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μεγάλων ηωγράφων 
παρουςιάηονται  ςτθν τάξθ. Τα 
παιδιά τουσ παρατθροφν και 
φτιάχνουν τα δικά τουσ 
καλλιτεχνιματα. 
Η ευαιςκθτοποίθςθ των 
μακθτών/τριών  ςε κζματα 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
είναι ζντονθ. Ζωγραφίηουν 
αφίςεσ για τθν ανακφκλωςθ, για 
τθν προςταςία των δαςών και για 
τθν ομορφιά τθσ φφςθσ που 
απλόχερα  μασ προςφζρεται. 
Άλλωςτε τα παιδιά είναι οι 
μελλοντικοί πολίτεσ που κα 
διεκδικιςουν ζναν κόςμο πιο 
κακαρό,  πιο όμορφο και πιο 
δίκαιο. 
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εργαςτιριο. 
Οι επόμενοι ρόλοι είναι του 
ςυγγραφζα, του ποιθτι και του 
εικονογράφου. Οι μακθτζσ /τριεσ 
δουλεφουν ομαδικά (κάποιοι και 
μόνοι τουσ), ςυγγράφουν μικρζσ 
ιςτορίεσ με ιρωεσ τα ηώα, 
ποιιματα - Χάι κου για τθ φφςθ 
και ςτθ ςυνζχεια τα 
εικονογραφοφν. 
Δθμιουργοφν 17 μικρά βιβλία, τα 
οποία εκτίκενται ςε μια μικρι 
βιβλιοκικθ ςτο διάδρομο του 
ςχολείου, όπου ο κακζνασ  μπορεί 
να τα διαβάςει. 
Δεν λείπει θ μελζτθ τθσ φφςθσ 
μζςα από τθν τζχνθ. Πίνακεσ 
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ζτςι το μπαλκόνι του ςχολείου 
ς’ ζναν ολάνκιςτο κιπο. Έπειτα, 
γίνονται μελετθτζσ-ερευνθτζσ  
καταγράφοντασ τθν εξζλιξθ των 
φυτών και κρατοφν θμερολόγιο 
με όλεσ τισ παρατθριςεισ τουσ. 
Βγαίνουν ςτθν αυλι, μακαίνουν 
τα ονόματα των φυτών που 
βρίςκονται ςτο προαφλιο χώρο 
και υπολογίηουν τθν θλικία των 
δφο λευκών που υπάρχουν εκεί. 
Στθ ςυνζχεια, παρουςιάηουν 
ςτθν τάξθ πλθροφορίεσ για τα 
αγαπθμζνα τουσ λουλοφδια, 
φζρνουν φωτογραφίεσ, βιβλία 
για τα φυτά και θ τάξθ 
μετατρζπεται  ς΄ ζνα μικρό 
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παιδιά να κατανοιςουν τον 
τρόπο, τουσ όρουσ, με τουσ 
οποίουσ τα ςτοιχεία του 
περιβάλλοντοσ ςυςχετίηονται, 
αποτελοφν δθλαδι ομάδεσ, 
αλλά και  ςυγχρόνωσ να 
αντιλθφκοφν τον εαυτό τουσ 
ωσ δρώντα υποκείμενα ςτον 
χώρο και το χρόνο. 
Έτςι λοιπόν, τα παιδιά 
παίρνουν διαφορετικοφσ 
ρόλουσ κάκε φορά. Γίνονται 
κθπουροί, αφοφ φυτεφουν 
φακζσ μζςα ςτθν τάξθ και ςτθ 
ςυνζχεια λουλοφδια και 
μαροφλια ςε αυτοςχζδια 
παρτζρια, μεταμορφώνοντασ 
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Ο μεταςχθματιςμόσ τθσ 
τάξθσ ςε μια «κοινωνία 
μάκθςθσ», όπου θ βαςικι 
τθσ ζννοια είναι θ 
αλλθλεπίδραςθ, είναι ζνασ 
από τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ 
του μακιματοσ τθσ Μελζτθσ 
Περιβάλλοντοσ. Ακολουκοφν 
και ςυνυπάρχουν οι ζννοιεσ 
του ςυςτιματοσ, τθσ 
ομοιότθτασ– διαφοράσ, τθσ 
μεταβολισ  και του χώρου. Η 
ζννοια τθσ αλλθλεπίδραςθσ 
αλλά και ζννοιεσ ςυναφείσ 
(ςχζςεισ, αλλθλεξάρτθςθ, 
ςυνεργαςία, ςυλλογικότθτα) 
αξιοποιοφνται, ώςτε τα 

Χρήςιμα links 
Skasiarxeio.wordpress.com 
athinakaranasi@gmail.com 
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Τα μικρά βιβλία που κρατάτε 
ςτα χζρια ςασ, δθμιουργικθκαν 
από τουσ μακθτζσ και τισ 
μακιτριεσ των δφο τμθμάτων 
τθσ Γ΄ τάξθσ του 41ου Δθμοτικοφ 
ςχολείου Ακινασ, ςτο πλαίςιο 
του μακιματοσ τθσ Μελζτθσ 
Περιβάλλοντοσ και του 
περιβαλλοντικοφ προγράμματοσ 
με τίτλο, «Τα φυτά του τόπου 
μασ». Αποτελοφν μία από τισ 
πολλζσ δραςτθριότθτεσ  που 
υλοποιικθκαν και βαςίηονται ςε 
δφο τεχνικζσ τθσ παιδαγωγικισ 
του Celestin Freinet, το 
τυπογραφείο και τθ ςχολικι 
βιβλιοκικθ.  
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