


ΠΡΟΛΟΓΟΣ

    Στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης, τα παιδιά των τμημάτων Γ1 και Γ3
του 4ου και 50ου Δημ. Σχολ. Ηρακλείου (Συγκρότημα Τάλως), ασχολήθηκαν με το θέμα: «
Ανακαλύπτοντας τη ζωή στη γη ».
    Παιδιά και δασκάλες, προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε τη ζωή στον πλανήτη μας,
ξεκινώντας από το μακρινό παρελθόν και φτάνοντας στο παρόν.
    Μελετώντας την προϊστορία μπορέσαμε να παρακολουθήσουμε τις αλλαγές της μορφής
της γης, του κλίματος,  της χλωρίδας και της πανίδας, καθώς και την εξέλιξη του ανθρώπου
από τον πιο μακρινό μας πρόγονο μέχρι το σύγχρονο άνθρωπο. Δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση
στη ζωή του ανθρώπου, στις ειρηνικές του κατακτήσεις, στα επιτεύγματα της σκέψης και στα
δημιουργήματα της τέχνης του.
    Η ενασχόλησή μας με τα παραπάνω θέματα μέσα από πολλές διαφορετικές πηγές έγινε με
τρόπο συμμετοχικό, συνεργατικό και διαθεματικό. Προσπαθή -σαμε να συσχετίσουμε τις
γνώσεις για το χθες με την πραγματικότητα που βιώνει  ή ξέρει το παιδί στις σύγχρονες
μορφές του ανθρώπινου πολιτισμού.
    Η έρευνα, οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, οι διάφορες μαθησιακές δραστηριό- τητες που
πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος και η γνωριμία μας με ποικίλα
προϊστορικά θέματα, μας έδωσε την ιδέα της δημιουργίας του Αλφαβηταρίου της
Προϊστορίας.
    Το Αλφαβητάρι μας είναι χωρισμένο σε δύο μέρη.
    Το πρώτο μέρος αποτελεί μια μικρή εγκυκλοπαίδεια που  περιλαμβάνει είκοσι τέσσερα
θέματα  σε αλφαβητική σειρά. Τα θέματα αυτά αποτελούν το προϊόν της  έρευνας που
έκαναν τα παιδιά. Χωρισμένα σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, μελέτησαν τις πηγές
τους (βιβλία, περιοδικά, εκπαιδευτικά Cd – Rom, internet, πληροφορίες από συνεντεύξεις )
και συνέλεξαν στοιχεία τα οποία στη συνέχεια κατέγραψαν.
     Για τους μικρότερους αναγνώστες έχει γίνει προσπάθεια περιληπτικής απόδοσης των
κειμένων, υπογραμμίζοντας γι’ αυτούς τα σημαντικότερα στοιχεία- πληροφορίες σε κάθε
λήμμα.   
    Στο τέλος κάθε κειμένου – λήμματος  προτείνονται από μας ( τις δασκάλες των παιδιών),
διάφορες  ασκήσεις - παιχνίδια για τους αναγνώστες. Κάποιες απ’ αυτές είναι μέρος από τις
εργασίες που πραγματοποίησαμε στις τάξεις μας. Άλλες, έχουν τροποποιηθεί και επιλεχθεί να
μπουν εδώ, επειδή έχουν μία αυτοτέλεια, δηλαδή δεν απαιτούν από τον αναγνώστη μια
συνολικότερη θεώρηση – γνώση της προϊστορίας, αλλά μπορούν να πραγματοποιηθούν και
με μία αποσπασματική ανάγνωση – όπως συχνά γίνεται σε ένα εγκυκλοπαιδικό βιβλίο –  
του συνοδευτικού μόνο λήμματος.
    Στο δεύτερο μέρος της παρούσας εργασίας, τα παιδιά έχουν καταθέσει με τη μορφή
προτάσεων προς τους αναγνώστες, μερικές εμπειρίες τους από ποικίλες δραστηριότητες που
οργανώθηκαν  στην προσπάθεια προσέγγισης του θέματός μας.
    Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συλλογική εργασία,
στο συλλογικό πνεύμα, στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών από τους μαθητές, στην ανάπτυξη και
την κατάκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων.
    Τα παιδιά μ’ αυτόν τον τρόπο εργασίας, κατάφεραν να μυηθούν στη διαδικασία της
έρευνας, να χρησιμοποιούν πηγές έξω και πέρα από τα σχολικά  εγχειρίδια και γενικά να



ανακαλύπτουν τη γνώση, μαθαίνοντας πώς να μαθαίνουν.
    Ο ρόλος των συνερευνητών - δασκάλων ήταν συμβουλευτικός και συντονιστικός,
βοηθώντας τις ομάδες εργασίας να συγκεντρώνουν το υλικό τους, να το επεξεργάζονται και
στη συνέχεια να το παρουσιάζουν.
    Η ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών μέσα κι έξω από την τάξη, η απόκτηση
ικανότητας συλλογής στοιχείων και επιλογής των απαραίτητων για τη σύνθεση των εργασιών
τους, καλλιέργησε την κριτική και δημιουργική σκέψη τους και βελτίωσε τις διαπροσωπικές
τους σχέσεις.
    Τα παιδιά κατανόησαν πως ο άνθρωπος επηρεάζεται από το φυσικό του περιβάλλον, αλλά
ταυτόχρονα και ο ίδιος το επηρεάζει. Αυτό τα βοήθησε να αναπτύξουν κώδικες
συμπεριφορών και αξιών σεβασμού και αγάπης στη φύση και στον άνθρωπο.
    Το σημαντικότερο ίσως επίτευγμα αυτής της εργασίας  ήταν ότι κρατήθηκε αμείωτο το
ενδιαφέρον παιδιών και εκπαιδευτικών σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Βιώσαμε
συχνά τη χαρά της δημιουργίας και της επιτυχίας και νιώσαμε πως η συλλογική μας
προσπάθεια απέδωσε καρπούς.
    Το Αλφαβητάρι μας σίγουρα δεν καλύπτει όλο το φάσμα γνώσεων σε προϊστορικά θέματα.
Συνδυάζει όμως τη γνώση του χθες με το σήμερα, τις πληροφορίες  με τη δράση – παιχνίδι –
δημιουργία  κι έτσι ελπίζουμε πως μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο βοήθημα για παιδιά,
γονείς και εκπαιδευτικούς.

Οι υπεύθυνες δασκάλες
Βρέντζου – Πλαΐτη Μαρία

Ξενάκη – Χρυσού
Ελένη


