ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΜΠΝΕΟΥΝ
Αιµιλία Μαλαµούδη, Καθ. Γαλλικών Γυµν. Φούστανης Ν. Πέλλας
Στο ακριτικό Γυµνάσιο Φούστανης του Ν. Πέλλας, κατά το σχολικό έτος 2003-2004,
υλοποιήθηκαν δύο αλληλένδετα Σ.Π.Π.Ε. τα οποία, ως ίαµα, ήρθαν να συντρέξουν τον µαθητή
και τον εκπαιδευτικό µετατρέποντας τον πρώτο σε ποιοτικό δράστη και µελλοντικό
συνειδητοποιηµένο πολίτη και το δεύτερο σε παιδαγωγό - καλλιτέχνη επιβεβαιώνοντας τη
πασίγνωστη ρήση του Gaston Mialaret: «Η παιδαγωγική, πέρα από επιστήµη, είναι και θα
παραµείνει τέχνη»..
Το κύριο αντικείµενο των συγκεκριµένων προγραµµάτων ήταν «η διαχείριση των
απορριµµάτων» θέµα κατά τον λέγοντα ανεξάντλητο.
Στο πρώτο Π.Π.Ε. µε τίτλο: «ΕΥ ΖΗΝ:
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ… ΤΕΧΝΗ ΣΤΗ
ΦΟΥΣΤΑΝΗ» οι µαθητές κλίθηκαν να ερευνήσουν και να καταγράψουν σχολικά και οικιακά
απορρίµµατα, και να βρουν τρόπους διαχείρισης κι αξιοποίησης αυτών ενώ στο δεύτερο µε
θέµα:
«Ο ΧΟ.Ω.ΡΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ, ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» οι µαθητές κατέγραψαν απορρίµµατα προερχόµενα από τους αντίστοιχους χώρους ι
προσπαθώντας να βρουν τρόπους επαναχρησιµοποίησείς τους.

Στα πλαίσια των δύο αλληλένδετων Σχολικών Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, µε κίνητρο τις εκδροµές και τη δηµιουργία µαθητικών κατασκευών, τριάντα
τέσσερις µαθητές πέσανε στα πλοκάµια της εµπειριακής-βιωµατικής αντίληψης. Εφαλτήριο
ουσιαστικής προσέγγισης µαθητή-διδακτικής ύλης-καθηγητή ήταν τα παιχνίδια και η δηµιουργία
έργων τέχνης µε ευτελή απορρίµµατα.
Ο συνολικός χρόνος υλοποίησης εκάστου προγράµµατος ξεπέρασε τις ογδόντα ώρες
αφού αξιοποιήθηκαν στο έπακρο κάθε σχολικός περίπατος, ηµιαργία και κενή ώρα.
Αποδεικνύεται εξ άλλου από την απόδοση των µαθητών, την ποικιλία και ποιότητα της δουλειάς
τους.
Τονίζουµε επίσης ότι ένα τέτοιο εγχείρηµα, το κόστος του οποίου ανήλθε στις 7.500
Ευρώ, θα ήταν αδύνατον να επιτευχθεί χωρίς την χρηµατοδότησης (ΕΠΕΑΕΚ, Σ.Γ.Κ του
Γυµνασίου, Χορηγούς) και χωρίς την ηθική συµπαράσταση του συλλόγου διδασκόντων, όλων
των µαθητών και φυσικά του ∆ιευθυντή του Γυµνασίου.
Α) ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ:.
1. Η επιλογή θέµατος, µετά από κατάθεση διαφόρων προτάσεων, έγινε από τους ίδιους τους µαθητές
από ανάγκη και επιθυµία δηµιουργίας κατασκευών και φυσικά την αύξηση σχολικών εκδροµών.
2. Οι µεθοδευµένες κινήσεις, µε απώτερο στόχο την πολυεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος µε τη
σχολική ύλη, οδήγησαν: i) στην αυτενέργεια και ανακάλυψη νέων δεξιοτήτων, ii) στην κατανόηση
της επίκαιρης έννοιας της βιωσιµότητας, στην κατανόηση της σωστής διαχείρισης των
απορριµµάτων και καταπολέµηση του υπερκαταναλωτισµού, iii) στην γνωριµία µε το φυσικό τους
περιβάλλον (σχολικό, οικογενειακό, γεωργικό, κτηνοτροφικό) και iv) στη θεώρηση της ζωής και
µέσα από τη τέχνη. iv) στην καταπολέµηση της µαθητικής υπερκινητικότητας µέσα στην τάξη και η
βελτίωση της χαµηλής επίδοσης και v) στην καλλιέργεια της υποµονής, επιµονής, της αγάπης προς
το βιβλίο, της υπευθυνότητας στην υλοποίηση ατοµικών αποφάσεων και στόχων.
Β) ∆ΡΑΣΤΗΡΙΌΤΗΤΕΣ: Κύριο µέληµά µας ήταν να γνωρίσουν οι µαθητές, µέσα από
συνεντεύξεις, φωτογραφίσεις, βιντεοσκοπήσεις, ώρες προσωπικής έκφρασης και καλλιτεχνίας και µέσα

από παιχνίδια , τον Απόλυτο Κυρίαρχο των προγραµµάτων µας, το Περιβάλλον στο οποίο ζούνε
το Περιβάλλον τους, αυτόν τον υπέροχο «Άγνωστο».
1. Επισκέψεις στο ΚΠΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, στο ∆ισπυλιό (παραλίµνιο Νεολιθικό Οικισµό) και στο
ΚΠΕ ΝΑΟΥΣΑΣ έδωσαν την ευκαιρία στα παιδιά να γνωρίσουν και να παρατηρήσουν από
κοντά άλλες περιοχές φυσικού κάλλους , να γνωρίσουν το φυσικό πλούτο της χώρας µας, να
συνεργαστούν, να συζήσουν µε άλλους εξωτερικούς παράγοντες και µαθητές και να θίξουν
θέµατα βιοποικιλότητας, ενεργειακά (ατµοηλεκτρικό και υρδοηλεκτρικό σταθµό
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Πτολεµαΐδας, Άγρα και Παναγίτσας, εξοικονόµηση ήπιων µορφών ενέργειας), συγκρίνοντας
µετέπειτα τη σύγχρονη ζωή και τη νοοτροπία των κατοίκων της περιοχής τους.
2. Πολλές φωτογραφίες της περιοχής µας βοήθησαν να παίξουµε το παιχνίδι της
παρατηρητικότητας µε ποικίλους τρόπους. Τα φυσικά φαινόµενα εξαπάτησαν τους µαθητές.
Π.χ δεν ήταν η λίµνη της Καστοριάς αυτό που βλέπανε αλλά η οµίχλη πάνω από τον κάµπο
της Αλµωπίας. ∆εν ήταν δύση αλλά αυγή, αφού ο Βόρας φωτίζεται από τα Ανατολικά.
Αυτή η έντονη ανθοφορία δεν δηλώνει τον ερχοµό της Άνοιξης αλλά το ήδη προχωρηµένο
Φθινοπώρο αφού τότε φύονται αυτά τα πανέµορφα άνθη, κτλ. Τέτοιου είδους παιχνίδια
ερέθιζαν το βλέµµα ενεργοποιούσαν την σκέψη.
3. Άγνωστες λέξεις γίνονταν κτήµα µας µε παιχνίδι προσοµοίωσης, και παιχνίδι ρόλων.
4. Το παιχνίδι λέξεων, ανιαρό στην αρχή έγινε ιδιαίτερα αγαπητό στη συνέχεια. Η καταγραφή
των απορριµµάτων µέσ’ από ποικίλες παραλλαγές του παιχνιδιού µας οδήγησε σε νέους
δρόµους. αναζητώντας συνώνυµες λέξεις και την ετυµολογία τους, δηµιουργώντας νέες
σύνθετες λέξεις, ενώ ο ανταγωνισµός µεταξύ των υποοµάδων βοήθησαν στην συνύπαρξη,
στην συνεργασία και στην συµφιλίωση εξαλείφοντας σχεδόν κάθε πηγή εντάσεων και
προστριβών.
5. Το παιχνίδι των συνειρµών απέφερε καρπούς ανοίγοντας δρόµο προς ανείπωτες γνώσεις.
Αυθόρµητα ξεπηδούσαν από τη λήθη παροιµίες, αινίγµατα, µύθοι, ιστορικά γεγονότα,
παραδόσεις, παραβολές της Παλαιάς και Καινής ∆ιαθήκης, θεωρίες της φυσικής, χηµείας,
των µαθηµατικών. Μετά από παιχνίδι λέξεων γύρω από απορρίµµατα, κατεγράφησαν
απορρίµµατα από το χώρο του σχολείο, του σπιτιού, της γεωργίας και κτηνοτροφίας.
Φωτογράφισαν απορρίµµατα, συζήτησαν µε κατοίκους. Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα
διαπιστώθηκε το αγαπηµένο σπορ των µαθητών κατά τα διαλείµµατα: το «body-eating» µε
όλα τα συνεπακόλουθα. Οι διατροφικές συνήθειες των µαθητών και η υπερκατανάλωση σε
Ε προβληµάτισαν. Στους αγρούς, πέρα από στις συσκευασίες των φυτοφαρµάκων, δεν
δυσκολευτήκαµε να ανακαλύψουµε κουτιά αναψυκτικών, χαρτιά και υπολείµµατα τροφών
µαρτυρώντας συν τοις άλλοις και τις διατροφικές συνήθειες και τις νοοτροπίες των γεωργών.
6. Το παιχνίδι του κατασκόπου, του υπαστυνόµου «Σαΐνη» ενεργοποίησαν και όξυναν τις
αισθήσεις και την παρατηρητικότητα.
7. Η καταγραφή των απορριµµάτων, προκαλώντας ποικίλα συναισθήµατα, διατυπώθηκαν υπό
µορφή ΛΙΜΕΡΙΚ.
8. Γίνεται έφοδο στο ξυλουργείο. Υπολείµµατα ξύλου γίνονται στολίδια ενώ τα πριονίδια σε
τσουβάλια τοποθετηµένα κάτω από την καινούργια θεατρική σκηνή λειτουργούν σαν
ηχοµόνωσή.
9. Η διαθεµατική και διαπολιτισµική προσέγγιση των γαλλικών ενεργοποίησε στην πλειοψηφία
τη µαθητική κοινότητα µε αποτέλεσµα να δεχόµαστε την άνευ υστεροβουλία βοήθεια και
άλλων των µαθητών εκτός οµάδος.
Γ) ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Αξιοποιώντας πολλά ετερόκλητα άχρηστα υλικά, παντρεύοντας
περασµένες και σύγχρονες εποχές, τον ελληνικό και γαλλικό πολιτισµό, καταφέραµε να γίνουµε
ερευνητές, Σέρλοκ Χόλµς, ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, καθηγητές, κριτές, φιλόσοφοι,
µαθηµατικοί, ηθοποιοί, γλύπτες, ποιητές, καλλιτέχνες!
1. Στην προσπάθεια µας να αξιοποιήσουµε παλιές εφηµερίδες, ανακαλύψαµε άρθρα διαφόρων
θεµάτων και προσπαθήσαµε να τα συνδέσουµε µεταξύ τους ή µε την µαθητική ύλη.
2. Χαρτιά τετραδίων, φωτοτυπιών, ηµερολογίων κτλ., επαναχρησιµοποιήθηκαν για τη
δηµιουργία χριστουγεννιάτικου δένδρου µάσκας, πασχαλιάτικου ανοιγόµενου αυγού,
αξεσουάρ νεαρών ηθοποιών για το έργο «ΣΚΟΥΠΙ∆ΟΣΥΖΗΤΗΣΗ».
3. Παλιά στυλό γίνανε στηρίγµατα σε διάφορα γύψινα ανάγλυφα διακοσµητικά.
4. Ως σύγχρονοι Μίδες πήλινοι κεσέδες, χάρτινες και γύψινες µάσκες µετατράπηκαν σε χρυσοποίκιλτα στολίδια.
5. Τζάµια και άδεια µπουκάλια µεταµορφώθηκαν σε κοµψοτεχνήµατα στα χέρια των µαθητών
ενώ διαπιστώθηκε µεγάλη κατανάλωση εισαγόµενων οινοπνευµατωδών ποτών.
2

6. Παλιά ρούχα µεταµορφώθηκαν σε πουγκιά και όχι µόνο.
7. Με αφορµή τη δηµιουργία του οικολογικού ηµερολογίου οι µαθητές υπολογίζανε είτε το
χρόνο δηµιουργίας του είτε το κόστος κατασκευής συντάσσοντας µαθηµατικά προβλήµατα.
8. Κλαδιά ελιάς, κληµαταριάς, οπωροφόρων δένδρων διακοσµήθηκαν µε άνθη υφασµάτινα ή
αποξηραµένα, µε κελύφη σαλιγκαριών και άλλων φυσικών υλικών.
9. Η δηµιουργία χάρτινων αυγών ή η αξιοποίηση κελυφών αυγών δώσανε νέα πνοή στο
σχολείο µε καλοπροαίρετα πειράγµατα, ανέκδοτα, σπαζοκεφαλιές και όχι µόνον.
10. Το ζυµάρι, είτε αλµυρό ήταν αυτό είτε γλυκό) έδωσε κι αυτό µια ξεχωριστή νότα στο όλο
εγχείρηµα.
11. Το αποκορύφωµα όλων των δραστηριοτήτων ήταν η κατασκευή της πρότυπης οικολογικής
και απόλυτα ανακυκλώσιµης µακέτας η οποία κρίθηκε αναγκαία για την ολοκλήρωση του
προγράµµατος προκειµένου να αποκτήσουν οι µαθητές µια σαφή ιδέα των δραστηριοτήτων,
να αυτοαξιολογηθούν και να αξιολογηθούν από τρίτους. Η κατασκευή της τρισδιάστατης
«Πρότυπης Οικολογικής Γεωργοκτηνοτροφικής Μονάδας» µε την χρήση ετερόκλητων
εργαλείων και υλικών ολοκληρώθηκε σε δέκα ώρες. Ένα εγχείρηµα δύσκολο αλλά συνάµα
ιδιαίτερα διασκεδαστικό όπου όλοι, µαθητές και συντονιστές, ήρθαµε αντιµέτωποι µε τον
Πυθαγόρα, τον Ήφαιστο, τον Πραξιτέλη και τον Μαµαλάκη προκειµένου να
δηµιουργήσουµε το δικό µας, εφήµερο αλλά αθάνατο στο νου και στη καρδιά µας, µοναδικό
έργο. Απώτερος στόχος να το απολαύσουν κατά την ηµερίδα όλοι οι παραβρισκόµενοι,
µικροί και µεγάλοι.
Κατά την διοργάνωση δύο µεγάλων εκδηλώσεων, αφίσες τοιχοκολλήθηκαν στην περιοχή
προκειµένου να καλέσουµε τους κατοίκους στο οικολογικό χριστουγεννιάτικο παζάρι και στο
τέλος της χρονιάς, στην ηµερίδα. Την ηµέρα εκείνη, οι µαθητές παρουσίασαν τα δρώµενα της
χρονιάς µε έντεχνο λόγο και µε ένα µονόπρακτο, εκτέθηκαν άρθρα, µαθητικές κατασκευές,
φωτογραφικό υλικό και διανεµήθηκαν πληροφοριακά έντυπα.
Συµπέρασµα :
• Υλικά ευτελούς τιµής αλλά
πολύτιµης παιδαγωγικής αξίας συµβάλανε ώστε να
συνειδητοποιήσουµε ότι η τέχνη εξευγενίζει, δεν έχει ηλικία ούτε γνωρίζει όρια .
• Άπειροι είναι οι συνδυασµοί και οι εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν αρκεί οι πληροφορίες
να διοχετεύονται στους διψασµένους, ανεξαιρέτως ηλικίας, απλόχερα και ακούραστα!
• ∆ιαπίστωσαν επί πλέον ότι το φυσικό τους περιβάλλον είναι το τελειότερο έργο τέχνης το
οποίο «… πρέπει να διαφυλάττουµε ως κόρην οφθαλµού, κληροδότηµα που όχι µόνον
κληρονοµήσαµε
από τους προκάτοχους µας αλλά και που δανειστήκαµε από τους
απογόνους µας ».
• Η υποµονή, η ανταλλαγή πληροφοριών, η άνευ υστεροβουλίας συνεργασία αµβλύνουν τα
προβλήµατα επικοινωνίας.
• Η αρµονική συµβίωση και συνύπαρξη στη διάρκεια του προγράµµατος Π.Ε. δίνουν
περιθώρια στα νιάτα και όχι µόνο…. να διαπιστώσουν ότι το φυσικό περιβάλλον,
αναφερόµενοι και στο σχολικό περιβάλλον, πηγή ζωής, έµπνευσης και δηµιουργίας .
• Ευχή µαθητών και γονέων: «Να ενταχθεί η Περιβαλλοντική στο ωρολόγιο σχολικό
πρόγραµµα».
• Η καταγραφή κάθε είδους βιωµατική αντίληψης δεν θα πρέπει να εκτιµάται µόνον σαν
εργασία αλλά και σαν προσπάθεια συσπείρωσης µιας µαθητικής οµάδας για την υπερνίκηση
κάθε αδυναµίας, δυσκολίας και εµποδίου. Η καταγραφή συναισθηµάτων και σκέψεων,
κληροδότηµα σε τρίτους, ίσως δώσει το έναυσµα για µια νέα προσπάθεια σε άλλους
τολµηρούς, µέσα από τα σχολικά προγράµµατα.
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