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Αντί προλόγου
Γράμμα προς τους εκπαιδευτικούς
Αγαπητοί εκπαιδευτικοί,
Κρατάτε στα χέρια σας έναν οδηγό για εκπαιδευτικούς που έχει φτιαχτεί για να εμπνεύσει, να βοηθήσει
και να συγκινήσει την εκπαιδευτική κοινότητα σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Στο εγχειρίδιο αυτό θα βρείτε τους στόχους και την προσέγγιση του προγράμματος και οδηγίες για
την ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων του στη διδασκαλία σας. Σας βοηθάει στο σχεδιασμό του
μαθήματος και συμπεριλαμβάνει τους μαθησιακούς στόχους των προτεινόμενων δραστηριοτήτων και
τις διασυνδέσεις με το σχολικό πρόγραμμα μαθημάτων. Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η
γνωριμία με την ιστορία του αγροτικού ταχυδρόμου και του τοπίου των Σφακίων. Στις προτεινόμενες
δραστηριότητες κεντρικό ρόλο έχει η επίσκεψη στην περιοχή, η οποία έχει στόχο να ενισχύσει την
μαθησιακή διαδικασία και να εξοικειώσει τους μαθητές με τις έννοιες παρατήρησης του περιβάλλοντος
και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής τους συνείδησης.
Το εγχειρίδιο συμπεριλαμβάνει και τα σχέδια διδασκαλίας και τα φύλλα δραστηριοτήτων των μαθημάτων, καθώς και συγκεκριμένες οδηγίες για την πραγματοποίηση μιας επίσκεψης με ασφάλεια. Οι
δραστηριότητες που προτείνονται μπορούν να πραγματοποιηθούν συνδυαστικά στα πλαίσια ενός
project με την συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών ή τμηματικά με επιλογή των εκπαιδευτικών. Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται είναι δομημένες ώστε να δίνεται μια ολοκληρωμένη εικόνα στους
εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που αποφασίζουν να τις ενσωματώσουν στο προγραμματισμό τους,
παρόλα αυτά διατηρείται μεγάλη ευελιξία όσον αφορά στην εφαρμογή του ή και στην πραγματοποίηση διαφορετικών δράσεων, βάσει των σχολίων και των προτιμήσεων που εκφράζουν οι εκπαιδευτικοί
και οι μαθητές.
Ελπίζουμε να το απολαύσετε και να το ευχαριστηθείτε μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριές σας!
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Εισαγωγή
Σχετικά με το πρόγραμμα: Ο δρόμος τους
ταχυδρόμου ενώνοντας τα φαράγγια στα Σφακιά
Το πρόγραμμα με το οποίο στήθηκε και στο οποίο αναφέρεται συχνά ο οδηγός είναι “Ο δρόμος του ταχυδρόμου: ενώνοντας τα φαράγγια στα Σφακιά” από το Μεσογειακό Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τον Φορέα Διαχείρισης
Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς και με την οργάνωση Heritage Management καθώς και με την στήριξη του ΚΠΕ Βάμου,
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας διεύθυνσης, το δασαρχείο και τον δήμο Σφακίων με την χρηματοδότηση του
Πράσινου Ταμείου. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019 με την πραγματοποίηση εθνογραφικής έρευνας
γύρω από τις ιστορίες και τα μέρη στα οποία περνούσε το δρομολόγιο του αγροτικού διανομέα “230” μέχρι και το
1986 πεζός. Πολλές από αυτές τις ιστορίες θα τις βρείτε στην ιστοσελίδα του προγράμματος (https://postmansfakia.
eu/) και στο ντοκυμαντερ μκρού μήκους που δημιουργήσαμε για να πούμε την ιστορία του αγροτικού ταχυδρόμου
στα Σφακιά.
Η διαδρομή του ξεκινούσε από την Χώρα Σφακίων, έφτανε μέχρι την Αγία Ρουμέλη και πίσω σε μία μέρα. Περπατούσε
δηλαδή περίπου 54 χιλιόμετρα, δύο με τρεις φορές την εβδομάδα, φέρνοντας νέα στις πιο απομονωμένες περιοχές
του Νομού Χανίων.
Σκοπός του προγράμματος ήταν να συλλέξει τις ιστορίες των ανθρώπων της περιοχής, τις μαρτυρίες τους για να δούμε πώς υφαίνεται η σχέση των κατοίκων με το περιβάλλον στο οποίο ζούνε. Αποτελέσματα της έρευνας μας οδήγησαν
στο να φτιάξουμε μαζί με το μικρού μήκους ντοκιμαντέρ, έναν τουριστικό οδηγό, μία ιστοσελίδα για την νοηματικά
ενιαία διαδρομή του, και τον οδηγό που κρατάτε στα χέρια σας.
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Στόχοι

του εκπαιδευτικού οδηγού

Οι γενικοί στόχοι του οδηγού και του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά σε
σχέση με:
• την έννοια του τοπίου και ιδιαίτερα του πολιτιστικού τοπίου,
• την σχέση φύσης περιβάλλοντος και ανθρώπου,
• οικοσυστημικές και γεωγραφικές έννοιες αλλά και,
• ζητήματα πολιτισμικής άυλης κληρονομιάς και
• τοπικής ιστορίας
Το προτεινόμενο πρόγραμμα είναι διαθεματικό, καθώς διαθέτει ισχυρές διασυνδέσεις με τη Φυσική, την
Ιστορία, τη Γεωγραφία, τη Γλώσσα και την Λογοτεχνία, τα Μαθηματικά, τα Καλλιτεχνικά, την Πληροφορική, την
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τη Φυσική Αγωγή.
Το εύρος των σχετικών θεμάτων με τη διδακτέα ύλη περιγράφεται εν συντομία παρακάτω ανάλογα την δραστηριότητα.
Παράλληλα στοχεύει να αναπτύξει την συνεργασία, την συμμετοχικότητα και την βιωματική μάθηση στην ύπαιθρο
ώστε τα παιδιά να ζήσουν εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να αναπτυχθούν, να αποκτήσουν αυτογνωσία, και να βελτιώσουν τις σχέσεις τους με το περιβάλλον και τους άλλους ανθρώπους. Ειδικότερα μέσα από την γνωριμία τους με το
συγκεκριμένο πολιτισμικό τοπίο, στοχεύουμε στην αισθητηριακή τους ανάπτυξή, την ενίσχυση της αντιληπτικής τους
δεξιότητας, συνδέοντάς τα με την συναισθηματική τους πλευρά καθώς και με την κοινωνικοιστορική τους πλαισίωση
στο εδώ και τώρα. Απώτεροι στόχοι είναι και ο προβληματισμός γύρω από την προστασία του περιβάλλοντος, την
χρήση του, την λειτουργία του και την αυτοτέλειά του.

Ολοκληρώνοντας το 1ο πρόγραμμα οι μαθητές θα:
•
•
•
•
•
•
•
•

έχουν έρθει σε επαφή και θα παίξουν με χάρτες και με τις έννοιες που τους συνοδεύουν (κλίμακα, προσανατολιμός, υπόμνημα, αζιμούθιο) και με την έννοια των συντεταγμένων (γυμνάσιο-λύκειο)
θα έχουν προβληματιστεί σε σχέση με τον χώρο και πώς απεικονίζεται, πώς τον αντιλαμβανόμαστε και την σχέση
με τον χρόνο (τι αλλάζει, τι μένει ίδιο, τι περιοδικότητα υπάρχει)
θα έχουν φτιάξει δικούς τους χάρτες (δημοτικό- γυμνάσιο) και ένα παιχνίδι θησαυρού με την μέθοδο του geocatching
θα έχουν γνωρίσει την ιστορία του αγροτικού ταχυδρόμου στα Σφακιά
θα έχουν γνωρίσει το σφακιανό τοπίο
θα έχουν συνεργαστεί σε ομάδες
θα έχουν έρθει σε επαφή με την φύση στην εκδρομή τους στα Σφακιά
θα έχουν επεξεργαστεί το βίωμά τους μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες

06 | Ο δρόμος τους ταχυδρόμου, ενώνοντας τα φαράγγια στα Σφακιά

Ολοκληρώνοντας το 2ο πρόγραμμα οι μαθητές θα:
έχουν συνδέσει το περιβάλλον με τις ιστορίες και τους μύθους του κάθε τόπου
θα έχουν πάρει συνεντεύξεις από άλλα μέλη της οικογένειας
θα έχουν σκεφτεί για την διαφορά αναλογικής και ψηφιακής εποχής μέσα από την επικοινωνία
θα έχουν γνωρίσει στοιχεία της αλληλογραφίας (φάκελοι, γραμματόσημα, καρτ ποστάλ, μύθος του Ερμή)
θα έχουν μάθει για την ιστορία του ταχυδρόμου στα Σφακιά
θα έχουν συνεργαστεί σε ομάδες
θα έχουν έρθει σε επαφή με την φύση στην εκδρομή τους στα Σφακιά
θα έχουν επεξεργαστεί το βίωμά τους μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες
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Δομή & Τρόπος χρήσης
του εκπαιδευτικού οδηγού

Δομή
Ο οδηγός περιλαμβάνει 2 προγράμματα που προτείνονται στο σύνολό τους με δύο διαφορετικές θεματικές. Η
μία στοχεύει περισσότερο στους χάρτες και το τι λένε και η δεύτερη περισσότερο στις ιστορίες που υπάρχουν
στα τοπία. Και τα δύο προγράμματα αποτελούνται από έναν κορμό δραστηριοτήτων. Πάνω σε αυτόν τον κορμό
κάνουμε προτάσεις για περαιτέρω ανάπτυξη των θεμάτων και για άλλες ηλικίες.
Στην αρχή θα παρουσιαστούν συνολικά τα προγράμματα.Έπειτα ακολουθούν τα φύλλα εργασίας με τις δραστηριότητες μία προς μία . Κάποια φύλλα εργασίας είναι κοινά και στα δύο προγράμματα. Πάντα υπάρχει το περιθώριο να προσθέσετε ό,τι άλλο ενδιαφέρει την τάξη σας, εξάλλου τα προγράμματα δεν είναι εξουθενωτικά ως προς
τις θεματικές (πανίδα, χλωρίδα,κάποιες κοινωνικές παραδόσεις όσο αφορά την αρχιτεκτονική κτλ.)
Το υλικό που θα χρειαστείτε θα συγκεντρωθεί όλο στην ιστοσελίδα μας ώστε να υπάρχει πάντα πρόσβαση όταν
το χρειαστείτε ενώ έχουμε προσθέσει κάποιες χρήσιμες σελίδες με την δουλειά άλλων προγραμμάτων που μπορεί
να σας φανούν βοηθητικά.

Τρόπος χρήσης
Στην συνέχεια θα παρουσιάσουμε έναν σκελετό με δύο ολοκληρωμένα προγράμματα για το δημοτικό με συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής και τροποποίησης για μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικίες, οι οποίες όμως
προσφέρουν μεγάλη ευελιξία εφαρμογής στους εκπαιδευτικούς.
Οι προτάσεις αυτές θα δίνονται σε ξεχωριστό κουτί κειμένου (Text Box) με αναφορά στις προτεινόμενες ηλικίες
ώστε να είναι ξεκάθαρη η διαφοροποίηση τους.
Το κάθε πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και μια επίσκεψη σε τμήμα του μονοπατιού του αγροτικού ταχυδρόμου το
οποίο θα μπορεί να επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός από τις προτεινόμενες επιλογές ανάλογα με τις ηλικίες των παιδιών
και την προσέγγιση που θέλει να δώσει στο μάθημα.
Το κάθε πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει δραστηριότητες που έχουν στόχο:
• την εισαγωγή στη θεματική και την προετοιμασία της επίσκεψης και των βιωματικών δραστηριοτήτων
• την επιτόπια γνωριμία με την περιοχή και την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης με στο πεδίο
• την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω του αναστοχασμού και της συζήτησης η οποία θα παρέχει
τη δυνατότητα ενίσχυσης της αντιληπτικής ικανότητας των παιδιών ενώ παράλληλα θα μπορεί να ενισχυθεί
και η δυνατότητα αυτοαξιολόγησης των μαθητών σε σχέση με τις γνώσεις που έλαβαν ή και τα εργαλεία που
χρησιμοποίησαν.
Στο τέλος υπάρχει ένα παράρτημα όπου μπορείτε να βρείτε τα υλικά που θα χρειαστείτε και τις ηλεκτρονικές
διευθύνσεις στις οποίες αναφερόμαστε.
Τι περιμένουμε λοιπόν; Εμπρός να δούμε τι νέα έφερε ο ταχυδρόμος σήμερα!
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Θέματα Ασφάλειας

Είναι σημαντικό να είναι ασφαλές το περιβάλλον για τους μαθητές κάθε φορά που διοργανώνονται υπαίθριες
δραστηριότητες. Κατά τον σχεδιασμό υπαίθριων δραστηριοτήτων, πρέπει να λάβουμε υπόψη τους πιθανούς κινδύνους και τις ευθύνες και να προβλέψουμε και να προετοιμαστούμε για το απροσδόκητο όσο μπορούμε. Συνεπώς οι εκπαιδευτικοί πρέπει να φροντίσουν να υπάρχει φαρμακείο ή υλικά για πρώτες βοήθειες, όπως: επιθέματα,
γάζες, ψαλίδι, betadine σε κρέμα, οξυζενέ για πλύση τραύματος και τσιμπιδάκια, σε περίπτωση που οι μαθητές
πέσουν, κοπούν ή εισχωρήσουν ακίδες στο δέρμα τους.
Προτού ξεκινήσετε για την δραστηριότητα έξω από το σχολείο, για να ολοκληρώσετε τις προτεινομενες δραστηριότητες συνιστάται να ενημερώνεστε για τις καιρικές συνθήκες και να προετοιμάζετε τους μαθητές για το τι
έχουν να κάνουν.

Οι μαθητές και οι καθηγητές για να είναι ασφαλείς πρέπει:
•
•

να φοράνε κατάλληλα ρούχα και υποδήματα (ίσως ένα μπλουζάκι έξτρα σε περίπτωση που ιδρώσουν για το
τέλος)
να έχουν μαζί τους νερό και ενεργειακή τροφή, καπέλο, σκούφο ή φουλάρι πυξίδα, χάρτη, αδιάβροχο (ανάλογα με τον καιρό), μαγκούρα ή μπατόν, αντηλιακό, γυαλιά ηλίου.

Πρέπει να καταστεί σαφές στους μαθητές ότι ο κανονισμός λειτουργίας του σχολείου εφαρμόζεται και στο εξωτερικό περιβάλλον δραστηριότητας καθώς αυτό είναι μια επέκταση της τάξης. Επομένως, όλες οι πολιτικές του
σχολείου εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια των υπαίθριων δραστηριοτήτων και οι μαθητές δεν επιτρέπεται να
εγκαταλείψουν την περιοχή δραστηριότητας χωρίς άδεια. Επιπλέον, ο σεβασμός για το περιβάλλον ισχύει υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες. Οι μαθητές πρέπει να προσέχουν να μην βλάπτουν ή ενοχλούν τα άγρια ζώα καθώς η
περιβαλλοντικά ευαίσθητη συμπεριφορά είναι σημαντική τόσο σε αστικούς όσο και σε αγροτικούς χώρους. Επίσης βλέπουμε, αγγίζουμε, μυρίζουμε αλλά δεν παίρνουμε ποτέ κάτι από το περιβάλλον μαζί μας.
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Ηλικία: 8+

Το πράσινο πρόγραμμα
Ο ταχυδρόμος χάθηκε! Μαθαίνοντας για τoν τόπο και
τον χώρο μέσα από τους χάρτες
Διαθεματικότητα:
Δημοτικό: Μελέτη Περιβάλλοντος, Γεωγραφία, ΤΠΕ, Φυσικά, Φυσική
Αγωγή, Γλώσσα Ιστορία
Γυμνάσιο, Λύκειο: Μαθηματικά Γεωλογία - Γεωγραφία, Πληροφορική,
Φυσική Βιολογία

Στόχοι
Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τους χάρτες και την χαρτογράφηση και τα χαρακτηριστικά των χαρτών όπως
κλίμακα, προσανατολισμός και υπόμνημα αλλά και την πολυδιάστατη έννοια του τοπίου και της περιβαλλοντικής
παρατήρησης.

Υλικά
Να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τους χάρτες και την χαρτογράφηση και τα χαρακτηριστικά των χαρτών όπως
κλίμακα, προσανατολισμός και υπόμνημα αλλά και την πολυδιάστατη έννοια του τοπίου και της περιβαλλοντικής
παρατήρησης.

Περίληψη

Τι χρειάζεται για να μην χανόμαστε; Σ’ αυτό το
πρόγραμμα τα παιδιά προσεγγίζουν την έννοια του
τοπίου, από τι απαρτίζεται, μέσα από την δραστηριότητα της κατασκευής ενός χάρτη. Θα έρθουν σε
επαφή με τις έννοιες που συναντώνται σε έναν χάρτη
όπως η κλίμακα, ο προσανατολισμός, το υπόμνημα και το
φυσικό τοπίο (χλωρίδα, έδαφος, δρόμοι, δομημένο περιβάλλον κτλ.). Γι’ αυτό και ο στόχος θα είναι μέσα από
φύλλα εργασίας να παίξουμε με αυτές τις έννοιες. Στο εισαγωγικό μέρος γνωρίζουμε χάρτες από την ενετική εποχή μέχρι το Google Maps για την περιοχή των Σφακίων.
Συζητάμε για τις διαφορές τους και ενθαρρύνουμε την
παρατηρητικότητα. Τους ρωτάμε αν μπορούν να φτιάξουν τον χάρτη μιας διαδρομής που κάνουν συνήθως
όπως από το σπίτι στο σχολείο. Σίγουρα αυτό το σχέδιο
δεν φτάνει για να μπορεί να το καταλάβει ο καθένας.
Έτσι παίζουμε με τον προσανατολισμό, την κλίμακα, το
υπόμνημα και το τι στοιχεία επιλέγουμε να βάλουμε στον
χάρτη μας. Όσον αφορά στο τοπίο εισαγάγουμε τα παιδιά
στο σφακιανό τοπίο ώστε να προετοιμαστούν καλύτερα
για την εκδρομή τους.

Η προετοιμασία της εκδρομής με φύλλα εργασίας για τον
εξοπλισμό και την πεζοπορική συμπεριφορά παρέχει τις
βασικές γνώσεις για να πάμε όλοι με ασφάλεια στο βουνό.
Κατά την διάρκεια της εκδρομής θα θέλαμε να μην γεμίσουμε πολύ τα παιδιά με δραστηριότητες ώστε να
απολαύσουν την διαδρομή και να νιώσουν ελεύθερα
από σχολικές απαιτήσεις. Είτε ξαναπιάνουμε ότι κάναμε στην τάξη όσον αφορά τον προσανατολισμό και
το τοπίο στις στάσεις μας κάνοντας κάποιες δραστηριότητες παρατήρησης είτε απλά τα αφήνουμε να
το βιώσουν περισσότερο στο πλαίσιο των παρακάτω
ανοιχτών και μη κατευθυνόμενων δραστηριοτήτων. Το
πιο σημαντικό είναι κάποια στιγμή να απαιτήσουμε να
περπατάνε ήρεμα ή απλά να κάνουμε ένα λεπτό ησυχία στην παύση μας για να ακούσουμε κάποιο πουλί.
Θα μπορούσαμε σε κάποια στάση να ζητήσουμε από
τους μαθητές να βρουν την γωνία που τους εμπνέει
πιο πολύ και να πάνε να κάτσουν εκεί για 5 λεπτά να
ηρεμήσουν και να ξεκουραστούν.
Στην επιστροφή, μετά από δύο εβδομάδες μπορούμε
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να ανασύρουμε τα βιώματά τους και να παίξουμε με
δραστηριότητες αναστοχασμού όπως το να φτιάξουν
τον χάρτη της περιοχής που πήγαν μέσα από τα στοιχεία που συλλέξαμε ή να φτιάξουν μία ταχυδρομική
κάρτα με μία ζωγραφιά από το τοπίο που είδανε.
Σε περίπτωση που ο εκπαιδευτικός θέλει να ενισχύσει τη γεωγραφική αντίληψη των παιδιών ιδιαίτερα
των μεγαλύτερων τάξεων θα υπάρχει η δυνατότητα
δημιουργίας χάρτη με γεωεντοπισμό, μιάς και το gps
του προγράμματος θα βρίσκεται έχει δοθεί στο Κέ-

ντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου προς χρήση
όλων των εκπαιδευτικών που θέλουν να εφαρμόσουν
το πρόγραμμα. Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος
μπορείτε να βρείτε συνδέσεις με τάξεις, μαθήματα ή
και κεφάλαια του σχολικού προγράμματος. Αναγνωρίζουμε ότι αυτές δεν είναι οι μοναδικές συνδέσεις που
υπάρχουν με το πρόγραμμα σπουδών και είμαστε σίγουρες πως εσείς ώς εκπαιδευτικοί θα μπορείτε βρείτε
και άλλα σημεία.

Εισαγωγή
Το πρόγραμμα που παρουσιάζεται έχει δημιουργηθεί για
τις μεγαλύτερες τάξεις του δημοτικού σχολείου αλλά
συμπεριλαμβάνει και συγκεκριμένες προτάσεις προσαρμογής και τροποποίησης για μικρότερες και μεγαλύτερες ηλικίες. Η υλοποίηση του προγράμματος είναι στην
ευχέρεια των εκπαιδευτικών και οι δραστηριότητες που
παρουσιάζονται προσφέρουν μεγάλη ευελιξία εφαρμογής
ανάλογα με την κατεύθυνση που θέλει να δώσει ο κάθε
εκπαιδευτικός αλλά και το επίπεδο των μαθητών. Παρόλα
αυτά συστήνεται η συνεργασία πολλών εκπαιδευτικών
ώστε να είναι εφικτή η κατανόηση και η πολύπλευρη σημασία των εννοιών που παρουσιάζονται σε σχέση με την
ιστορία του αγροτικού ταχυδρόμου των Σφακίων.
Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει και μια επίσκεψη σε
τμήμα του μονοπατιού του αγροτικού ταχυδρόμου το
οποίο θα μπορεί να επιλέξει ο/η εκπαιδευτικός από τις
προτεινόμενες επιλογές ανάλογα με τις ηλικίες των

παιδιών και την προσέγγιση που θέλει να δώσει στο μάθημα.
Οι δραστηριότητες που συμπεριλαμβάνονται έχουν κατηγοριοποιηθεί τρεις κατηγορίες: εισαγωγικές οι οποίες
είναι:
• Προετοιμασίας που προσφέρουν στη εισαγωγή
στις θεματικές και την προετοιμασία της επίσκεψης
και των βιωματικών δραστηριοτήτων
• Δραστηριότητες στο πεδίο για την επιτόπια γνωριμία με την περιοχή και την ενίσχυση της βιωματικής μάθησης στο πεδίο
• Αναστοχασμού και συζήτησης οι οποίες στοχεύουν στην ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και
της ενίσχυσης της αντιληπτικής ικανότητας και της
δυνατότητας αυτοαξιολόγησης των μαθητών σε σχέση με τις γνώσεις που έλαβαν ή και τα εργαλεία που
χρησιμοποίησαν.

Ολοκληρώνοντας το πράσινο πρόγραμμα πρόγραμμα οι μαθητές θα:
•

έχουν έρθει σε επαφή και θα έχουν παίξει με χάρτες και με τις έννοιες που τους συνοδεύουν (κλίμακα, προσανατολισμός, υπόμνημα, αζιμούθιο) και με την έννοια των συντεταγμένων

•

θα έχουν προβληματιστεί σε σχέση με τον χώρο και πώς απεικονίζεται, πώς τον αντιλαμβανόμαστε και την σχέση
με τον χρόνο (τι αλλάζει, τι μένει ίδιο, τι περιοδικότητα υπάρχει)

•

θα έχουν φτιάξει δικούς τους χάρτες (δημοτικό - γυμνάσιο) και ένα παιχνίδι θησαυρού με την μέθοδο του geocatching

•

θα έχουν γνωρίσει την ιστορία του αγροτικού ταχυδρόμου στα Σφακιά

•

θα έχουν γνωρίσει το σφακιανό τοπίο

•

θα έχουν συνεργαστεί σε ομάδες

•

θα έχουν έρθει σε επαφή με την φύση στην επίσκεψή τους στα Σφακιά

•

θα έχουν επεξεργαστεί το βίωμά τους μέσα από τις προτεινόμενες δραστηριότητες
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Πράσινο πρόγραμμα

01

A

Εισαγωγικές Δραστηριότητες
Γνωριμία με τα αντικείμενα και τις έννοιες

Δραστηριότητες σε σχέση με τους χάρτες

Α.1 Τι είναι ένας χάρτης;
Ένας χάρτης είναι μια συμβολική αναπαράσταση επιλεγμένων χαρακτηριστικών ενός μέρους, σχεδιασμένα σε
μια επίπεδη επιφάνεια. Οι πληροφορίες για τον κόσμο παρουσιάζονται με έναν απλό τρόπο και αναδεικνύουν την
τοποθεσία, τα μεγέθη και τις αποστάσεις μεταξύ διαφορετικών χώρων και τόπων.

Πώς θα βοηθήσουμε τα παιδιά να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα μόνα τους και να κατανοήσουν καλύτερα πως
μπορούν να φτιάξουν αυτή την “απλοποιημένη” αναπαράσταση;

Η δραστηριότητα αυτή μπορεί να συνδυαστεί με το Κεφάλαιο 5 στην Ενότητα 2 της Μελέτης Περιβάλλοντος της
Γ’ Δημοτικού.

Πηγή: https://6nipsykeon.wordpress.com/2015/11/08/

Ένα μικρό παιχνίδι εισαγωγής
Ο εκπαιδευτικός μπορεί να καθυστερήσει να μπει στην
τάξη σήμερα και μπαίνοντας να ζητήσει συγνώμη από
τα παιδιά λέγοντας τους πως χάθηκε στη διαδρομή και
δεν έβρισκε το δρόμο για το σχολείο. Έπειτα μπορεί να
ρωτήσει τα παιδιά εάν ακολουθούν κάθε μέρα την ίδια
διαδρομή για να έρθουν στο σχολείο, και αν έχουν χαθεί
ποτέ.
Στη συνέχεια μπορεί το κάθε παιδί να σχεδιάσει τη διαδρομή από το σπίτι στο σχολείο. Η δραστηριότητα αυτή
θα γίνει εφαρμογή συζήτησης για τους χάρτες.
Το σχέδιο μπορεί να συμπεριλαμβάνει μαθηματικές έννοιες για κάθετες ή παράλληλες γραμμές για τους δρόμους ή και όχι ανάλογα με την ηλικία των μαθητών. Σε
κάθε περίπτωση προτείνεται έννοιες όπως κλίμακα, αναλογίες προσανατολισμός να μην αναφερθούν σε αυτή
την φάση της δραστηριότητας εκτός εάν η αναφορά γίνει από τους ίδιους τους μαθητές.

Για μαθητές μικρότερων τάξεων η δραστηριότητα θα
μπορούσε να είναι μια ζωγραφιά της γειτονιάς και του
σχολείου. Η οποία να γίνει αφορμή συζήτησης για τον
προσανατολισμό.
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Ανοιχτές ερωτήσεις για τους μαθητές
Τι έφτιαξαν τώρα; Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο σχολείο. Θα βοηθήσουν όμως τα σχέδια τον εκπαιδευτικό
να μη χάνεται; Τι λείπει από τα σχέδια για να γίνουν
χάρτες (προσανατολισμός, κλίμακα, αναλογίες);
Οι παρακάτω ερωτήσεις μπορούν να γίνονται σε συνδυασμό με τα φύλλα εργασίας του χάρτη.
1. Έχουν σημασία οι αποστάσεις; Για να είμαστε όσο
πιο κοντά γίνεται στην αποτύπωση του κόσμου τι πρέπει να προσέχουμε; (την κλίμακα, δηλαδή να διατηρήσουμε τις αναλογίες, ό,τι είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο
από κάτι άλλο να παραμείνει και στον χάρτη).
2. Πως καταλαβαίνουμε τι μας δείχνει ο χάρτης (Υπόμνημα);
3. Σε τι χρησιμεύει ένα χάρτης;
Εδώ μπορούμε να ξανασχεδιάσουμε τη γειτονιά σε
ομάδες, αυτή τη φορά διατηρώντας τα χαρακτηριστικά
ενός χάρτη.

Αν τους ενώσουμε φτιάχνουμε όλη τη γειτονιά ή
το χωριό μας;
Ιδιαίτερα για τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού ή του Γυμνασίου στη δραστηριότητα αυτή μπορούν να
προσπαθήσουν να συμπεριλάβουν πραγματικές αναλογίες και να επιλέξουν την
κλίμακα σχεδιασμού του χάρτη τους.
Τι συμβαίνει εάν ενώσουμε πολλούς χάρτες
μιας κλίμακας αλλάζει η κλίμακα;
Για παράδειγμα εάν ενώσουμε 1000 χάρτες 1:1000
θα έχουμε απεικόνιση 1:1 της περιοχής;
Η απάντηση είναι αρνητική αλλά γιατί; Τι συμβαίνει
σε αυτή τη περίπτωση;

Α.1) Παρατηρούμε διάφορους χάρτες και σχολιάζουμε με τις εξής ανοιχτές ερωτήσεις:
1. Τι χάρτες υπάρχουν; (κοινωνικοί, πολιτικοί, γεωμορφολογικοί, ιστορικοί)
2. Τι υπάρχει πάνω στους χάρτες (τα βουνά, τα δάση, τα κτίρια, το έδαφος, τα δέντρα, οι δρόμοι, τα ποτάμια, οι
λίμνες, οι πόλεις, τα χωριά κ.α.)
3. Ο δικός μας χάρτης τι συμπεριλαμβάνει και σε ποια κατηγορία κατατάσσεται;
4. Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ των χαρτών;
Για τους χάρτες επισκεφτείτε την σελίδα:

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=f673c11b984f4a1ca31564b2daec4a8a
Διαφορετικά μπορείτε μέσα από το πρόγραμμα περιήγησης Google Maps να βρείτε το σπίτι, το σχολείο, τη διαδρομή κ.α. Μπορείτε να βρείτε τα Σφακιά και την περιοχή του ταχυδρόμου και την σελίδα μας postmansfakia.eu στην
κατηγορία “ο χάρτης”.
Για αυτήν την ενότητα μπορείτε να παραπεμφθείτε στα Φύλλα εργασίας Π.1, Π.2, Π.3
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B Εισαγωγή στην παρατήρηση και το τοπίο
B.1 Γνωρίζοντας το τοπίο

Το τοπίο είναι μια περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι
διαμορφωμένα από ανθρώπινους και φυσικούς παράγοντες. (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Τοπίο).

Πως μπορούμε όμως να βοηθήσουμε τους μαθητές να
καταλάβουν την έννοια του τοπίου και τη σύνδεση με τα
σχέδια και τους χάρτες που δημιούργησαν;
•

Δείχνουμε το σχεδιάγραμμα του τοπίου και
κάνουμε ανοιχτές ερωτήσεις όπως για παράδειγμα

1. Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να δούμε στους χάρτες που δημιουργήσαμε;
2. Ποια βρίσκουμε σε άλλους χάρτες;
3. Πως θα μπορούσαμε να αποτυπώσουμε τα χαρακτηριστικά αυτά σε χάρτη;
4. Εκτός από τους χάρτες πως αλλιώς μπορούμε να
αποτυπώσουμε αυτά τα χαρακτηριστικά;

Συνήθως οι χάρτες συμπεριλαμβάνουν φυσικά και

τους δείξετε και την περιοχή μέσα από το Googlemaps

κοινωνικά χαρακτηριστικά (Πράσινο και γαλάζιο πο-

το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εναλλαγής μεταξύ

λύγωνο). Ενώ μοτίβα και σχήματα από τις ανθρώπινες

χάρτη και δορυφορικής εικόνας).

δραστηριότητες είναι εμφανή σε αεροφωτογραφίες
και δορυφορικές εικόνες. Εναλλακτικά υπάρχουν και

Μετά από αυτή τη συζήτηση και για να κάνετε σύνδε-

οι αφηγηματικοί χάρτες (StoryMaps) οι οποίο αναδει-

ση και με το ΜΩΒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ του ταχυδρόμου μπο-

κνύουν ιστορίες και μνήμες συνδεδεμένες με τον τόπο

ρείτε να προτρέψετε τους μαθητές να προσθέσουν

και το μέρος που απεικονίζουν (Μωβ πρόγραμμα) σαν

ιστορίες ή άλλα αφηγηματικά χαρακτηριστικά πάνω

αυτόν που υπάρχει στην ιστοσελίδα του προγράμμα-

στον χάρτη που δημιούργησαν.

τος https://postmansfakia.eu/%cf%87%ce%ac%cf%
81%cf%84%ce%b7%cf%82/

Άσκηση: Μπορούμε να τους ζητήσουμε να πάρουν
φωτογραφίες με τα κινητά τους από το τι βλέπουν

Πιθανές εναλλακτικές αποτυπώσεις του τοπίου είναι

από το σπίτι τους ή από διαφορετικά τοπία της πόλης

οι φωτογραφίες, οι ζωγραφιές, οι δορυφορικές εικό-

ή του χωριού τους και να μας περιγράψουν το τοπίο.

νες που μπορούν εύκολα να συνδυαστούν και με χαρ-

Μετά την παρουσίασή τους μπορούμε να τα κάνουμε

τογραφικές απεικονίσεις (Μπορείτε να δοκιμάσετε να

ή ζωγραφιά ή δικό τους φανταστικό χάρτη.
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B.2 Περιβαλλοντική Παρατήρηση – προετοιμασία για την εκδρομή
Τι είναι η περιβαλλοντική παρατήρηση;
Μαθαίνουμε να παρατηρούμε τον χώρο γύρω μας ώστε να αναγνωρίζουμε καλύτερα τι συμβαίνει και πως.
Μπορούμε να παρακολουθούμε τις εποχικές μεταβολές, πότε ανθίζουν τα φυτά, πότε καρποφορούν τα δέντρα.
Μπορούμε να παρατηρήσουμε στο χώμα τι κάνουν τα σκουλήκια, να αναλογιστούμε πως δημιουργήθηκαν τα
βουνά και τα φαράγγια της Κρήτης. Να σκεφτούμε τι συμβαίνει με τη βλάστηση στο βουνό, που υπάρχει που δεν
υπάρχει και τέλος τι σημαίνει αυτό για τους κατοίκους των βουνών. Έτσι μπορούμε σιγά- σιγά να αντιληφθούμε και να κατανοήσουμε καλύτερα τι επηρεάζει αρνητικά το περιβάλλον και τι μπορούμε να κάνουμε για να το
προστατέψουμε

Ανοιχτές Ερωτήσεις για τους Μαθητές
Τι περιμένουμε να δούμε εκεί που θα πάμε;
Πως περιμένουμε να είναι το τοπίο.

Από τι επηρεάζεται;
Πως διαμορφώθηκε;

Μπορείτε να δείξετε το ντοκιμαντέρ του ταχυδρόμου και να ζητήσετε από τα παιδιά να μιλήσουν για τα
στοιχεία του τοπίου που βλέπουν στις εικόνες. Ανάλογα την ηλικία και το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και
μαθητών η συζήτηση μπορεί να κινηθεί γύρω από τα φαράγγια και τη δημιουργία τους, τη βλάστηση, το
κλίμα, τις ανθρώπινες δραστηριότητες κλπ. Ποια είναι η ταυτότητα της περιοχής των Σφακίων ; Πως ζουν
οι άνθρωποι εκεί, με τι ασχολούνται σήμερα; Πως ζούσαν στα χρόνια του ταχυδρόμου; Έχουν αλλάξει οι
ασχολίες τους;
Η συζήτηση αυτή μπορεί να γίνει και σε συνδυασμό με το τμήμα της διαδρομής του ταχυδρόμου που έχετε επιλέξει να επισκεφτείτε. Εμείς σας προτείνουμε τις παρακάτω πιθανές διαδρομές οι οποίες έχουν διάρκεια περίπου
2 ώρες και θεωρούμε ότι αναδεικνύουν πολλά από τα στοιχεία τα οποία αναφέρουμε τόσο στο πράσινο όσο και
στο μωβ πρόγραμμα.
1. Από την Χώρα Σφακίων μέχρι το φαράγγι του Ίλιγγα και πίσω (2 ώρες)
2. Από τον Άγιο Ιωάννη στον Κακό Πόρο και πίσω (2-3 ώρες)
3. Από την μία μεριά της Αράδαινας στην άλλη και βόλτα στο χωριό (2 ώρες)
Για αυτήν την ενότητα μπορείτε να παραπεμφθείτε στο Φύλλο εργασίας Π.4

Γ Προετοιμασία επίσκεψης στην περιοχή σε σχέση με την πεζοπορία σε σφακιανό τοπίο
Το βουνό όπως και η πόλη έχει τους δικούς του κανόνες συμπεριφοράς και κυκλοφορίας. Η ασφάλεια όλων είναι από τα πιο σημαντικά. Γι’ αυτό το λόγο πριν να ξεκινήσουμε για την επίσκεψη στην περιοχή
είναι απαραίτητο να μιλήσουμε στους μαθητές για το ομαδικό περπάτημα με ασφάλεια στο βουνό. Για αυτό το
σκοπό σας έχουμε ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας με δραστηριότητες για την πεζοπορική συμπεριφορά τα οποία
συνιστάμε τα πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των μαθητών.
Για τη δραστηριότητα πεζοπορικής συμπεριφοράς μπορείτε να παραπεμφθείτε στο Φύλλο εργασίας Π.Μ.5

015 | Ο δρόμος τους ταχυδρόμου, ενώνοντας τα φαράγγια στα Σφακιά

Πράσινο πρόγραμμα

02

Η Επίσκεψη
Επιτέλους μετά από όλη αυτή τη προετοιμασία, όλα όσα μάθαμε
για τους χάρτες τα τοπία τα Σφακιά, τους ανθρώπους, το βουνό
ήρθε η μέρα να πάμε στο βουνό!

Δραστηριότητες στο Πεδίο
Κατά την διάρκεια της εκδρομής θα θέλαμε να μην
γεμίσουμε πολύ τα παιδιά με δραστηριότητες ώστε να
απολαύσουν την διαδρομή και να νιώσουν ελεύθερα
από σχολικές απαιτήσεις. Είτε ξαναπιάνουμε ότι κάναμε στην τάξη όσον αφορά τον προσανατολισμό και
το τοπίο στις στάσεις μας κάνοντας κάποιες δραστηριότητες παρατήρησης είτε απλά τα αφήνουμε να
το βιώσουν περισσότερο στα πλαίσια των παρακάτω
δραστηριοτήτων που είναι πιο ανοιχτές και μη κατευθυνόμενες. Το πιο σημαντικό είναι κάποια στιγμή να
απαιτήσουμε να περπατάνε ήρεμα ή απλά να κάνουμε
ένα λεπτό ησυχία στην παύση μας για να ακούσουμε
κάποιο πουλί ή τον αέρα.
Καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιηθούν σφυρίχτρες,
για να μην δημιουργούμε ένα κλίμα σαν το σχολείο με
το κουδούνι.
Ο στόχος είναι να εμπλακούν τα παιδιά με τον χώρο,
χωρίς να επιβαρυνθούν. Σε κάποια στάση ξεκούρασης

μπορούμε να ζητήσουμε από τους μαθητές να κάτσουν
σε κάποιο σημείο που τους αρέσει, να πιάσουν ένα
αντικείμενο δίπλα τους (μια πέτρα, ένα φύλλο, το
χώμα), να το ακουμπήσουν στο μάγουλο ή στη μέσα
μεριά του χεριού που είναι πιο ευαισθητοποιημένα
σημεία. Πως αισθάνονται το αντικείμενο; Είναι ζεστό,
κρύο, απαλό, άγριο;
Επίσης σε κάποια στάση μπορούμε να τους ζητήσουμε
να πάρουν 5 λεπτά σε ομάδες και να καταγράψουν
συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τοπίου. Ανθρώπινες
κατασκευές ή στοιχεία της φύσης; Μπορούν να
διαλέξουν θέμα από το σχεδιάγραμμα του τοπίου
και να καταγράψουν τα στοιχεία που βλέπουν και
αντιστοιχούν στο θέμα αυτό.
Ή μπορούν να καταγράψουν κάποια από αυτά τα
στοιχεία όπως να πάρουν φωτογραφία διαφορετικά
λουλούδια ή φυτά και να αναζητήσουν πώς λέγονται
και τι είναι.

Για αυτή την ενότητα μπορείτε να παραπεμφθείτε στο Φύλλο εργασίας Π.6
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Αναστοχασμός & Αυτοαξιολόγηση
Ωραία περάσαμε στην εκδρομή! Περπατήσαμε, λιαστήκαμε,
συζητήσαμε, ξεχαστήκαμε, κουραστήκαμε και λίγο.

Τι άλλο κάναμε;
Σκοπός αυτής της αυτοαξιολόγησης είναι να ξαναθυμηθούμε την εκδρομή και να την συζητήσουμε μετά
από λίγες μέρες να δούμε τι μας έμεινε και τι μάθαμε
για εμάς.
Με αφορμή το μαγικό κλειδί που μάζεψε ο/η εκπαιδευτικός ξαναφέρνουμε αναμνήσεις από την εκδρομή. Καθόμαστε σε κύκλο και όποιος/α έχει το μαγικό
κλειδί λέει τις εμπειρίες του. Τι του άρεσε, τι όχι, τι
είδε, τι κατάλαβε για τον εαυτό του …. Ο/Η εκπαιδευτικός (ή κάποιο παιδί) μπορεί να σημειώνει στο πίνακα
λέξεις ή φράσεις κλειδιά ώστε στο τέλος της άσκησης
τα παιδιά να μπορούν να πάρουν μια συνολική εικόνα
των δικών τους παρατηρήσεων και των συμμαθητών
τους.
Αν κρατήσαμε σημειώσεις από τα χαρακτηριστικά του
τοπίου μπορούμε να ξαναδούμε το σχεδιάγραμμα και

να αναφέρουν οι ομάδες τα χαρακτηριστικά και σε
ποια κατηγορία αντιστοιχούν. Δεν θέλουμε να νιώσουν όμως τα παιδιά πίεση να θυμηθούν να αναφέρουν ότι είδαν και να το κατηγοριοποιήσουν. Μπορούμε να ξανακάνουμε την ερώτηση
Ανθρώπινες κατασκευές ή στοιχεία της φύσης; Είμαστε σίγουροι για την απάντηση ή σε πολλές περιπτώσεις εμπλέκονται τα δύο;
Στην όλη διαδικασία καλό είναι ο/η εκπαιδευτικός να
έχει ρόλο εμψυχωτή (κάνοντας ερωτήσεις για παράδειγμα για να ωθήσει όλα τα παιδιά να εκφραστούν)
και να αφήνει τα παιδιά να μιλήσουν, ακόμα και αν
διαφωνεί με τις παρατηρήσεις τους. Στο τέλος της
διαδικασίας και παίρνει και ο ίδιος το κλειδί και αναφέρει τις δικές του αναμνήσεις και παρατηρήσεις.

Για αυτή την ενότητα μπορείτε να παραπεμφθείτε στο Φύλλο εργασίας Π.7
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Ηλικία: 7+

Το Μωβ πρόγραμμα
Τι νέα βρε ταχυδρόμε; Μαθαίνοντας για το τοπίο από τις παραδόσεις, τα γράμματα των κατοίκων και τα δικά μας βιώματα
Διαθεματικότητα:
Γεωγραφία, Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Λογοτεχνία, Ιστορία, Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή, Τεχνολογία-Πληροφορική, Φυσική
Δημοτικό - Γυμνάσιο - Λύκειο

Περίληψη
Μέσα από αυτή την διαδρομή οι μαθητές και οι μαθήτριες συνδέουν τις ιστορίες, τους μύθους και τα συναισθήματα με τον τόπο και το περιβάλλον. Η απομονωμένη και η αδιάβατη για αυτοκίνητα περιοχή των δυτικών Σφακίων την κάνει μοναδική όχι μόνο όσο αφορά την βιοποικιλότητα αλλά και τους ανθρώπους της. Θα προσεγγίσουμε
αυτές τις ιστορίες μιλώντας για τα γράμματα, τις καρτ ποστάλ της εποχής και του τώρα.
(οι δραστηριότητες μπορούν να πραγματοποιηθούν μεμονωμένα ή και συνολικά ώστε να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα στους μαθητές και στις μαθήτριες)

Στόχοι
•

Να προβληματιστούν τα παιδιά πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις ανάλογα με το περιβάλλον και την εποχή. Τι
είδους επικοινωνία φτιάχνει τι είδους κοινωνία;

•

Να έρθουν σε επαφή με παλιούς τρόπους επικοινωνίας και την ιστορία της αλληλογραφίας (αλληλογραφία,
το πρώτο ίντερνετ, κεραίες κινητής τηλεφωνίας)

•

Να εξερευνήσουν μύθους, τοπικούς θρύλους, και ιστορίες ξενιτεμένων. Ποιοι γράφανε γράμματα και για ποιο
λόγο;

•

Να ερμηνεύσουν το τοπίο , αναστοχαζόμενοι την εμπειρία τους στο πεδίο.

•

Για το γυμνάσιο-λύκειο να έρθουν σε επαφή με την έννοια της ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης σε
σχέση με τον τουρισμό. Για το δημοτικό να καταλάβουν την αξία της προστασίας του περιβάλλοντος γιατί
αυτό διαμορφώνει το τι τρώμε και το ποιοί είμαστε.
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Εισαγωγικές Δραστηριότητες
για το θέμα μας και προετοιμασία της εκδρομής

Για το Δημοτικό (Ηλικίες 7+)

Για το δημοτικό χρησιμοποιούμε τα φύλλα εργασίας Μ.1.1για την προετοιμασία στο τοπίο και την σημασία του
στην ιστορία και στον πολιτισμό και το φύλλο εργασίας Μ.1.5 και Μ.1.6 για την προετοιμασία της εκδρομής και
την πεζοπορική συμπεριφορά.

Για το Γυμνάσιο (Ηλικίες 12+)
Στόχος να συνδέσουμε την επικοινωνία αναλογικής και ψηφιακής εποχής ( A’ γυμνασίου Πληροφορική 4.14 “Η
ηλεκτρονική διεύθυνση”, Β’ γυμνασίου Πληροφορική 1.1 “ο ψηφιακός κόσμος”, Γ’Γυμνασίου )
Διάρκεια: Μία μονοήμερη εκδρομή, 3 ώρες προετοιμασία και 2 ώρες αναστοχασμού
Τίτλος : Beats and Bytes
Ύλη: Τεχνολογία-κοινωνιολογία/ Φυσική/Περιβάλλον/Γλώσσα

Εισαγωγή
Στο μάθημα παρουσιάζουμε 2 φωτογραφίες από καρτ ποστάλ της Σαμαριάς: την πρώτη και την τελευταία που
έχει βγει. Ψάχνουμε τις διαφορές όλοι μαζί.
(για παλιές καρτ ποστάλ Χανίων : http://eliaserver.elia.org.gr:8080/lselia/listres.aspx?lsid=137338&fcode=k607a&
ftext=%CE%98%CE%95%CE%9C%CE%91%CE%A4%CE%91%20%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%A4%20
%CE%A0%CE%9F%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%9B&fval=%CE%9A%CE%A1%CE%97%CE%A4%CE%97
&form=300004)
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Ανακοινώνουμε το θέμα μας, συζητάμε γύρω από την φύση των σημάτων και της πληροφορίας. Φτιάχνουμε 4
ομάδες. Οι δύο θα ασχοληθούν με τον αναλογικό κόσμο και οι άλλες δύο με τον ψηφιακό. Οι μεν και οι δε έχουν
σαν στόχο να συγκεντρώσουν αντικείμενα ή εικόνες ή ήχους ή συστήματα από τον αναλογικό και τον ψηφιακό
κόσμο αφού το συζητήσουν και η κάθε ομάδα κάνει την λίστα της. Το ακούμε στην τάξη και παίζουμε με αυτό:
https://eclass.sch.gr/modules/units/?course=G60106&id=18575

1η δραστηριότητα
Εργασία για το σπίτι, έρευνα με συνεντεύξεις σε προ-

Φέρνουμε τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων στις

ηγούμενες γενιές:

ομάδες μας. Τι κοινά βρήκαμε; Τι διαφορές; Κάποια
ενδιαφέρουσα ιστορία; Μοιραζόμαστε στην τάξη.

Φτιάχνουμε Οδηγό συνέντευξης για να ρωτήσουμε

Μετά ασχολούμαστε με τις συνέπειες στην επικοινω-

τους παλιούς για τον τρόπο επικοινωνίας εκείνης της

νία. Ειδικά σε απομονωμένα μέρη όπως τα Σφακιά.

εποχής όταν ήταν παιδιά.

Μπορείτε να δείξετε το ντοκιμαντέρ του ταχυδρόμου
στα Σφακιά από το www.postmansfakia.eu.

Παραδείγματα ανοικτών ερωτήσεων:
•
•

Τι σας θυμίζουν αυτοί οι ήχοι; Διαθέσιμο στο αρ-

Ακολουθεί συζήτηση:

χείο της ιστοσελίδας (εκπαιδευτικό υλικό)

•

Τι μέσα επικοινωνίας είχατε εσείς; Μιλήστε γι αυτό
και περιγράψτε.

•

Τι θυμάστε από το τηλέφωνο, τις εφημερίδες, την

πώς νιώθετε; πώς ήταν όταν δεν υπήρχε ψηφιακός κόσμος;

•

Τώρα μπορείτε να απομονωθείτε όταν θέλετε;
πώς;

τηλεόραση;
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2η δραστηριότητα
Βρείτε τις διαφορές μεταξύ
1) καρτ ποστάλ, γράμματα στα Σφακιά
και 2) μειλ, δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα και το instagram αξιοποιώντας τα παρακάτω παραδείγματα.

Τι χάνουμε; τι κερδίζουμε;
(Πιθανές

απαντήσεις:

ντοπιολαλιά,

περιβάλλον και στο ψηφιακό. Ποιά αίσθηση είναι
γραφικός

πιο έντονη; Τι κουράζεται περισσότερο; Τι αίσθηση

χαρακτήρας, φθορές του χαρτιού με σημασία, δάκρυα

προκαλεί το ένα και το άλλο; Ποιές αξίες προωθούνται

στο χαρτί, απρόσωπο, η ψηφιακή φωτογραφία δεν

από το ένα και ποιές από το άλλο; (Δεν υπάρχει

έχει μία αίσθηση μυστηρίου… ή ... ότι πούνε)

σωστό ή λάθος, στόχος είναι να προβληματιστούν και
να σκεφτούν οι μαθητές τι επιφέρει η αλλαγή μέσου

Τελειώνουμε με την διαφορά αναλογικού και εικονικού

επικοινωνίας. Για παράδειγμα από τους “αντιγραφείς”

περιβάλλοντος και την σχέση με το σώμα μας:

του

υποθέσεις για τις αισθήσεις και το σώμα στο αναλογικό

κινηματογράφο στην τηλεόραση).

μεσαίωνα

στον

Γουτεμβέργιο

ή

από

τον

3η δραστηριότητα: μπορείτε να παραπεμφθείτε στο Φύλλο εργασίας Μ1.2 του Μωβ προγράμματος
4η δραστηριότητα: Για την προετοιμασία της πεζοπορικής συμπεριφοράς μπορείτε να παραπεμ			

φθείτε στο Φύλλο εργασίας Π.Μ.5 και Π.Μ.6 Προετοιμασία πεζοπορίας.
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Η Εκδρομή

Όσον αφορά στην εκδρομή ισχύουν όλες οι προτάσεις

αρχή προθέρμανσης. Ζέσταμα. Να διαλέξουν απ’ όλη

που είχαμε για το πράσινο πρόγραμμα απλά χωρίς τις

την διαδρομή μία εικόνα-ζωγραφική ή φωτό που θα γίνει

δραστηριότητες για τον χάρτη.

η καρτ ποστάλ ή instaphoto που θα ανεβάσυν επιτόπου
ή θα την στείλουν σε ένα άλλο σχολείο μαζί με το κείμε-

Ενδεικτικά τα φύλλα εργασίας 2.1 και 2.2 για το δημοτικό.

νο της εμπειρίας τους. Μπορούμε να μοιράσουμε ρόλους

Μπορούμε να διαλέξουμε ένα μέρος με νόημα για παρά-

εφόσον έχουμε μάθει για την ιστορία της περιοχής και

δειγμα, ένα καλντερίμι ή μία σπηλιά, ή να γίνουμε κάποιο

να διαλέξουν να γράψουν ένα γράμμα αν ήταν:

δέντρο ή πηγάδι και να φτιάξουμε μία δική μας ιστορία

•

που ζήσαμε εκεί ή όντας αυτό το αντικείμενο ή μέρος.

τουρίστες πεζοπόροι, βοσκοί, παιδιά που πηγαίνουν
για δουλειά στο δάσος, αντάρτες, μελισσοκόμοι, κάτοικοι (παιδιά ή ηλικιωμένοι)

Επέκταση γυμνάσιο/λύκειο, φύλλο εργασίας Μ2.3: Παρατήρηση περιβάλλοντος και σώματος. Ασκήσεις στην

Να απολαύσουν την εκδρομή τους!
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Αναστοχασμός
Αυτοαξιολόγηση

1η Πρόταση

Για το δημοτικό και τις πρώτεςτάξεις του γυμνασίου
Με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών του μαθήματος της πληροφορικής οι ιστορίες αυτές μπορούν να μεταφερθούν
στον υπολογιστή με τη βοήθεια ψηφιακών αφηγηματικών χαρτών.
Παραδείγματα τέτοιων χαρτών μπορείτε να βρείτε στην πλατφόρμα gis4greekschools https://gis4greekschools.maps.
arcgis.com/home/group.html?id=5b4ba3a54e2644278022e69403c6dbde&start=1&view=list&sortOrder=asc&sortFi
eld=title&num=20#content
Εδώ υπάρχουν οδηγίες για την δημιουργία αφηγηματικού χάρτη στα ελληνικά
(https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a1f9c8cf8f844672ae8dcc105e85dbc8)

2η Πρόταση
Μπορούμε να φτιάξουμε μία καρτ ποστάλ όπως αναφέρεται στο φύλλο εργασίας Μ.3.1 “Η καρτ ποστάλ μου”.

3η Πρόταση

(Δημοτικό) Θεατρικό παιχνίδι
Ανακαλούμε το μέρος στο οποίο πήγαμε. Τα βράχια, τις πέτρες και περπατάμε μέσα στην αίθουσα σαν να είμασταν:
βατράχια, νυφίτσες, σαν τον ταχυδρόμο με βαριά σάκα, σαν μουλάρια, πετάμε σαν γύπες...
Μετά αλληλεπιδρούν οι ρόλοι τους οποίους τα παιδιά πήραν από μόνα τους. Φτιάχνουμε μικρές ιστορίες με
αυθόρμητα σκετσάκια για το τι μπορεί να συνέβη στο μονοπάτι που πήγαμε ένα βράδυ, ένα μεσημέρι όταν γυρνούσαν
τα παιδιά από το σχολείο, ένα πρωί/νύχτα όταν πήγαιναν στο σχολείο κτλ...
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Για τη Γ’ γυμνασίου - Λύκειο
1η δραστηριότητα
Τα παιδιά χωρίζονται σε 3 διαφορετικές ομάδες και φτιά-

κού ταχυδρόμου μέχρι σήμερα στην ζωή των κατοίκων;

χνουμε την τάξη με τρία μεγάλα τραπέζια με χαρτί του
μέτρου πάνω τους, μαρκαδόρους και μία ερώτηση στο

Πώς φαντάζεστε την περιοχή στο μέλλον;

κέντρο. Θα πρέπει να υπάρχει χώρος για την μετακίνηση
των μαθητών από τραπέζι σε τραπέζι. Αυτό ονομάζεται

Αφού τελειώσουν όλα τα παιδιά να γράφουν ,όσοι μεί-

μέθοδος world cafe http://www.theworldcafe.com/wp-

νουν στο τελευταίο τους τραπέζι θα πρέπει και να πα-

content/uploads/2015/07/CAFE-TO-GO-Greek.pdf

ρουσιάσουν τα αποτελέσματα του χαρτιού με ένα ιδιαίτερο τρόπο που θα αποφασίσουν τα ίδια. Τους δίνουμε

Σε κάθε τραπέζι ένα άτομο κάθεται μόνιμο ενώ τα άλλα

αρκετό χρόνο για αυτό. Αλλιώς αν δεν το κάνανε στην

γυρίζουν στα τραπέζια και απαντάνε τις ερωτήσεις με

εκδρομή μπορούν να γράψουν ένα γράμμα στους φί-

τον δικό τους τρόπο (ζωγραφιά, ακροστιχίδα, μία λέξη,

λους τους που μένουν αλλού, ξαδέλφια ή φίλοι, για το

μία πρόταση, ένα τραγούδι). Οι ερωτήσεις μπορεί να εί-

πώς περάσανε στην εκδρομή προσπαθώντας να περι-

ναι:

γράψουν όσο καλύτερα γίνεται το τοπίο.

Τι θυμάστε περισσότερο από την εκδρομή σας;

(10 λεπτά) Παρουσίαση γραμμάτων και χαρτιών του

Τι πιστεύετε ότι έχει αλλάξει από την εποχή του αγροτι-

κάθε τραπεζιού.

2η δραστηριότητα
Επικοινωνία και ανάπτυξη (βιώσιμη ανάπτυξη).

α) Ένα τεράστιο χαρτί του μέτρου στο πάτωμα έχει χω-

Μοιράζουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης

ριστεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες.

(http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/) σαν χαρτιά

Η πρώτη γράφει: Ανάπτυξη (να γράψουν εκεί ότι νομί-

στις ομάδες. Σε σχέση με τους στόχους πρέπει να βρουν

ζουν ότι είναι ανάπτυξη)

πρακτικές εφαρμογές για την περιοχή Σφακίων. Βοηθάμε την κάθε ομάδα να πάρει μπρος.

Η δεύτερη γράφει : Υποδομές που παρατηρήσατε στο
πεδίο της εκδρομής για την ανάπτυξη (δρόμοι, κεραίες,

Διοργανώνουμε μία στρογγυλή τράπεζα όπου θα συζη-

δεη, ξενοδοχεία, τουρισμός).

τηθούν τα θέματα και οι προτάσεις τους. http://www.
komvos.edu.gr/glwssa/dokimes/keimena_dokeimon/a_

Παρουσίαση αποτελεσμάτων

lykeiou/logos_a/logos3.html

β) Εικόνες που μοιράζονται ανά ομάδες για την ευαι-

Μπορούν επίσης να καλέσουν τον δήμαρχο της περιοχής

σθητοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης.

ή άλλους φορείς για να τις παρουσιάσουν.
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Μωβ πρόγ ραμμα

Πράσινο πρόγραμμα

Φύλλα
Εργασίας

Ι. Δραστηριότητες Προετοιμασίας
Α. Χάρτης
Π.1

Κλίμακα

Π.2

Προσανατολισμός

Π.3

Υπόμνημα

Π.1 Πώς χωράει όλος ο κόσμος στο χαρτί; (Κλίμακα)
Για να δημιουργήσουμε ένα χάρτη πρέπει να αποφασίσουμε για ποιο λόγο χρειαζόμαστε τον χάρτη και ποια
τα χαρακτηριστικά του χώρου ή της περιοχής πρέπει
να αποτυπώσουμε για να δείξουμε αυτό που θέλουμε
και να βοηθήσουμε και όποιον δει τον χάρτη να το
καταλάβει αυτό που δείχνουμε. Σ’ αυτές τις δραστηριότητες θα ασχοληθούμε με την έννοια της κλίμακας
και της μονάδας μέτρησής της.
Ο στόχος είναι να καταλάβουμε γιατί πάντα προσθέτουμε την κλίμακα σε έναν χάρτη.
Ας δοκιμάσουμε να χωρέσουμε την τάξη μας ή το σχολείο μας στο χαρτί! Μπορουμε να το κάνουμε; (Ομαδική εργασία)
Ας χωριστούμε σε ομάδες των τεσσάρων! Δύο
από την κάθε ομάδα ας περπατήσουν περιμετρικά την αίθουσα διδασκαλίας, την αυλή ή τον διάδρομο ή κάποιον άλλο κοινό χώρο στο σχολείο,
μετρώντας τα βήματα που κάνατε από τοίχο σε
τοίχο. Προσοχή στις γωνίες! Οι συμμαθητές σας
που δεν περπατάνε μπορούν να σημειώσουν τα
αποτελέσματα σε ένα χαρτί.
Πόσα βήματα κάνατε συνολικά; Πόσα σε κάθε
μεριά;
Μέτρησαν όλα τα παιδιά των ίδιο αριθμό βημάτων;

Γιατί όχι;
Τελικά πώς θα ξέρουμε ποιό είναι το σωστό;
Όλα σωστά είναι γιατί έχουμε όλοι άλλο μέγεθος βήματος, άρα άλλη μονάδα μέτρησης.
Ποιες μονάδες μέτρησης γνωρίζετε (μέτρα, ίντσες μίλια, εκατοστά κα)
Ναι αλλά πως θα ζωγραφίσουμε την τάξη/σχολείο/
αυλή τελικά;
Όποιος περπάτησε την τάξη, ας περπατήσει με τον
ίδιο τρόπο δίπλα στο μέτρο. Οι υπόλοιποι της ομάδας
θα σημειώσουν και αυτούς τους αριθμούς.
Μπορείτε τώρα να βρείτε πόσα βήματα αντιστοιχούν
σε ένα μέτρο;
Ωραία. Τώρα βρήκαμε πόσα μέτρα είναι η τάξη, μπορούμε όμως να τη βάλουμε έτσι στο χαρτί; Όχι. Για
να αποτυπώσουμε στο χαρτί πρέπει να αποφασίσουμε
όλοι μαζί πως θα αποτυπώσουμε τα βήματά μας στο
χαρτί (π.χ. 5 βήματα = ένα εκατοστό ή λαμβάνοντας
υπόψη την άσκηση με το μέτρο μήπως μπορούμε να
πούμε ότι θα είναι 1μ = 1εκ, δηλαδή κάθε 1 μέτρο
που μετράμε στην τάξη, θα σημειώνουμε ένα εκατοστό στο χαρτί)
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Π.2 Για τη Χώρα Σφακίων καλά πάω; (Προσανατολισμός)
Ωραία και φτιάξαμε την κλίμακα στο χαρτί μας. Προς

Ηλιακό ρολόι στο Ρέθυμνο

ποιά κατεύθυνση το διαβάζουμε;
Π.2.1 Εισαγωγικές ερωτήσεις, ασκήσεις και δραστηριότητες για την εισαγωγή στον προσανατολισμό
•

Πώς βρίσκουν τον δρόμο τους οι ναύτες το πρωί;
Προς τα πού να πάνε; (ο ήλιος, ανατολή και δύση
του) Αν βλέπουμε πού είναι ο ήλιος τότε μπορούμε
να βρούμε και τα άλλα τρία σημεία.

•

Άσκηση: Βρίσκουμε τον ήλιο ένα πρωινό μέχρι τις 12
το μεσημέρι. Τον στοχεύουμε με το δεξί μας χέρι,
είναι η ανατολή. Το αριστερό τεντωμένο χέρι είναι
πίσω μας, σαν να κάνουμε ένα Τ με το σώμα μας
και το πρόσωπο μας κοιτάει μπροστά, ούτε δεξιά
ούτε αριστερά. Μπροστά από το πρόσωπό μας είναι
ο βορράς. Στο αριστερό χέρι η δύση και πίσω μας ο
νότος.

•

Το βράδυ όμως; Πώς προσανατολιζόμαστε; (τα
αστέρια: πολικός αστέρας, σταυρός του νότου)

Επέκταση για το Γυμνάσιο - Λύκειο: Να κάνουν μία μικρή
έρευνα και να παρουσιάσουν τους τρόπους προσανατολισμού των αρχαίων (http://3lyk-komot.rod.sch.gr/3gel/
images/docs/2014-2015/project/a_a/Ap3_gps.pdf), τα
όργανα ναυσιπλοίας (εξάντας, αστρολάβος, πυξίδα και
γυροπυξίδα)των ναυτικών και να γίνει συζήτηση για το
πώς λειτουργούσαν.
Δραστηριότητες για δημοτικό και γυμνάσιο:
1. Μπορούμε να παρατηρήσουμε την τοποθεσία του ήλιου με ένα καρφί πάνω σε ένα ξύλο ή χαρτί και να παρατηρούμε την σκιά του. Εξηγούμε ότι αυτό είναι το ρολόι της εποχής.
Για πιο δύσκολες κατασκευές... http://eco-lab.blogspot.com/2012/10/blog-post_10.html
Για πιο εύκολες κατασκευές https://schoolpress.sch.gr/sosnews/?tag=%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%B1%C
E%BA%CE%BF-%CF%81%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B9
2. Μπορούμε να κολλήσουμε έναν ήλιο που ανατέλλει στον τοίχο της τάξης όπου είναι η ανατολή και έναν που
δύει στον άλλο τοίχο ώστε να θυμόμαστε που είναι μέσα στην τάξη η ανατολή και η δύση.
3. Μπορούμε να τα βάλουμε να δείχνουν με τεντωμένα χέρια το δεξί την ανατολή και το αριστερό την δύση. Αυτό
θα σημαίνει ότι μπροστά μας είναι ο βορράς και πίσω μας ο νότος. Για να γίνει πιο εύκολο μπορούμε να κρεμάσουμε κορδέλες στα χέρια των παιδιών αν η πλευρίωση δεν έχει ακόμα αφομοιωθεί.
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Π.2.2 Πυξίδα
Αφού εξοικειωθούμε με τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα δεν χρειάζεται να δυσκολευτούμε παραπάνω γιατί
έχουμε την πυξίδα μας. Για μία ενδελεχή επαφή με την
πυξίδα, ασκήσεις και τρόπους εξοικείωσης μαζί της παρακαλώ επισκεφτείτε το ΚΠΕ Βιστωνίδας και τον πλήρη
οδηγό τους διαθέσιμος στο http://www.kpevistonidas.
gr/wp-content/uploads/2018/05/kpe-orienteeringdigital.pdf
Δείχνουμε την πυξίδα μας. Δίνουμε σημασία στο πώς
την κρατάμε. Οποιαδήποτε προσέγγισή της μπορεί να
γίνει χρησιμοποιώντας το ρολόι σαν αντίστοιχο εργαλείο
μόνο που αντί για ώρες έχει μοίρες!
Προσπαθούμε να προσανατολιστούμε με αυτήν στην αίθουσα και να βρούμε που βρίσκονται διάφορα πράγματα
της αίθουσας σε σχέση με τον βορρά. Πώς γίνεται αυτό;
Με το αζιμούθιο! Τι περίεργη λέξη!
Το αζιμούθιο: Το αζιμούθιο είναι η γωνία, οι μοίρες ανάμεσα στον βορρά και το αντικείμενο που στοχεύουμε και
τη θέση μας..

Ασκήσεις: βρείτε το αζιμούθιο του πίνακα της τάξης. Σε
σχέση με το που είναι 5 παιδιά. Βρείτε το αζιμούθιο διαφόρων αντικειμένων στην τάξη ή στην αυλή. Δηλαδή
κατευθύνετε το σώμα σας προς τον βορρά της πυξίδας
και στοχεύστε με το μάτι σας ένα αντικείμενο. Μετρήστε πόσες μοίρες από τον βορρά απέχει. Καταγράψτε
τα ώστε μετά να προσπαθήσετε να τα βάλετε στο χαρτί
εκεί που πρέπει ανάλογα με τον βορρά. Δηλαδή φτιάχνουμε ένα βέλος που να δείχνει τον βορρά μέσα στην
τάξη και προσπαθούμε να τοποθετήσουμε στο χαρτί με
το μοιρογνωμόνιο τα αντικείμενα ανάλογα με τις μοίρες
που καταγράψαμε.
Επέκταση για γυμνάσιο και λύκειο: Συντεταγμένες: Ακόμα πιο εξελιγμένη μέθοδος από πυξίδα είναι οι συντεταγμένες και ο γεωεντοπισμός. Από την προηγούμενη
άσκηση θα καταλάβουμε ότι χρειαζόμαστε διάφορες μετρήσεις για να τοποθετήσουμε ένα αντικείμενο μες στον
χάρτη: μήκος, πλάτος και αζιμούθιο. Έτσι βγαίνουν οι
συντεταγμένες. Μπορούμε με την βοήθεια του gps (που
διατίθεται από το ΚΠΕ Βάμου) να εξοικειωθούμε με το
πώς γράφονται οι συντεταγμένες σημειώνοντας τις συντεταγμένες σημείων του σχολείου.
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Π.3 Εεεε….τι σημαίνει αυτή η τελεία; (Υπόμνημα)
Δείχνουμε κάποιους πεζοπορικούς χάρτες περιοχών
για παράδειγμα των Σφακίων.
που έχουμε κάνει ανά ομάδες.
Ας ζωγραφίσουμε τώρα! Μπορούμε να βάλουμε τα
θρανία, τις καρέκλες την έδρα τον πίνακα χρησιμοποιώντας σύμβολα, να τα βάλουμε στη στη θέση τους και
όλα στο μέγεθος που τους αντιστοιχεί!
Συγχαρητήρια! Μπορείτε τώρα να μετατρέψετε τις ζωΤι διαβάζουμε; Τι μπορεί να σημαίνουν αυτά τα σημάδια;

γραφιές της ομάδες σε παιχνίδι θησαυρού και να παίξετε με τους συμμαθητές σας! Μη ξεχάσετε το σύμβολο του θησαυρού!
Ποιός χάρτης είχε τις πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες;

Μιλάμε λοιπόν για την σημασία του υπομνήματος και
τι σύμβολα μπορεί να βάλουμε στον χάρτη μας για τις
πληροφορίες που θέλουμε να δώσουμε.
Άσκηση: Προσπαθούμε ανά ομάδες να φτιάξουμε
δικά μας σύμβολα για αυτά που υπάρχουν στην τάξη
ή στο σχολείο και τα παρουσιάζουμε στους υπόλοιπους (π.χ. χάρακες, καρέκλες, θρανία, παράθυρα,
πόρτα κτλ. ή ζέστη, κρύο, απαγορευμένη ζώνη, αυλή,
κυλικείο, διευθυντής). Μπορούμε να προσπαθήσουμε
να τα εντάξουμε στο χάρτη της τάξης ή του σχολείου
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B. Περιβαλλοντική Παρατήρηση
Π.4 Ας φτιάξουμε ένα Ημερολόγιο Δάσους, Κήπου, Πάρκου, Γειτονιάς
Άσκηση Παρατήρησης στη γειτονιά:

τα παιδιά να γράψουν το δικό τους ημερολόγιο έχο-

Ανά εποχή οργανώνουμε περίπατο στο μονοπάτι του

ντας εκτυπώσει και τη φωτογραφία του κάθε παιδιού.

ταχυδρόμου ή σε κάποιο πράσινο μέρος κοντά μας και

Άξονες για το ημερολόγιο μπορεί να είναι η εναλλαγή

παρατηρούμε τις εναλλαγές που γίνονται στο τοπίο.

των εποχών, των χρωμάτων, οι ημερομηνίες, τί είδαν

Φωτογραφίζουμε μαζί με το κάθε παιδί κάποιο σημείο

στη διαδρομή. Ωστόσο το ημερολόγιο μπορεί να έχει

που του φάνηκε ενδιαφέρον και κρατάμε αρχείο με τις

και τη μορφή απλού κολάζ φωτογραφιών, φυτών. Να

φωτογραφίες των παιδιών. Μετά από κάθε επίσκεψη

έχει τη μορφή συνέντευξης από σημεία του δάσους,

στο μονοπάτι επιστρέφοντας στην τάξη προτρέπουμε

να είναι ζωγραφιές ή οτιδήποτε άλλο.

Γ. Πεζοπορική συμπεριφορά
Π.Μ.5

Κλίμακα

Π.Μ.6

Προσανατολισμός

Π.Μ.5 Πεζοπορική συμπεριφορά : η εμπιστοσύνη και η συνεργασία
Δρομος Μετ’ Εμποδίων

από το χέρι μέχρι να ολοκληρώσει όλη τη διαδρομή

Φτιάχνουμε μια διαδρομή στην αίθουσα ή στην αυλή

χωρίς να χτυπήσει σε κάποιο εμπόδιο. Μετά αλλάζου-

με διάφορα εμπόδια, όπως καρέκλες και θρανία ή ότι

με ρόλους.

άλλο μπορούμε να σκεφτούμε.

Έτσι θα μάθουμε να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον

Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια και δένουμε τα μάτια

αλλά και να προσέχουμε που βρίσκονται οι φίλοι μας

του ενός παιδιού. Το άλλο πρέπει να το καθοδηγήσει

όταν περπατάμε.

Π.Μ.6 Ο εξοπλισμός
Δρομος Μετ’ Εμποδίων
Χωριστείτε σε ομάδες των 3-4. Δώστε σε κάθε ομά-

προσωπικά αντικείμενα, τετράδιο..όχι πολύ βαρύ!),

δα το σχέδιο και πείτε στα παιδιά να το ζωγραφίσουν

καπέλο ή σκούφος ή φουλάρι, μαγκούρα ή μπατόν,

ετοιμάζοντας τα παιδιά για πεζοπορία καλοκαίρι και

αντηλιακό, γυαλιά ηλίου, πυξίδα, χάρτης, σουγιάς;).

χειμώνα. Ας παρουσιάσουν οι ομάδες και ας συμπλη-

(π.χ. Πείτε τους να φέρουν ένα φουλάρι: σε τι μπορεί

ρώνουν οι υπόλοιποι τι ξέχασε ή όχι η κάθε ομάδα.

να μας χρησιμεύσει; να παίξετε με τους διαφορετικούς

(Πρέπει να έχουν σωστή ενδυμασία (κρεμμυδιού), πα-

τρόπους δεσίματος του φουλαριού.)

πούτσια που να κρατάνε κάπως τον αστράγαλο, σα-

Μετά δείχνουμε την εικόνα του ταχυδρόμου. Τι πρέπει

κίδιο (με νερό, ξηρούς καρπού, φρούτα, αδιάβροχο,

να του κάνουμε για να πάει στο Σφακιανό βουνό;
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ΙII. Αναστοχασμός & Αξιολόγηση
Π.7 Πώς χωράει όλος ο κόσμος στο χαρτί; (Κλίμακα)

Ο χάρτης της εικόνας από τo Google Maps έχει κάποια στοιχεία για το μέρος που πήγαμε, λείπουν όμως πολλά
άλλα τα οποία μπορούμε να συμπληρώσουμε. (Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μία βάση με λιγότερες πληροφορίες, παρακαλώ προχωρήστε στο συμπληρωματικό υλικό στο τέλος του οδηγού.)
Χωρίζονται τα παιδιά πάλι στις ίδιες ομάδες που είχαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής και προσπαθούν να σημειώσουν στον χάρτη τα σημεία που τους έκαναν εντύπωση και πιθανά χαρακτηριστικά της διαδρομής όπως:
1. Τον προσανατολισμό της πεζοπορίας, τις στροφές, την ευθεία, το ίσιο κομμάτι, την κλίση του εδάφους
2. Το χτιστό τοπίο (στέρνες, πηγάδια, κούμοι, κουλέδες, σπίτια, δρόμους, σκαλοπάτια, καλντερίμια)
3. Συναισθήματα, στάσεις, χρόνους περπατήματος
4. Τις συντεταγμένες εάν χρησιμοποίησαν gps
Έτσι μπορούν να προσπαθήσουν σε ένα μεγάλο χαρτί του μέτρου να αναπαραστήσουν την εκδρομή τους με τον
τρόπο που η κάθε ομάδα έχει αποφασίσει και στη συνέχεια να εξηγήσει στους άλλους με τη χρήση υπομνήματος.
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Μωβ πρόγ ραμμα

Μωβ πρόγραμμα

Φύλλα
Εργασίας

Ι. Δραστηριότητες Προετοιμασίας
Μ.1 Ιστορίες του βουνού, Μυθολογία και Γεωγραφία
(Δημοτικό-Γυμνάσιο)
Παιδαγωγικός
στόχος:
Η
ενασχόληση
και
η
ομαδική
εργασία
γύρω
από
ένα
θέμα.
Η εκπαίδευση πάνω σε ιστορικά και μη θέματα της τοπικής παράδοσης. Παιχνίδια ρόλων και η καλλιτεχνική
έκφραση.
Γεωγραφία Ε’δημοτικού, B΄Ενότητα: Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας, σελ. 47 : Τα βουνά της Ελλάδας
Χωρίζουμε τα παιδιά σε 3 ομάδες:
α) Ελληνική μυθολογία (σπηλιά Δία, αρπαγή Ευρώπης
κτλ)
β) Λαϊκές ιστορίες/παραμύθια - μύθοι
γ) Ο ρόλος των βουνών σε σημαντικές περιόδους (πείνα,πόλεμος κτλ)
Δίνουμε στην κάθε ομάδα από ένα θέμα και ζητάμε
να βρουν πληροφορίες για αυτό με κύριο γνώμονα τη
συσχέτισή τους με τα βουνά της Κρήτης. Η συλλογή
πληροφοριών μπορεί να γίνει είτε από συνεντεύξεις

από γονείς, συγγενείς, είτε από κάποια βιβλιοθήκη ή και
από το ίντερνετ. Συγκεντρώνουμε όλες αυτές τις πληροφορίες και τις παρουσιάζουμε στην τάξη (η κάθε ομάδα
τη δική της) με δραματοποιημένη μορφή σαν σκετσάκια
ή με όποιον άλλο τρόπο αποφασίσει η κάθε ομάδα (τραγούδι, ποίημα, μαντινάδες κτλ.)
Μ.2 Παιχνίδι ρόλων και debate (Για το γυμνάσιο)
(Περιβαλλοντική εκπαίδευση Α’ Γυμνασίου, Κοινωνική
και Πολιτική Αγωγή Γ’ Γυμνασίου )
Εισαγωγή στην αειφορία
Προβάλετε τις φωτογραφίες ή δώστε τις ανά ομάδες με
την οδηγία να καταλάβουν ποιός έγραψε το γράμμα και
για ποιό λόγο. Στόχος είναι να σκεφτούν την περιοχή ως
τουρίστες (τι ψάχνουν εκεί), κάτοικοι που μετανάστευσαν (για ποιους λόγους;), έμποροι (τι εμπορεύονται) και
ναυτικοί (δηλαδή κάτοικοι που δεν έχουν μόνιμη δουλειά στον τόπο τους γιατί για παράδειγμα η κτηνοτροφία
και η αγροτική ζωή δεν ήταν για αυτούς).

032 | Ο δρόμος τους ταχυδρόμου, ενώνοντας τα φαράγγια στα Σφακιά

Αφού βρουν τους ρόλους τους θα πρέπει να εμβαθύνουν σε αυτούς με ερωτήσεις όπως προαναφέρθηκαν. Θα πρέπει
μετά να σκεφτούν τι ανάγκες, τι επιθυμίες και στόχους που έχει η κάθε ομάδα. Θα πρέπει να δείξουν κάποιο χαρακτηριστικό της ομάδας εξωτερικά : δηλαδή να ντυθούν ανάλογα ή να φτιάξουν ένα σήμα ή μία λεπτομέρεια που να
καταδεικνύει ότι για παράδειγμα είναι η ομάδα των ναυτικών.
Ο/η εκπαιδευτικός εμφανίζεται σαν χρηματοδότης και ζητάει από τους εμπλεκόμενους να τον/την πείσουν που να
δώσει τα λεφτά. Μπορούν να δημιουργηθούν και άλλες ομάδες όπως οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι εργαζόμενοι στον
τουρισμό και η πολιτική ηγεσία.
Οι ομάδες θα κάτσουν γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι για να συζητήσουν για το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου. Θα υπάρχει ένας συντονιστής που θα δίνει το λόγο στην κάθε ομάδα για να παρουσιάσει τα σχέδιά της.

2. Κατά την διάρκεια της εκδρομής
Μ.2.1 “Παραμυθιάζουμε με Φαντασία”
Παιδαγωγικός Στόχος
Να εξερευνήσουν με τη φαντασία τους καθώς και με το ταξίδι που θα κάνουν μέσα από τις αφηγήσεις τον τρόπο
ζωής περασμένων ετών. Να εξοικειωθούν με λαϊκούς συμβολισμούς που προέκυπταν για να εκφράσουν συναισθήματα. Να δημιουργήσουμε πεδίο έρευνας, ώστε να μάθουν για τους μύθους. Να εμπλουτίσουμε και να αναπτύξουμε το γλωσσικό τους επίπεδο. Να οξύνουμε την παρατηρητικότητα και την εκφραστικότητα.
Ηλικίες: +Ε Δημοτικού |Διάρκεια: Κατά τη διάρκεια του περίπατου
Ανθολόγιο Ε’ δημοτικού σελ. 277 “ Ο παράξενος πραματευτής” Αγγ. Βαρελλά
Συγκεντρωνόμαστε σε ένα σημείο για να ξεκουραστού-

μαγικό κλειδί; Πως θα αντιδρούσαμε αν το βρίσκαμε

με από τον περίπατό μας και διαβάζουμε στα παιδιά το

κάπου εκεί και αυτόματα ξεκλείδωνε τις καρδιές σας;

απόσπασμα από το βιβλίο “Ο παράξενος πραματευτής”

Τι συναισθήματα θα μας προκαλούσε;

και ξεκινάμε αρχικά με μια μικρή συζήτηση και στη
συνέχεια με ασκήσεις παρατήρησης του περιβάλλοντα

Κλείνοντας θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τα παι-

χώρου.

διά να σχεδιάσουν, να αναπαραστήσουν με κάποια κίνηση ή και να περιγράψουν με τη χρήση λίγων λέξεων

Η ιστορία της Βαρελλά αναφέρεται σε ένα “μαγικό

την αντίδραση στην “όψη του κλειδιού” αλλά και για

κλειδί”. Τί θα μπορούσε στο μονοπάτι να είναι αυτό το

την αλλαγή που τους δημιούργησε.
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Μ.2.2 Συνέχεια των ιστοριών

Ας μπούμε

Στην επίσκεψή μας στο βουνό ξαναθυμόμαστε τις

λοιπόν στους ρόλους αυτούς κι ας ξεκινήσει το παιχνίδι.

ιστορίες που μάθαμε από το φύλλο εργασίας
Μ.1.1 του μωβ προγράμματος. Βρίσκουμε ένα

Μπορούμε να κλείσουμε την εκδρομή μας με την ιστο-

ωραίο μέρος και τις λέμε. Από δω και πέρα συζη-

ρία για το σφανταχτό της σπηλιάς της Αράδαινας (βλ.

τάμε ποιοί μπορεί να χρησιμοποιούσαν αυτό το

postmansfakia.eu) και να το ζωγραφίσουμε στην τάξη

μονοπάτι και γιατί; (μαθητές για να πάνε στο σχολείο

όταν επιστρέψουμε.

τους, αγωγιάτες, έμποροι, ο ταχυδρόμος, ζώα, αντάρτες κτλ…) και ξεκινάμε να διαμορφώνουμε τη δική μας

Μ.2.3 Ερμηνεία τοπίου

ιστορία απο τη διαδρομή που μόλις πραγματοποιήσα-

Οι ομάδες παρατηρούν το τοπίο σαν να ήταν ακόμα

με. Τί ζώα γίναμε; Τί στοιχεία της φύσης συναντήσαμε

στον ρόλο τους. Στην παύση γράφουν ένα γράμμα σε

γύρω μας; Τί εποχή και τι καιρό είχε; Πώς αλληλεπιδρά-

κάποιον συγγενή, φίλο ή στον δήμαρχο για να πουν τι

σαμε; Αν υποδυθούμε τον ταχυδρόμο πόσο εύκολα ή

προβλήματα είδαν και τι λύσεις προτείνουν.

δύσκολα θα τα καταφέρναμε σε αυτές τις συνθήκες;

Μπορούν να διαβαστούν επί τόπου ή μετά στην τάξη.

3. Επιστροφή
Μ.3.1 Φύλλο εργασίας “Η καρτ ποστάλ μου” -Για το Δημοτικό και την Α’ Γυμνασίου-

Για να βοηθήσουμε στον αναστοχασμό των παιδιών
μπορούμε να τους προτείνουμε να κάνουν την δική τους
καρτ ποστάλ και να την στείλουν σε κάποιον από την
οικογένειά τους ή σε φίλους στο εξωτερικό.

πλευρά από την εκδρομή τους. Γράφουν από την άλλη
το γράμμα τους, σαν να θέλουν να μιλήσουν για την εκδρομή τους σε κάποιον/α γνωστό, φίλο, συγγενή.
Γράφουν την διεύθυνση.

Για αυτό τον λόγο :
Μαθαίνουμε να γράφουμε μία καρτ ποστάλ: που γράφουμε την διεύθυνση, πού βάζουμε το γραμματόσημο και
που την εικόνα. (παραδείγματα στο τέλος του οδηγού)
Μοιράζουμε χαρτονάκια άσπρα μεγέθους περίπου μιας
καρτ ποστάλ. Επιλέγουν τι θα ζωγραφίσουν από την μία

Είτε πληρώνουν κανονικό γραμματόσημο, το γραμματόσημο είναι περίπου 1 ευρώ. Και η/ο υπεύθυνος πρέπει να
τα πάει στο ταχυδρομείο να αγοράσει τα γραμματόσημα
ώστε τα παιδιά να τα ρίξουν στο κουτί.
Είτε ζωγραφίζουμε τα δικά μας γραμματόσημα!
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Συμπληρωματική δραστηριότητα γραμματόσημα:
Στην αρχή δείχνουμε τα γραμματόσημα που υπάρχουν

ματόσημο της κεφαλής. Ποιός θεός είναι; Γιατί ο Ερμής;

στην διεύθυνση….

Τι άλλο έχουν τα γραμματόσημα πάνω τους; Τιμή, δοντάκια, σφραγίδες…

Τους ρωτάμε τι νομίζετε ότι απεικονίζουν στα γραμματόσημα; (σημαντικές προσωπικότητες, ιστορικά γεγο-

Ας φτιάξουν λοιπόν το δικό τους γραμματόσημο που να

νότα, μνημεία, τοπία). Μπορείτε επίσης να καλέσετε

έχει σχέση με την εκδρομή τους.

τον φιλοτελικό σύλλογο Χανίων ο οποίος είναι πάντα
πολύ προσβάσιμος για να μιλήσει για τα γραμματόσημα.

Μπορείτε και όλοι μαζί να φτιάξετε την γωνιά του ταχυδρομείου σας στην τάξη και να εναποθέσετε εκεί τα

Για την ιστορία: Η κεφαλή του Ερμή. Δείχνουμε το γραμ-

γράμματά σας.
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Συμπληρωματική δραστηριότητα: οι φάκελοι
Πώς στέλνανε τα γράμματά τους παλιά χωρίς φακέλους;

γνωστοί ως chih poh , χρησιμοποιήθηκαν για την απο-

(για την ιστορία διαβάζουμε https://www.greelane.

θήκευση δώρων χρημάτων.

com/el/%CE%BA%CE%BB%CE%B1%CF%83%CF%
83%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CE%BC%
CE%B5%CE%BB%CE%AD%CF%84%CE%B5%CF%8
2/%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%C
E%AF%CE%B1--%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%
B9%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%

Από τα ποντίκια και Mail
Το 1653, ένας Γάλλος De Valayer δημιουργήσει
ένα

ταχυδρομικό

σύστημα

στο

Παρίσι.

Ίδρυσε

γραμματοκιβώτια και να παραδοθούν όλα τα γράμματα
τοποθετούνται σε αυτά, εφόσον χρησιμοποιηθούν

CF%82/history-of-mail-1992142/

τα ταχυδρομικά τέλη προπληρωμένη φακέλους που

Οι πρώτοι φάκελοι έγιναν από ύφασμα, δέρματα ζώων

πολύ, όταν μια δόλια πρόσωπο που αποφάσισε να βάλει

ή τμήματα λαχανικών.
Οι Βαβυλώνιοι τύλιγαν το μήνυμά τους σε λεπτά φύλλα
αργίλου που στη συνέχεια έψηναν. Αυτοί οι φάκελοι της
Μεσοποταμίας χρονολογούνται γύρω στο 3200 π.Χ..
Ήταν κούφια, πήλινα σφαιρίδια και χρησιμοποιούνται
σε ιδιωτικές συναλλαγές.
Φάκελοι από χαρτί αναπτύχθηκαν στην Κίνα, όπου το
χαρτί εφευρέθηκε τον 2ο αιώνα π.Χ. Χάρτινοι φάκελοι,

πούλησε. επιχειρήσεων De Valayer του δεν κράτησε για
ζωντανά ποντίκια στα γραμματοκιβώτια τρομάξουν τους
πελάτες του.)
Μπορούμε τώρα να τους δώσουμε ένα χαρτί Α4 και να
προσπαθήσουν να βρουν τρόπους να το κλείσουν σαν
φάκελο.
Δείχνουμε το βουλοκέρι και έναν τρόπο να κλείνουν το
γράμμα πολύ παλιό.
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Συμπληρωματικό υλικό: χάρτης
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Ιστολόγια και αναφορές
Για τους ψηφιακούς αφηγηματικούς χάρτες
https://gis4greekschools.maps.arcgis.com
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=a1f9c8cf8f844672ae8dcc105e85dbc8
Για την μέθοδο world cafe
http://www.theworldcafe.com/wp-content/uploads/2015/07/CAFE-TO-GO-Greek.pdf
Για την βιώσιμη ανάπτυξη
http://hellenicplatform.org/oi-17-stoxoi/
Για την οργάνωση debate στην τάξη
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/dokimes/keimena_dokeimon/a_lykeiou/logos_a/logos3.html
Για παλιές καρτ ποστάλ
http://eliaserver.elia.org.gr
Για εκπαιδευτικό υλικό
postmansfakia.eu
Για τα παιχνίδια προσανατολισμού
http://www.kpevistonidas.gr/wp-content/uploads/2018/05/kpe-orienteering-digital.pdf

Ψηφιακή αφήγηση και αξιοποίησή της στην εκπαίδευση
https://sites.google.com/site/psifiakiafigisiefarmogi/
https://cultural-science.org/journal/index-php/culturalscience.html

Διαφορά αναλογικού και ψηφιακού σήματος
https://el.fondoperlaterra.org/analog-signal-vs-digital-signal-28

Για το φυσικό περιβάλλον της Κρήτης
https://www.nhmc.uoc.gr/
http://www.ecovalue-crete.eu/
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