
ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ 
Βιωματικό Πρόγραμμα γνωριμίας με τη Φύση, την Οικολογία και τη Σχέση μας μαζί τους 

 

ΤΙ είναι1 

Το πρόγραμμα αυτό είναι ένα ευέλικτο πλαίσιο εργασίας που οι βασικές του Αρχές (αφετηρία, 
φιλοσοφία, στόχοι και μέσα) περιγράφονται στη συνημμένη πολυσέλιδη παρουσίαση. Το περιεχόμενό 
του σχετίζεται με τα επιστημονικά πεδία 1. οικολογία (βιωματική προσέγγιση της φύσης), 2. 
καλλιτεχνικά (εργαστήριο θεάτρου και έκφραση) και 3. κοινωνική και πολιτική αγωγή (τρόπος να 
συσχετίζεσαι με σεβασμό). Εστιάζει στην ψυχοκοινωνική διάσταση της αλληλεπίδρασης με το 
περιβάλλον και της επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων (συναισθηματικές, κοινωνικές και 
διαπροσωπικές δεξιότητες επικοινωνίας) και έτσι, ανήκει στην ομπρέλα των παρεμβάσεων Αγωγής 
Υγείας.  
 

ΠΩΣ είναι και ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους από 8 έως 15 ετών, μαθητές και μαθήτριες της 
Γενικής Αγωγής. 
Οι δραστηριότητες επιλέγονται μαζί με τους εκπαιδευτικούς που συνοδεύουν τους μαθητές.τριες και 
συμμετέχουν στο Πρόγραμμα2. Υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν από μία ως τρεις 
δραστηριότητες, ανάλογα με την εποχή (δυνατότητα συμμετοχής στη συγκομιδή), τον καιρό (υπαίθριες 
δραστηριότητες), την ηλικία, τον αριθμό των μαθητών.τριών και τη συνολική διάρκεια της εκδρομής.  
Η εκδρομή «στην Αλάνα της Φύσης» που προτείνουμε περιλαμβάνει μια διδακτική ώρα προετοιμασίας 
– συνεργασίας - συνδιαμόρφωσης με τη σχολική μονάδα: πληροφορίες για το τι γνωρίζουν ήδη τα 
παιδιά και το πού θεωρούν οι εκπαιδευτικοί ότι χρειάζεται να εστιάσουμε. Στη συνέχεια, η ίδια η 
εκδρομή απευθύνεται σε δεκαπέντε (ελάχιστο όριο) ως τριάντα (ανώτατο όριο) μαθητές.τριες, διαρκεί 

τρεις ώρες (τέσσερεις διδακτικές) και διεξάγεται στο συνεργαζόμενο χώρο του Αγρού, με 
δραστηριότητες που ανάλογα το στόχο (που θέτουμε με τους εκπαιδευτικούς) και την εποχή (που 
επιδρά στην επιλογή δραστηριοτήτων), είναι: 
1. «δράση στο χωράφι», +/- μιάμιση ώρα (επιλέγουμε μία) 
 - φυσικά παρασκευάσματα του Αγρού: παρασκευή ψωμιού 
 - φυσικά παρασκευάσματα του Αγρού: παρασκευή σαπουνιού 
 - συγκομιδή βοτάνων και εποχιακών φυτών 
 - μεταποίηση (σάλτσες, μαρμελάδες, τυρόψωμο κλπ.) 
 - τυροκομείο (μυζήθρα) 
 - σπορείο (σπορά ή μεταφύτευση από το φυτώριο) 
 * οι μαθητές.τριες παίρνουν μαζί τους το προϊόν της παρασκευής-μεταποίησης (ανάλογα τη 
δραστηριότητα παίρνουν μαζί τους ένα ψωμάκι, ένα σαπούνι, ένα φιντανάκι ή μια σάλτσα κλπ.) 

2. «γνωριμία με τον Αγρό», +/- μισή ώρα 
- επίσκεψη στο μποστάνι (εποχιακά λαχανικά) και στον κήπο με τα βότανα, γνωριμία με τις ιδιότητες 
και τις χρήσεις των βοτάνων και γνωριμία με τα ζώα του Αγρού (αιγοπρόβατα). Έμφαση δίνεται στην 
αξία της φυσικής κυκλικής παραγωγής και στην αυτάρκεια, με συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής 

στον Αγρό (σπορείο και συλλογή σπόρων κάθε χρόνο, ανταλλαγή και χάρισμα φυσικών σπόρων, 
προστασία από ασθένειες και έντομα με δημιουργία μικροκλίματος και με χρήση των φυσικών εχθρών, 
καταλληλότητα εδάφους και φροντίδα γονιμότητας της γης, επιλογή συμπληρωματικών φυτών 
γειτνίασης, κάλυψη του εδάφους που εξαφανίζει τα αγριόχορτα και εμπλουτίζει το έδαφος κ.ά.). 
3. «θέατρο και παιγνίδια για την οικολογία», +/- μία ώρα 
 - στο τρίτο μέρος, στόχος είναι η πρώτη δραστηριότητα και οι πληροφορίες που δόθηκαν στο 
δεύτερο μέρος να αποτελέσουν έναυσμα για μια βιωματική δράση που θα διευκολύνει την κατανόησή 
τους. Με τεχνικές θεατρικού παιγνιδιού (για ηλικίες από 8 ως και 12 ετών) ή Θέατρου Εικόνας (από 12 
ετών), αποτυπώνουμε τις έννοιες, παίζουμε και συνεργαζόμαστε (περιγραφή υπάρχει στην αρχική 

                                                 
1 δεν υπάρχει προς το παρόν έντυπο ή άλλο υλικό να διανέμεται στους εκπαιδευτικούς ή στους μαθητές.τριες - βασιζόμαστε στην 
αναφερόμενη βιβλιογραφία. Στο τέλος αυτής της παρουσίασης υπάρχει το μικρό διαφημιστικό μιας προηγούμενης δράσης μας 
2 τα προγράμματα γίνονται παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού για την εκδρομή 



παρουσίαση). Το δεύτερο μέρος «κλείνει» την εκδρομή δίνοντας τη βιωματική προσέγγιση των εννοιών 
- ενώ στο πρώτο μέρος υπάρχει βιωματική προσέγγιση μέσω των δράσεων: για παράδειγμα, ενώ στο 
πρώτο μέρος μπορεί να παρασκευάσουμε ψωμί, στο δεύτερο μέρος θα εστιάσουμε στο τι είναι το ψωμί 
στο κοινό τραπέζι (της οικογένειας, των φίλων κλπ.), πώς μοιραζόμαστε το ψωμί κλπ. Σχετική 
βιβλιογραφία (για το Θέατρο του Καταπιεσμένου, την Οικολογία του Νου, την Κριτική Παιδαγωγική 
και το Ρόλο του Πλαισίου) βρίσκεται στην αναλυτική περιγραφή.  
 
 - η εκδρομή είναι τρίωρη (ενδεικτικά, 9.30πμ – 12.30μμ) 
 - η παρουσία υπεύθυνου εκπαιδευτικού της τάξης είναι υποχρεωτική 
 - το κόστος ανά μαθητή.τρια είναι 5 ευρώ 

- απευθύνεται σε παιδιά από 8 έως 15 ετών 
- συνολικός αριθμός μαθητών.τριων: από δεκαπέντε ως τριάντα 

 

ΠΟΥ είναι και ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ 

Οι δραστηριότητες που προτείνονται διεξάγονται στο χώρο του Αγρού, ένα μικρό αγρόκτημα εννέα 
στρεμμάτων στο Ακρωτήρι Χανίων (6χιλ. από την πόλη) με ελαιώνα, μποστάνι, βοτανόκηπο και ντόπια 
αιγοπρόβατα.  Εδώ και πέντε χρόνια, η ομάδα που τον διαχειρίζεται έχει στοχεύσει στην κυκλική 
παραγωγή, δηλαδή στην αυτάρκεια που προκύπτει από την οργάνωση επανάχρησης και ανακύκλωσης 
της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Επιπροσθέτως, όλα παράγονται με φυσικό τρόπο 
(χωρίς τη χρήση χημικών ή και βιολογικών βελτιωτικών): οι σπόροι προέρχονται από βιβλιοθήκες 
σπόρων, συλλέγονται κάθε χρόνο και ετοιμάζονται σε φυτώρια για την επόμενη  σπορά, ενώ η 

αποφυγή δημιουργίας ασθενειών και η διαφύλαξη της διατροφικής ποιότητας των προϊόντων 
επιτυγχάνεται με την οργάνωση όλης της παραγωγής (αγροτικής και κτηνοτροφικής) πάνω στις αρχές 
της φυσικής καλλιέργειας3. Έτσι, ακόμα και για τα προϊόντα μεταποίησης (τυρόψωμο, σάλτσες, 
σαπούνια κλπ.), εκτός από τα υλικά που παράγονται στον Αγρό (τα φυτικά προϊόντα - φρούτα, λάδι, 

βότανα και λαχανικά, ή τα ζωικής προέλευσης όπως τα τυροκομικά), χρησιμοποιούνται 
συμπληρωματικά υλικά (αλεύρι, αιθέρια έλαια κλπ.) προερχόμενα από αντίστοιχες διαδικασίες 
παραγωγής. 
Ο χώρος είναι φιλόξενος και οι δραστηριότητες μεταποίησης γίνονται στην κουζίνα (εσωτερικός χώρος 

με πάγκους  εργασίας, φούρνο κλπ. κοντά στην είσοδο), ενώ οι βιωματικές δραστηριότητες θεάτρου 
γίνονται σε ένα φυσικό ξέφωτο με ξύλινα παγκάκια. Ο χώρος διαθέτει επίσης φυσική τουαλέτα, 
χτισμένη με φυσική δόμηση. Τα ζώα βρίσκονται στην άκρη του Αγρού και είναι περιφραγμένα. 

- δεν υπάρχει κατάλληλη προσβασιμότητα για ΑμεΑ 
- καθώς ο χώρος του Αγρού είναι κυρίως εξωτερικός, οι εκδρομές πραγματοποιούνται 

εφόσον ο καιρός το επιτρέπει.  
 
Επικοινωνία: 
- Αλεξάνδρα Περιστεράκη4 (πρόεδρος και επιστημονικά υπεύθυνη για τα Προγράμματα του Χαρούπι 
Κοιν.Σ.Επ. – υπεύθυνη για τα εργαστήρια θεάτρου): τηλ. 6977074764, e-mail: 
alexperisteraki@yahoo.com 
- Γιώργος Τσιτσίας-Γεωργαντάς5  (υπεύθυνος για τα προγράμματα στον Αγρό, συνδιαχειριστής του 
Αγρού και γραμματέας του Χαρούπι Κοιν.Σ.Επ.), τηλ. 6945905337, e-mail: gtsits11@gmail.com 

                                                 
3 φιλοσοφία και τεχνικές εμπνευσμένες από τον Ιάπωνα Φυτοπαθολόγο Masanobu Fukuoka – γνωστές στην Ελλάδα από τον Παναγιώτη 
Μανίκα. 
4 αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα υπάρχει συνημμένο στην παρουσίαση του Προγράμματος 
5 ο Γιώργος Τσιτσίας-Γεωργαντάς είναι απόφοιτος Τ.Ε.Ι. πληροφορικής στη Λαμία, αλλά μονάχα ελάχιστα δούλεψε πάνω στο αντικείμενο 
αυτό. Εδώ και εφτά χρόνια ζει μόνιμα στην Κρήτη, καλλιεργεί λαχανόκηπους με τρόπους οικολογικούς και δραστηριοποιείται στον τομέα της 
φυσικής μεταποίησης της τροφής. Η δημιουργία σπορείου, τα αρωματικά και τα θεραπευτικά βότανα και τα σκευάσματά τους επίσης 
καταλαμβάνουν μέρος του χρόνου του. Μέσα από πειραματισμούς προσπαθεί να πετύχει όσο το δυνατό μια ισορροπία σχετικά με τη μείωση 
κατά το δυνατό της χειρωνακτικής εργασίας που χρειάζεται η αγροτική και κτηνοτροφική παραγωγή  και τις δυνατότητες ανατροφοδότησης 
που προσφέρει η γη, αν δουλευτεί με τρόπο συνετό. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια αγροτικής και κτηνοτροφικής οικολογικής, βιολογικής 
και φυσικής παραγωγής. Η συμμετοχή του στο Χαρούπι Κοιν.Σ.Επ. και η συμβολή του στα σχολικά προγράμματα (Θεματική Εβδομάδα 2016-
2017 και Αλάνα της Φύσης 2017-2018) βασίζονται στην πρόθεσή του, οι δυνατότητες που ανοίγονται πλέον υπό το πρίσμα της οικολογίας 
πάνω στον πρωτογενή τομέα (κι όχι μόνο), να μοιράζονται στους μαθητές.τριες, μέσα από την εμπειρία του. 

 


