (δσγξάθηζαλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ
αλαγλώξηζαλ ζηελ ηζηνξία, αθνύ πξώηα ηα θαηαγξάςακε ζην πίλαθα. Οη δσγξαθηέο
ήηαλ απιώο πξόζσπα πνπ απνηύπσλαλ έλα δηαθνξεηηθό ζπλαίζζεκα ε θαζεκία.)
Κιεζήθακε λα αλαδεηήζνπκε θαη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ κέζα
απφ δηάθνξεο πεγέο (βηβιίν Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, εγθπθινπαίδεηεο
βηβιηνζήθεο ηνπ ζρνιείνπ). ην ηέινο ππήξρε έλα εξσηεκαηνιφγην γηα ην θάζε παηδί, ην
νπνίν ιέγεηαη ζρέδην ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο φπνπ κε φιε ηε παξαπάλσ
αλάιπζε πξνέθππηαλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, δηαθνξεηηθά γηα ην θάζε παηδί. (Απηό πνπ
θάλεθε είλαη όηη θαηαλόεζαλ ηα παηδηά ηη ζεκαίλεη ε απόξξηςε, αιιά αλαγλώξηζαλ θαη ηα
άιια ζπλαηζζήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ ηζηνξία. Έβαιάλ ηνλ εαπηό ηνπο ζηε
ζέζε ηνπ αιινδαπνύ καζεηή θαη θαηάιαβαλ όηη αλ βξίζθνληαλ θάπνηα ζηηγκή θαη απηνί
ζηε ζέζε ηνπ, δε ζα ήζειαλ λα ληώζνπλ πνηέ έηζη.)Γελ κπνξέζακε λα νινθιεξψζνπκε
φιεο ηηο παξαθάησ πξνηεηλφκελεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ην είρακε πξνγξακκαηίζεη,
θαζψο ηα φζα θάλακε πήξαλ ζρεδφλ 2 δηδαθηηθέο ψξεο θαη ηελ ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο,
θάλακε ηε δξακαηνπνίεζε ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.
ε φηη αθνξά ηα ζπκπεξάζκαηα, απηά δελ είλαη εχθνιν λα απνζαθεληζηνχλ. Απηφ γηαηί
ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνχζε κφλν ζε έλα ζπλαίζζεκα θαη επηπιένλ θαζφηη
ν θάζε δάζθαινο ζπλδηακνξθψλεη ηφζν ζπλεηδεηά φζν θαη αζπλείδεηα θάζε κέξα κέζα
ζηε ηάμε ηε ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε ησλ παηδηψλ. Χζηφζν απηφ πνπ κπνξνχκε κε
αζθάιεηα λα πνχκε, είλαη φηη νη καζεηέο επέδεημαλ δσεξφ ελδηαθέξνλ, ξσηψληαο πφηε
ζα ην επαλαιάβνπκε θαζψο δε ζπλεηδεηνπνηνχζαλ φηη εθείλε ηε ζηηγκή κάζαηλαλ θάηη,
αιιά ην έβιεπαλ ζαλ παηρλίδη. Έλα άιιν ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη αθφκε θαη
αδχλακνη ή ληξνπαινί καζεηέο ζήθσζαλ νηθεηνζειψο ην ρέξη ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, θαηαζέηνληαο ηελ άπνςή ηνπο.
Διπίδνπκε ηελ επφκελε ρξνληά λα έρνπκε ηελ επθαηξία λα εθαξκφζνπκε ην πξφγξακκα
ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα ψζηε λα αλαθαιχςνπκε θαη λα δηαρεηξηζηνχκε φια ηα
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ζπλαηζζήκαηα ζην ζχλνιφ ηνπο θαη λα θξίλνπκε ζπλνιηθά ην απνηέιεζκα ηεο εθαξκνγήο
φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο
Ο ΣΟΜ ΚΑΗ ΣΟ ΠΑΡΣΗ ΣΟΤ ΑΛΔΞΖ
Ο Σνκ είλαη έλα παηδί πνπ έρεη έξζεη κε ηνπο γνλείο ηνπ απφ ηε Κέλπα. ηαλ ήξζε ζηελ
Διιάδα, εδψ θαη έλα πεξίπνπ ρξφλν, αληηκεηψπηζε αξθεηέο δπζθνιίεο κέρξη λα
πξνζαξκνζηεί. Χζηφζν ηα άιια παηδηά θάλεθε φηη πιένλ ηνλ δέρηεθαλ θαη έθαλαλ θαιή
παξέα. Μάιηζηα ν Σνκ είλαη πνιχ θαιφο ζην πνδφζθαηξν, νπφηε θαλνλίδνπλ ζπρλά λα
παίδνπλ κπάια ηα απνγεχκαηα. Ο θίινο ηνπ Σνκ ν Αιέμεο έρεη ηελ επφκελε βδνκάδα
γελέζιηα. Έηζη ν Παχινο, θνηλφο ηνπο θίινο πξνηείλεη ζην Σνκ λα πάλε λα αγνξάζνπλ
καδί ην δψξν ηνπ Αιέμε γηα ην πάξηη πνπ δηνξγαλψλεη ζην ζπίηη ηνπ.
Ο Σνκ φκσο αηζζάλεηαη πνιχ άζρεκα. Πίζηεπε φηη αλάκεζα ζηα ιεπθά παηδηά δε ζα είρε
πξφβιεκα, αιιά αλαξσηηφηαλ κήπσο έθαλε ιάζνο κηαο θαη φινη νη άιινη θίινη ηνπ Αιέμε
έιαβαλ ηε πξφζθιεζε γηα ην πάξηη. Ο κφλνο πνπ δε ηελ είρε ιάβεη ήηαλ ν Σνκ. Άξρηζε
ινηπφλ λα ζθέθηεηαη κήπσο ηα πξάγκαηα δελ ήηαλ φπσο θαίλνληαλ, αιιά ην
δηαθνξεηηθφ ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπ, ήηαλ απηφ πνπ ηειηθά απνκάθξπλε ηνπο θίινπο
ηνπ. Αλαξσηηφηαλ πσο ήηαλ δπλαηφλ έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο θίινπο ηνπ λα ηνλ
απαξλεζεί, εηδηθά ζε κηα ζηηγκή πνπ δε ην πεξίκελε. Ο Αιέμεο ήηαλ γηα απηφλ ζαλ
αδεξθφο. Μαδί κε ην Παχιν έθαλαλ ηε θαιχηεξε παξέα. Σψξα ν Αιέμεο είρε θαιέζεη
φιε ηε ηάμε ζην πάξηη, εθηφο απφ απηφλ. Πεξπαηψληαο ν Σνκ καδί κε ηνλ Αιέμε πξνο ην
καγαδί, ν Σνκ είλαη ακίιεηνο.
«Ση έρεηο ζήκεξα Σνκ; πκβαίλεη ηίπνηα; Μπνξψ λα ζε βνεζήζσ;» ξσηά ν Παχινο.
«Γε ζπκβαίλεη ηίπνηα. ‟ επραξηζηψ» απαληά ν Σνκ, αιιά κέζα ηνπ δε κπνξεί αθφκε λα
ην «ρσλέςεη». Ήηαλ κεγάιε αδηθία απηφ πνπ ζπλέβαηλε. ηνλ Αιέμε είρε δείμεη
απεξηφξηζηε εκπηζηνζχλε θαη έλησζε πηα πξνδνκέλνο.
Αθνχ αγφξαζαλ ην δψξν, πήγαλ λα βξνπλ ηνπο θίινπο ηνπο ζε κηα αιάλα λα παίμνπλ
κπάια. Δθεί βξίζθεηαη θαη ν Αιέμεο, ν νπνίνο ηνπο πιεζηάδεη θαη ηνπο ιέεη:
«Γεηα ζνπ Σνκ, γεηα ζνπ Παχιν Αξγήζαηε παηδηά θαη ζαο πεξηκέλακε, ειάηε λα
παίμνπκε»
«Λππάκαη, αιιά εγψ δε ληψζσ θαιά» απαληά ν Σνκ. «Θα γπξίζσ ζην ζπίηη, δε ζέισ λα
παίμσ»
«Μα γηαηί; Ίζσο κε ην παηρλίδη μεραζηείο! Αθνχ μέξεηο, έλαο λα ιείπεη απφ ηε παξέα,
ληψζνπκε δηαιπκέλνη! Παίμε ιίγν καδί καο θαη αλ εμαθνινπζείο λα κε ληψζεηο θαιά,
θεχγεηο» ηνπ ιέεη ν Αιέμεο.
Ο Αιέμεο πιεζηάδεη ην Παχιν θαη ηνπ ιέεη ρακειφθσλα:
«Ση έρεη ν Σνκ;»
«Γε μέξσ! Δίλαη έηζη απφ ηελ ψξα πνπ βξεζήθακε» απαληά ν Παχινο.
Βιέπνληάο ηνπο λα κηιάλε έηζη ζπλσκνηηθά, ν Σνκ ζεσξεζε φηη έιεγαλ γηα εθείλνλ θαη ην
πάξηη. Έηζη μαθληθά ζα λα ηνλ πλίγεη ε αδηθία, πιεζίαζε θαη είπε ζηνλ Αιέμε:
«Απηφ πνπ έθαλεο, είλαη πέξα γηα πέξα άδηθν. Κάιεζεο φιε ηε ηάμε εθηφο απφ εκέλα.
Ίζσο έπαημε ξφιν ην ρξψκα κνπ, αιιά πίζηεπα φηη ήζνπλ δηαθνξεηηθφο. Ζ θηιία καο γηα
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κέλα ήηαλ έλα κεγάιν δψξν θαη δε ην πεξίκελα απηφ απφ ζέλα». Απηά είπε θαη
εμαθαλίζηεθε θαηεπζείαλ πξηλ δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ Αιέμε λα απαληήζεη. Ζ
ππφινηπε παξέα έκεηλε ζαζηηζκέλε θαη ακίιεηε, ελψ ν Αιέμεο πάγσζε κε απηά πνπ
άθνπζε.
Γπξλψληαο ν Σνκ ζπίηη, άλνημε ηε πφξηα θαη εθεί ζηα πφδηα ηνπ, βξήθε έλα γξάκκα.
STOP
Σν άλνημε κε ηξεκάκελα ρέξηα θαη δηάβαζε ην πεξηερφκελφ ηνπ. Ήηαλ ε πξφζθιεζε ηνπ
Αιέμε γηα ην πάξηη, ε νπνία θαζπζηέξεζε λα θηάζεη ιφγσ ηνπ ηαρπδξνκείνπ. Υσξίο
δεχηεξε ζθέςε έηξεμε λα βξεη ηνπο θίινπο ηνπ, πνπ επηπρψο ήηαλ αθφκε ζηελ αιάλα.
«Αιέμε ζνπ δεηψ ζπγλψκε! Ζ πξφζθιεζή ζνπ, απιά θαζπζηέξεζε λα θηάζεη ζπίηη κνπ
θαη εγψ λφκηδα φηη δε κε θάιεζεο ζην πάξηη ζνπ. Νφκηδα φηη δε κε ήζειεο εθεί ιφγσ ηνπ
δηαθνξεηηθνχ κνπ ρξψκαηνο» είπε ζηνλ Αιέμε.
«Γηα καο Σνκ, ήζνπλ θαη ζα είζαη ν θνιιεηφο καο! Θέινπκε λα μέξεηο πσο είκαζηε
πεξήθαλνη γηα ζέλα θαη ηα φζα έρεηο θαηαθέξεη κέρξη ζήκεξα. Σν ρξψκα ηνπ δέξκαηνο
δε παίδεη θαλέλα ξφιν αθνχ άιισζηε θάησ απφ ην δέξκα ην αίκα φισλ ησλ αλζξψπσλ
είλαη θφθθηλν» ηνπ απάληεζε ν Αιέμεο.
Απηά είπαλ νη δχν θίινη θαη αγθαιηάζηεθαλ ζαλ αδέξθηα. Απφ ηφηε ν Σνκ δε
μαλαακθηζβήηεζε πνηέ ηε θηιία ηνπο.
Δξσηήζεηο
Γηαηί ν Σνκ αηζζάλεηαη άζρεκα φηαλ ζπλαληά ην Παχιν;
Γηαηί έλησζε άζρεκα βιέπνληαο ην Πάπιν θαη ηνλ Αιέμε λα ζπδεηνχλ κφλνη ηνπο;
Πνηα πηζηεχεηε φηη είλαη ε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο κεηά ην STOP;
Ση πηζηεχεηαη φηη αηζζάλζεθε βιέπνληαο ηε πξφζθιεζε ζην ζπίηη ηνπ;
Τπήξμε θάπνηα ζηηγκή ζηε δσή ζαο πνπ αηζζαλζήθαηε απφξξηςε; Πφηε; Γηαηί; Ση ζαο
ζπλέβε;
Κξπκκέλνο ζεζαπξόο
Θα ζέιαηε λα είραηε ζηε ηάμε ζαο παηδηά απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ πνπ λα
ζαο θέξδηδαλ κε ηηο παξαδφζεηο, ηα ήζε θαη ηα έζηκά ηνπο;
θεθηείηε κηα ζηηγκή λα είζαζηαλ εζείο ζηε ζέζε ηνπ Σνκ. Οη γνλείο ζαο, ζάο
αλαθνηλψλνπλ φηη ζα πάηε ζε κηα μέλε ρψξα θαη ζα δήζεηε εθεί πιένλ. Πσο ζα ζαο
θαηλφηαλ ε δσή κε άιια ήζε θαη έζηκα;
Πσο ζα ζαο θαηλφηαλ αλ ζαο αληηκεηψπηδαλ κε ζαλ ρξψκα θαη φρη ζαλ άλζξσπν κε
ςπρή θαη επαηζζεζίεο;
Δίλαη ζσζηφ λα θξίλνπκε έλαλ άλζξσπν απφ ην ρξψκα ή απφ ηε ρψξα πνπ πξνέξρεηαη;
Μπνξεί έλαο άλζξσπνο λα θεξζεί κε ξαηζηζηηθφ ηξφπν ρσξίο λα ην ζέιεη;
Γξαζηεξηόηεηεο
Πηζηεχεηε φηη νη άλζξσπνη δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο κφλν ζην ρξψκα ή θαη ζην ηξφπν πνπ
αληηδξνχλ θαη εθθξάδνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο;
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Φαληαζηείηε φηη θάζε παηδί βξίζθεηαη ζηε ζέζε ηνπ Σνκ.
θνπφο απηήο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο, είλαη λα πξνβιεκαηηζηνχλ ηα παηδηά γχξσ απφ ην ζέκα ηνπ
πεηξάγκαηνο θαη λα ηαπηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά κε απηή ηε θαηάζηαζε.
Γηαιέγνπκε έλα δηαθνξεηηθφ παηδί απφ θάζε νκάδα θαη ηνπ δεηάκε λα εθθξαζηεί ζεηηθά
γηα έλαλ άιιν ζπκκαζεηή ηνπ κε ηε θξάζε «Μνπ αξέζεη ν/ε……. . γηαηί……». θνπφο
είλαη θάζε παηδί λα αηζζαλζεί μερσξηζηφ θαη λα κάζνπλ ηα παηδηά λα εθθξάδνπλ
ζπλαηζζήκαηα πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο άιινπο λα αηζζαλζνχλ θαιχηεξα.
Εεηάκε απφ ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ πξφζσπα ζηα νπνία ζα θαίλνληαη ηα
ζπλαηζζήκαηα ηα νπνία αλαγλψξηζαλ κέζα απφ ην θείκελν. Θέινπκε λα ζρεδηάζνπλ
δειαδή θπξίσο ηα πξφζσπα θαη ηηο εθθξάζεηο πνπ απηά πήξαλ ζηηο δηάθνξεο θάζεηο
ηεο ηζηνξίαο.
Σα παηδηά αλαδεηνχλ ζην δηαδίθηπν, ζε εγθπθινπαίδεηεο, ζε βηβιία, πιεξνθνξίεο γηα ηα
δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Μπνξνχκε λα θαηαθχγνπκε ζε πεγέο φπσο: ε γεληθή
γξακκαηεία ηζφηεηαο, Youth for the human rights, ράξηα ησλ δηθαησκάησλ ηνπ
αλζξψπνπ.
Παληνκίκα φπνπ ηα παηδηά ρσξίο λα κηιήζνπλ, θάλνπλ ηηο απαηηνχκελεο γθξηκάηζεο,
ψζηε λα δείμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα ηεο ηζηνξίαο.
Γξακαηνπνίεζε
Σα παηδηά θαινχληαη λα δξακαηνπνηήζνπλ ηε παξαπάλσ ηζηνξία, έηζη ψζηε λα
κπνξέζνπλ λα απνθνξηηζηνχλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λα πξνβάιινπλ ηνπο
πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα.
ρέδην ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο
Γίλνπκε ζηα παηδηά ην παξαθάησ εξσηεκαηνιφγην λα ζπκπιεξψζνπλ, φπνπ κπνξνχλ
λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ζπλαηζζήκαηα πνπ ζπλαληνχλ ζε δηαθνξεηηθέο
θαηαζηάζεηο. ην ηέινο βξίζθνπλ έλα «πιάλν» γηα ην ζπλαίζζεκα ηεο απφξξηςεο θαη ηε
ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλαηζζήκαηνο.

ΥΔΓΗΟ ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΗΚΖ ΤΝΔΗΓΖΣΟΠΟΗΖΖ
Οη άλζξσπνη πνπ πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο δε πξέπεη λα παληξεχνληαη
κεηαμχ ηνπο.
πκθσλψ
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Οη άλζξσπνη πνπ πηζηεχνπλ ζε δηαθνξεηηθέο ζξεζθείεο, έρνπλ δηαθνξεηηθά ήζε θαη
έζηκα θαη αληηιήςεηο δε ζα πξέπεη λα θάλνπλ παξέα κεηαμχ ηνπο.
πκθσλψ

Γε ζπκθσλψ

Σα παηδηά θαη νη κεγάινη κε εηδηθέο ηθαλφηεηεο, έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κε εκάο.
πκθσλψ

Γε ζπκθσλψ

ινη νη άλζξσπνη απφ φιν ηνλ θφζκν, αμίδνπλ ηνλ ίδην ζεβαζκφ.
πκθσλψ

Γε ζπκθσλψ

Γε πξέπεη λα θξίλνπκε έλαλ άλζξσπν απφ ην ρξψκα ηνπ δέξκαηφο ηνπ.
πκθσλψ

Γε ζπκθσλψ

Πφηε ληψζσ απφξξηςε;
…………………………………………………………………………………………………
Δίλαη ζεηηθφ ή αξλεηηθφ ζπλαίζζεκα;
…………………………………………………………………………………………………
Ση θάλσ φηαλ ληψζσ απφξξηςε;
…………………………………………………………………………………………………
Δάλ ρξεηαζηψ βνήζεηα πνηνο κπνξεί λα κε βνεζήζεη;

……………………………………………………………………………………………
Τπεύζπλνη Δθπαηδεπηηθνί: Γεκαξάο εξαθείκ
Σαρηζίδνπ Πελειόπε
(Δ & η ηάμεηο)
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ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΒΧΡΧΝ. «Αλαγλσξίδσ- καζαίλσ ηα
ζπλαηζζήκαηά κνπ. Γηαρεηξίδνκαη ην ζπκό κνπ»
Θέηνληαο ηα εξσηήκαηα: Πψο κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί ε επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ζην
ζρνιείν, ε βία, ε θαηαδπλάζηεπζε, ηα πξνβιήκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ έιιεηςε
ελδηαθέξνληνο γηα ην ζρνιείν, θαη δεηψληαο απαληήζεηο ζ‟ απηά, θξίλνπκε ζθφπηκν θαη
απαξαίηεην λα αζρνιεζνχκε κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηελ
παξαγσγηθή δηαρείξηζε ηνπ ζπκνχ. Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο- ηερληθέο πνπ αλαιχνπκε ζηε
ζπλέρεηα, πηζηεχνπκε φηη βνεζήζακε ηνπο καζεηέο καο επαηζζεηνπνηψληαο ηνπο κε
ηξφπν ζεηηθφ θαη επνηθνδνκεηηθφ λα αληηκεησπίζνπλ απφ ηε κηα αιιά ηαπηφρξνλα θαη λα
ειαρηζηνπνηήζνπλ πξνβιήκαηα αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο.
1ν ηάδην
Αλαγλώξηζε ζπλαηζζεκάησλ.
1ε δξαζηεξηφηεηα
Αξρηθά δηεγείξακε (αθφξκεζε) ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ καο κε ηελ πξνβνιή
θσηνγξαθηψλ πξνζψπσλ θαη ζπδεηψληαο καδί ηνπο, ηνπο παξαθηλήζακε λα
αλαγλσξίζνπλ ζε θάζε πξφζσπν ηεο θσηνγξαθίαο ην ζπλαίζζεκα πνπ λνκίδνπλ φηη
είλαη απνηππσκέλν.
2ε δξαζηεξηφηεηα
Υσξίζακε ηνπο καζεηέο καο ζε ηξεηο νκάδεο ησλ 10- 10- 7 αηφκσλ. ε θάζε νκάδα
δφζεθε απφ έλα θνπηί ησλ ζπλαηζζεκάησλ, κε θαξηέιεο πάλσ ζηηο νπνίεο ήηαλ
γξακκέλα ζπλαηζζήκαηα φπσο ραξά, ιχπε, πφλνο, ζπκφο, επηπρία, δήιηα θ. α. Σν θάζε
κέινο ηεο νκάδαο αθνχ ηξαβνχζε απφ κηα θαξηέια ζα έπξεπε κε θηλήζεηο παληνκίκαο
θαη ρσξίο ιφγηα λα κηκεζεί ην ζπλαίζζεκα. Σα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο ζα έπξεπε λα
ην καληέςνπλ. Σν θάζε θαξηειάθη ηνπνζεηήζεθε ζην ζχλλεθν ησλ ζπλαηζζεκάησλ (έλα
γηα θάζε νκάδα) θαη θξεκάζηεθε ζε ζεκείν πνπ λα ην βιέπνπλ φια ηα παηδηά.
ηφρνο απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ήηαλ ε πην νπζηαζηηθή αλαγλψξηζε- θαηαλφεζε ηεο κε
ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο. ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα παξαηεξήζνπκε φηη νη καζεηέο καο,
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καο επεθχιαμαλ κηα επράξηζηε έθπιεμε θαζψο ελζνπζηάζηεθαλ κε ηελ φιε δηαδηθαζία.
πκκεηείραλ ελεξγά, δηαζθέδαζαλ, γέιαζαλ θαη έδεημαλ λα ην απνιακβάλνπλ
πξαγκαηηθά.
2ν ηάδην
-Αλαπαξαγσγή ζπλαηζζεκάησλ
-πξνζδηνξηζκόο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλσλ θαηαζηάζεσλ (αηνκηθά)
1ε δξαζηεξηφηεηα
Mini ζπλέληεπμε:

Με έλα κηθξφθσλν αλά ρείξαο πξνζπαζήζακε λα πάξνπκε

ζπλέληεπμε απφ ηνπο κηθξνχο καζεηέο (θαηαγξάθνληαο ηηο απαληήζεηο ηνπο ζηνλ
πίλαθα), ζηελ εξψηεζε, πψο ληψζεηο φηαλ……………………………;
-

έλαο ζπκκαζεηήο ζνπ ζε θνξντδεχεη;

-

ζνπ ρακνγειά ε κακά ζνπ;

-

ζνπ ιέεη κπξάβν ε δαζθάια ζνπ γηα ηα σξαία ζνπ γξάκκαηα;

-

έρεηο πνλνθέθαιν ή πνλάεη ε θνηιηά ζνπ;

-

βάδεηο γθνι θαη θεξδίδεη ε νκάδα ζνπ;

-

δελ θαηαιαβαίλεηο κηα άζθεζε ζηα καζεκαηηθά;

-

έλαο θίινο ζνπ ζε βνεζάεη ζηελ άζθεζε πνπ δελ θαηαιαβαίλεηο;

-

νη γνλείο ζνπ, ζνπ ιέλε ζ‟ αγαπψ;

ηφρνο καο ήηαλ λα ληψζνπλ άλεηα νη καζεηέο καο, λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα
θαηαλνήζνπλ φηη ληψζνπκε δηαθνξεηηθά ζπλαηζζήκαηα.
2ε δξαζηεξηφηεηα
Μνηξάζακε ζηνπο καζεηέο καο έλα κηθξφ εξσηεκαηνιφγην, σο ζπλέρεηα θαη νινθιήξσζε
ηεο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηαο, πψο ληψζεηο φηαλ……. . . Αθήζακε ζηα παηδηά ηνλ
απαηηνχκελν ρξφλν.

Σειεηψλνληαο ηε δξαζηεξηφηεηα απηή δηαβάζακε ελδεηθηηθά

θάπνηεο απφ ηηο απαληήζεηο ηνπο.
Γηα λα γίλεη κηα ζχλδεζε ηεο 1εο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ 2νπ ζηαδίνπ κε ην ηειεπηαίν ζηάδην
„πψο δηαρεηξίδνκαη ην ζπκφ κνπ‟ ξσηήζακε ηνπο καζεηέο καο πνην απφ ηα ζπλαηζζήκαηα
πνπ έρνπλ γξάςεη ζηνλ πίλαθα ζεσξνχλ πσο είλαη πην δχζθνιν λα ην αληηκεησπίζνπλ.
Μέζα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαηαιήμακε ζην ζπλαίζζεκα ηνπ ζπκν.
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3ν ηάδην
Πώο δηαρεηξίδνκαη ην ζπκό κνπ
ηελ ηειεπηαία δξαζηεξηφηεηα ζέζακε ζηνπο καζεηέο καο ην εξψηεκα:

Σψξα πνπ

έκαζεο θαη αλαγλσξίδεηο ηα ζπλαηζζήκαηα ζνπ, ηη κπνξείο λα θάλεηο φηαλ ζπκψλεηο;
ε έλα ραξηφλη ρσξηζκέλν ζε ηξία κέξε, ζπίηη- ζρνιείν- γεηηνληά, ηνπο δεηήζακε λα
ηνπνζεηήζνπλ ηηο θαξηέιεο κε ηηο δεμηφηεηεο δηαρείξηζεο ζπκνχ, πνπ ηνπο είρακε
κνηξάζεη πξνεγνπκέλσο, ηελ θάζε κηα ζηελ αλάινγε ζέζε.
Οη θαξηέιεο απηέο θαζψο θαη ην εξσηεκαηνιφγην κνηξάζηεθαλ θσηνηππεκέλα ζε φινπο
ηνπο καζεηέο σο ππνζηεξηθηηθφ πιηθφ.
πκπεξάζκαηα- Απνινγηζκόο δξάζεο
Σν «Μαζαίλσ- γλσξίδσ ηα ζπλαηζζήκαηά κνπ- Γηαρεηξίδνκαη ην ζπκφ κνπ», πνπ
πξαγκαηνπνηήζακε απφ θνηλνχ ε Α θαη Β ηάμε ζην πιαίζην «Παηρλίδηα ξφισλ»,
ελζνπζίαζε ηνπο καζεηέο καο αιιά θαη εκάο ηνπο ίδηνπο. Άλνημε έλα δηαθνξεηηθφ δίαπιν
επηθνηλσλίαο κεηαμχ καο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ κέξνο νη κηθξνί
καζεηέο καο, θαηάιαβαλ πφζν ζεκαληηθφ είλαη λα γλσξίδνπλ θαη λα εθθξάδνπλ ηα
ζπλαηζζήκαηά ηνπο. Έρνπλ δηθαίσκα λα ληψζνπλ νπνηνδήπνηε ζπλαίζζεκα θαη έκαζαλ,
ζέινπκε λα πηζηεχνπκε, λα ηα εθθξάδνπλ κε έλα ηξφπν ζπγθξαηεκέλν θαη φρη κε
επηδήκηεο ζπκπεξηθνξέο.

Πξνζπαζήζακε λα ηνπο βνεζήζνπκε λα απνθηήζνπλ κηα

πξψηε επαθή κε ηηο ηερληθέο δηαρείξηζεο ηνπ ζπκνχ ηνπο θαη λα ηηο αμηνπνηήζνπλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηά ηνπο.
Δλ θαηαθιείδη, ζα ζέιακε λα παξαηεξήζνπκε φηη ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα έρνπλ πην
παξαγσγηθά

απνηειέζκαηα

ζα

πξέπεη

λα

γίλνληαη

ζε

βάζνο

ρξφλνπ,

λα

επαλαιακβάλνληαη ηαθηηθά, θαζψο πηζηεχνπκε φηη είλαη ρξήζηκν εξγαιείν ζηα ρέξηα
φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Δίκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αμηνπνηήζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν
ηα παηρλίδηα ξφισλ κειινληηθά. Έηζη ζα πεηχρνπκε θαη ζα ζπκβάιινπκε ζεηηθά ζηε
δεκηνπξγία καζεηψλ πνπ αγαπνχλ ην ζρνιείν θαη ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πνπ
πξαγκαηψλεηαη ζ‟ απηφ.
Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Παπαδάθε Υξηζηίλα (Α’ ηάμε)
Εαραξηνπδάθε Μαξία (Β’ ηάμε)
Γαζηακάλε Μαξία- εθπαηδεπηηθόο παξάιιειεο ζηήξημεο (Α’ ηάμε)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ «Πνηόο ζα κνηξάζεη ηα θύιια
εξγαζίαο;»
ΔΝΑΡΗΟ
Ζ εθπαηδεπηηθφο ηεο ηάμεο αλαζέηεη ζ' έλα καζεηή ην Γηάλλε ηελ ππεπζπλφηεηα λα
κνηξάζεη ηα θχιια εξγαζίαο γηα κηα νκαδηθή δξαζηεξηφηεηα. Ο ηέιηνο πνπ ζρεδφλ
πάληα ελδηαθέξεηαη λα είλαη απηφο πνπ ζα κνηξάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ δίλεη ε
δαζθάια, ληψζεη φηη είλαη άδηθν πνπ δελ επέιεμε ε εθπαηδεπηηθφο απηφλ γηα ππεχζπλν θαη
αληηδξά άζρεκα. Αξλείηαη λα ζπκκεηάζρεη ιέγνληαο φηη είλαη άδηθν πνπ δελ δηάιεμε
απηφλ ε εθπαηδεπηηθφο, φηη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα δελ είλαη ελδηαθέξνπζα θαη
φηη δελ αμίδεη ηνλ θφπν λα ιάβεη κέξνο. Απεπζχλεηαη δηαξθψο ζην Γηάλλε ιέγνληάο ηνπ
φηη φιν απηφο κνηξάδεη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ δίλεη ε δαζθάια θαη φηη απηφ δελ είλαη
ζσζηφ. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζπκπιεξψζηε φζεο πηζαλέο ιχζεηο κπνξείηε λα
ζθεθηείηε γηα ηε ζπλέρεηα ηεο ηζηνξίαο, επηιέγνληαο ην ζρεηηθφ θνπηάθη, αλάινγα κε ην
πνηνο ζα είλαη ηειηθά απηφο πνπ ζα δηθαησζεί.

Κεξδίδνπλ θαη νη δύν win - win Κεξδίδεη ν Γηάλλεο win - lose
Ζ

δαζθάια

ιέεη

ζην

ηέιην

λα

εμεγήζεη
Ο ηέιηνο παξαδέρεηαη φηη απηφ πνπ έθαλε ζηα παηδηά γηαηί δελ είλαη ελδηαθέξνπζα
δελ ήηαλ ζσζηφ θαη δεηάεη ζπγλψκε: απηή ε δξαζηεξηφηεηα. Αλ θαηαθέξεη ν
Ο Γηάλλεο ηνλ ζπγρσξεί θαη πξνηείλεη θάηη

ηέιηνο

λα

πείζεη ηα παηδηά

θαη

ηε

δαζθάια
ζηε δαζθάια. Ζ δαζθάια ιέεη ζην ηέιην αλ ζα ηνπ δψζεη εθείλε λα κνηξάζεη ηα
θχιια
ζέιεη λα κνηξάζνπλ καδί ηηο εξγαζίεο, εξγαζίαο. Ο ηέιηνο θαηαιαβαίλεη φηη έρεη
ν ηέιηνο δέρεηαη θαη ηα δχν παηδηά άδηθν θαη φηη ηα έθαλε φια απηά γηαηί είρε
κνηξάδνπλ καδί ηηο εξγαζίεο. ζπκψζεη θη αθήλεη ην Γηάλλε λα κνηξάζεη.

Κεξδίδεη ν ηέιηνο lose – win Υάλνπλ θαη νη δύν lose - lose
Ζ θπξία έβαιε ην Γηάλλε λα κνηξάζεη Ο Γηάλλεο κε φια απηά έγηλε έμαιινο.
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ηηο αζθήζεηο θαη ν ηέιηνο έλησζε θάπσο

Αξρίδεη θη απηφο λα αληηδξά άζρεκα

θαη
παξακειεκέλνο θαη άξρηζε λα ιέεη ζηε λα καιψλεη κε ην ηέιην.
θπξία, φηη απηφ είλαη άδηθν θαη φηη δε ζέιεη

Ζ δαζθάια βιέπνληαο ηηο αληηδξάζεηο

ησλ
λα ζπκκεηέρεη γηαηί δελ ην ζεσξεί ζεκαληηθφ.

δχν

παηδηψλ είπε

πσο

θαη

νη

δχν

έρνπλ
Ζ θπξία ηνλ πιεζίαζε θαη ηνπ είπε φηη ηελ

άζρεκε

ζπκπεξηθνξά

θαη

θαηά

ζπλέπεηα
επφκελε θνξά ζα κνηξάζεη εθείλνο αιιά ν ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα κε κνηξάζεη
θαλείο
ηέιηνο δελ έκεηλε ηθαλνπνηεκέλνο θαη γηα

απφ ηνπο δχν ηα θχιια εξγαζίαο.

απηφ ην ιφγν δε ζα ζπκκεηείρε. Ζ δαζθάια

Έηζη

ηειηθά

ηηο εξγαζίεο κνηξάδεη έλα

άιιν
ηνλ ζπκβνχιεςε λα κελ ζηελνρσξηέηαη γηαηί

παηδί ν Παλαγηψηεο.

δελ ζα έπξεπε λα θάλεη έηζη. ην ηέινο
πείζηεθε θαη δέρηεθε λα ζπκκεηέρεη.

Τπόζεζε lose – lose (Υάλνπλ θαη νη δύν)
ΓΗΑΝΝΖ: Κάζε θνξά πνπ πξέπεη λα κνηξαζηνχλ εξγαζίεο έρνπκε ην ίδην πξφβιεκα.
ΣΔΛΗΟ: Ση ζέιεηο λα πεηο;
ΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα πσ φηη πάληα ζέιεηο λα κνηξάδεηο εζχ!
ΣΔΛΗΟ: Λεο ςέκαηα, απηφο πνπ κνηξάδεη πάληα θη φιν παξαπνληέηαη είζαη εζχ.
ΓΗΑΝΝΖ: Πξφζερε ηα ιφγηα ζνπ! Δγψ δε ιέσ πνηέ ςέκαηα.
ΣΔΛΗΟ: Ναη θαιά ζε πηζηέςακε ηψξα.
ΓΗΑΝΝΖ: Σα άιια παηδηά κε πηζηεχνπλ γηαηί ζε μέξνπλ θαιά θαη έρνπλ αγαλαθηήζεη κε
ηε ζπκπεξηθνξά ζνπ. Κάπνηα ζηηγκή δε ζα ην γιηηψζεηο ην μχιν.
ΣΔΛΗΟ: Μπα, ηψξα ζα καο δείξεηο θηφιαο;
ΓΑΚΑΛΑ: ηακαηήζηε ακέζσο θαη νη δχν. Δίλαη απαξάδεθηε ε ζπκπεξηθνξά ζαο.
Παλαγηψηε κνίξαζε εζχ ηηο εξγαζίεο ζε παξαθαιψ.
Τπόζεζε win – lose (Κεξδίδεη ν Γηάλλεο)
ΓΑΚΑΛΑ: Γηάλλε έια λα κνηξάζεηο ηηο θσηνηππίεο.
ΣΔΛΗΟ: Δ, γηαηί λα κνηξάζεη απηφο ηηο θσηνηππίεο; Έηζη θη αιιηψο είλαη βαξεηά.
ΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη ηέιην δελ έγηλε θαη ηίπνηα. Δμάιινπ εγψ δελ έρσ κνηξάζεη πνηέ
κφλνο.
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ΓΑΚΑΛΑ: Δμήγεζε γηαηί βξίζθεηο ην κάζεκα βαξεηφ θαη ζα ζε αθήζσ λα κνηξάζεηο.
ΣΔΛΗΟ: πγλψκε θπξία, απιψο αληέδξαζα έηζη γηαηί είρα ζπκψζεη.
ΓΗΑΝΝΖ: Γειαδή εγψ λα κνηξάζσ;
ΣΔΛΗΟ: Μνίξαζε. Κπξία ζαο ππφζρνκαη απφ εδψ θαη πέξα λα αθήλσ θαη ηα άιια
παηδηά.
Τπόζεζε lose – win (Κεξδίδεη ν ηέιηνο)
ΓΑΚΑΛΑ: Γηάλλε έια λα κνηξάζεηο ηηο θσηνηππίεο.
ΣΔΛΗΟ: Γηαηί απηφο θαη φρη εγψ; Κη εγψ δε θάλσ ηίπνηα βαξηέκαη.
ΓΑΚΑΛΑ: Σελ άιιε θνξά ηέιην ζα κνηξάζεηο εζχ.
ΣΔΛΗΟ: Ναη θαιά, κέρξη ηφηε….
ΓΑΚΑΛΑ: Γε ζέισ λα ζηελνρσξηέζαη αιιά πξέπεη λα μέξεηο φηη κε ηνλ ηξφπν πνπ
αληηδξάο θαη ην δίθην ζνπ ράλεηο θαη ηνπο ζπκκαζεηέο ζνπ ζηελνρσξείο. Σν ζέιεηο απηφ;
ΣΔΛΗΟ: ρη θπξία έρεηε δίθην. Γε ζα δεκηνπξγήζσ μαλά πξφβιεκα. Μνίξαζε Γηάλλε.
ΓΗΑΝΝΖ: Μπξάβν ηέιην είζαη κεγάιε θαξδηά!
ΤΜΜΑΘΖΣΔ: Μπξάβν ηέιην είζαη ν θαιχηεξνο.
Τπόζεζε win – win (Κεξδίδoπλ θαη νη δύν)
ΓΑΚΑΛΑ: ηέιην δελ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ θάλεηο.
ΓΗΑΝΝΖ: Έρεη δίθην ε θπξία δε θέξεζαη ζσζηά.
ΣΔΛΗΟ: Έρεηε δίθην ζπγλψκε, δελ είλαη ζσζηφ απηφ πνπ έθαλα.
ΓΗΑΝΝΖ: Δληάμεη ζε ζπγρσξψ αιιά ζα πξνηείλσ θάηη ζηε θπξία.
ΓΑΚΑΛA: Λνηπφλ ν Γηάλλεο πξφηεηλε λα κνηξάζεηε θαη νη δχν ηα θχιια ηέιην
ζπκθσλείο;
ΣΔΛΗΟ: Ναη θπξία, ζπκθσλψ.
Πνξεία πνπ αθνινπζήζεθε – πλνιηθή αμηνιόγεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο
Ξεθηλήζακε ηελ εξγαζία ζπδεηψληαο κε ηνπο καζεηέο γηα δηάθνξεο θαηαζηάζεηο
ζχγθξνπζεο πνπ ζπκβαίλνπλ θαζεκεξηλά ζην ζρνιείν. Καηαιήμακε ζηε ζπγθεθξηκέλε
επηινγή έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη ζηε ζπλέρεηα ρσξηζηήθακε ζε νκάδεο θαη
κνηξάζακε ηηο θαξηέιεο κε ην ζελάξην θαη ηελ αλάινγε έθβαζε αθνχ πξψηα ζπδεηήζακε
αξθεηά γηα ηνλ ηξφπν πνπ κπνξεί λα επηιπζεί κηα ζχγθξνπζε θαη ηηο αληηδξάζεηο πνπ
πξνθαιεί ε θάζε δηαθνξεηηθή ηεο εθδνρή. ην επφκελν ζηάδην ηα παηδηά δεκηνχξγεζαλ
ηνπο δηαιφγνπο ηνπο δξακαηνπνίεζαλ κέζα ζηελ ηάμε κε κεγάιε επηηπρία θαη
δηαζθέδαζαλ πξαγκαηηθά κε ηελ φιε δηαδηθαζία. ην ηέινο ζπδεηήζακε φινη καδί γηα ηνλ
ηξφπν πνπ επηιχνληαη παξφκνηεο θαηαζηάζεηο, ελψ ηα παηδηά νκφθσλα θαηέιεμαλ ζηελ
έθβαζε (win – win) θπξίσο ιφγσ ηεο θαζαξφηεηαο ηεο ιχζεο πνπ δελ δεκηνπξγνχζε
θαθφ θιίκα ζηελ ηάμε θαη δελ άθελε λα πιαλάηαη ε αίζζεζε ηνπ ληθεηή θαη ηνπ
εηηεκέλνπ. Δίλαη γεγνλφο φηη ηα παηδηά δνχιεςαλ κε πνιχ θέθη ζηε ζπγθεθξηκέλε
εξγαζία θη απηφ γηαηί είραλ εκπεηξία ζε παξφκνηεο θαηαζηάζεηο ζπγθξνχζεσλ ζην ρψξν
ηνπ ζρνιείνπ θαη ήζειαλ λα δνπλ αιιά θαη λα δείμνπλ ηαπηφρξνλα φηη ε δηαρείξηζε κε
επηηπρία ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ κέζα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ αιιά θαη έμσ απ‟απηφ
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αξγφηεξα, είλαη κηα ηδηαίηεξα ρξήζηκε ηθαλφηεηα αλ ζπλνδεχεηαη απφ λεθαιηφηεηα θαη
δηάζεζε απηνθξηηηθήο. Σα παηδηά θαηαλφεζαλ πιήξσο φηη νη άλζξσπνη αληηδξνχλ ζπρλά
λεπξηθά θαη αςπρνιφγεηα ζε θαηαζηάζεηο πίεζεο ή εθλεπξηζκνχ, πξάγκα πνπ ηνπο
θαζηζηά αλίθαλνπο λα δνπλ ην πξφβιεκα ζηηο πξαγκαηηθέο ηνπ δηαζηάζεηο ή αθφκε θαη
λα εληνπίζνπλ ηηο πηζαλέο ιχζεηο πίζσ απ‟απηφ. Ζ πξνζπάζεηά ηνπο λα κπνπλ ζηε
ζέζε ησλ «εξψσλ» ηνπ ζελαξίνπ αιιά θαη λα εξκελεχζνπλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνπο
θφζκν ήηαλ εκθαλήο θαη βνήζεζε λα θαηαιάβνπλ φηη πίζσ απφ ηελ απφηνκε
ζπκπεξηθνξά θάπνησλ παηδηψλ πηζαλφλ λα θξχβνληαη απιψο αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα
θαη φρη απαξαίηεηα θαθφο ραξαθηήξαο.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Μπειηβαλάθε Υξπζή (Γ1 Σάμε)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Σν θξίζηκν γθνι ράζεθε»
Lose/lose
Γηώξγνο: ρα ρα ρα, κα πόζν άζρεηνο είζαη. Πήγαηλε θαιύηεξα λα παίμεηο κε ηηο θνύθιεο
Γηάλλεο: Ση είπεο ξε ρνληξέ; Γηα κέλα κηιάο έηζη;
Γηώξγνο: Ναη ξε γπαιάθηα γηα ζέλα θαη εζύ κε θνξόηδεςεο πξνρζέο πνπ πάηεζα ηα
θνξδόληα κνπ θαη έπεζα.
Γηάλλεο: Μόλν εγώ ζε θνξόηδεςα ξε; Όινη γέιαζαλ καδί ζνπ πνπ έζθαζεο θάησ ζαλ
θαξπνύδη.
Γηώξγνο: Σνπιάρηζηνλ εγώ δε ην ήζεια, ήηαλ κηα άηπρε ζηηγκή, εζύ όκσο γπαιάθηα είζαη
άρξεζηνο.
Γηάλλεο: Δκέλα είπεο άρξεζην ; Σώξα ζα δεηο ηη ζα ζνπ θάλσ. (Αξρίδεη άγξηνο θαπγάο
κε κπνπληέο, θισηζηέο θαη βξηζηέο)
Σα παηδηά πνπ ήηαλ ζηελ απιή ηνπο έιεγαλ λα ζηακαηήζνπλ θαη ν θίινο ηνπο ν Νηίλνο
κπήθε ζηε κέζε γηα λα ηνπο ρσξίζεη. Σόηε όκσο ζπξώμαλε ηνλ Νηίλν, έπεζε θάησ θαη
ιηπνζύκηζε.
Ο θαπγάο ζηακάηεζε θαη όινη ήηαλ ηξνκνθξαηεκέλνη. Δθείλε ηελ ώξα έθηαζε θαη ν
δάζθαινο λα δώζεη ηηο πξώηεο βνήζεηεο.
Ο Γηάλλεο θαη ν Γηώξγνο άξρηζαλ λα ξίρλνπλ ην θηαίμηκν ν έλαο ζηνλ άιιν.
Γηάλλεο: Ο Γηώξγνο ηνλ έζπξσμε, απηόο μεθίλεζε θαη ηνλ θαπγά όηαλ άξρηζε λα κε
θνξντδεύεη
Γηώξγνο: Φέκαηα, ν Γηάλλεο ηνλ έζπξσμε θαη άξρηζε πξώηνο λα κε ρηππάεη.
Γάζθαινο: ηακαηήζηε θη νη δύν. Μα δε ληξέπεζηε θαζόινπ ; Δίζηε απαξάδερηνη.
Θα ελεκεξώζσ ηνπο γνλείο ζαο θαη ζα ηηκσξεζείηε θαη νη δύν ζαο. Αο ειπίζνπκε ν
Νηίλνο λα κελ έρεη θάηη ζνβαξό.
Γηάλλεο-Γηώξγνο: Μαθάξη θύξηε.
Win / win ιύζε
Γηάλλεο: Γηαηί κε θνξόηδεςεο όηαλ έραζα ην γθνι ;
Γηώξγνο: Καη εζύ γηαηί κε θνξόηδεπεο όηαλ δελ ήμεξα ην κάζεκα ηελ πξνεγνύκελε ώξα ;
Γηάλλεο: Σν ζεσξείο ζσζηό ;
Γηώξγνο: Όρη αιιά ζνπ αληαπνδίδσ όηη κνπ έθαλεο.
Γηάλλεο: Ση ζέιεηο ηώξα ; Να καιώζνπκε ;
Γηώξγνο: Φπζηθά θαη ζα καιώζνπκε αθνύ δελ κπνξνύκε λα βξνύκε άιιε ιύζε.
ηέιηνο: Χξαία, παίξλσ ζέζε κάρεο, έια αλ ηνικάο.
Γηώξγνο: Δίκαη παλέηνηκνο λα ζε αληηκεησπίζσ.
Καη είλαη έηνηκνη λα έξζνπλ ζηα ρέξηα. Δθείλε ηε ζηηγκή παξεκβαίλνπλ ηα άιια παηδηά
πνπ παίδαλε πνδόζθαηξν καδί.
Παηδηά: Ση πξάγκαηα είλαη απηά ; Γελ ππάξρεη ιόγνο λα καιώλεηε. Δίζηε κεγάια παηδηά.
Να ιύζεηε ην πξόβιεκα κε δηάινγν.
Γηώξγνο: πκθσλώ κε ηα παηδηά.
Γηάλλεο: Χξαία λα ιύζνπκε ηελ παξεμήγεζε. Δίκαζηε ηόζα ρξόληα θίινη θαη δε ζα
ραιάζνπκε ηε θηιία καο γηα κηα θόληξα πνπ είρακε.
Γηώξγνο: πκθσλώ καδί ζνπ, άιισζηε ζα είκαζηε καδί θαη ηα επόκελα ρξόληα. Ήηαλ κηα
θαθηά ζηηγκή πνπ δεκηνπξγήζεθε πάλσ ζηελ έληαζε ηνπ παηρληδηνύ.
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Γηάλλεο: Έρεηο απόιπην δίθην, αο ηειεηώζεη ην ζέκα εδώ θαη αο δώζνπκε ηα ρέξηα γηαηί
είκαζηε πνιηηηζκέλνη άλζξσπνη.
Γηώξγνο: πγλώκε πνπ ζε θνξόηδεςα όηαλ δελ ήμεξεο ην κάζεκα.
Γηάλλεο: θαη εγώ ζπγλώκε πνπ ζε θνξόηδεςα όηαλ έραζεο ην γθνι.
Έηζη ηα παηδηά ζπλέρηζαλ ηνλ αγώλα, ήξεκα επραξηζηεκέλα θαη ηα δύν.
Win / lose ιύζε
Γηψξγνο: Μα πφζν άκπαινο είζαη ηειηθά ; Άιιαμε άζιεκα.
Γηάλλεο: Δκέλα είπεο έηζη ; Πνπ κέρξη ρζέο έβιεπεο ηελ κπάια κφλν ζηνλ χπλν ζνπ.
Γηψξγνο: Δγψ απηφ ην γθνι ζα ην έβαδα κε θιεηζηά κάηηα.
Γηάλλεο: Δζχ δελ βιέπεηο ηε κχηε ζνπ. Να μέξεηο φηη φια ηα γθνι κπαίλνπλ θαη ράλνληαη
κε ηελ ίδηα επθνιία.
Γηψξγνο: Άζε ηηο δηθαηνινγίεο ζε κέλα.
(Σα άιια παηδηά πνπ έπαηδαλ πνδφζθαηξν ππνζηήξηδαλ ηνλ Γηψξγν)
Γηψξγνο: Σν βιέπεηο φηη φια ηα παηδηά είλαη κε ην κέξνο καο ;
Γηάλλεο: Μπξάβν ζαο, σξαία αληηκεηψπηζε. (Φεχγεη απφ ηνλ αγψλα
ζηελαρσξεκέλνο, πάεη ζε κηα γσλία θαη θιαίεη)
(Ο Γηψξγνο είλαη ραξνχκελνο θαη γειάεη καδί ηνπ)
Γηψξγνο: Κιάςε ! Κιάςε !
Γηάλλεο: Γηψξγν λα μέξεηο φηη ζα έξζεη θαη ε δηθή ζνπ ζεηξά. (Σν είπε ζπκσκέλα)
Γηψξγνο: Καιά, θαιά, αο ζπλερίζσ ηνλ αγψλα λα βάισ θαλέλα γθνιάθη θαη λα ζην
ραξίζσ ρα ρα ρα !
Γηάλλεο: Γε ζα μεράζσ απηή ηε ζηηγκή, ζα ηα πνχκε ζχληνκα. (Καη έθπγε
ζηελνρσξεκέλνο απφ ην γήπεδν)

Τπεύζπλνο Γάζθαινο: Μίζζαο Απόζηνινο (Γ2 ηάμε)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ

«Σν θξίζηκν γθνι ράζεθε»
ΔΝΑΡΗΟ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνδνζθαίξνπ ν Γηάλλεο ράλεη έλα εχθνιν γθνι. Ο Γηψξγνο
αξρίδεη λα ηνλ θνξντδεχεη γηα ην γθνι πνπ έραζε. (Win – Win)
Νίθνο: Έραζεο έλα ηφζν εχθνιν γθνι!Γελ μέξεηο λα παίδεηο πνδφζθαηξν ρα, ρα!!
Γελ κπνξείο λα παίμεηο.
Γηάλλεο: πγλψκε ηελ άιιε θνξά ζα πξνζπαζήζσ πην πνιχ. ηακάηα λα γειάο.
Νίθνο: Πξέπεη λα εμαζθεζείο. Γελ είζαη αξθεηά θαιφο.
Γηάλλεο: Λππάκαη, δελ ην ήζεια. Σελ επφκελε θνξά ζα βάισ ηα δπλαηά κνπ θαη
ζα ηα θαηαθέξσ.
Νίθνο: Θα ζνπ δψζσ αθφκε κία επθαηξία.
Γηάλλεο: Δληάμεη, ζε επραξηζηψ. Γε ζέισ φκσο λα κε θνξντδεχεηο. Φίινη ινηπφλ;
Νίθνο: πγλψκε πνπ ζε πξφζβαια. Θέισ λα είκαζηε θίινη θαη κία δπλαηή νκάδα.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Λακπξνπνύινπ Θεώλε (Α1)
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ
«Σν θξίζηκν γθνι ράζεθε»
ΔΝΑΡΗΟ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνδνζθαίξνπ ν Γηάλλεο ράλεη έλα εχθνιν γθνι. Ο Γηψξγνο
αξρίδεη λα ηνλ θνξντδεχεη γηα ην γθνι πνπ έραζε. (Lose – Lose)
Μεηά απφ ζπδήηεζε πάλσ ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη ην παηρλίδη ξφισλ, πξνέθπςε
ν παξαθάησ δηάινγνο:
Γηψξγνο: Ση έθαλεο εθεί; Ακάλ Γηάλλε, δελ κπνξείο λα βάιεηο νχηε έλα γθνι;
Γηάλλεο: Γελ ην ήζεια.
Μηράιεο: Δμ αηηίαο ζνπ ράζακε! Δίζαη αλίθαλνο!
Γηάλλεο: Γελ έθηαηγα εγψ. Πξνζπάζεζα. . .
Μελάο: Απνηπρεκέλε! Φχγε απφ ηελ νκάδα καο!
Βαζίιεο: Θα ληθνχζακε, εάλ δελ ήηαλ απηφο!
Γηάλλεο: ηακαηήζηε λα κε θνξντδεχεηε!
Γηψξγνο: Δγψ πεγαίλσ ζην πνδφζθαηξν θαη μέξσ θαιχηεξα απ' απηά. Γελ μέξεηο
ηίπνηα εζχ.
Μελάο: Γελ είζαη θίινο καο!
Γηάλλεο: πγλψκε, παηδηά. . . Γε θηαίσ! Πξνζπάζεζα. . .
Γηψξγνο: Σέινο ην παηρλίδη! Δζχ θηαηο!
Σν παηρλίδη ηειείσζε. Οη εκπιεθφκελνη ληψζνπλ ζηελαρσξεκέλνη. Ζ ζχγθξνπζε
πνπ είραλ δε ιχζεθε:
Ο Γηάλλεο ληψζεη ιχπε, είλαη πιεγσκέλνο, θεχγεη καθξηά απφ ηνπο ζπκκαζεηέο
ηνπ θαη θιαίεη.
Οη ζπκπαίθηεο θαη ζπκκαζεηέο ηνπ ληψζνπλ θη εθείλνη ιχπε, γηαηί δελ θέξδηζαλ
ην παηρλίδη, έραζαλ έλαλ παίθηε θαη ζηακάηεζαλ ηνλ αγψλα – παηρλίδη ηνπο.
ινη ληψζνπλ άζρεκα. ινη έρνπλ ράζεη.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Γαζθαιάθε Αξηζηέα (Β1)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ
«Σν θξίζηκν γθνι ράζεθε»
ΔΝΑΡΗΟ
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνδνζθαίξνπ ν Γηάλλεο ράλεη έλα εχθνιν γθνι. Ο Γηψξγνο
αξρίδεη λα ηνλ θνξντδεχεη γηα ην γθνι πνπ έραζε. (Win – Lose)
Γηψξγνο: Μα ηη θάλεηο; Υάζακε εμαηηίαο ζνπ! Αθνχ δελ μέξεηο λα παίδεηο πνδφζθαηξν, θχγε απ‟ ηελ
νκάδα καο!
πχξνο: Ναη, λα θχγεηο! Γε ρξεηαδφκαζηε παίθηεο ζαλ θη εζέλα.
Γηάλλεο: Σν μέξεηε φηη δελ ην ήζεια. Με κε θνξντδεχεηε.
Μαλφιεο: Καιά ζαο ιέεη ν Γηάλλεο. ινη έρνπκε θαθέο ζηηγκέο. Γηάλλε, κελ ηνπο δίλεηο ζεκαζία.
Υάξεο: Γηψξγν, δε ζα απνθαζίζεηο εζχ πνηνο ζα θχγεη απ‟ ηελ νκάδα. Καη εζχ έρεηο ράζεη γθνι.
ε έλα παηρλίδη κπνξνχκε λα ράζνπκε ή λα θεξδίζνπκε.
Γηψξγνο: Υαρα, πνηέ δε ράλσ εχθνια γθνι! Παξ‟ην απφθαζε φηη δε ζε ζέινπκε πηα ζηελ νκάδα
καο.
Γηάλλεο: ηακάηα! Ξέξεηο φηη δελ είζαη θαιχηεξνο απφ εκέλα.
Μαλφιεο: Έρεη δίθην ν Γηάλλεο. ινη πξνζπαζνχκε λα θεξδίζεη ε νκάδα καο.
Υάξεο: Γηψξγν, κελ ηνλ θνξντδεχεηο. Αλ ράλακε εμαηηίαο ζνπ, ζα ήζειεο λα ζε θαηεγνξνχκε θαη λα
ζε δηψμνπκε απ‟ ηελ νκάδα καο;
Γηψξγνο: Δγψ μέξσ λα παίδσ κπάια. Απηφο είλαη άζρεηνο απφ πνδφζθαηξν. ινη είζηε άζρεηνη.
πχξνο: Γηψξγν, ην παξάθαλεο. Έρνπλ δίθην ηα παηδηά. Αο κελ είκαζηε ηφζν ζθιεξνί κε ην Γηάλλε.
Θα κπνξνχζε λα ζπκβεί ζηνλ θαζέλα καο. Έια ιίγν ζηε ζέζε ηνπ. Λππάκαη, Γηάλλε, πνπ θη εγψ
ζε θνξφηδεςα ζηελ αξρή.
Γηάλλεο: Δληάμεη, δελ πεηξάδεη. Καηαιαβαίλσ φηη ζηελνρσξήζεθε αιιά πξαγκαηηθά αγαπψ απηή ηελ
νκάδα θαη δε ζα ζηακαηήζσ λα πξνζπαζψ γηα ην θαιχηεξν.
Γηψξγνο: Αθνχ ινηπφλ ζέιεηε θαθνχο παίθηεο, εγψ θεχγσ απ‟ ηελ νκάδα. Υσξίο εκέλα δε ζα
θαηαθέξεηε ηίπνηα.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Αζθνμπιάθε Μαξία (Β2)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Σν θνπηί πνπ έπεζε»
ΔΝΑΡΗΟ
Έλα παηδί έρεη ηνπνζεηήζεη ην θνπηί κε ην πείξακα ζηελ άθξε ηνπ ζξαλίνπ
θαη έλα άιιν πεξλάεη θαη θαηαιάζνο ην ξίρλεη θάησ. (Win – Lose)
: ζνπ! (κε εηξσλία)

Τπεύζπλε Γαζθάια: Σδίθα Καιιηόπε (Δ1)
2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ
«Σν θνπηί πνπ έπεζε»
ΔΝΑΡΗΟ
Έλα παηδί έρεη ηνπνζεηήζεη ην θνπηί κε ην πείξακα ζηελ άθξε ηνπ ζξαλίνπ
θαη έλα άιιν πεξλάεη θαη θαηαιάζνο ην ξίρλεη θάησ. (Win – Win)
Λεπηέξεο: Γηαηί κνπ έξημεο ην πείξακα; ηφζν θφπν έθαλα!
Γεσξγία: Καηαιάζνο ην έθαλα. πγλψκε.
Λεπηέξεο: Γελ εκπηζηεχνκαη καζηξνραιαζηέο.
Γεσξγία: Να θηηάμνπκε έλα θαηλνχξην καδί;
Λεπηέξεο: Θα ην ζθεθηψ.
Γεσξγία: ε παξαθαιψ θάλην γηα κέλα.
Λεπηέξεο: Δληάμεη λα θηηάμνπκε φκσο έλα πην σξαίν νκαδηθά.
Γεσξγία: Καιχηεξα λα μεθηλήζνπκε απφ ηψξα.
Λεπηέξεο: Χξαία αο αξρίζνπκε.
Λεπηέξεο – Γεσξγία: Κεξδίζακε!

Τπεύζπλε Γαζθάια: Παηεξάθε Εαραξέληα (Γ1 ηάμε)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ
«Σν θνπηί πνπ έπεζε»
ΔΝΑΡΗΟ
Έλα παηδί έρεη ηνπνζεηήζεη ην θνπηί κε ην πείξακα ζηελ άθξε ηνπ ζξαλίνπ
θαη έλα άιιν πεξλάεη θαη θαηαιάζνο ην ξίρλεη θάησ. (Lose – Lose)

Ζ Κσλ/λα ξίρλεη ην πείξακα θαη αθνινπζεί ν δηάινγνο:
Ησάλλα: Δ! Μνπ έξημεο ην πείξακά κνπ! Πξφζερε!
Κσλ/λα: Γελ ην έξημα εγψ!Γελ θαηάιαβεο φηη έγηλε ζεηζκφο;
Ησάλλα: Αλ γηλφηαλ ζεηζκφο ζα ρηππνχζε ην θνπδνχλη.
Κσλ/λα: Μπνξεί λα κελ ην θαηάιαβαλ νη δάζθαινη, γηαηί ήηαλ κηθξφο.
Ησάλλα: Δ, ηφηε, γηαηί δελ ην είπεο ζηελ δαζθάια.
Κσλ/λα: ηαλ πήγαηλα ζηελ θπξία γηα λα ην πσ ζνπ έπεζε ην θνπηί ζνπ ηελ ψξα
πνπ πεξλνχζα δίπια ζνπ θαη κε έκπιεμεο.
Ησάλλα: Πνιιά ςέκαηα ιεο θαη δε κνπ αξέζεη θαζφινπ.
Κσλ/λα: Μα εγψ ιέσ αιήζεηα, εζχ ιεο ςέκαηα.
Ησάλλα: Αθνχ εζχ άπισζεο ην ρέξη ζνπ ζην ζξαλίν κνπ.
Κσλ/λα: Γειαδή αλ θάπνηνο απιψζεη ην ρέξη ηνπ ζε έλα ζξαλίν θάπνηνπ άιινπ
θαη γίλεη έλα αηχρεκα, θηαίεη απηφο;
Ησάλλα: ηαλ πέξαζεο απφ ην ζξαλίν κνπ ην αθνχκπεζεο θαη έπεζε. Θα ην πσ ζηελ θπξία αλ δε
κνπ ην θηηάμεηο.
Κσλ/λα: Μελ ην πεηο ζηελ θπξία, γηαηί δελ ην έθαλα εγψ.
(Καη ηα θνξίηζηα θεχγνπλ απφ ηελ ηάμε αδηθεκέλεο).

Τπεύζπλε Γαζθάια: Ρίκπνγινπ Διεάλα (Γ2 ηάμε)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Κνπξάζηεθα δε ζέισ λα παίμσ
άιιν»
ΔΝΑΡΗΟ Η
Γχν παηδηά παίδνπλ ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ. Ο έλαο έρεη θνπξαζηεί θαη δε ζέιεη λα
ζπλερίζεη. Ο δεχηεξνο ζπκψλεη πνιχ.
Lose – lose
Αηώλεο: Δίκαη θνπξαζκέλνο. Θέισ λα βγσ έμσ απφ ην παηρλίδη.
ηέιηνο: Κάηζε εθεί πνπ είζαη.
Αληώλεο: ρη. Δίκαη θνπξαζκέλνο.
ηέιηνο: Αλ δελ θάηζεηο, ζα θαο μχιν. Δίπα θάηζε εθεί. Σν θαηάιαβεο;
Αληώλεο: Γε κε παξαηάο…
Σφηε αξρίδεη ν έλαο λα ρηππάεη ηνλ άιιν, κέρξη πνπ έξρεηαη ε θπξία πνπ εθεκεξεχεη.
Lose – win
Γηάλλεο: Έρσ θνπξαζηεί ζηακαηάκε γηα ιίγν;
Άξεο: ε παξαθαιψ, παίμε αθφκα ιίγν, ε νκάδα ζε ρξεηάδεηαη.
Γηάλλεο: Γελ αληέρσ άιιν.
Άξεο: Πξνζπάζεζε κφλν γηα ιίγν.
Γηάλλεο: Γηα πφζν;
Άξεο: νπ ππφζρνκαη γηα 5 ιεπηά.
Γηάλλεο: Σέινο πάλησλ, αλ θαη δελ αληέρσ άιιν…
Win – win
― Δίκαη θνπξαζκέλε. Θα ήζεια λα μεθνπξαζηψ.
― Δληάμεη! Μπνξείο λα μεθνπξαζηείο γηα ιίγν.
― Δπραξηζηψ! Θα πηψ λεξφ θαη ζα γπξίζσ ακέζσο ζηελ νκάδα καο.
― Έια αξρίδεη ν αγψλαο θαη λνκίδσ φηη δελ ζέιεηο λα ην ράζεηο.

ελάξην ΗΗ
Γχν παηδηά ζην ζρνιείν. Ο έλαο θνξντδεχεη ηνλ άιιν γηα ηα ξνχρα πνπ θνξάεη.
Lose – lose
Γηώξγνο: Γελ έρεηο θαζφινπ σξαία ξνχρα
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Μάλνο: Καη εζέλα ηα καιιηά ζνπ είλαη βξψκηθα… ραραρα!
Γηώξγνο: Βξψκηθα είλαη ηα παπνχηζηα ζνπ.
Μάλνο: Δζχ είζαη ράιηα.
Γηώξγνο: Μπααα, ράιηα είζαη κφλν εζχ.
Μάλνο: Δίζαη ηφζν κα ηφζν ράιηα. Αιήζεηα, δελ έρεηο θαζξέπηε ζην ζπίηη ζνπ; Γηα πεο
κνπ ξε…
Γηώξγνο: Δμαθαλίζνπ απφ δσ, ξε. Γελ είζαη θίινο κνπ. ε κηζψ.
Μάλνο: Κη εγψ ζε κηζψ, θαθνκαζεκέλε.
Lose – win
― Υαραρα! Γελ έρεηο σξαία ξνχρα…
― Γηαηί έρσ σξαία ξνχρα;
― ρη, δελ έρεηο θαζφινπ σξαία ξνχρα.
― Άζε κε πηα, ηη έρεηο πάζεη;
― Σίπνηα. Αιιά πψο έξρεζαη έηζη ζην ζρνιείν; Γε ληξέπεζαη;
― Αλ θνξνχζεο ηα ξνχρα κνπ ζα ζνπ άξεζε λα ζνπ θάλσ ην ίδην; Θα ήζειεο λα ζε
θνξντδεχσ;
― ρη, δε ζα κ‟ άξεζε. Αιιά, εγψ έρσ ηα θαιχηεξα ξνχρα θαη δελ κπνξεί θαλείο λα κε
θνξντδέςεη… πνηέ θαη θαλείο!
― Να μέξεηο φηη δελ έρνπλ ζεκαζία ηα ξνχρα καο, αιιά ην λα είκαζηε θαιά παηδηά.
Win – win
Αληώλεο: Σα ξνχρα ζνπ είλαη ζθηζκέλα. Πσο έξρεζαη έηζη ζην ζρνιείν;
Λεπηέξεο: Με κε θνξντδεχεηο γηα ηα ξνχρα πνπ θνξάσ, εκέλα ε κακά κνπ δελ έρεη
πνιιά ιεθηά.
Αληώλεο: Να πάξεη ιεθηά απφ ηελ ηξάπεδα.
Λεπηέξεο: Ζ κακά κνπ δελ έρεη θάξηα γηα λα βγάιεη ιεθηά.
Αληώλεο: Καη γηαηί δε βγάδεη κία;
Λεπηέξεο: Κνίηα, Αληψλε δελ έρνπλ φιεο νη νηθνγέλεηεο πνιιά ρξήκαηα. Έηζη θη εκείο.
Αληώλεο: Λεπηέξε, δε ζε ελνριεί πνπ δελ έρεη θαη ηφζν θαιά ξνχρα;
Λεπηέξεο: Γε κε πεηξάδεη πνπ δελ έρσ θαη ηφζν θαιά ξνχρα. εκαζία έρεη λα είκαζηε
αγαπεκέλνη. Κη εκέλα πνιχ κε αγαπνχλ νη γνλείο κνπ.
Αληώλεο: Έρεηο δίθην, θίιε! πγλψκε

Πνξεία – Αμηνιόγεζε
Σν παηρλίδη ξφισλ γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ πινπνηήζεθε ζε ηέζζεξηο θάζεηο. Αξρηθά,
ζπδεηήζακε γηα ηηο ιήςεηο απνθάζεσλ, γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη ή δελ πξέπεη
λα ζπκπεξηθεξφκαζηε, δψζακε δηάθνξα παξαδείγκαηα θαη ηα αμηνινγήζακε. Δμήγεζα
ζηα παηδηά ηηο ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθβάζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα δηαθσλία/ζπδήηεζε,
αλάινγα κε ην πψο ζα κηιήζεη ή ζα ζπκπεξηθεξζεί ν θαζέλαο απφ ηνπ ζπκκεηέρνληεο.

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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Αθνχ νινθιεξψζεθε απηφ ην ζηάδην, ρσξηζηήθακε ζε έμη νκάδεο. Μνίξαζα ζηηο νκάδεο
ηηο θαξηέιεο κε ηα ζελάξηα θαη ηελ έθβαζε πνπ ζα έπξεπε λα ππάξρεη κεηά ην ηέινο ηεο
ζπδήηεζεο / ζχγθξνπζεο ηνπο. Σελ επφκελε κέξα ηα παηδηά κειέηεζαλ μαλά ηνπο
δηαιφγνπο ηνπο, ηνπο δξακαηνπνίεζαλ, ελψ ηαπηφρξνλα ηνπο θηλεκαηνγξαθνχζακε.
Απηφ ην ζηάδην ηα ελζνπζίαζε πάξα πνιχ. ην ηέινο φινη καδί παξαθνινπζήζακε ζηελ
ηειεφξαζε ηα έξγα ησλ παηδηψλ θαη ζπδεηήζακε ην πψο ζα πξέπεη λα αληηδξνχκε ζε κηα
θαηάζηαζε, ψζηε λα έρνπκε ηα θαιχηεξα δπλαηά απνηειέζκαηα θαη λα απνθεχγνληαη νη
ζπγθξνχζεηο.
Να ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά ήηαλ πνιχ ελζνπζηαζκέλα απφ ηελ αξρή ηεο δηδαζθαιίαο,
γηαηί είρα πξνζπαζήζεη λα ηνπο εηζάγσ ζην ζέκα, παίξλνληαο αθνξκή απφ ην κάζεκα
ηεο Γιψζζαο κε ηίηιν, «ζα γξάςνπκε ην δηθφ καο βηβιίν». Σνπο είπα, ινηπφλ, φηη ζα
γίλνπκε θη εκείο ζπγγξαθείο θαη φρη απινί ζπγγξαθείο, αιιά ζελαξηνγξάθνη, αθνχ ζην
ηέινο ζα ηα θάλακε ηαηλία.
Θεσξψ φηη ήηαλ κηα πνιχ πεηπρεκέλε εθπαηδεπηηθά δηαδηθαζία, γηαηί ηα παηδηά ζε κηα
ήξεκε ςπρνινγηθή θάζε παξαθνινχζεζαλ ηνλ εαπηφ ηνπο, πσο αληηδξά θάησ απφ
ζπλζήθεο πίεζεο. Δπίζεο, ήηαλ έλαο λένο ηξφπνο εξγαζίαο, ν νπνίνο ηνπο θέληξηζε ην
ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεζαλ ηα κέγηζηα. Θα ήζεια λα ηνλίζσ, φηη παξφιν πνπ ηελ
δηδαζθαιία ηελ πξαγκαηνπνηήζακε ηηο ηειεπηαίεο δηδαθηηθέο ψξεο ηα παηδηά ήηαλ γεκάηα
κε ελέξγεηα θαη φξεμε.

Τπεύζπλε Γαζθάια: Κπξηαθάθε Δξκηόλε (Α2)

Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο
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2ν ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΟΗΡΧΝ. «Έραζεο έλα εύθνιν γθνι»
ΔΝΑΡΗΟ
«Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνδνζθαίξνπ ν Γηάλλεο ράλεη έλα εχθνιν γθνι. Ο Γηψξγνο
αξρίδεη λα ηνλ θνξντδεχεη γηα ην γθνι πνπ έραζε»
Λύζε lose/ lose
Γηάλλεο: Αρ! Σν έραζα.
Γηψξγνο: Αθνχ είζαη ηφζν άκπαινο, ηη ζα έθαλεο;
Γηάλλεο: Μίιεζε ν θαιχηεξνο. (Δηξσληθά.)
Γηψξγνο: Κνίηα πνπ κνπ θσλάδεη ν θχηνπιαο! Σν έραζεο απφ ηνλ πην άκπαιν
ηεξκαηνθχιαθα.
Γηάλλεο: Ση ιεο, ξε;
(Ο Γηάλλεο δίλεη κηα κπνπληά ζηνλ Γηψξγν.)
Γηψξγνο: Άνπ! (Βξίδεη άζρεκα…) Σψξα ζα δεηο!
Γηάλλεο: Αλ είζαη άληξαο, έια. Κφηα!
Γηψξγνο: Δκέλα είπεο θφηα;
(Ο Γηψξγνο ηνπ δίλεη κηα κπνπληά θη ν Γηάλλεο ζσξηάδεηαη ζην έδαθνο.)
Γηάλλεο: Δγψ κπνξψ λα ππεξαζπηζηψ ηνλ εαπηφ κνπ. Θα ηα πνχκε κεηά ην ζρφιαζκα
πίζσ απ‟ ην ζρνιείν. Αλ δελ είζαη θνηνχια, ζα έξζεηο. (Φεχγεη.)
Λύζε win/lose
Γηάλλεο: Πσ, ξε θίιε, έραζα ην γθνι!
Γηψξγνο: Αθνχ είζαη άκπαινο, πήγαηλε ζηελ άκπλα.
Γηάλλεο: Καλείο δελ είλαη ηέιεηνο θαη φινη κπνξεί λα ράζνπλ έλα γθνι.
Γηψξγνο: Δγψ είκαη ηέιεηνο θαη πνηέ δε ράλσ γθνι!
Γηάλλεο: Αθνχ είζαη ηέιεηνο, κπξάβν ζνπ. Δγψ ζα πξνζπαζήζσ ηελ επφκελε θνξά.
(Απεπζχλεηαη πξνο ηελ νκάδα.) Παηδηά, ζπγγλψκε.
Γηψξγνο: Ση ζπγγλψκε, ξε! Δγψ δε ζε μαλαβάδσ ζηελ νκάδα κνπ.
Γηάλλεο: Ok. Γελ πεηξάδεη. Θα βξσ θάπνηα άιιε νκάδα.
Λύζε win/win
Γηάλλεο: Πννν! Σν έραζα.
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Γηψξγνο: Δίζαη πνιχ άκπαινο. Δμαηηίαο ζνπ ράζακε.
Γηάλλεο: Έλα ιάζνο έθαλα. πγγλψκε. Πίζηεπα πσο ζα ην θεξδίζσ.
Γηψξγνο: Δληάμεη. Κη εγψ έθηαηγα. Γε ζνπ θψλαμα λα κνπ δψζεηο πάζα. πγγλψκε
πνπ ζε είπα άκπαιν.
Γηάλλεο: Ok. Σελ επφκελε θνξά πάκε γηα λίθε!
ρόιηα
Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε δχν νκάδεο. Παξαπάλσ παξνπζηάδεηαη ε δνπιεηά ηεο κίαο
νκάδαο.
ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ηα ζελάξηά ηνπο.
ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινχζεζε
ζπκθψλεζαλ φηη ην απνηέιεζκα θάζε ζχγθξνπζεο θαζνξίδεηαη απφ ηε δηθή καο
ζπκπεξηθνξά θαη φηη ε win/win ιχζε είλαη απηή πνπ πξνηηκνχλ, αλ θαη δελ είλαη εχθνιν
λα εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε.

Τπεύζπλεο Γαζθάιεο: Σζαθαιίδνπ Μαξία, Γνύια Δηξήλε (η1 & η2)
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Όνομα εκπαιδευτικοφ
Αλαμπάνου Βαςιλικι (Μθτρόπολθ)
Αλεγκάκθ Ελευκερία (3ο Συμπακίου)
Αναγνωςτάκθ Μαρία (1ο Μοιρϊν)
Αναγνωςτάκθ Μαρία (1ο Μοιρϊν)
Αναγνωςτάκθσ Γιϊργοσ (1Ο Συμπακίου)
Ανδρουλάκθ Θεονφμφθ (Πόμπια)
Αςκοξυλάκθ Μαρία (2ο Μοιρϊν)
Βλάχου Ευαγγελία (Βορίηια)
Γαβριδάκθ Ηαμπία (Πετροκεφάλι)
Γερωνυμάκθ Ελζνθ (Βϊροι)
Γιαμαλάκθσ Γρθγόρθσ (Αγ. Δζκα)
Γιαννακάκθσ Φραγκίςκοσ (2ο Συμπακίου)
Γιαννάκου Αικατερίνθ – Χρυςοβαλάντω (1ο
Συμπακίου)
Γιαςαφάκθ Χαριτωμζνθ (Καπαριανά)
Γιαχνάκθσ Εμμανουιλ (Καπαριανά)
Γκαγκοφςθ Βαρβάρα (2ο Συμπακίου)
Γοφλα Ειρινθ (2ο Μοιρϊν)
Δαμιανάκθ Αντιγόνθ (Πετροκεφάλι)
Δαςκαλάκθ Αριςτζα (2ο Μοιρϊν)
Δαςοφλα Διονυςία (1ο Μοιρϊν)
Δαςταμάνθ Μαρία (Βϊροι)
Δθμαράσ εραφείμ (Βϊροι)
Δραϊνάκθσ Ιωάννθσ (Άγιοι Δζκα)
Ελλθνικάκθ Διονυςία (Ηαρόσ)
Ηαχαριουδάκθ Μαρία (Βϊροι)
Ηερβάκθ Αικατερίνθ-μαράγδα (Μθτρόπολθ)
Ηωτίκα Άννα – Μαρία (Βορίηια)
Καλεμάκθ Ιωάννα (1ο Μοιρϊν)
Κάλλια Αναςταςία (1ο Μοιρϊν)
Καλογιαννάκθ Σιμοκζθ(1Ο Συμπακίου)
Καμαριανάκθ Μαρία (Πιτςίδια)
Κανελοποφλου Κλεοπάτρα – Πθγι (1ο Συμπακίου)
Κάργατηθσ Γεϊργιοσ (Πιτςίδια)
Καςςϊτθσ Εμμανουιλ (Βϊροι)
Κατζλα Αςθμίνα (2ο Συμπακίου)
Κατεχάκθ Βαγγελιϊ (Βαγιωνιά)
Κατςιγιαννόπουλοσ Κωνςταντίνοσ (Πόμπια)
Καψαλάκθσ Μιχάλθσ (ίβα)
Καψάλθ Άννα (Βορίηα)
Γξ. Δηξήλε Μπαγηάηε –
εο

ρνιηθή χκβνπινο 8 Πεξηθέξεηαο Ζξαθιείνπ

σελίδα
115, 241
105, 235
259
259
128, 239
180,242
75, 304
140, 279
148, 248
191, 286
202
159, 164, 255
239
94, 251
94, 251
255
75, 311
152, 248
75, 303
70, 259
185, 295
196, 292
202
91, 274
185, 295
115, 241
135, 279
70, 259
70, 259
118, 239
110, 262
239
110, 262
191, 286
155, 255
66
170
204
138, 278

312

Κεςςουδάκθ Βαςιλικι(Πόμπια)
Κοκαράκθ Ευαγγελία (Πετροκεφάλι)
Κόνιαλθ Αικατερίνθ (Ηαρόσ)
Κοντάκθ Αικατερίνθ (Πιτςίδια)
Κοςμά Μαρία (Πιτςίδια)
Κουρτικάκθ Μαρία
Κουτεντάκθ Ειρινθ (2ο Συμπακίου)
Κυριαηοποφλου Αποςτολία (Πόμπια)
Κυριακάκθ Ερμιόνθ (2ο Μοιρϊν)
Κϊςτασ Μλεκάνθσ (Γαλιά)
Κωςτζνθσ Ελευκζριοσ (Βαγιωνιά)
Λαμπροποφλου Θεϊνθ (2ο Μοιρϊν)
Μακιουδάκθσ Γεϊργιοσ (2ο Συμπακίου)
Μακιουδάκθσ Αντϊνιοσ (1ο Μοιρϊν)
Μακιουδάκθσ Ιωάννθσ (1ο Συμπακίου)
Μαλζςκου Ιωάννα (1ο Συμπακίου)
Μαρακομιχελάκθ Θεοφανι (2ο Συμπακίου)
Μαριδάκθ ταυροφλα (Καπαριανά)
Μίςςασ Απόςτολοσ (2ο Μοιρϊν)
Μιχαθλίδου Γ. Αγγελικι (3Ο Συμπακίου)
Μιχοφδθσ Δθμιτριοσ (1ο Μοιρϊν)
Μπαμπιονιτάκθ Διμθτρα (Πόμπια)
Μπαρμποφδθ Παναγιϊτα (Βορίηια)
Μπελιβανάκθ Χρυςι (2ο Μοιρϊν)
Νεονάκθ Νεκταρία (Καλυβιανι)
Ντιςπυράκθ Μαρία (Βϊροι)
Ντρετάκθσ Εμμανουιλ (Πετροκεφάλι)
Ντρογκοφλθ Θεανϊ (1ο Συμπακίου)
Ξυλοφρθσ Νικόλαοσ (Αγ. Δζκα)
Ορφανουδάκθ Μαρία-Ευαγγελία (Καπαριανά)
Παναγιϊτου Ευαγγελία (1ο Μοιρϊν)
Παπαγρθγορίου Κων/νοσ (Καλυβιανι)
Παπαδάκθ Ηαμπία (Βαγιονιά)
Παπαδάκθ Χριςτίνα (Βϊροι)
Παπαδάκθσ Γεϊργιοσ (1ο Μοιρϊν)
Παπαδάκθσ Γεϊργιοσ (Άγιοσ Κφριλλοσ)
Παπαδοποφλου Ακθνά (Γαλιά)
Παπάηογλου Χριςτίνα (2ο Συμπακίου)
Παπάηογλου Ζφθ (2ο Συμπακίου)
Παπαλαηάρου Ελευκερία (1Ο Συμπακίου)
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Παπαχαρίτου Αχιλλζασ (Βαγιωνιά)
Παραδειςάνοσ Παντελισ (1Ο Συμπακίου)
Παρλαμά Ειρινθ (Ηαρόσ)
Παρρά Μαρία – Λουϊηα (Γκαγκάλεσ)
Πατάκθ οφία (Καπαριανά)
Πατεράκθ Ηαχαρζνια (2ο Μοιρϊν)
Πετρουλάκθσ Γεϊργιοσ (Καπαριανά)
Ποτίδου Μαρία (1ο Μοιρϊν)
Πυραμελίδου Μαρία (Ηαρόσ)
Ρθγάκθ Μαρία (2ο Συμπακίου)
Ρθγάκθ τυλιανι (1ο Μοιρϊν)
Ρίμπα Χρυςοφλα (1ο Μοιρϊν)
Ρίμπογλου Ελεάνα (2ο Μοιρϊν)
Ρουβάκθσ Γεϊργιοσ (2ο Μοιρϊν)
Ροφκςτουλ ελινθ (Καλυβιανι)
Ρωμανάκθσ Ηαχαρίασ (Άγιοι Δζκα)
αββάκθ Ακθνά (2ο Συμπακίου)
αββάκθ Αμαλία (Πόμπια)
αββάκθσ Αλζξανδροσ (Πετροκεφάλι)
μαροποφλου Αικατερίνθ (Βορίηια)
οφρλα Ελζνθ (Καπαριανά)
ταυροποφλου Μαρία (2ο Μοιρϊν)
τογιόγλου Ιωάννθσ (Καπαριανά)
Σαχτςίδου Πθνελόπθ (Βϊροι)
Σηαγκαράκθσ Μίνωασ (Μθτρόπολθ)
Σηάνου Ελζνθ (Καπαριανά)
Σηεκάκθ Φωτεινι (Καπαριανά)
Σηίκα Καλλιόπθ (2ο Μοιρϊν)
Σριποτςζρθ Περςεφόνθ(1Ο Συμπακίου)
Σςακαλίδου Μαρία (2ο Μοιρϊν)
Σςικνάκθ οφία (Καπαριανά)
Σςικριτςάκθ Χρυςοβαλάντθ(1Ο Συμπακίου)
Σςϊνα Αλεξάνδρα (1ο Μοιρϊν)
Φραγκιαδάκθ ταυροφλα (2ο Συμπακίου)
Φραγκοφλθ Ευαγγελία (1Ο Συμπακίου)
Χαλκιαδάκθσ Λεωνίδασ (Γζργερθ)
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Οι εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης, όπως η αυξανόμενη πολιτισμική ανομοιογένεια
του μαθητικού πληθυσμού, η εισαγωγή νέων αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων
διδασκαλίας, η αναγκαιότητα προετοιμασίας του κριτικά σκεπτόμενου αυριανού πολίτη
και ταυτόχρονα η διαφοροποίηση των αναγκών του σύγχρονου μαθητή συνιστούν μια νέα
εκπαιδευτική πραγματικότητα. Το πρόγραμμα του «Νέου Σχολείου» συμβαδίζει με την
ανάληψη ενός σημαντικού ρόλου των εκπαιδευτικών ως συνδιαμορφωτών των
προγραμμάτων σπουδών, παραγωγών εκπαιδευτικών υλικών στις τοπικές συνθήκες, ως
δημιουργών θετικών περιβαλλόντων μάθησης ανοικτών σε κάθε μαθητή. Τα παραπάνω
προϋποθέτουν τη συνεχή επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Στην επιμορφωση
των εκπαιδευτικών σημαντικό ρόλο παίζουν οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Το παρόν βιβλίο
αποτελεί το αποτέλεσμα δύο επιμορφωτικών δράσεων που παρακολούθησαν οι
εκπαιδευτικοί των 2/θέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων της 8ης Περιφέρειας Π.Ε.Ν.
Ηρακλείου κατά την περίοδο Απρίλιος 2014 – Ιούνιος 2014, οι οποίοι στη συνέχεια
συγκρότησαν κοινότητα πρακτικής. Σκοπός της επιμόρφωσης ήταν να καταστούν ικανοί
οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόζουν με άνεση τη διδακτική τεχνική του παιχνιδιού ρόλων και
να διαχειριστούν μέσω αυτής της τεχνικής επιτυχώς θέματα συγκρούσεων στο χώρο του
σχολείου, αλλα και γενικότερα κοινωνικά ζητήματα που εγείρουν ηθικά διλλήματα από
την καθημερινότητα των μαθητών. Με το παιχνίδι ρόλων το παιδί αντιλαμβάνεται την
πολυπλοκότητα των προβλημάτων, διαπιστώνει ότι η συναίνεση για την εξεύρεση μιας
λύσης που να ικανοποιεί αντιπαρατιθέμενες κοινωνικές ομάδες δεν είναι πάντα εύκολη,
μαθαίνει να συνδιαλέγεται κατά την επίλυση προβληματικών καταστάσεων και να
λαμβάνει υπόψη του την άποψη των άλλων. Ακόμη, η κοινωνική και η συναισθηματική
εκπαίδευση των μαθητών στα σχολεία, επίσης, θα πρέπει να κάνει χρήση της πολύτιμης
αυτής διδακτικής τεχνικής.
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