
Κιούπη Βασιλική  Υπεύθυνη ΠΕ Πειραιά 

Αποτυπώνουμε τα στοιχεία του χώρου αστικού πρασίνου και 
μαθαίνουμε για την ιστορία του! 

 

Περιγραφή της πορείας εργασίας 

Δραστηριότητα 1: Αποτύπωση χώρου 

Επιλέγουμε μαζί με τους μαθητές τον χώρο αστικού πρασίνου που μας ενδιαφέρει. Οι 
μαθητές θα έχουν τις προτάσεις τους για την περιοχή τους από τη στιγμή που τους έχουμε 
ζητήσει να ανακαλύψουν τέτοιους χώρους στην περιοχή τους. Μετά την επιλογή 
αναλαμβάνουμε δράση, ζητάμε από τους μαθητές να φωτογραφήσουν το χώρο και να 
φτιάξουν μια παρουσίαση με τις φωτογραφίες τους ώστε να μιλήσουν για αυτόν. Στη 
συνέχεια μπορούμε να τυπώσουμε είτε τις φωτογραφίες των μαθητών, είτε εικόνες του 
χώρου από το Google Earth (εστιάζουμε στην περιοχή που μας ενδιαφέρει και κάνουμε κλικ 
στο εικονίδιο που υποδεικνύεται με το βέλος          για να αποθηκεύσουμε τη 
φωτογραφία την οποία στη συνέχεια τυπώνουμε. Πάλι με τη 
βοήθεια μια διαφάνειας επιδιασκοπίου τυπώνουμε         το αρχείο Πλέγμα μεγάλο.doc και 
ζητάμε από τους μαθητές να το τοποθετήσουν πάνω στην εικόνα του χώρου πρασίνου. 
Αποτυπώνουν με διαφορετικό χρώμα μαρκαδόρου τα διαφορετικά στοιχεία του χώρου 
(βλάστηση, ανοικτοί χώροι, παιδική χαρά, γυμνό έδαφος, τσιμέντο κλπ.) χρωματίζοντας το 
περίγραμμά τους. Μπορούν αν θέλουν να υπολογίσουν την έκταση που καταλαμβάνουν τα 
διαφορετικά στοιχεία του χώρου μετρώντας τα τετράγωνα που καλύπτουν για έχουν μια 
εκτίμηση της επιφάνειας του χώρου. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά με τα χαρακτηριστικά 
του χώρου που αποτυπώθηκαν και γίνονται προτάσεις από τους μαθητές για το τι θα 
ήθελαν να είναι διαφορετικό στο χώρο τους. Μπορούμε να τους ενθαρρύνουμε να 
ζωγραφίσουν πάνω στην εικόνα τους πως θα ήθελαν να μεταμορφωθεί ο χώρος αυτός (τα 
θα ήθελαν να αφαιρεθεί και τι να προστεθεί για παράδειγμα).  

Δραστηριότητα 2: Καταγραφή της ιστορίας του χώρου 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες ασχολούνται με την καταγραφή της ιστορίας του χώρου 
τους. Η μια ομάδα μαθητών κάνει αναζήτηση στο internet, παλιές εφημερίδες, περιοδικά 
για πληροφορίες σχετικά με το πώς ήταν η περιοχή στο παρελθόν και πως έχει αλλάξει η 
χρήση της με το πέρασμα του χρόνου. Η δεύτερη ομάδα μαθητών παίρνει συνεντεύξεις από 
κατοίκους της περιοχής για να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί για τη περιοχή 
αυτή (π.χ. εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, ιστορικά γεγονότα που να σχετίζονται με 
αυτή, τι σημαίνει για τους κατοίκους κλπ). Η τρίτη ομάδα επικοινωνεί με το δήμο για να 
μάθει μέσα από τα αρχεία που διαθέτει για την πορεία της περιοχής στο χρόνο (πότε 
δημιουργήθηκε, σε ποιόν άνηκε στο παρελθόν, τι επιδράσεις έχει δεχτεί, ποιος τη 
διαχειρίζεται κλπ.) 

Όλο το υλικό συγκεντρώνεται στο σχολείο στο χώρο που γίνονται οι συναντήσεις της 
ομάδας και αναρτάται σε κάποιον πίνακα για να είναι εμφανές σε όλα τα μέλη της ομάδας.  
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Μπορεί να φτιαχτεί μια χρονοσειρά με την πορεία του χώρου είτε σε χαρτόνι με 
φωτογραφίες, είτε χρησιμοποιώντας το λογισμικό ChronoZoom 
(http://research.microsoft.com/en-us/projects/chronozoom/), είτε με κάποιον άλλο τρόπο 
της επιλογής σας. 

Η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα ευρήματά της και στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση γύρω 
από τους εξής άξονες: 

1. Πως έμοιαζε η περιοχή στο παρελθόν και ποια ήταν η χρήση της;  

2. Συγκρίνουμε με τη σημερινή εικόνα για να εντοπίσουμε ομοιότητες και διαφορές.  

3. Ποια ιστορικά ή άλλα σημαντικά στοιχεία συγκεντρώσαμε για την περιοχή αυτή;  

4. Πως προτιμούμε την περιοχή αυτή;  

5. Όπως είναι σήμερα, όπως ήταν στο παρελθόν ή θα προτείναμε κάτι για το μέλλον; 

 


