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Εισαγωγή 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη διαθεματική προσέγγιση των τεσσάρων 

εποχών μέσα από ποικίλες παιδαγωγικές πρακτικές, ενεργητικές μεθόδους και 

τεχνικές διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα: της συνεργατικής διδασκαλίας, του 

παιχνιδιού ρόλων και της μεθόδου του ενυδρείου (fishbowl).   

Βασικό μας σκοπό αποτελούσε να καταφέρουμε οι μαθητές /-τριές μας να 

συλλάβουν και να κατανοήσουν την έννοια του χρόνου και της κατάτμησής του (σε 

εποχές και μήνες) και συνάμα λειτουργώντας ομαδικά και συνεργατικά, στην ουσία 

αλληλεπιδρώντας, να μοιρασθούν τις εμπειρίες που απεκόμισαν από όσα διδάχθηκαν, 

καθιστώντας τους συμμέτοχους και αρωγούς στη μαθησιακή διεργασία. 



4 

 

1. Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ιωαννίνων 

 

 

Το Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) Ιωαννίνων είναι δημόσιο σχολείο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και 

ανήκει διοικητικά στη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων. 

Φοιτούν σε αυτό μαθητές και μαθήτριες  14 - 22 ετών με ειδικές εκπαιδευτικές 

ανάγκες και διαφορετική κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική προέλευση.  Η 

διάρκεια φοίτησης είναι 5 - 8 χρόνια, ανάλογα με το βαθμό της μαθησιακής 

ετοιμότητας του μαθητικού δυναμικού.  Με την αποφοίτηση χορηγείται απολυτήριος 

τίτλος, ο οποίος επέχει θέση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Κατάρτισης Επιπέδου 

1 σύμφωνα με το Νόμο 2009/1992 (άρθρο 6, §1α)
1
  και το Νόμο  2817/2000

2
. 

Το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων παρέχει επαγγελματική εκπαίδευση μέσω των 

οργανωμένων και άρτια εξοπλισμένων εργαστηρίων που διαθέτει  (Κηπουρικής, 

Κεραμικής, Αυτόνομης Διαβίωσης).   

Εκτός όμως, από τα εργαστηριακά μαθήματα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει και 

μαθήματα γενικής παιδείας προβλεπόμενα από το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών
3
.  

Επιπλέον, δομούνται προγράμματα εξατομικευμένης διδασκαλίας ανάλογα με τις 

ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών / μαθητριών. Λειτουργεί αίθουσα 

γυμναστηρίου εξοπλισμένη με ποικίλα όργανα γυμναστικής, καθώς και εργαστήριο 

πληροφορικής.  

Το σχολείο μας διαθέτει επίσης:  τμήμα κοινωνικής υπηρεσίας, τμήμα 

ψυχολογικής στήριξης, τμήμα λογοθεραπείας, τμήμα νοσηλευτικής υπηρεσίας, τμήμα 

βοηθητικής υποστήριξης. 

Πρωταρχικό στόχο του εκπαιδευτικού μας οργανισμού αποτελεί η δημιουργία 

μιας ανθρώπινης και αξιοπρεπούς κοινωνίας για τα άτομα με αναπηρία, 

συμβάλλοντας καθοριστικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, την 

ισότιμη εξέλιξη, την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των μαθητών /-τριών μας 

και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους
4
. 

                                                 
1
 Φ.Ε.Κ. 18/τ. α’/14.02.1992/ Νόμος Υπ’ Αριθμ. 2009/1992  για το Εθνικό σύστημα επαγγελματικής 

εκπαίδευσης και κατάρτισης και άλλες διατάξεις. 
2
 Φ.Ε.Κ. 78/τ. α’/14.03.2000/ Νόμος Υπ’ Αριθμ. 2817/2000 για την Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις. 
3
 Βλ. Αλεβίζος, 2004. 

4
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σχολική μας μονάδα βλ. επίσης τον ιστότοπο του 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων (http://eeeek.ioa.sch.gr). 
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2. Η Διδασκαλία στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) 

 

Όλα τα μαθήματα στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ), διδάσκονται όπως ορίζεται από το Διαθεματικό Ενιαίο 

Πλαίσιο των Προγραμμάτων Σπουδών τους, καθώς επίσης και από τα Αναλυτικά 

Προγράμματα Σπουδών κάθε επιμέρους γνωστικού αντικειμένου
5
. 

Η εκπαιδευτική διαδικασία δε, αποσκοπεί: 

 στη συντήρηση κάποιων βασικών κατεκτημένων δεξιοτήτων·  

 στην ανάπτυξη της ικανότητας χειρισμού τόσο του προφορικού, όσο και του 

γραπτού λόγου· 

 στη βελτίωση γενικά των γνωστικών και μαθησιακών ικανοτήτων του / της 

κάθε / καθεμιάς μαθητή /-τριας· 

 στην ολόπλευρη ουσιαστικά ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, ανάλογα με το 

νοητικό τους επίπεδο και τις ανάγκες τους· 

 στην ενδυνάμωση της επικοινωνιακής τους ικανότητας και της 

συναισθηματικής τους ανάπτυξης· 

 στην ανάληψη πρωτοβουλιών και υπευθυνοτήτων· 

 στην τόνωση της αυτονομίας, της αυτοεκτίμησης και του ελέγχου τους·  

 στην ενίσχυση της συναισθηματικής τους σταθερότητας και της θετικής 

στάσης τους, μειώνοντας την αποτυχία που πιθανά να έχουν εισπράξει στα 

προηγούμενα σχολικά πλαίσια· και τέλος, 

 στην κοινωνικοποίηση, την κοινωνική προσαρμογή, την ομαλή ενσωμάτωση  

και τη συμμετοχή όλων των μαθητών /-τριών μας στο κοινωνικό γίγνεσθαι. 

Η ύλη που διδάσκεται σε κάθε μάθημα είναι συγκεκριμένη.  Ανανεώνεται 

όμως, διαρκώς  μέσα από την ανίχνευση νέων δυνατοτήτων των μαθητών /-τριών και 

μέσα από την επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, προβληματισμών, 

εμπειριών και βιωμάτων με τους υπόλοιπους συναδέλφους, αλλά και τους γονείς των 

παιδιών και προσαρμόζεται ποσοτικά και ποιοτικά στις ικανότητες και τις ανάγκες 

των μαθητών /-τριών
6
 του κάθε τμήματος.   

Οι θεματικοί άξονες του κάθε μαθήματος είναι καθορισμένοι. Γίνεται όμως, 

διαρκής προσπάθεια να ανανεώνονται, να εμπλουτίζονται και να συνδέονται ανάλογα 

όχι μόνο των ικανοτήτων και των αναγκών του μαθητικού μας δυναμικού, αλλά και 

των αξόνων των άλλων μαθημάτων, με αποτέλεσμα να συνδέονται όλα τα μαθήματα 

και να επιτυγχάνεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η διαθεματική προσέγγιση του κάθε 

θεματικού πεδίου.  Σε κάποιους μάλιστα μαθητές παρέχεται και εξατομικευμένη 

διδασκαλία, προκειμένου να ενισχυθούν μαθησιακά εκεί που αντιμετωπίζουν 

μεγαλύτερες δυσκολίες. 

Επομένως, πέρα από τη θεωρητική γνώση, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην 

παροχή βιωματικής γνώσης, προκειμένου οι μαθητές μας να καταφέρουν να 

εφαρμόσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που κατέκτησαν και κατακτούν στην 

καθημερινή τους ζωή, όπως:  

                                                 
5
 Βλ. Αλεβίζος, 2004. 

6
 Σημειώνεται ότι από αυτό το σημείο στην παρούσα παρουσίαση θα γίνεται χρήση μόνο του 

αρσενικού γένους καθαρά για πρακτικούς λόγους (λόγω της μικρής έκτασης, αλλά και της πιθανότητας 

η συνεχής χρήση των δύο γενών να κουράσει τον αναγνώστη), καθιστώντας παράλληλα σαφή το 

σεβασμό των γραφουσών στην ισοτιμία των δύο φύλων. 
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 η ανάγνωση, κατανόηση και συμπλήρωση αιτήσεων, υπεύθυνων δηλώσεων, 

άρθρων κ.α.· 

 οι επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες, καταστήματα (συνήθως στα πλαίσια 

των σχολικών μας εκδρομών) με σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής 

τους αρχικά, αλλά και της εξοικείωσής τους με τις συναλλαγές που γίνονται 

στον εκάστοτε χώρο·  

 η αναγνώριση και αποκωδικοποίηση βασικών σημάτων, συμβόλων και 

λέξεων που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας·  

 η ανάγνωση, κατανόηση και επεξεργασία αγγελιών, ενημερωτικών /  

διαφημιστικών κειμένων, τουριστικών οδηγών κ.α.· 

 η χρήση του τηλεφωνικού καταλόγου, αλλά και των τηλεφώνων έκτακτης 

ανάγκης κ.α.·  

 η καταλληλότερη χρήση του Ίντερνετ ως πηγής γνώσεων και πληροφοριών· 

 η εκμάθηση χρωμάτων, μουσικής και γενικότερα η ανάπτυξη διαφόρων 

ταλέντων και κλίσεων των μαθητών· 

 η σωστή χρήση των φαρμάκων, η αντιμετώπιση τυχόντων προβλημάτων 

υγείας, η κατανάλωση των καταλληλότερων τροφίμων για κάθε παιδί. 

Η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας λοιπόν, ενισχύεται αρχικά από την 

ομοιογενή κατανομή των μαθητών σε κάθε τάξη (η οποία βέβαια γίνεται με την 

έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς ύστερα από εκπαιδευτική αξιολόγηση), καθώς επίσης 

από την ευελιξία και ποικιλία τόσο της ύλης, όσο και από την εφαρμογή ποικίλων 

εκπαιδευτικών τεχνικών και διαθεματικών ομαδικών εργασιών - δραστηριοτήτων 

μέσα στην τάξη, προσπαθώντας το μάθημα να αποτελεί πέρα από όλα τα άλλα και 

διασκέδαση. 
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3. Η διδασκαλία των τεσσάρων εποχών 

 

 

 

3.1 Συμμετέχοντες /-ουσες  
 

Στο εν λόγω πρόγραμμα συμμετείχαν:  

 δέκα μαθητές /-τριες και πιο συγκεκριμένα έξι κορίτσια και τέσσερα αγόρια 

ηλικίας από δεκαπέντε έως είκοσι δύο ετών από τους /-τις οποίους /-ες τρεις 

κατάγονταν από την Αλβανία.  

 οι γράφουσες – εκπαιδευτικοί: Βέργου Ελευθερία, Καθηγήτρια 

Καλλιτεχνικών· Βλέτσα Παναγιώτα, Καθηγήτρια Πληροφορικής· Ζώτου Αγγελική, 

Φιλόλογος· Μέγα Χάρις, Καθηγήτρια Μουσικής· Τζίμα Αικατερίνη· Σχολική 

Νοσηλεύτρια. 

 

 

 

3.2 Στόχοι του προγράμματος 
 

Επιγραμματικά οι επιμέρους στόχοι που προσπαθήσαμε να εκπληρώσουμε μέσω 

της μαθησιακής διεργασίας ήταν: 

 

 οι μαθητές μας  να  κατανοούν, να προσδιορίζουν και να διαχωρίζουν την 

έννοια του χρόνου (σε εποχές, σε μήνες)· 

 να είναι ικανοί /–ές να συσχετίζουν τις εποχές με τις καιρικές συνθήκες· 

 να μπορούν να επιλέγουν παράλληλα την καταλληλότερη ενδυμασία (ή ακόμη 

και δραστηριότητα) για κάθε εποχή. 

 

 

 

3.3 Παιδαγωγικές μέθοδοι – τεχνικές 

 
Η διαθεματική προσέγγιση των Τεσσάρων Εποχών έγινε μέσω κυρίως των 

παιδαγωγικών πρακτικών: της συνεργατικής διδασκαλίας, του παιχνιδιού ρόλων (και 

της θεατρικής παράστασης) και τέλος, της μεθόδου  «ενυδρείο» (fishbowl), 

αποσκοπώντας παράλληλα να καταφέρουν οι μαθητές μας να συμμετέχουν 

συλλογικά, να αλληλεπιδρούν, να μοιράζονται τις εμπειρίες που  απεκόμισαν από τις 

δραστηριότητες που διεξάγονταν και συνάμα να αξιολογούν τα εκπαιδευτικά 

αποτελέσματα.  

 

Αρχικά αποφασίσαμε μέσω της (συν)διδασκαλίας να μυήσουμε τα παιδιά στο 

θέμα των τεσσάρων εποχών μέσα από τα μαθήματα της Αυτόνομης Διαβίωσης, της 

Γλώσσας, των Καλλιτεχνικών, της Μουσικής και της Πληροφορικής. 

Αναφερθήκαμε πρώτα στο διαχωρισμό του χρόνου, σε εποχές και μήνες, 

επιλέγοντας εικόνες, ασκήσεις (όπως: αντιστοιχίσεις, κρυπτόλεξα, ευανάγνωστα 

κείμενα, σταυρόλεξα κτλ.), ζωγραφίζοντας, παίζοντας παιχνίδια και ψάχνοντας 

πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
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Στη συνέχεια κατηγοριοποιήσαμε τα καιρικά φαινόμενα διαβάζοντας δελτία 

καιρού εφημερίδων, βλέποντας τηλεοπτικά δελτία καιρού και παίζοντας διάφορα 

βιωματικά και διαδραστικά παιχνίδια, παιχνίδια ρόλων και προσομοίωσης.  

Επίσης, ομαδοποιήσαμε τον τρόπο ένδυσης και τις δραστηριότητες που 

μπορούμε να υλοποιήσουμε σε κάθε εποχή του χρόνου, χρησιμοποιώντας ποικιλία 

ρούχων, εικόνων, φωτογραφιών και παίζοντας παιχνίδια.  Αναφερθήκαμε επίσης στα 

συνηθισμένα προβλήματα υγείας που μπορεί να κληθούμε να αντιμετωπίσουμε, 

παρέχοντας στους μαθητές μας τις πιο απλές και εύκολες λύσεις αντιμετώπισης ή 

πρόληψής τους χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνικές, χρησιμοποιώντας συχνά την 

τεχνική του παιχνιδιού ρόλων (αρρώστου – γιατρού, μαμάς – άρρωστου παιδιού κτλ).  
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Αντλώντας υλικό από το διαδίκτυο, χρησιμοποιώντας διάφορα ηλεκτρονικά 

εκπαιδευτικά προγράμματα που υπάρχουν και ποικίλες έντυπες πηγές (εφημερίδες, 

περιοδικά, βιβλία) προσεγγίσαμε το θέμα από διάφορες οπτικές. 

 

 
 

Παίξαμε επίσης ζωγραφίζοντας, κάνοντας χειροτεχνίες, γράφοντας και 

τραγουδώντας στίχους για τους δώδεκα μήνες αντιμετωπίζοντας διαθεματικά τον 

κάθε θεματικό άξονα που αναπτύξαμε. 

 

 

 

 

 

3.3.1 Η θεατρική παράσταση 

 

Για τις ανάγκες μάλιστα του εν λόγω προγράμματός μας κρίναμε γόνιμο να 

συνθέσουμε ένα παραμύθι το οποίο, στη συνέχεια μετατράπηκε σε μουσικο-κινητική 

παράσταση.  Την επιμέλεια της συγγραφής δε του εν λόγω παραμυθιού είχαν κυρίως 

η κυρία Μέγα Χάρις (καθηγήτρια μουσικής) και η κυρία Βέργου Ελευθερία 

(καθηγήτρια καλλιτεχνικών). 

Το παραμύθι μας λοιπόν, ήταν το ακόλουθο:  

 

 

Η γριά μάγισσα που ξανάγινε νέα 

 

Πριν πολλά πολλά χρόνια ξεκίνησε μια παρέα παιδιών για το σχολείο που 

βρισκότανε στην άλλη άκρη του χωριού. Ώρες περπατούσαν, το μονοπάτι ήταν 

ανηφορικό και δύσβατο. Οι κοφτερές πέτρες πλήγωναν τα πόδια τους, είχαν όμως 

συνηθίσει και δεν τα ένοιαζε καθόλου. Θα έφταναν στο μικρό γεφυράκι, θα 

περνούσαν το ποτάμι και χωρίς να το καταλάβουν θα έφταναν στο σχολείο.  

 

Ήταν Φθινόπωρο, τα φύλλα των δέντρων είχαν κιτρινίσει, τα πουλιά άρχισαν 

να μεταναστεύουν, ψάχνοντας για πιο ζεστά μέρη. Τα παιδιά κοιτούσαν γύρω τους τα 
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χρώματα και μύριζαν τα αρώματα της φύσης του φθινοπώρου. Όταν ξαφνικά ένας 

δυνατός αέρας άρχισε να ρίχνει τα φύλλα  των δέντρων. Τα παιδιά στην αρχή  

έδειχναν να το διασκεδάζουν, καθώς έτρεχαν να πιάσουν τα φύλλα που 

στροβιλίζονταν στον αέρα. Σε λίγη ώρα όμως, τα σύννεφα καλύψανε τον ουρανό, 

ώσπου ξέσπασε μια δυνατή βροχή. Τα παιδιά τρομάξανε από τους κεραυνούς και τα 

μπουμπουνητά και άρχισαν να τρέχουν ψάχνοντας μέρος να καλυφθούν. Έπειτα από 

αρκετή ώρα αναζήτησης, είδαν μια πέτρινη καλύβα ανάμεσα στα δέντρα. 

Χωρίς να χάσουν χρόνο έτρεξαν και χτύπησαν την πόρτα. 

- Ανοίξτε μας σας παρακαλούμε. Η βροχή δυναμώνει δεν έχουμε που να πάμε, 

ανοίξτε μας, ανοίξτε μας...  

Με τα πολλά στην πόρτα ξεπρόβαλε μια γριά με μια τεράστια καμπούρα και 

μια κατάμαυρη ελιά στη μύτη. 

Τα παιδιά μόλις την είδαν με δυσκολία συγκράτησαν τα γέλια τους. Η γριά τα 

καλοδέχτηκε τα έβαλε να καθίσουν και τα κέρασε καραμέλες, γλυκά και σουσαμένια 

κουλούρια.  

Αφού φάγανε τα κεράσματα, η γριά προσφέρθηκε να τους διαβάσει ένα 

παραμύθι. Τα παιδιά το δέχτηκαν με μεγάλη χαρά. Η γριά σηκώθηκε έβγαλε από την 

τσέπη της ζακέτας της ένα παλιό σιδερένιο κλειδί και μ’ αυτό ξεκλείδωσε ένα μικρό 

ξύλινο μπαούλο. 

Από μέσα έβγαλε ένα σκονισμένο βιβλίο. Αφού το τίναξε προσεκτικά, το 

άνοιξε κι άρχισε να διαβάζει. Τα λόγια όμως, που έβγαιναν από το στόμα της ήταν 

ακαταλαβίστικα και τα παιδιά την κοιτούσαν με απορία. Μετά από λίγα λεπτά όμως, 

είχαν σωριαστεί στο πάτωμα. Όπως καταλαβαίνετε η γριά ήταν μάγισσα και είχε το 

σκοπό της. Έβαλε λοιπόν γρήγορα το βιβλίο πίσω στο μπαούλο το κλείδωσε καλά και 

έβαλε το κλειδί πίσω στην τσέπη της. Μετά από λίγη ώρα τα παιδιά ξύπνησαν, η 

βροχή είχε σταματήσει και ετοιμάστηκαν να φύγουν. Δεν κατάφεραν όμως, να 

απομακρυνθούν πολύ και μια αόρατη δύναμη τα γύρναγε πίσω στην καλύβα της 

μάγισσας.  

Εκείνη τρίβοντας τα χέρια της από τη χαρά της δεν έχασε χρόνο και τα έστρωσε 

αμέσως στη δουλειά.  

- Εσύ θα μαγειρεύεις κάθε μέρα και διαφορετικό φαγητό. 

- Εσύ θα κουβαλάς ξύλα. 

- Εσύ θα βάζεις τα ξύλα στο τζάκι και θα ανάβεις τη φωτιά. 

- Κι εσύ θα σκουπίζεις κάθε μέρα την καλύβα.  

Αυτά είπε η μάγισσα και ξάπλωσε φαρδιά πλατιά σε μια μεγάλη ξύλινη 

πολυθρόνα απέναντι απ’ το τζάκι. 

 

Ο καιρός περνούσε κι έφτασε ο Χειμώνας. Το χιόνι έπεφτε πυκνό και τα βουνά 

ήταν κατάλευκα πια. Τα παιδιά κουβαλούσαν ξύλα μέσα στο κρύο για να ανάψουν τη 

φωτιά και να μαγειρέψουν για τη μάγισσα. Της σκούπιζαν και της καθάριζαν την 

καλύβα κάθε μέρα κι εκείνη τους πετούσε τα αποφάγια της και ξανάνιωνε από την 

καλή ζωή και την ξεκούραση.     

Κάθε βράδυ τα παιδιά κρυφά από τη μάγισσα κατέστρωναν σχέδια πώς θα της 

πάρουν το κλειδί από την τσέπη για να ανοίξουν το μπαούλο. Περίμεναν πρώτα να 

κοιμηθεί... μα κάθε φορά τα έπαιρνε χαμπάρι και τους έβαζε όλο και πιο βαριές 

δουλειές. 

 

Όταν ήρθε η Άνοιξη ανθίσανε τα λουλούδια, τα δέντρα πρασίνισαν και τα 

πουλιά επέστρεψαν. Η γριά μάγισσα από την πολύ ξεκούραση γινότανε όλο και πιο 

νέα. Τα παιδιά ήταν πολύ δυστυχισμένα τόσο καιρό μακριά από τα σπίτια τους, 
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έπρεπε οπωσδήποτε να κλέψουν το βιβλίο με τα μαγικά λόγια. Από την άλλη η 

μάγισσα δεν ανησυχούσε καθόλου.  

- Τώρα που είναι άνοιξη και τα δέντρα γέμισαν καρπούς θα τους μαζεύετε, θα 

ποτίζετε τα λουλούδια κάθε μέρα και θα σκουπίζετε την αυλή. Όλα αυτά θα 

τα κάνετε με χαμόγελο. Και μη δω κανένα μουτρωμένο γιατί… αλίμονο του.  

Έλεγε η μάγισσα κι έλαμπε από την κακία της. 

Τα παιδιά μαζεύανε τους καρπούς των δέντρων, ποτίζανε τα λουλούδια και 

σκουπίζανε εκτός από την καλύβα και την αυλή. 

 

Κι έτσι κουρασμένα και ταλαιπωρημένα τα βρήκε το Καλοκαίρι. Ο ήλιος 

γινότανε όλο και πιο καυτός, η ζέστη ήταν αφόρητη. 

Ένα πρωί η μάγισσα ξύπνησε και βγήκε στην αυλή όπου εκεί τα παιδιά πότιζαν 

τα λουλούδια, μάζευαν ροδάκινα από τις ροδακινιές και σκούπιζαν. Όταν την είδαν 

έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Δεν ήταν πια γριά, άσχημη με καμπούρα άλλα νέα, 

πολύ νέα. Η μάγισσα είχε πετύχει τον σκοπό της, μπήκε ξανά στο σπίτι, πέταξε τη 

ζακέτα της και φόρεσε το καπέλο της. Επιτέλους, θα πήγαινε στη θάλασσα για 

μπάνιο. 

Τα παιδιά όταν την είδαν να απομακρύνεται μπήκαν στην καλύβα πήραν το 

κλειδί από την τσέπη της ζακέτας της μάγισσας, άνοιξαν το μπαούλο και το 

μεγαλύτερο παιδί διάβασε τα μαγικά  λόγια.  

Τα μάγια λύθηκαν και τα παιδιά ήταν ελεύθερα να γυρίσουν σπίτια τους. Όσο 

για τη μάγισσα, ξανάγινε γριά και περιμένει κάποια παιδιά να της χτυπήσουν την 

πόρτα. Γι’ αυτό αν ποτέ βρεθείτε κατά ‘κει, τρέξτε μακριά από την καλύβα της...  

 

 

 

 

3.3.2 Ανοιχτή συζήτηση «ενυδρείο» (Fishbowl) 

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είχε διάρκεια 60 με 90 λεπτά (με τακτά 

διαλλείματα ανά μισή περίπου ώρα) (Gorski, 2010). 

Στόχο της εν λόγω τεχνικής αποτελούσε να καταφέρουμε όλοι οι 

συμμετέχοντες να μοιρασθούμε τις εμπειρίες που είχαμε αποκομίσει από τις 

δραστηριότητες που είχαν διεξαχθεί (διδασκαλία για τις τέσσερις εποχές, θεατρική 

παράσταση, μουσικοκινητικά παιχνίδια κ.α.). Μια ανοιχτή συζήτηση «ενυδρείο» 

δίνει όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς, αλλά και σε όλους τους συμμετέχοντες (στη 

συγκεκριμένη περίπτωση τους μαθητές της σχολικής μας μονάδας) την ευκαιρία να 

ακούσουν και να μοιρασθούν τις εμπειρίες τους, τις ιδέες τους, λειτουργώντας 

ουσιαστικά ανατροφοδοτικά, δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να συμμετέχουν 

ενεργά στο διάλογο και να επεξεργάζονται από κοινού με τους εκπαιδευτικούς τις 

πληροφορίες ή γνώσεις τους, όντας ίσοι καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

διαδικασίας (Eitington, 1996). 

Σαφέστατα όμως απαιτούνταν από την πλευρά μας και η κατάλληλη 

προετοιμασία
7
. Τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη δραστηριότητα αυτή 

αποτελούσαν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες (δηλαδή οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί).  

                                                 
7
 Αναλυτικότερα δε, σχετικά με την ανοιχτή συζήτηση «ενυδρείο» (fishbowl) βλ. Eitington, 1996:67-

70  και Gorski, 2010. 
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Συνήθως επιλέγονταν έξι ή οκτώ μαθητές, οι οποίοι αποτελούσαν την καταλληλότερη 

ομάδα «ενυδρείο».  

Αρχικά προσπαθούσαμε να βρούμε τους μαθητές που θεωρούσαμε πρόσφορο 

να συμμετάσχουν. Επιλέξαμε μαθητές που βρίσκονται σε συγκεκριμένο μορφωτικό 

επίπεδο και νοητικό δυναμικό (το τελικό δείγμα – ομάδα στόχο αποτελούσαν 3 ή 4 

μαθητές που θα αποτελούσαν την αρχική ομάδα του «ενυδρείο» και 3 ή 4 που 

αποτελούσαν τους συμμετέχοντες «παρατηρητές»).  

Αφού γινόταν η επιλογή ζητούσαμε από τους μαθητές να καθίσουν σε έναν 

κύκλο στη μέση της τάξης και οι υπόλοιποι, οι συμμετέχοντες «παρατηρητές», να 

καθίσουν σε ένα μεγαλύτερο κύκλο γύρω από τους μαθητές του «ενυδρείου». 

 

 
 

 

 

Τα ακόλουθα βήματα καθόριζαν στην ουσία τους κανόνες της δραστηριότητας 

όσων συμμετείχαν στη συζήτηση «ενυδρείο». 

 Ένας σημαντικός κανόνας ήταν η καθοδήγηση της συμμετοχής των 

«παρατηρητών». Κατά τη διάρκεια του «ενυδρείου», οι παρατηρητές δεν 

επιτρέπονταν να μιλήσουν.  Οι παρατηρητές στην ουσία όφειλαν να 

παρακολουθήσουν και να μάθουν από τους συζητητές του «ενυδρείου».  Σημειώνεται 

ότι οι παρατηρητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για διάφορα ζητήματα που 

προέκυπταν μέσα από το διάλογο των συμμετεχόντων. 

 Στοχεύαμε εάν ήταν εφικτό, να ορίσουμε έναν συντονιστή από τους μαθητές 

του «ενυδρείου». Ωστόσο, στην πορεία αντιληφθήκαμε ότι αυτό δεν ήταν δυνατό 

εξαιτίας της φύσης της σχολικής μας μονάδας.  Γνωρίζαμε και επιβεβαιωθήκαμε ότι 

θα προέκυπταν πολλά προβλήματα αν επιλέγαμε έναν μαθητή ως συντονιστή, γιατί οι 

μαθητές μας δεν ήταν εφικτό να καθοδηγηθούν από ένα συμμαθητή τους, καθώς 

άλλα παιδιά ζήλευαν, άλλα δε σέβονταν κι άλλα δεν κατανοούσαν το ρόλο του 

συντονιστή.  Έτσι, ορίστηκε ως συντονιστής μια από τις εκπαιδευτικούς της ομάδας 

μας.  Ευθύνη της ήταν να θέτει τις ερωτήσεις, να διευκολύνει τη συζήτηση και να 

καταφέρνει να έχει ο καθένας την ευκαιρία να μιλήσει.  

 Τα θέματα που συζητούσαμε ήταν κάποια, από αυτά που είχαμε διδάξει στους 

μαθητές μας που συμμετείχαν σε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και κάποια 
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που προέκυπταν στην πορεία της συζήτησης «ενυδρείο».  Κατά το μεγαλύτερο μέρος 

της διαδικασίας  οι συμμετέχοντες του «ενυδρείου» όφειλαν να έχουν την ευκαιρία να 

μιλήσουν για κάποια από τα παρακάτω θέματα που θεωρήσαμε ότι ήταν και τα πιο 

σημαντικά, όπως:  

 Πόσες και ποιες είναι οι εποχές; 

 Πόσοι και ποιοι είναι οι δώδεκα μήνες; 

 Ποια είναι τα καιρικά φαινόμενα σε κάθε εποχή; 

 Τι ρούχα φοράμε σε κάθε εποχή; 

 Ποιοι οι «κίνδυνοι» κάθε εποχής (ιώσεις, κρυώματα, τσίμπημα από κάποιο 

έντομο, ατυχήματα κ.τ.λ.) και πώς τους αντιμετωπίζουμε; 

 Ποια εποχή μας αρέσει περισσότερο και γιατί; 

 

 

Επίσης, μεριμνήσαμε να συνδυάσουμε πρότερες γνώσεις των μαθητών μας, 

θέτοντάς τους ερωτήσεις, όπως: 

 Θυμάστε κάποιο περιστατικό που να συνέβη στο σχολείο μας σε κάθεμια από 

τις τέσσερις εποχές, παραδείγματος χάρη:  

Το Σεπτέμβριο που άρχισε το σχολείο και ήρθαν νέοι μαθητές και καθηγητές, 

πώς αισθανθήκατε; 

Τον Οκτώβριο διεξήχθη η γιορτή για την 28
η
 Οκτωβρίου.  Τι θυμάστε από 

εκείνη τη γιορτή; 

Και αντίστοιχα για τη γιορτή: 

 του Πολυτεχνείου το Νοέμβριο·  

 των Χριστουγέννων (υπενθυμίζοντας το bazaar, τις κατασκευές και τα 

δημιουργήματά  τους)· 

 της Τσικνοπέμπτης και γενικά για την αποκριάτικη γιορτή που είχε διεξαχθεί 

στο σχολείο μας, τις δραστηριότητες που υλοποιήσαμε, το γλέντι, το χορό και 

όλα όσα συνέβησαν εκείνη τη μέρα· 

 της 25
ης

 Μαρτίου· 

 του Πάσχα (συμπεριλαμβάνοντας συζητήσεις σχετικές με το bazaar που 

διοργανώσαμε, την κατασκευή χειροποίητων λαμπάδων κτλ.).  

 

Ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία της θεατρικής παράστασης, ώστε να 

επιτυγχάνεται η εμπέδωση των πληροφοριών και ένας παραλληλισμός με την 

πραγματικότητα, παραδείγματος χάρη: 

 Τι κάνει η γριά μάγισσα, τα παιδιά, τα δέντρα, τα πουλιά, όλοι όσοι 

συμμετέχουν σε κάθε εποχή; 

 Τι σας άρεσε και τι όχι στην ιστορία; 

 Αν μπορούσατε τι θα αλλάζατε στην ιστορία; 

 Υπάρχουν μάγισσες στην εποχή μας; 

 Σας άρεσε η θεατρική παράσταση που ετοιμάσαμε και γιατί;  

 Θα προτιμούσατε να παίξετε κάποιον άλλο ρόλο;  Ποιον και γιατί;  

 Πώς σας φάνηκαν τα τραγουδάκια για τους μήνες;  Ποιο σας άρεσε 

περισσότερο και γιατί; 

 Συνεχώς προσπαθούσαμε να επιτύχουμε να συμμετέχουν όλοι κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης «ενυδρείου», να έχουν την ευκαιρία να μιλήσουν και να 

εκφράσουν κάθε τους σκέψη, έχοντας καθορίσει ότι κάθε 10 περίπου λεπτά θα 

ζητάμε από κάποιο μέλος από τους παρατηρητές να καθίσει στην κενή καρέκλα, 

(κυρίως όταν κάποιος είχε πολλή ώρα να εκφράσει κάποια άποψη ή φαινόταν ότι είχε 
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κουραστεί ή όταν κάποιο άλλο μέλος από τους παρατηρητές έδειχνε ενδιαφέρον και 

προθυμία να εκφράσει τη δική του άποψη).  Έτσι, δημιουργούνταν άρτιες και 

ενδιαφέρουσες μικρές ομάδες συζήτησης. 

  Στο τέλος, η συντονίστρια εξέφρασε κάποιες ερωτήσεις για να 

διερευνήσουμε ποια ήταν τα αποτελέσματα αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας: 

Προς τους μαθητές του «ενυδρείου»:  

 Πώς νιώσατε που μοιραστήκατε τις εμπειρίες σας, τα συναισθήματά σας για 

όσα συζητήσαμε; 

 Σας επηρέασε το γεγονός ότι κάποιοι άλλοι (εκπαιδευτικοί και συμμαθητές) 

άκουγαν όσα συζητούσατε;  

 Συνήθως έχετε ευκαιρίες να μοιράζεσθε τις απόψεις σας για διάφορα θέματα; 

 Πώς σας φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία;   

 

Προς τους παρατηρητές του «ενυδρείου»:  

 Ήταν δύσκολο που δεν συμμετείχατε καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας; 

Γιατί; 

 Ακούσατε κάτι από τη συζήτηση «ενυδρείο» που σας εξέπληξε; 

 Είπατε όλα όσα (ή δεν είπατε κάτι που) θέλατε; Γιατί; 

 Πώς σας φάνηκε όλη αυτή η διαδικασία; 

 

Και τέλος, για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, ζητούσαμε την άποψη όλων 

(δίνοντας σε όλα τα μέλη της ομάδας την ευκαιρία να μιλήσουν) σχετικά με το τι 

απεκόμισαν  από αυτήν την εμπειρία και αν θα ήθελαν να την επαναλάβουμε. 

 

 Μελετήσαμε τις σημειώσεις της συντονίστριας, οι οποίες ήταν πολύ σύντομες 

και σαφείς για να ολοκληρώσουμε και το στάδιο της ανατροφοδότησης και 

αξιολόγησης του προγράμματος. 

Η δραστηριότητα αυτή κύλισε ομαλά. Ήταν όλη η εκπαιδευτική ομάδα μας 

παρούσα, οι κανόνες ήταν ρητοί και κατανοητοί, οι μαθητές μας πρόθυμοι κι έστω κι 

αν υπήρξαν κάποια προβλήματα (αναμενόμενα, καθώς κάποιες φορές δεν 

καταφέραμε να συγκρατήσουμε τις φωνές των παιδιών που αποτελούσαν στοιχείο 

ενθουσιασμού και ταυτόχρονα τρόπο έκφρασης), εγκαίρως αντιμετωπίστηκαν.   

Προσπαθήσαμε δε, από την αρχή να γίνει κατανοητό σε όσους συμμετείχαν ότι 

όλοι ήμασταν ίσοι, τόσο οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι μαθητές και ότι μπορούμε να 

εκφραστούμε ελεύθερα για όλα τα θέματα που συζητάμε.  

Το ιδανικό ήταν τελικά ότι και εμείς, οι εκπαιδευτικοί αλλά και τα παιδιά 

μάθαμε πολλά από αυτήν τη διαδικασία, αξιολογήσαμε τα αποτελέσματά της και 

ενθουσιαστήκαμε με την απήχηση αλλά και την επίδραση που είχε σε όλους μας.  

 

 

 

Συμπερασματικά καταλήξαμε ότι η συμμετοχή, αλληλεπίδραση, η χρήση ποικίλων 

μεθόδων και τεχνικών διδασκαλίας και γενικότερα η συνδιδασκαλία αποτελούν τους 

καλύτερους τρόπους μάθησης, εμπέδωσης της γνώσης και συνάμα ενίσχυσης των 

δεξιοτήτων όχι μόνο των μαθητών, αλλά όλων μας. 
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