
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Comenius 1

To  σχολείο μας επελέγη να συμμετάσχει σε Σεμινάριο εξεύρεσης εταίρων, που
διοργανώθηκε από την Εθνική μονάδα Συντονισμού της Τσεχικής Δημοκρατίας. Το
σεμινάριο είχε τίτλο “EDUCATION FOR SUSTAINABILITY & SCHOOL
DEVELOPMENT” και πραγματοποιήθηκε στο Reichenau (Αυστρία) από 24/10/03 έως
27/10/03, στα πλαίσια του προγράμματος ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ Comenius 1 –
Προπαρασκευαστικές επισκέψεις.

Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η εξεύρεση εταίρων μεταξύ σχολείων για τη δημιουργία
σχολικών συμπράξεων με στόχο την υλοποίηση ενός από τα τρία σχέδια ( Σχέδια Comenius
για σχολικά ιδρύματα , Σχέδια Comenius για εκμάθηση γλωσσών, Σχέδια Comenius για
ανάπτυξη σχολικών ιδρυμάτων ), στα πλαίσια του προγράμματος Σωκράτης/ Comenius 1 .

To σχολείο μας εκπροσώπησε η δασκάλα Παρασύρη Ελευθερία και τα έξοδα συμμετοχής
( κόστος σεμιναρίου, έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής )καλύφθηκαν  από το
Ι.Κ.Υ., Εθνική  Μονάδα Συντονισμού για το πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ( Website:
http:www.iky.gr)
  Στο σεμινάριο αυτό εκπροσωπήθηκαν ακόμη από το νομό Ηρακλείου  τα σχολεία :
 Μονοθέσιο Δημ. Σχολ. Μονής από τον δάσκαλο Στεφανάτο Χαράλαμπο και
 54ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου από τη δασκάλα-Διευθύντρια του σχολείου Τουτουδάκη Άννα.

Συμμετείχε επίσης ο υπεύθυνος προγράμματος Comenius στο νομό Αποστολάκης
Δημήτρης.



   Για περισσότερες πληροφορίες με τη δράση Comenius:
http://europa.eu.int/comm/education/socrates/comenius/home.html
   Για την εξεύρεση εταίρων: http://partbase.euro.se

http://en.eun.org/menu/projects/partners.html.
Tο σχολείο μας συνεργάστηκε με τα παρακάτω σχολεία:
Herman  Otto Altalanos Iskola Bουδαπέστη- Ουγγαρία www.hermansuli.webvilag.hu

Pestalozzischule Lampertheim- Γερμανία www.pestalozzischule-lampertheim.de
Julius Rodenberg Schule Rodenberg- Γερμανία www.j-rodenberg-schule.de/home.htm

Ubungsvolkshule D.
Padagogichen Academie

Graz - Αυστρία www.phgraz.net

Padagogischen  Hochschule Zeutralschwiez- Eλβετία www.zug.phz.ch /izb
Circolo Didactico Pallavicino Palermo- Ιταλία tiscali.it/scuolapallavicino

4ο Δημ. Σχολ. Ηρακλείου Ηράκλειο- Κρήτης- Ελλάδα http://users.otenet.gr/~dstalos

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συμφωνήθηκε  να ασχοληθούμε  με  το κοινού
ενδιαφέροντος θέμα:

 « Το μέλλον που ανατέλλει μέσα από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση – Ανάπτυξη
μεθόδων »

F.R.E.E.D.O.M.
« Future Raised Through Environmental Education  - Development of Methods »

ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ Comenius 1 – Σχέδιο ανάπτυξης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
   Σ’ αυτό το σχέδιο τα συμμετέχοντα ιδρύματα θα ανταλλάξουμε μεθόδους μάθησης με
δραστηριότητες έξω από την τάξη, που θα βασίζονται στην υπάρχουσα γνώση και εμπειρία.
Σ’ αυτή τη βάση θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε καινούριες σειρές μεθόδων,



οργανωμένων μέσα από διαφορετικές κατηγορίες μαθημάτων. Τις μεθόδους αυτές θα
δοκιμάσουμε να εφαρμόσουμε στα σχολεία μας και να τα μεταδώσουμε σε άλλους
εκπαιδευτικούς σε τοπικό επίπεδο μέσα από εθνικές συναντήσεις και μια κοινή ιστοσελίδα.
    Η ομάδα μαθημάτων θα είναι συγκεκριμένη με μεγαλύτερη έμφαση στην Βιολογία και
την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, αλλά μπορεί να συμπεριληφθούν και άλλα, όπως τα
Μαθηματικά, τη Γλώσσα τις Τέχνες την Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και τη Φυσική
Αγωγή. Οι δραστηριότητες έξω από την τάξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένας
τρόπος εκπαίδευσης ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Σκοπός της ενασχόλησής μας με το παραπάνω θέμα είναι η ανάπτυξη μεθόδων και τρόπων
δουλειάς για την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την μάθηση μέσα από δραστηριότητες
έξω από την τάξη στο δημοτικό σχολείο, υλοποιώντας τους παρακάτω επιμέρους στόχους:

Ανταλλαγή μεταξύ των  εταιρικών σχολικών ιδρυμάτων υπάρχουσες μεθόδους και
τεχνικές

Αύξηση των μεθοδολογικών δεξιοτήτων του προσωπικού των σχολείων μας , ώστε να
βοηθήσουμε στην βελτίωση του επιπέδου διδ/λιας.

δημιουργώντας τα κατάλληλα μέσα και τους κατάλληλους χώρους που θα βοηθήσουν
στην περεταίρω ευαισθητοποίηση των μαθητών στην αξία όχι μόνο οικολογικής σκέψης
αλλά και δράσης ,τοπικά και παγκόσμια. 
   Ευελπιστούμε να ανοίξουμε το δρόμο για τις υπαίθριες δραστηριότητες σαν ένα νέο
τρόπο μάθησης. Μ’ αυτό οι μαθητές θα αποκτήσουν μεγαλύτερη πρακτική εμπειρία και μια
πλατύτερη προοπτική στις γνώσεις τους. Τέλος να έχουν περισσότερα κίνητρα για
δραστηριότητες στη σχολική ζωή,  η οποία θα χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη ποικιλία.

ΤΡΙΧΡΟΝΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
1ος ΧΡΟΝΟΣ

    Μοιραζόμαστε εμπειρίες, υπάρχουσες δεξιότητες και μεθόδους και βασιζόμενοι πάνω σ’
αυτές δημιουργούμε νέες μεθόδους και εργαλεία για την έξω από το σχολείο εκπαίδευση.

2ος ΧΡΟΝΟΣ
    Οικοδομούμε και κατηγοριοποιούμε τις εμπειρίες και μεθόδους από την προηγούμενη
δραστηριότητα  και τις αξιολογούμε μέσα από δοκιμαστική εφαρμογή. Επίσης ξεκινούμε τη
δημιουργία της ιστοσελίδας του σχεδίου μας.

3ος ΧΡΟΝΟΣ
   Μεταδίδουμε τις γνώσεις και μεθόδους μέσα από σεμινάρια επαφής και επιμόρφωσης,
την ιστοσελίδα του προγράμματος, τις τοπικές εφημερίδες στην εκπαιδευτική κοινότητα. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΩΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ(2004-2005)
Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό κάθε εταιρικό σχολικό ίδρυμα είχε την υποχρέωση να

συγκεντρώσει όλη την εμπειρία του σε προηγούμενα σχολικά εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά
προγράμματα . Αυτό έκανε και η παιδαγωγική ομάδα στο σχολείο μας.
   Το σύνολο των προγραμμάτων, η εμπειρία μας και ο τρόπος δουλειάς μας
παρουσιάστηκε στην πρώτη συνάντηση για το σχέδιο στο εταιρικό σχολικό εκπαιδευτικό
ίδρυμα  Ubungsvolkshule D. Padagogichen Academie D. Budbes in der Steiermark στο Graz
της Αυστρίας στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί : Παρασύρη Ελευθερία , δασκάλα –



συντονίστρια του προγράμματος και Ασυνάνογλου Μαρία , δασκάλα – μέλος της
παιδαγωγικής ομάδας. Στη  συνάντηση αυτή και το σχολείο μας και τα υπόλοιπα
εκπαιδευτικά ιδρύματα παρουσίασαν τα περιβαλλοντικά προγράμματα που έχουν
πραγματοποιηθεί στα σχολεία τους. Έγινε συζήτηση και ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων.
Έπειτα κάθε ίδρυμα έπρεπε να επιλέξει δυο  προγράμματα και μεθόδους διδ/λιας των
υπόλοιπων εταιρικών ιδρυμάτων και να προσπαθήσει να τα εφαρμόσει στο σχολείο του σε
συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της παιδαγωγικής ομάδας , τη διεύθυνση του σχολείου
και όπου ήταν απαραίτητο με τους γονείς των παιδιών.
   Το σχολείο επέλεξε τα προγράμματα των σχολείων από τη Γερμανία (Pestalozzischule
Lampertheim ) και  την Ελβετία (Padagogische Holhschule- Zeutralschwelz) σχετικά με τη
διαχείριση απορριμμάτων και την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων.

   Η επίσκεψη στο Γκράτς περιελάμβανε επισκέψεις σε μουσεία  και αξιοθέατα της πόλης ,
σε  περιβαλλοντικά κέντρα της περιοχής, όπου έγινε παρουσίαση των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που εφαρμόζονται σε μαθητές της περιοχής.
   Είχαμε την ευκαιρία επίσης να παρακολουθήσουμε την εκπαιδευτική διαδικασία μέσα σε
σχολικές αίθουσες και εργαστήρια του εταιρικού σχολικού ιδρύματος . Συζητήσαμε επίσης
με τους συναδέλφους προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σαν παιδαγωγοί και
εκπαιδευτικοί , αλλά και σαν εργαζόμενοι.



   Με την επιστροφή μας από την επίσκεψη αυτή μεταφέραμε τις εντυπώσεις μας και τις
εμπειρίες μας στους συναδέλφους του σχολείου μας και των γειτονικών σχολείων. Στον
πίνακα ανακοινώσεων και σε εμφανές σημείο του σχολείου αναρτήσαμε φωτογραφικό και
αναμνηστικό υλικό από την επίσκεψη, έτσι ώστε να ενημερωθούν τόσο όλοι οι μαθητές του
σχολείου αλλά και οι γονείς τους. 
   Την περίοδο της Σαρακοστής σε συνεργασία  οι δάσκαλοι της παιδαγωγική ομάδας με
τους μαθητές συγκέντρωσαν πληροφορίες για την Σαρακοστή και τα έθιμα της (κυρα –
Σαρακοστή) και αφού μεταφράστηκαν στα Αγγλικά , στάλθηκαν στα εταιρικά εκπαιδευτικά
ιδρύματα μετά από παράκλησή τους. Συγχρόνως οι μαθητές μας έφτιαξαν την κυρα
–Σαρακοστή με ζυμάρι και όσπρια καθώς και άλλες σχετικές χειροτεχνικές εργασίες με τη
βοήθεια των ηλικιωμένων του ΚΑΠΗ της περιοχής και μ’ αυτές συνόδευσαν τις
πληροφορίες. 
   Από τις 23 Μαϊου 2005 ως τις 28 Μαϊου 2005 έγινε η δεύτερη συνάντηση για το
πρόγραμμα στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας , στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί:
Παρασύρη Ελευθερία δασκάλα –συντονίστρια, Δραμουντάνη Μαρία δασκάλα – μέλος της
παιδαγωγικής ομάδας, Χατζηκωνσταντίνου Δημήτρης δάσκαλος- διευθυντής 4ου Δημ.
Σχολ. Ηρακλείου. Στη Βουδαπέστη μας φιλοξένησε το εταιρικό σχολείο Herman Altalanos
Iskola.

    Εκεί παρουσιάσαμε το εκπαιδευτικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης και
κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων . Δείξαμε την πορεία εφαρμογής αυτού του
προγράμματος στο δικό μας σχολείο , τις δυσκολίες που συναντήσαμε, τους τρόπους και
μεθόδους εφαρμογής που επιλέξαμε  προσαρμόζοντας το στα τοπικά δεδομένα  ώστε να
είναι  τόσο επιτυχημένη η εφαρμογή του όσο είναι και στη Γερμανία και την Ελβετία.
   Κάθε εταιρικό σχολείο πήρε τα προϊόντα της δουλειάς μας: ένα έντυπο με τους σκοπούς
και τους στόχους του προγράμματος και φωτογραφικό υλικό από τις δραστηριότητες μέσα
και έξω από το σχολείο, ενημερωτικά φυλλάδια με οικολογικά μηνύματα , που τα παιδιά
είχαν ετοιμάσει για τους δημότες της πόλης του Ηρακλείου.
    Στην επίσκεψη αυτή είχαμε την ευκαιρία να περιηγηθούμε στην πόλη της Βουδαπέστης
και να γνωρίσουμε την ιστορία και τα σημαντικότερα μνημεία της. Επισκεφτήκαμε ακόμα
οικολογικά σχολεία έξω από την πόλη της Βουδαπέστης όπου ενημερωθήκαμε για τη
λειτουργία τους και τα εκπαιδευτικά περιβαλλοντικά προγράμματα που εφαρμόζονται σ’



αυτά.

   Η συμμετοχή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ΣΩΚΡΑΤΗΣ/ Comenius 1παρουσιάστηκε  σε
άρθρο στον ημερήσιο τοπικό τύπο από τον υπεύθυνο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
στον νομό Ηρακλείου κ. Δημήτρη Αποστολάκη. Γίνεται επίσης ενημέρωση της ιστοσελίδας
του σχολείου σχετικά με το πρόγραμμα.
   Οι στόχοι και ο αρχικός σχεδιασμός του προγράμματος επιτεύχθηκαν. Η συνεργασία
μεταξύ των μελών της παιδαγωγικής ομάδας αλλά και των εταιρικών σχολείων ήταν πολύ
καλή και εποικοδομητική. Η συμμετοχή μας στο πρόγραμμα είχε θετική επίδραση τόσο
στην εκπαιδευτική διαδικασία όσο και στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου.


