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«Δημιουργία και λειτουργία ομίλου μάθησης και αναψυχής «ΕΞΩ»
Συντονιστής: Δημήτριος Καλαϊτζίδης (διευθυντής)
Μέλη Π.Ο.: Αναστασία Κεσκεσιάδου (ΠΕ2) και Καλλιόπη Μπεχρ
Μέγεθος ομάδας: 20 μαθήτριες

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
A. ΥΠΟΘΕΜΑΤΑ (ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΤΕ) :
1. Η εργασία πεδίου ως μέρος της μαθησιακής διαδικασίας. Μαθήματα έξω από την τάξη και
έξω από το σχολείο.
2. Εργασία πεδίου στη φύση: περιβαλλοντικές εξορμήσεις στη φύση
3. Τουρισμός και περιβάλλον: τουριστικοί προορισμοί στη χώρα και η προστασία τους
4. Περιβαλλοντικά υπεύθυνος πολίτης-μείωση του ατομικού οικολογικού αποτυπώματος:
Γνώσεις, στάσεις, δεξιότητες του πολίτη που σέβεται και προστατεύει το περιβάλλον και τους
φυσικούς πόρους
5. Ο υπεύθυνος δημοκρατικός πολίτης: γενικότερα θέματα αειφορίας, όπως ανθρώπινα
δικαιώματα, ρατσισμός, ξενοφοβία, διακρίσεις, σχολικός εκφοβισμός
6. Συνεργασίες με φορείς (Σύλλογος Γονέων, φορείς διαχείρισης κτλ)

Β ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
1. Η αξιοποίηση της φύσης ως πεδίο μάθησης και αναψυχής
2. Συμβολή στη δημιουργία περιβαλλοντικά υπεύθυνων μαθητών-πολιτών
3. Απόκτηση γνώσεων σχετικά με τα οικοσυστήματα και τη φύση
4. Απόκτηση γνώσεων και στάσεων σχετικά με τη λειτουργία της κοινωνίας και της φύσης
5. Η μελέτη του τουρισμού από την άποψη της αειφορίας και της προστασίας των πόρων

Γ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ:
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Συγκρότηση του Ομίλου με καθηγητές, μαθήτριες και γονείς. . Λειτούργησαν 4 ομάδες (Φωτιά,
Skydivers, Κετονομάδα, Σταγόνες)
Κατάρτιση προγράμματος εξορμήσεων
Επιλογή από υπάρχοντα ή συγγραφή, φύλλων εργασίας πεδίου
Πραγματοποίηση εξορμήσεων στη φύση για εργασία πεδίου
Μελέτη τουριστικών χαρακτηριστικών των επιλεγμένων προορισμών
Συγγραφή και δημοσίευση αναφορών
Πραγματοποίηση μικροερευνών στους τόπους επίσκεψης
Τακτικές συναντήσεις στο σχολείο-μαθήματα με ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας
Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε ΚΠΕ
Πρόσκληση ομιλητών στο σχολείο ή συμμετοχή σε μαθησιακές δραστηριότητες εκτός σχολείου
Συμμετοχή σε κοινωνικές και φιλοπεριβαλλοντικές δράσεις

Δ. ΠΕΔΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ
1. Γεωλογία-Φυσικοί Πόροι
2. Βιολογία
3. Χημεία
4. Πολιτική Παιδεία
5. Φυσική Αγωγή
6. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
7. Αγγλική γλώσσα

1η Εξόρμηση: Λίμνη ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
Την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2014, η ομάδα Skydivers πραγματοποίησε την πρώτη εξόρμηση του Ομίλου «ΈΞΩ» στη
Λίμνη Βουλιαγμένης. Στην εξόρμηση αυτή συμμετείχαν 22 άτομα εκ των οποίων οι 9 ήταν μαθήτριες και οι
υπόλοιποι ήταν γονείς και καθηγητές. Αρχικά, κάναμε γνωστό το γεγονός σε όλο το σχολείο μέσω έντυπων
ανακοινώσεων. Στη συνέχεια, εκτυπώσαμε ένα ενδεικτικό πρόγραμμα των δραστηριοτήτων που θα λάμβαναν χώρα
στη Λίμνη και τέλος, αφού μοιράσαμε υπεύθυνες δηλώσεις στις ενδιαφερόμενες μαθήτριες, συντάξαμε φύλλα
εργασίας με τη βοήθεια του κου Καλαϊτζίδη, τα οποία επρόκειτο να συμπληρωθούν κατά τη διάρκεια της
εξόρμησης.
Συγκεντρωθήκαμε στις 8π.μ. στην πλατεία Τερψιθέας και ξεκινήσαμε την πορεία μας προς τη λίμνη με Ι.Χ.
οχήματα. Με την άφιξη μας βγάλαμε φωτογραφίες, μοιράσαμε τα φύλλα εργασίας στις μαθήτριες και ακολούθησε
ομιλία από τον κο Καλαϊτζίδη που αφορούσε τα γεωλογικά και γεωμορφολογικά στοιχεία της περιοχής. Στη
συνέχεια μας μίλησαν ένας γιατρός κι ένας ναυαγοσώστης που εργάζονταν εκεί και μας έδωσαν πολλές χρήσιμες
πληροφορίες για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στη λίμνη, η οποία αποτελεί πόλο έλξης τουριστών. Λίγο πριν
αποχωρήσουμε, συγκεντρωθήκαμε στο σημείο άφιξης και συζητήσαμε τις απαντήσεις των φύλλων εργασίας.
Ερωτήσεις, απορίες, εντυπώσεις καλές και κακές ακούστηκαν, πράγμα που βοήθησε και την διοργανώτρια ομάδα
και τον κο Καλαϊτζίδη να προετοιμάσουν καλύτερα την επόμενη εξόρμηση. Την επόμενη μέρα, μοιράστηκαν στου
συμμετέχοντες γονείς και μαθήτριες ερωτηματολόγια αξιολόγησης της πρώτης μας εξόρμησης.

2η Εξόρμηση: Ηφαίστειο Μεθάνων
Στις 21 Δεκεμβρίου του 2014 επισκεφθήκαμε με την Ομάδα Έξω τα Μέθανα. Μόλις φτάσαμε στην πόλη των
Μεθάνων πήγαμε στη Βρωμολίμνη όπου ο δ/ντης μας κ. Καλαϊτζίδης μας εξήγησε από πού προήλθε αυτό το
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όνομα. Στη συνέχεια είχαμε ελεύθερο χρόνο να δούμε αυτήν τη μικρή μα πολύ όμορφη παραθαλάσσια πόλη και
προτού να αναχωρήσουμε για το ηφαίστειο της Καμμένης Χώρας να απολαύσουμε ένα γλυκό κοντά στο μόλο…
Έπειτα λοιπόν, αναχωρήσαμε για το ηφαίστειο με τα πούλμαν. Όταν φτάσαμε στην περιοχή της Καμένης Χώρας
περάσαμε πρώτα από το χωριουδάκι όπου οι ντόπιοι μας έδειξαν κάτι σαν «φυσικό ψυγείο» σε μια εσοχή του
βουνού. Βάλαμε μάλιστα μέσα σε αυτήν την εσοχή η κάθε μία το χέρι της και ήταν όντως δροσερή! Μετά,
ξεκινήσαμε τη μεγάλη διαδρομή μέχρι τους πρόποδες του δύσβατου μονοπατιού που θα οδηγούσε στον κρατήρα
του ηφαιστείου. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και μάλιστα κάτω από τον ήλιο αλλά ήταν και διασκεδαστική καθώς
περιβαλλόταν από φύση και φυσικά περίεργους φίλους… Μετά από μισή ώρα περίπου φτάσαμε στην αρχή του
μονοπατιού όπου κάποιοι (κυρίως γονείς) αποχώρησαν και δεν τόλμησαν να το ανεβούν! Ήταν πραγματικά μια
εξαιρετική και πρωτόγνωρη εμπειρία για κάθε παιδί της πόλης. Το μονοπάτι ήταν σε μερικά σημεία αρκετά
δύσβατο, γλιστερό, απότομο ή ακόμα και κατεστραμμένο από κατολισθήσεις κ.τ.λ. Όταν όμως μετά από κάμποση
ώρα καταφέραμε να φτάσουμε στην κορυφή και να δούμε τον κρατήρα από κοντά, η θέα ήταν κάτι παραπάνω από
αρκετή για να ανταμείψει την κούραση και την αντιμετώπιση της υψοφοβίας μερικών!
Μετά την ομαλή κατάβαση του βουνού και την επιστροφή μας στα πούλμαν πήγαμε όλοι μαζί για φαγητό σε μια
πολύ όμορφη ταβέρνα κοντά στη θάλασσα και πάλι στην πόλη των Μεθάνων. Μετά το φαγητό λοιπόν και αφού το
βράδυ έκλεισε με μουσική και τραγούδια πήραμε τον δρόμο της επιστροφής για Πειραιά αφήνοντας πίσω μια
γεμάτη και πολύ ενδιαφέρουσα και περιπετειώδη μέρα και παίρνοντας μαζί αναμνήσεις, φωτογραφίες και
γνώσεις!
Ομάδα :«Σταγόνες»

3η Εξόρμηση: Τατόι και Ιππασία
Η 18η Ιανουαρίου 2015 είχε προγραμματιστεί σαν η τρίτη εξόρμηση για το πρόγραμμα “ ΕΞΩ”. Αφορούσε το
άθλημα της ιππασίας και την επίσκεψη της ομάδας σε ένα όμιλο ιππασίας για να γνωρίσουμε από κοντά το άθλημα
αυτό.
Η Κετονομάδα μας είχε πολλή δουλειά μπροστά της όπως πρώτα από όλα να συνεννοηθεί με τον ιππικό όμιλο
MEGA SPORTS προκειμένου να δεχθεί 25 μαθήτριες για μια πρώτη επαφή με το σπορ της ιππασίας. Στη συνεχεία να
συνεννοηθεί με το πούλμαν για τη μετάβαση και τις επί μέρους δράσεις που έπρεπε να υλοποιηθούν. Τέλος να
διαμορφώσει ερωτηματολόγια για τις επί μέρους δράσεις τις οποίες προγραμμάτιζε.
Έχοντας κάνει το προσχέδιό της η ομάδα μας έκανε της ιχνηλασίες της ξεκινώντας από τον ιππικό όμιλο. Ο
υπεύθυνος του ομίλου μας πληροφόρησε ότι έκανε δεκτό το αίτημα μας για να προσφέρει ένα μάθημα ιππασίας
στην κάθε μια από εμάς για ένα τέταρτο της ώρας. Επίσης θέλαμε και μια ακόμα δράση πριν από το μάθημα
ιππασίας για να οργανώσουμε καλύτερα το χρόνο της εκδρομής.
Μετά από σκέψη και αφού στις δράσεις του προγράμματος «ΕΞΩ» κύριο ρόλο έπαιζε πάντοτε η πεζοπορία,
σκεφτήκαμε να οργανώσουμε επίσκεψη στο κτήμα «Τατοΐου» στα εξοχικά ανάκτορα της πάλαι ποτέ βασιλικής
οικογένειας. Η εκδρομή μας λοιπόν άγγιζε και ένα άλλο πεδίο μάθησης, την ιστορία, αφού ένα μέρος της ελληνικής
ιστορίας είναι και η βασιλεία. Η ιδέα μας αποδείχτηκε καλή αφού με την θαυμάσια ξενάγηση που είχαμε
φωτίστηκε ένα αμφιλεγόμενο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας.
Με τον τρόπο αυτό η τρίτη έξοδος του προγράμματος « ΕΞΩ» έβαζε δυο πυλώνες «την μάθηση έξω» και την
«άθληση έξω» γι αυτό και τα ερωτηματολόγια τα συνθέσαμε προκειμένου να ικανοποιήσουν και τις δυο αυτές
δράσεις δηλαδή και την ιστορία- τοπογραφία του κτήματος Τατοΐου και την δράση της άθλησης με το άθλημα της
ιππασίας.
Η συγκέντρωση της ομάδας και των κοριτσιών και των 25 κηδεμόνων με αρκετούς καθηγητές έγινε στη περιοχή της
« Τερψιθεας» στον Πειραιά και η αναχώρηση έγινε στις 9:15 ακριβώς το πρωί της Κυριακής 18 Ιανουαρίου 2015.
Στη διάρκεια της διαδρομής για το κτήμα Τατοΐου η Κετονομάδα ενημέρωσε την παρέα σχετικά με την ιστορία του
αθλήματος της ιππασίας και την χρησιμότητα του αλόγου για στον άνθρωπο από τα πανάρχαια χρόνια ως σήμερα .
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Στις 10:30 ήμασταν στο Τατόι. Έξω από το κτήμα μας περίμενε ο πρόεδρος του « Φίλων κτήματος Τατοΐου» κ.
Βασίλης Κουτσαβλής και ξεκίνησε την ιστορική ξενάγηση. Μας ενημέρωσε σχετικά με την ιστορία του κτηρίου
αλλά και με το τι μπορεί να απογίνει . Η ξενάγησή του ήταν καταπληκτική, με πλήθος ιστορικών στοιχείων και
ανέκδοτων ιστοριών, που έκαναν την διήγηση πολύ ενδιαφέρουσα.
Μετά το τέλος της επιβιβαστήκαμε στο πούλμαν και μετά από λίγο φτάσαμε στον ιππικό όμιλο. Εκεί τα κορίτσια
αλλά και πολλοί γονείς και καθηγητές έκαναν ένα μάθημα ιππασίας. Οι υπόλοιποι παρέμειναν στο καφέ του
χώρου περιμένοντας να τελειώσει η δραστηριότητα. Τα κορίτσια που περίμεναν ή τελείωναν επισκέπτονταν τα
άλογα στους στάβλους και τα τάιζαν και τα χάιδευαν, θαυμάζοντας την ομορφιά του υπέροχου αυτού ζώου.
Στις 4:30 αφού όλοι είχαν τελειώσει το μάθημα τους επισκεφτήκαμε σε μια κοντινή ταβέρνα, ψηλά στο λόφο, με
πολύ ωραία θέα προς το λεκανοπέδιο της Αττικής.
Αφού φάγαμε, στις 6:30 αναχωρήσαμε για τον Πειραιά. Στην διαδρομή η Κετονομάδα μοίρασε τα ερωτηματολόγια.
Στις 8:30 είχαμε φτάσει στο σημείο αναχώρησης μας με μια γλυκιά ανάμνηση.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Δημήτρης Καλαϊτζίδης
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