ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
πρόβα εργαστηρίου αγωγής υγείας
αφιερώνεται
στους µαθητές και εκπαιδευτικούς
που αξιώθηκαν
να συναντηθούν
την ίδια στιγµή
στην ίδια σχολική αίθουσα

Η δηµιουργία του παρόντος υλικού έγινε στο πλαίσιο της ενέργειας
2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλο:
"προγράµµατα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέµατα αγωγής υγείας"
του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
µε φορέα υλοποίησης το ΕΘΝΙΚΟ Ι∆ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Εάν έχετε σχόλια ή προτάσεις για αυτήν την εργασία, σας παρακαλούµε να
επικοινωνήσετε µε τους:
1.
Κωνσταντίνο Κιουρτσή, υπεύθυνο αγωγής υγείας της ∆ιεύθυνσης
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Πέλλας
• ταχυδροµική διεύθυνση: ∆/νση ∆/θµιας Εκπ/σης Νοµού Πέλλας
Εγνατία 91 - 582 00 Έδεσσα
• ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση: agyg@dide.pel.sch.gr
• τηλέφωνο: 2381027875
• fax: 2381026414
2.

Έλενα Μίντση, τηλέφωνο 2381020170
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ΤΙΤΛΟΣ:

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ
πρόβα εργαστηρίου αγωγής υγείας

ΕΚ∆ΟΣΗ:
 ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ
ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ (προγράµµατα αγωγής υγείας)
 1ο ΤΕΕ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ: 1000
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΑ: ΕΛΕΝΑ ΜΙΝΤΣΗ – ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ (ΜΑ: Drama in Education)
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ-ΕΞΩΦΥΛΛΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ: ΕΛΕΝΑ ΜΙΝΤΣΗ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙ:
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ,
∆ΑΛΑΚΜΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ, ΣΚΟΥΠΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ,
ΣΑΒΒΑΝΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΣΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ, ∆ΟΥ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ,
ΜΑΖΓΑΛΤΖΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ, ΙΘΚΙΕΡ∆Ο ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΚΙΝΑ,
ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ, ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ,
ΓΚΟΥΝΖΟΥ∆Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ, ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ,
ΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, ΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ,
ΚΥΡΛΗ - ΧΛΗ ΑΝΝΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΗΛΙΑΝΑ,
ΒΛΑΪΚΟΥ∆Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ, ΜΥΛΟΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ,
ΤΣΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ,
ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ, ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ, ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΟΥ ΧΡΥΣΗ,
ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Σ. ΒΑΓΟΥΡ∆ΗΣ ΑΒΕΕ – Ε∆ΕΣΣΑ
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ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ
•

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.
ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΑΙΩΝΑ
01 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΙΟΥΡΤΣΗΣ
∆/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/ΣΗ Ν. ΠΕΛΛΑΣ
02 ∆ΑΛΑΚΜΑΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
1ο ΤΕΕ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
03 ∆ΟΥ∆Η ΚΥΡΙΑΚΗ
ΕΝ ΛΥΚΕΙΟ ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ
04 ΣΙΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
05 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
06 ΜΑΖΓΑΛΤΖΙ∆ΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
07 ΙΘΚΙΕΡ∆Ο ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΚΙΝΑ
ΕΛ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
08 ΛΑΖΑΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ
09 ΣΑΒΒΑΝΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
10 ΧΑΡΙΣΙΑ∆ΟΥ ΧΡΥΣΗ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
11 ΓΚΟΥΝΖΟΥ∆Η ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

•

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ
01 ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
02 ΤΣΑΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
03 ΤΣΑΠΑΝΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
04 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΟΜΑΧΩΝ
05 ΧΑΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΝΙΣΣΑΣ
06 ΠΟΡΙΤΣΑΝΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
2o ΤΕΕ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
07 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΟΥ ΗΛΙΑΝΑ
2o ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
08 ΣΚΟΥΠΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
1o ΤΕΕ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
09 ΜΙΝΤΣΗ ΕΛΕΝΑ
3o ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ε∆ΕΣΣΑΣ
10 ΚΥΡΛΗ - ΧΛΗ ΑΝΝΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑΣ

•

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ, ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΝΙΚΟΥ.
ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ∆ΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
01 ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
02 ΙΓΝΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΛΙΚΗ
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
03 ΜΥΛΟΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
04 ΒΛΑΪΚΟΥ∆Η ΣΤΑΜΑΤΙΑ
2ο ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
05 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
1o ΤΕΕ Ε∆ΕΣΣΑΣ
06 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ
2o ΤΕΕ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
07 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
1o ΤΕΕ ΑΡΙ∆ΑΙΑΣ
08 ΠΕΤΡΙ∆ΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΥ∆ΡΑΣ
09 ΜΕΛΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΟΥΣΤΑΝΗΣ
10 ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ
1o ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

5

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ

6

ΣΑΛΟΝΙ
ΕΝΘΕΤΟ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΑΣΚΑΣ

13

2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΒΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

22

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ Ή ΜΑΣΚΑ;

27

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΜΑΣΚΑΣ

30

4

ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ πρόβα εργαστηρίου αγωγής υγείας

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η εργασία αυτή απευθύνεται από εκπαιδευτικούς-συντονιστές µαθητικών
οµάδων αγωγής υγείας, σε εκπαιδευτικούς-συντονιστές µαθητικών οµάδων
αγωγής υγείας και είναι προϊόν της εφαρµογής τριών προγραµµάτων, στο πλαίσιο
της ενέργειας 2.4.3 κατηγορία πράξεων γ του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ µε τίτλο:
"προγράµµατα ενίσχυσης πρωτοβουλιών σε θέµατα αγωγής υγείας" του
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων µε φορέα υλοποίησης το
Εθνικό Ίδρυµα Νεότητας.
Την "πρώτη ύλη" την προσέφερε η Έλενα Μίντση.
Αυτή την "πρώτη ύλη" την αποδέχτηκαν οι εκπαιδευτικοί - υπεύθυνοι των
µαθητικών οµάδων των σχολείων τους και εκπαιδεύτηκαν τόσο στο θεωρητικό
όσο και στο πρακτικό µέρος.
Τελικός αποδέκτης όλης αυτής της διαδικασίας είναι ο µαθητής, η µαθήτρια και
το σχολείο.
Στην πρώτη ενότητα υπάρχουν θεωρητικά στοιχεία της δυναµικής της οµάδας
στα προγράµµατα αγωγής υγείας.
Στη δεύτερη ενότητα µια πρόβα εργαστηρίου - µέρος του προγράµµατος που
εφάρµοσε η οµάδα αγωγής υγείας του 3ου Γυµνασίου Έδεσσας µε συντονίστρια
την Έλενα Μίντση.
Στην τρίτη ενότητα κάποια στοιχεία σχετικά µε τη χρήση της µάσκας, ως
συµβολικού στοιχείου έκφρασης.
Στην τέταρτη ενότητα, το εργαστήρι κατασκευής της µάσκας.
Στο σαλόνι (ένθετο), φωτογραφίες από το εργαστήρι µάσκας των µαθητών και το
εργαστήρι µάσκας των εκπαιδευτικών.
Ελπίζουµε και ευχόµαστε η εργασία αυτή να γίνει ένα επιπλέον εργαλείο των
προγραµµάτων Αγωγής Υγείας που έχουν ως κύριο σκοπό τους τη βελτίωση και
τη προαγωγή της ψυχικής, συναισθηµατικής, σωµατικής και κοινωνικής ευεξίας
των µαθητών και µαθητριών αλλά να επιτυγχάνονται ταυτόχρονα και οι
επιµέρους στόχοι της Αγωγής Υγείας, δηλαδή η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των
µαθητών-µαθητριών, η ανάπτυξη της κριτικής στάσης σε πρόσωπα και
φαινόµενα, η αναβάθµιση της σχολικής ζωής και η σύνδεσή της µε την κοινωνική
πραγµατικότητα, η πρόληψη του αποκλεισµού νεαρών ατόµων από την κοινωνία
και την αγορά εργασίας, η µείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης
εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Κωνσταντίνος Κιουρτσής – Βιολόγος
υπεύθυνος αγωγής υγείας
της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Νοµού Πέλλας
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1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Α. Η ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Η µεγάλη διαφορά της οµάδας των προγραµµάτων Υγείας και της τάξης του
σχολείου είναι ο τρόπος και ο λόγος σύστασης της. Τα µέλη αυτής της οµάδας
δεν χωρίστηκαν αλφαβητικά , αλλά επέλεξαν µόνα τους µε δική τους θέληση τη
συµµετοχή τους σε αυτήν και δεύτερον το περιεχόµενο του προγράµµατος είναι
αποτέλεσµα ουσιαστικής και αποκλειστικής συνεργασίας των µελών που την
απαρτίζουν στηριζόµενα στα πρότυπα µιας δηµιουργικής βιωµατικής µάθησης και
ανταποκρινόµενο στα ενδιαφέροντα της συγκεκριµένης µόνο οµάδας.
Τα µέλη που απαρτίζουν αυτήν την οµάδα είναι οι συµµετέχοντες µαθητές και
µαθήτριες-µέλη της οµάδας και ο ένας ή οι δύο συντονιστές αυτής της οµάδας.
Για τα ελληνικά δεδοµένα ο συντονιστής είναι τις περισσότερες φορές και
καθηγητής κάποιων µαθητών της οµάδας. Πρέπει όµως να ξεκαθαριστεί από
την πρώτη κιόλας συνάντηση, ότι ο ρόλος του καθηγητή στα πλαίσια των
προγραµµάτων αγωγής υγείας είναι εντελώς διαφορετικός.
Ο συντονιστής, ∆Ε µιλάει ποτέ για µαθήµατα , ∆Ε σχολιάζει καταστάσεις που
αφορούν την τάξη, αλλά συντονίζει, εµψυχώνει, υποβοηθά τους µέλη της οµάδας
στην πορεία του προγράµµατος.
Ο χώρος των συναντήσεων είναι καλό να είναι πάντοτε συγκεκριµένος και ο
ίδιος και προτιµάται ένας χώρος, που για κανένα από τα µέλη δεν είναι η σχολική
τάξη.
Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται η αίσθηση του "δικού µας" χώρου, ο οποίος
σιγά-σιγά θα αποκτήσει τη δική του δυναµική .
Ο χρόνος των συναντήσεων πρέπει επίσης να είναι καθορισµένος από την
αρχή, µετά από συζήτηση των µελών και όλοι να ξέρουν πόσο συχνά θα γίνονται
οι συναντήσεις και ποια θα είναι η διάρκεια της κάθε συνάντησης.
Έτσι, θα µπορέσουν και οι µέλη της οµάδας να κατανοήσουν τη σηµασία του
προγράµµατος και να είναι συνεπή µε όλες τους τις υποχρεώσεις.
Το "συναισθηµατικό συµβόλαιο" είναι η τρίτη σηµαντική παράµετρος είναι όπου
όλα µαζί τα µέλη της οµάδας καταθέτουν τις επιθυµίες τους, τις προσδοκίες
τους, τις δεσµεύσεις τους για την τήρηση του προγράµµατος . Όλα αυτά
καταγράφονται , συµφωνούνται και υπογράφονται τελετουργικά από όλα τα µέλη
της οµάδας.
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Ένας τρόπος είναι να γράφουµε σε χαρτί που µοιάζει µε πάπυρο όλα όσα
συµφωνήσαµε και µετά βουτώντας το δείχτη µας σε µελάνι να βάζουµε το
δαχτυλικό µας αποτύπωµα δίπλα στο όνοµα µας. Αυτό το συµβόλαιο τα
αναρτούµε στον τοίχο της τάξης και το κρατάµε εκεί σε όλη τη διάρκεια του
προγράµµατος.
Η οµάδα είναι ένας δυναµικός τόπος, όπου τίποτα δεν είναι στατικό αλλά όλα ένα
"συνεχές γίγνεσθαι". Όλα προκύπτουν σε συνδιαλλαγή, σε αλληλεξάρτηση και
αλληλεπίδραση, ως κινητή συνισταµένη των στοιχείων και εκδηλώσεων της
προσωπικότητας κάθε µέλους µε τα στοιχεία και εκδηλώσεις της
προσωπικότητας των άλλων. Η συµπεριφορά του κάθε µέλους επηρεάζεται απ'
τον εσωτερικό του κόσµο και απ' το εξωτερικό του περιβάλλον. Εποµένως
αυτός ο προσωπικός κώδικας συµπεριφοράς που είναι σε διαρκή εξέλιξη και
αλλαγή, προσδιορίζεται στη κάθε χρονική του έκφανση από τη διαχρονική πορεία
του προσώπου που φέρει τις εγγραφές ή εγχαράξεις, στάσεις, επεξεργασίες και
αφοµοιώσεις που συνιστούν τον εσωτερικό του κόσµο και από τα εξωτερικά
ερεθίσµατα που φτάνουν απ' το περιβάλλον εκείνη τη δεδοµένη στιγµή από
συγκεκριµένους ποµπούς κάτω από ορισµένες συνθήκες.
Η δράση της οµάδας προκύπτει απ' τον κοινό τόπο, απ' την τοµή, απ' τη
σύµπτωση των στοιχείων και των προσωπικοτήτων των µελών της
συγκεκριµένης οµάδας στο συγκεκριµένο χωρόχρονο.
Κατά τον Kurt Lewin η οµάδα είναι ένα δυναµικό σύνολο ατόµων βασισµένο στην
αλληλεξάρτηση και όχι στην οµοιότητα ανάµεσα στα µέλη.
Κατά τον Β. Bass η οµάδα είναι ένα σύνολο ατόµων που η ύπαρξη του δίνει
κάποια ευχαρίστηση στα µέλη.
Κατά τον ∆. Γεώργα η οµάδα είναι ένα δυναµικό σύνολο ατόµων µε κάποιο
σκοπό, που κάτω από συνθήκες που ευνοούν την ενότητα, εξελίσσεται σ' ένα
οργανωµένο σύνολο µε αλληλεξαρτώµενους ρόλους, θεσµούς, κοινούς στόχους,
αξίες, στάσεις και οµοιογενή συµπεριφορά που ικανοποιεί τις ανάγκες των
µελών.
Κατά συνέπεια σε κάθε οµάδα δηµιουργείται µια µοναδική ξεχωριστή δυναµική
που δεν µπορεί να επαναληφθεί.
Τα µέλη της οµάδας αυτής όσο περνά ο χρόνος αλληλεπιδρούν µεταξύ τους και
παρουσιάζονται σχέσης επικράτησης – υποχώρησης, φιλικές ανοχής και
συναισθήµατα που σε µια υγιή οµάδα όσο περνά ο καιρός αυτά απελευθερώνονται
και εκφράζονται µε µεγαλύτερη αυθεντικότητα και ευκολία.
Στοιχεία, που προσδιορίζονται και µελετώνται σε κάθε οµάδα είναι:
• Το µέγεθος της οµάδας.
• Το περιβάλλον δράσης της οµάδας (τάξη σχολείου, άλλος χώρος)
• Η προσωπικότητα και η υγεία (σωµατική, ψυχική, συναισθηµατική) των µελών.
• Το πολιτιστικό, κοινωνικό και οικονοµικό ιστορικό περιβάλλον των µελών.
• Οι Οµοιότητες και διαφορές που υπάρχουν µεταξύ των µελών της οµάδας
(θρησκευτικές, εθνικές, πολιτικές, οικονοµικές, χρονολογικές).
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• Οι σχέσεις και οι διασυνδέσεις που αναπτύσσει η συγκεκριµένη οµάδα µε
άλλες (µέσα και έξω από το σχολείο)
Αυτά τα φαινόµενα που συνιστούν τη δυναµική της συγκεκριµένης οµάδας
µπορεί να είναι µοναδικά, ειδικά, ανεπανάληπτα.
Κάθε οµάδα απ' τη στιγµή της σύνθεσής της διέρχεται από διαδοχικά στάδια,
µερικά απ' τα οποία ή και όλα µπορούµε να τα αναγνωρίσουµε σε συγκεκριµένη
δράση της.
Κατά τον R.B. Caple τα στάδια είναι:
• Η φάση του προσανατολισµού, όπου κάθε µέλος προσπαθεί να κατανοήσει την
οµάδα, να ενταχθεί σ' αυτήν και γενικά να αποδεχτεί τους άλλους.
• Η φάση της σύγκρουσης, όπου κάθε µέλος διεκδικεί το χώρο του µέσα σε µια
ατµόσφαιρα που επικρατεί, συχνά αρνητική.
• Η φάση της σύνθεσης, όπου η οµάδα εναρµονισµένη επικοινωνεί µε τον κοινό
στόχο.
• Η φάση της απόδοσης, όπου η σύµπνοια και η ενότητα οδηγούν στην επίτευξη
του στόχου. Η οµάδα έχει υπερνικήσει τη συναισθηµατική φόρτιση και διέπεται
από ορθολογική ενατένιση και αντιµετώπιση των θεµάτων της.
• Η στατική φάση, όπου η οµάδα διέπεται από στατικότητα και επαναληπτική
δράση σε ορισµένα σχήµατα ή τεχνικές.
Σε όλο αυτό το γίγνεσθαι προκύπτουν ποικίλοι σχηµατισµοί, ιεραρχικά σχήµατα
ρόλων, ηγετικοί ρόλοι και διαµάχες, ρόλοι ακολουθίας και υποταγής, ταυτίσεις µε
τον αρχηγό, επαναλήψεις ευρηµάτων αλλά και δηµιουργικά ανοίγµατα,
αποκρυστάλλωση σε οµοιογενή συµπεριφορά, αποτινάξεις απ' την οµάδα που
µέσα όµως απ' τις πολυποίκιλες ταλαντώσεις, αλληλεπιδράσεις,
αλληλεξαρτήσεις και επιρροές ικανοποιούνται οι ψυχολογικές ανάγκες των
µελών της οµάδας.

Β. ∆ΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α
Οι δυνατότητες να δουλέψει κανείς µε την οµάδα αγωγής υγείας, είναι κυρίως οι
παρακάτω:
•
•
•
•

Όλα τα µέλη της οµάδας σε κύκλο
Η οµάδα χωρισµένη σε µικρές οµάδες 4-5 ατόµων
Ζευγάρια
Το κάθε µέλος ξεχωριστά

Βασική αρχή και απαράβατη : συµµετέχω µόνο όταν νιώθω άνετα, όσο µπορώ

και δηλώνω τη διαφορετική θέση µου, όταν νιώθω άβολα.
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Η µεγάλη οµάδα (ολοµέλεια)
Στην αρχή του προγράµµατος (1η συνάντηση), στην αρχή της κάθε συνάντησης
και στο τέλος της κάθε συνάντησης είναι απαραίτητο η οµάδα να είναι όλη µαζί.
Καθόµαστε όλοι µαζί σε κύκλο γιατί έχει πολλά πλεονεκτήµατα:
• Υπάρχει οπτική επαφή µε όλα τα µέλη της οµάδας
• Υπάρχει δυνατότητα άµεσης επανατροφοδότησης απαντήσεων ή πληροφοριών
• Υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του κλίµατος και των σχέσεων της οµάδας
• Υπάρχει δυνατότητα ευκολότερου εγκλιµατισµού των πιο "δειλών" µελών.
H µεγάλη οµάδα προϋποθέτει εξοικείωση των µελών µε τον τρόπο εργασίας.
H µεγάλη οµάδα βοηθά στη σωστή επικοινωνία.
Χρησιµοποιούµε τον κύκλο και συµβολικά στο κλείσιµο της συνάντησης, όπως
ακριβώς την αρχίσαµε για να δείξουµε ότι ολοκληρώθηκε το περιεχόµενο της
συνάντησης.
Μόλις ο συντονιστής καταλάβει ότι όλα τα µέλη άρχισαν να νιώθουν ασφαλή,
µπορεί να προχωρήσει στο χωρισµό της οµάδας σε µικρότερες οµάδες µε έναν
πρωτότυπο τρόπο που άλλες φορές θα είναι σχετικός µε το θέµα και άλλες
άσχετος, προσέχοντας όµως να εναλλάσσονται τα µέλη των οµάδων µε τελικό
στόχο όλα τα µέλη να έχουν "δουλέψει" µε όλα τα υπόλοιπα .
Βέβαια, στην αρχή ο συντονιστής δεν θα πρέπει να ξεχνάει ότι µερικές οµάδες
είναι πολύ δηµιουργικές, άλλες πάλι φορές ότι κάποια µέλη δε θα πρέπει να
δουλέψουν µαζί τη συγκεκριµένη δραστηριότητα για τους λόγους που αυτός
γνωρίζει .
Όλα αυτά όµως µε το πέρασµα του χρόνου αµβλύνονται όταν τα µέλη
διαπιστώσουν ότι υπάρχει ένα γενικό κλίµα σεβασµού, αποδοχής
δηµιουργικότητας.
Μια από τις βασικότερες αρχές ενός προγράµµατος αγωγής υγείας, είναι ότι η οι
πρώτες συναντήσεις είναι πράγµατι πολύ σηµαντικές γιατί σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα ο συντονιστής οφείλει να καταλάβει τη δυναµική της οµάδας, τις
σχέσεις των µελών, τους τύπους των µελών. Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο
καλύτερος σύµµαχος είναι το ηµερολόγιο της οµάδας όπου συνθηµατικά ο
συντονιστής κρατά τις απαραίτητες πληροφορίες για την οµάδα.
Οι µικρές οµάδες
∆ουλεύοντας σε µικρές οµάδες µερικά από τα πλεονεκτήµατα είναι:
• Μεγαλύτερη συµµετοχή των µελών και ταυτόχρονα προστασία "των δειλών"
µελών που θα δουλέψουν σε ένα ασφαλές περιβάλλον, χωρίς όµως
υποχρεωτικά να φανούν στην παρουσίαση της δραστηριότητας στην ολοµέλεια.
• Σφαιρικότητα απόψεων, όταν το ίδιο θέµα η κάθε οµάδα το χειρίζεται
διαφορετικά
• ∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας, ανοχής, βιωµατικότητας,
• Βελτίωση της ενδοσυνεννόησης των µελών
• Ώθηση στην έκφραση και τη δηµιουργικότητα
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• ∆ιεύρυνση της φαντασίας (επίλυση ζητηµάτων –χρήση ποικίλλων υλικών)
• ∆ηµιουργία κλίµατος υπευθυνότητας αφού τα µέλη αναλαµβάνουν την ευθύνη
παρουσίασης της δουλειάς τους.
Ο συντονιστής καλό είναι να ελέγχει ότι:
• σε κάθε µικρή οµάδα ακούγονται όλες οι απόψεις
• δεν υποτιµάται κανένα µέλος
• όλοι νιώθουν άνετα
• οι οµάδες δεν παραµένουν σε στερεότυπες θέσεις αλλά προχωράνε στο
βάθος και εκφράζουν καινούριες απόψεις, δε δηµιουργούνται αρχηγοί ανάµεσα
στα µέλη της οµάδας, ούτε ανταγωνισµοί ανάµεσα στις οµάδες
Στις µικρές οµάδες οι µέλη τους µπορούν να εργαστούν βιωµατικά, (θεατρικά
δρώµενα, παιχνίδια ρόλων, παντοµίµα, ελεύθερος ή προσχεδιασµένος
αυτοσχεδιασµός), να εξασκηθούν στην παραγωγή γραπτών κειµένων
(ερωτηµατολόγια, αφίσες, ηµερολόγια, κ.λ.π.) , στην παραγωγή προφορικού
λόγου, ή στην παρουσίαση εικαστικών θεµάτων (µουσικό ή χορευτικό θέµα,
ζωγραφική, κ.λ.π.).
Στόχος όλων αυτών των δραστηριοτήτων είναι αναµφίλεκτα η δηµιουργία
επικοινωνιακού κλίµατος, ιδιαίτερα στις µέρες µας που το βάρος της
διεκπεραίωσης της σχολικής ύλης δεν προσφέρει στους µαθητές και στις
µαθήτριες τη δυνατότητα αρκετού χρόνου έκφρασης και δηµιουργίας.
Οι µέλη της οµάδας κινούνται σε κλίµα όπου δεν υπάρχει το βάρος της
αξιολόγησης και της µοναδικής σωστής απάντησης , αλλά όλοι µαζί "κοιτάζοντας
τον πίνακα από την ίδια πλευρά" αντιµετωπίζουµε τα θέµατα του προγράµµατος.
Ζευγάρια
Ο επόµενος τρόπος εργασίας των µελών της οµάδας είναι σε ζευγάρια, ένας
ιδιαίτερα αποκαλυπτικός τρόπος δουλειάς, που προσφέρει πολλά στο κάθε
µέλος. Χρησιµοποιείται σε κανονικού µεγέθους οµάδες (12 ως 16 άτοµα το πολύ)
και αυτό για έχουν τη δυνατότητα όλα τα ζευγάρια να παρουσιάζουν τη δουλειά
τους.
Οι έφηβοι απογοητεύονται περισσότερο όταν δεν παρουσιάζουν τη δουλειά τους,
παρά όταν ασκήσουµε κριτική σε αυτή. Παράλληλα ο τρόπος αυτός εργασίας είναι
καλό να χρησιµοποιείται όταν πλέον όλα τα µέλη της οµάδας είναι έτοιµα να
δουλέψουν σε ζευγάρια και να παρουσιάσουν το προϊόν της συνεργασίας τους.
Ο ρόλος του συντονιστή είναι να ενθαρρύνει να υπονοηθεί, όχι όµως να
κατευθύνει τον τρόπο σκέψης των µελών
Όταν τα µέλη δουλεύουν σε ζευγάρια , ο συντονιστής µπορεί να επιλέξει την
κατάλληλη συνοδευτική µουσική, να είναι αρκετά ελαστικός στον χρόνο
προετοιµασίας που τους δίνει, µπορεί επίσης να ζητήσει από τα µέλη να
επιλέξουν µόνα τους το χώρο που προτιµούν. Με τον καιρό τα µέλη µαθαίνουν
να χειρίζονται καλύτερα το χρόνο που τους δίνεται.
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Το κάθε µέλος ξεχωριστά
Ο τελευταίος τρόπος δουλειάς στην οµάδα είναι να δουλεύει ο καθένας µόνος
του. Αυτός ο τρόπος χρησιµοποιείται περισσότερο στην αρχή όταν είναι αναγκαίο
να προσδιορίσει ο καθένας τις παραµέτρους του θέµατος και στο τέλος όταν ο
κάθε ένας πρέπει να αξιολογήσει τα πεπραγµένα της συνάντησης .
Αυτό φυσικά δεν αποκλείει να χρησιµοποιηθεί και ενδιάµεσα.

Γ΄ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Παρατηρώντας κανείς το ρόλο του συντονιστή στα προγράµµατα αγωγής υγείας
εύκολα θα έλεγε πως µοιάζει µε το ρόλο του διευθυντή ορχήστρας ή του
σκηνοθέτη. Χωρίς όµως να µείνουµε στην εξέταση της πληρότητας της
παροµοίωσης, µπορούµε αναµφισβήτητα να προσθέσουµε µια σειρά ακόµα ρόλων
που κρατά στη φαρέτρα του και εναλλάσσει σχεδόν σε κάθε συνάντηση, ανάλογα
µε τους επιµέρους στόχους που έχει θέσει και το επίπεδο της οµάδας που δεν
είναι όµως ούτε προκαθορισµένοι, ούτε σταθεροί σε όλες τις συναντήσεις.
Όποια και αν η τεχνική που θα χρησιµοποιήσει ο συντονιστής, ο στόχος του είναι
να ενθαρρύνει την ενεργητική συνεργασία των µελών, να αυξήσει τις φωνές που
ακούγονται στο πρόγραµµα, να δηµιουργήσει ένα κλίµα όπου τα µέλη θα
αισθανθούν ικανά να πάρουν τον έλεγχο της γνώσης στα χέρια τους.
Μελετώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές απόψεις για το ρόλο και τους "τύπους"
του συντονιστή στη διάρκεια ενός προγράµµατος καταλήγουµε στους ακόλουθους
συνδυασµούς:
Πιθανοί ρόλοι:
• υψηλός
• µεσαίος
• χαµηλός
• πολύ χαµηλός
Πιθανοί "τύποι":
• χειριστής (ο συντονιστής κρατά τη δύναµη στα χέρια του και την παρέχει όπως
αυτός θεωρεί καλύτερα )
• διευκολυντής (ο συντονιστής κινείται ανάµεσα στα µέλη της οµάδας
προσφέροντας βοήθεια όταν και όσο χρειαστεί)
• ο µη γνωρίζων ( ο συντονιστής δουλεύει επί ίσοις όροις µε τα µέλη της οµάδας
και µαθαίνει µαζί τους).
Όλοι αυτοί οι ρόλοι και οι τύποι συνδυάζονται µεταξύ τους ανάλογα µε τον
επιδιωκόµενο στόχο του προγράµµατος και τα ειδικά χαρακτηριστικά της οµάδας.
Ακολουθώντας τον πρώτο ρόλο ο συντονιστής παραµένει κοντά σε έναν οικείο
για αυτόν ρόλο, αυτόν του καθηγητή της τάξης. Είναι ένας ρόλος ασφαλής
ιδιαίτερα αν ο συντονιστής θεωρεί τον εαυτό του άπειρο. Πρέπει όµως να
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αναφερθεί ότι ένας τέτοιου είδους ρόλος δεν αφήνει περιθώρια ανάπτυξης και
πρωτοβουλιών στα µέλη.
O µεσαίος ρόλος προσφέρει στον συντονιστή µια πιο ευέλικτη θέση. Εδώ ο
συντονιστής δεν έχει άµεση εξουσία αλλά δρα σαν ένας σύνδεσµος ανάµεσα σε
κάποιους που έχουν περισσότερες γνώσεις και σε κάποιους που έχουν λιγότερες
γνώσεις. Παρέχει στα µέλη της οµάδας τις πληροφορίες που θέλουν, αλλά τα
αφήνει µόνα τους να αξιολογήσουν και να αξιοποιήσουν τις πληροφορίες αυτές
όπως αυτά θεωρούν καλύτερα. Στη συγκεκριµένη περίπτωση όπως και σε όλους
τους υπόλοιπους ρόλους, η ποιότητα και η ποσότητα της µάθησης των µελών
προέρχεται από τη χρήση των ερωτήσεων του συντονιστή και είναι µια
παραλλαγή της γνωστής "µαιευτικής µεθόδου" του Σωκράτη, τόσο οικεία στην
ελληνική φιλοσοφία. Έχοντας αυτόν το ρόλο ο συντονιστής ενώ δε χάνει το
κύρος του ως καθηγητής, δεν εµφανίζεται από την άλλη ως ένας "φωτεινός
παντογνώστης", αλλά σαν κάποιος που µπορεί να βρίσκει λύσεις αν αξιοποιεί τις
ικανότητες τις ατοµικές και τις οµαδικές παράλληλα.
Στο χαµηλό ρόλο ο συντονιστής έχει το δικαίωµα να ρωτήσει : η κατάσταση έχει
ως εξής, τι θα κάνουµε λοιπόν τώρα; Εδώ ο συντονιστής ξέρει όσα ακριβώς και
η οµάδα και κατά τη διάρκεια επεξεργασίας του προγράµµατος κρατά τον έλεγχο
διατυπώνοντας ερωτήσεις και προτάσεις χρησιµοποιώντας το α΄ πληθυντικό
πρόσωπο. Άρα οι προτάσεις που κάνει θα είναι σε συµφωνία µε το ηλικιακό και
νοητικό επίπεδο της οµάδας. Και πάλι η χρήση των ερωτήσεων του συντονιστή
είναι αυτή που διατηρεί το ρυθµό και το ενδιαφέρον στο πρόγραµµα. Αυτός ο
ρόλος του συντονιστή αυξάνει την αυτοεκτίµηση των παιδιών, είναι ιδιαίτερα
αποδοτικός αφού η ευθύνη των επιλογών βαρύνει τα µέλη της οµάδας. Ακόµα , η
οµάδα δείχνει να ωριµάζει γρηγορότερα, να κατανοεί τις συνέπειες των
επιλογών, την ανάγκη ξεκάθαρης διατύπωσης θέσεων, αξιών, προτεραιοτήτων.
Φυσικά όλα αυτά προϋποθέτουν έναν συντονιστή έµπειρο, µε εµπιστοσύνη στις
δυνάµεις του.
Η θεωρητική παρουσίαση των πιθανών ρόλων και των θέσεων ενός συντονιστή
µοιάζει "δυσεφάρµοστη" σε πρακτικό επίπεδο. Η θεωρητική γνώση κάποιων
προτύπων λειτουργεί αποκλειστικά και µόνο σαν εφαλτήριο σκέψης ,
πειραµατισµού, αφού στην πράξη ποτέ κανείς δεν οδήγησε ένα αυτοκίνητο,
κρατώντας το βιβλίο οδήγησης πάνω στο τιµόνι! Η αµηχανία όµως από την άλλη
που νιώσαµε όλοι µας, ιδιαίτερα στην αρχή της ενασχόλησης µας µε αυτά τα
προγράµµατα, έρχεται να υπερκεραστεί από τη θεωρητική προσέγγιση αυτών
των καταστάσεων . Ο προσχεδιασµός του πλάνου της συνάντησης είναι
απαραίτητος και πρέπει να εξυπηρετεί δύο παραµέτρους:
• να δίνει τα θεµέλια και τους ακρογωνιαίους λίθους κίνησης της συνάντησης
• να δίνει την ευελιξία αλλαγής του προγράµµατος, όταν οι ιδιαιτερότητες της
στιγµής και οι ανάγκες των µελών επιβάλλουν κάτι ανάλογο.
Παρόλα αυτά το πλέον απαραίτητο στοιχείο επιτυχίας ενός προγράµµατος είναι
η αγάπη, το µεράκι και η φαντασία του συντονιστή για αυτό που κάνει.
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«η πορεία της οµάδας»

«η παρεξήγηση»
∆ήµητρα, Κλέων, Βικτωρία,
∆ήµητρα, Βασίλης

«στερεότυποι τύποι»
Κωνσταντίνα, Ειρήνη, Βασίλης,
Νικολέττα, Ραφαήλ,
Κωνσταντίνος, Μυρσίνη,
∆έσποινα
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Αλέξανδρος, Παντελής

Αναστασία, Ειρήνη

∆ήµητρα, Έλενα
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Κασσιανή, Νικολέττα

η ∆ήµητρα και το προσωπείο της

∆ήµητρα, Έλενα
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Σηµείωση:
Η επιτυχία ενός τέτοιου προγράµµατος συνίσταται εν πολλοίς στη χρησιµοποίησή
του από όσο το δυνατό περισσότερους συναδέλφους και στη τροποποίησή του
ανάλογα µε τις ανάγκες του καθενός.
Θα ήµασταν ιδιαίτερα ευτυχείς αν µας δίνατε τη ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων
πάνω στα ζητήµατα αυτά και αν µπορούµε µε οποιοδήποτε τρόπο να
συνεργαστούµε µαζί σας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ακολουθεί ενδεικτική βιβλιογραφία βιβλίων που είτε κάποια στοιχεία υπάρχουν
σε αυτά είτε είναι σηµαντικά για τους συντονιστές παρόµοιων προγραµµάτων.
Βιβλιογραφία
• BASS Β.Μ. Leadership, Psychology and organizational behavioror
New York, 1960
• ΓΕΩΡΓΑΣ ∆., Κοινωνική Ψυχολογία, εκδ. Πανεπιστηµίου Αθηνών' 86.
• ΓΟΒΑΣ Ν., Για ένα δηµιουργικό νεανικό θέατρο, Μεταίχµιο – 2003.
• LEWIN KURT, Resolvng social conflicts - Harper Ν. York '52.
• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ, ΑΛΚ., Το βιβλίο της δραµατοποίησης,
Ελληνικά Γράµµατα,1998
• MACLVER Ι., Community, a sociοlogical study, Ν. York Macmillan.
• MINTSI E., When the drama is not about show, 2002, UCE, Birmingham
• ΝlΧΟΝ J., Teaching Drama, Sheffield Univers. '87.
• O ‘ TOOLE, The process of drama, 1992, London
• G. WILSON -G.RYNALD Κοινωνική εργασία µε οµάδες, έκδοση µονίµου
επιτροπής επιµορφώσεως στην κοινωνική εργασία σε συνεργασία µε το
Unitarian Service Committee των Η.Π.Α.
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2η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΒΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Τίτλος: Βιολογική, Κοινωνική και Συναισθηµατική Ταυτότητα των εφήβων
Συντονίστρια της οµάδας: Έλενα Μίντση
Μέλη της οµάδας αγωγής υγείας: Μαθητές και µαθήτριες του 3ου Γυµνασίου
Έδεσσας
Α΄ ΣΧΕ∆ΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ∆ΟΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 15 ΩΡΩΝ (5 ΤΡΙΩΡΑ)
Το συγκεκριµένο πρόγραµµα εφαρµόστηκε στο 3ο Γυµνάσιο Έδεσσας σε µαθητές
ηλικίας 12-13 χρονών που δεν είχαν προηγούµενη εµπειρία από συµµετοχή σε
πρόγραµµα βασισµένο σε δηµιουργική - βιωµατική µάθηση.
Πριν την έναρξη του προγράµµατος προηγήθηκε µια εκτενής συζήτηση για τα
θέµατα που απασχολούν τους µαθητές περισσότερο και τα θέµατα µε τα οποία
θα ήθελαν τα ίδια να ασχοληθούν .
Στη συνέχεια µε τη βοήθεια των µαθητών συντάχτηκε συµφωνήθηκε και
υπογράφηκε τελετουργικά και ξεχωριστά από το κάθε µέλος της οµάδας το
συναισθηµατικό συµβόλαιο της οµάδας το οποίο δηµιουργήθηκε απαντώντας στις
παρακάτω ερωτήσεις:
•
•
•
•

τι µπορώ εγώ ο κάθε έφηβος ξεχωριστά και όλη µαζί σαν οµάδα να
προσφέρουµε στο πρόγραµµα αυτό;
τι µπορώ εγώ η συντονίστρια του προγράµµατος να προσφέρω στο
πρόγραµµα;
τι θα θέλατε εσείς τα µέλη να προσφέρω στο πρόγραµµα εγώ η συντονίστρια;
πώς η οµάδα αποφασίζει να αντιµετωπίσει τα πιθανά προβλήµατα που
ενδεχοµένως προκύψουν στη διάρκεια του προγράµµατος;

Όλα τα προγράµµατα ξεκινούν µε ασκήσεις "προθέρµανσης" της οµάδας µε
στόχο το ζέσταµα των µελών, τη δηµιουργία συνεργατικού κλίµατος, το
χαρούµενο και ανάλαφρο κλίµα, την "εύκολη" επιτυχία των παιδιών µέσα από την
επίτευξη των ασκήσεων και τέλος, την εισαγωγή σε αυτό που πρόκειται να γίνει.

∆ιάρκεια προθέρµανσης: 15 λεπτά περίπου.
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Όλα τα προγράµµατα καλό είναι να αφήνουν αρκετό χρόνο ανάδρασης και
αποφόρτισης από το εργαστήρι όπου η οµάδα όλη µαζί σε κύκλο συζητά ,
αξιολογεί και αναλύει αυτά που έγιναν, παρουσιάζονται ξανά οι ασκήσεις και οι
στόχοι που εξυπηρετούνταν µέσα από αυτές.
Τέλος µε σύντοµες ασκήσεις αποφόρτισης η οµάδα "αφήνει" στο εργαστήρι τις
εµπειρίες από αυτό.

∆ιάρκεια ανάδρασης: 15 λεπτά περίπου.

1Ο ΤΡΙΩΡΟ: (ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ: "ΟΙ ΑΥΤΟ∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ"
Για να γνωριστούν τα µέλη της οµάδας και για να δει η συντονίστρια της οµάδας
τη δυναµική της, παίζουµε την άσκηση της αυτοδιαφήµισης όπου µετά από µια
2-3 λεπτών συζήτηση για το ρόλο της διαφήµισης ζητάµε από όλα τα µέλη της
οµάδας να φτιάξουν την αυτοδιαφήµιση τους (25 περίπου λέξεις) µε στόχο να
προσελκύσουν ένα φίλο του ιδίου φύλου. Ζητάµε να χρησιµοποιήσουν όποιον
τρόπο θέλουν (cartoon, µεγάλες αφίσες, χρώµατα ) και να την προβάλουν µε
όποιο τρόπο θεωρούν πιο κατάλληλο.
Οι διαφηµίσεις τοποθετούνται στους τοίχους του εργαστηρίου και παραµένουν
καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

∆ιάρκεια άσκησης και παρουσίασης της στην οµάδα 15 λεπτά

Παρουσίαση µιας φωτογραφίας µιας σκηνής οµάδας εφήβων (είναι προτιµότερο
να χρησιµοποιηθεί projector) από εκδροµή, ή από διάλειµµα του σχολείου κλπ.
Σχολιασµός: τι βλέπω, τι διακρίνω, τι κατανοώ. Πρώτα σε ζευγάρια µετά στην
οµάδα.
Χωρισµός σε µικρές οµάδες 4-5 µαθητών και αναπαράσταση /ερµηνεία της
εικόνας µε την τεχνική της παγωµένης εικόνας.
Παρουσίαση και σχολιασµός της κάθε µικρής οµάδας στο σύνολο.
Τιτλοφορία, ξεπάγωµα, µια φράση ο καθένας ανάλογα µε αυτό που ρωτιέται από
τη συντονίστρια.
Παροχή στοιχείων σχετικών µε την ιστορία της φωτογραφίας, προσωποποίηση
του ήρωα µας (όνοµα, ηλικία, σχολείο που φοιτά, συνήθειες, χόµπι)
Παρουσίαση µικρής σκηνής µε τη συντονίστρια σε "ρόλο" ανάλογο µε το θέµα,
συζήτηση της σκηνής, επανάληψη της σκηνής µε εµπλοκή τώρα και των µελών σε
σχετικούς µε την ιστορία ρόλους.
Υποστήριξη απόψεων που παρουσιάζουν τη συνειδητοποίηση των βιολογικών
αλλαγών.
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2Ο ΤΡΙΩΡΟ (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ)
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ:
Ασκήσεις που τονίζουν την οµάδα, την αλληλοϋποστήριξη, π.χ. λύκος–αρνί,
ποντίκι-γάτα.
ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ:
Η αποκατάσταση: Χωρισµένοι σε ζευγάρια και µε τα µάτια κλειστά το κάθε
µέλος αναζητά από το σχολικό του παρελθόν τον χειρότερο δάσκαλο που είχε
ποτέ. θυµάται µε λεπτοµέρειες όλα τα στοιχεία που το είχαν ενοχλήσει.
Ανοίγοντας τα µάτια και θεωρώντας το ταίρι του σαν το χειρότερο δάσκαλο που
είχε ποτέ, του απευθύνει το λόγο και του λέει όλα όσα δεν τόλµησε τότε να του
πει δίνοντας έµφαση στο πως αισθάνονταν. Τα µέλη του κάθε ζευγαριού
συζητούν την εµπειρία και επαναλαµβάνουν τη διαδικασία µε τον καλύτερο
δάσκαλο που είχανε ποτέ. Στο τέλος στο µεγάλο κύκλο όλα τα µέλη σχολιάζουν
τι παρατήρησαν για τον εαυτό τους και το ζευγάρι τους.

∆ιάρκεια άσκησης: 30 λεπτά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1ο βήµα: δηµιουργία στερεότυπων χαρακτήρων που συναντούν οι έφηβοι.
Στην αρχή δίδονται αναλυτικές και ξεκάθαρες πληροφορίες για το
περιεχόµενο αυτών των ρόλων!
2ο βήµα: ενασχόληση µε προβλήµατα που αφορούν τους έφηβους, π.χ.
εµπιστοσύνη-βραδινή διασκέδαση –κατανάλωση ποτών.
Χωρισµός της οµάδας σε ζευγάρια, όπου δίνονται οι οδηγίες ξεχωριστά στους
Α και ξεχωριστά στους Β.
Με τα στοιχεία που έχουν δοθεί ξεκινά αυτοσχεδιασµός τριών λεπτών.
Λήξη αυτοσχεδιασµού, συζήτηση στην οµάδα των προβληµάτων που
παρουσιάστηκαν, αιτιολόγηση του λόγου των προβληµάτων.
Καταγραφή στο ηµερολόγιο το βράδυ των εφήβων πως ένιωσαν, τηλέφωνο σε
φίλη οι µητέρες πως ένιωσαν, υποστήριξη.
∆ύο σειρές : µια οι µητέρες, µια τα παιδιά συζητούν εναλλάξ τι θέλουν οι
µητέρες, τι θέλουν τα παιδιά.
Συζήτηση στον κύκλο: ποια τα προβλήµατα, γιατί δηµιουργείται ένταση, πως
ξεπερνιέται.
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3ο ΤΡΙΩΡΟ (ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΑΥΤΟΣ)
Η ΕΠΙΠΛΗΞΗ!
ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ:
Ασκήσεις που τονίζουν στην οµάδα την αλληλοϋποστήριξη, την αυτογνωσία και
την αυτοεκτίµηση.
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Τα παράσηµα της αυτογνωσίας και του προγραµµατισµού.
∆είχνουµε στα µέλη παράσηµα (π.χ. ανδρείας) και συζητάµε τη σηµασία του
συµβολισµού, πότε δίνονται, για ποίο λόγο , τι σηµασία έχουν.
Μετά ζητάµε να κατασκευάσει το κάθε µέλος το δικό του παράσηµα
Ένα δείγµα αυτού του παράσηµου µπορεί να είναι το εξής:

η µεγαλύτερη επιτυχία µου φέτος:

για τα επόµενα 5 χρόνια εύχοµαι:

το αγαπηµένο µου ρητό:

ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ:
(διευθυντής σχολείου, επιστολή κατηγορίας µαθητή, συναισθηµατικής φόρτιση
µαθητή, διαχείριση άγχους, συνάντηση µε τον καθηγητή στο γραφείο, άσκηση
ψυχολογικής πίεσης εκ µέρους του).
∆ηµιουργία δύο κύκλων, εξωτερίκευση συναισθηµατικής κατάστασης µια από
τους Α µια από τους Β.
Οι Β/ µαθητές γράφουν ποίηµα που εκφράζουν τα βιώµατα που ένιωσαν στην
εκδροµή.
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4Ο ∆ΙΩΡΟ - FORUM THEATER: A. BOAL
ΤΟ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
Αντιµετώπιση ηθικού διλήµµατος : τι είναι σωστό και τι λάθος, κρύβω ή όχι την
αλήθεια για να "προστατέψω" το φίλο µου.
Συναισθηµατική υποστήριξη εφήβων, τι θα έκαµνα στη θέση σου.
∆ιαχείριση ενός απλού θέµατος µε παρέµβαση των θεατών / µαθητών για
βελτίωση της κατάστασης.
5Ο ∆ΙΩΡΟ: ΤΑ 5 ΕΠΙΠΕ∆Α ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Επεξεργαζόµενα θέµατα:
Φίλοι και εχθροί
∆εν είναι δικοί µας
Έχω τη δική µου άποψη – λέω όχι στους πειρασµούς
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3η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΕΙΟ Ή ΜΑΣΚΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ή ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ
ΕΥΕΛΙΞΙΑ Ή ΑΚΑΜΨΙΑ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ Ή ΑΠΟΚΡΥΨΗ
Θέλοντας κανείς να προσπαθήσει να δώσει ένα σύντοµο και περιεκτικό ορισµό
για το τι είναι η µάσκα (όπως καθιερώθηκε να λέγεται το προσωπείο), βρίσκεται
αντιµέτωπος µε σωρεία χρήσεων και χρηστών χαµένων στα βάθη των αιώνων
και απλωµένων στα πέρατα του κόσµου.
Μάσκες συναντάµε στους πολιτισµούς των Ίνκας και των Αζτέκων, µάσκες στο
Αρχαίο Ελληνικό και Ρωµαϊκό θέατρο, µάσκες στη Γαλλία τον 12ο αιώνα, µάσκες
στην comedia dell’ arte, στις θρησκευτικές τελετές της σύγχρονης
νοτιοανατολικής Ασίας (hungry ghosts). Μάσκα φοράει ο θεός, µάσκα φοράει ο
νεκρός, µάσκα φοράει ο ηθοποιός, ο κλόουν, οι µεταµφιεσµένοι στα καρναβάλια,
προστατευτικές µάσκες οι πυροσβέστες, οι ξιφοµάχοι, οι πολίτες σε περίοδο
πυρηνικού πολέµου ή επιδηµίας κ.λ.π.
Οι διαφορετικές χρήσεις λοιπόν της µάσκας δεν επιτρέπουν ένα σύντοµο
προσδιορισµό του όρου.
ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΜΑΣΚΑ
Η µάσκα µπορεί να τροµάζει, να προστατεύει τον χρήστη ή να αποτρέπει το
ανεπιθύµητο, να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα ενός τελετουργικού και να
επιφυλάσσει σε αυτόν που τη φορά προνοµιακό ρόλο, να είναι το υποκατάστατο
ενός θεού ή το µέσο για την έκσταση του πιστού και την ένωση µε τον θεό, ή ο
τρόπος µε τον οποίο µπορεί να εµφανίζεται µια ∆ύναµη σαν να µην έχει άλλη
µορφή, οπότε παρουσιάζεται εξολοκλήρου ως προσωπείο.
Το προσωπείο αποβλέπει στο να αποκαλύπτει και να αναπαράγει ένα πρόσωπο ή
ένα χαρακτήρα και αποτελεί το προαπαιτούµενο για τη διείσδυση στο έτερον.
∆ιατηρεί ή καταργεί την ταυτότητα και εξυπηρετεί αντιλήψεις για την
αντιµετώπιση δυνάµεων υπερφυσικών ή για τη διείσδυση σε αυτές, δηλαδή σε
κάτι πέραν του γνωστού και οικείου.
Αποκρύπτει και αποκαλύπτει, µεταµορφώνει, προκαλεί τρόµο, θαυµασµό,
περισυλλογή. Βρισκόµαστε µπροστά σε έναν εννοιολογικό πλούτο.
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΜΑΣΚΑ;
Ποιος είναι ο γενικός νόµος, το σταθερό στοιχείο που τη διέπει κάτω από τις
εκφάνσεις και τις διαφοροποιήσεις της;
Μήπως είναι η απουσία τάξης και σταθερότητας;
Μήπως είναι η εκκεντρικότητα που προκαλεί περιπλανήσεις, η ρευστότητα και
Μεταµόρφωση, κυρίως του σώµατος;
Μήπως είναι η καθαρή σειρά των φαινοµένων, η χωρίς χρόνο και φύλο
ρευστότητα των µορφών, η χωρίς όρια αλλά υπό όρους διάχυση και εξακτίνωση,
η απελευθέρωση από την υποκειµενικότητα, η αµφισβήτηση της ύπαρξης και η
απάρνηση του πραγµατικού, η έκθεση στον ίλιγγο των άλλων ειδών, η
αποπλάνηση που προκαλούν συγκεκριµένες ετερότητες;
Το σίγουρο είναι ότι η µάσκα παραµένει ακίνητη, όταν βρίσκεται έξω από το
πλαίσιο που την περιβάλλει: την τελετουργία, το θέατρο και τον χορό.
Η ΜΑΣΚΑ ΩΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΥ
Η µάσκα αποτελεί ένα στοιχείο µεταµόρφωσης από τη µια µεριά και προστασίας
από την άλλη. Πραγµατικά, το να φορεί κανένας µια µάσκα είναι σαν να
προστατεύει το πρόσωπό του, ή να γίνεται ένας άλλος, µε σκοπό να ξεφύγει από
τους ίδιους του περιορισµούς. Φορούσαν µάσκες τόσο στις ιερές, στις
γιορταστικές (βλέπε θεατρικές) όσο και στις βέβηλες τελετές.
Μπορούµε, κατά ένα γενικό τρόπο να ξεχωρίσουµε τις µάσκες των τελετών, του
χορού, της γιορτής, ή του θεάτρου, τις ζωντανές ή στατικές και τις πένθιµες
µάσκες.
Σ΄ ότι αφορά την ιερή µάσκα, το αντικείµενο από µόνο του δεν είναι τίποτα.
Αυτό που µόνο µετρά είναι η µαγική δύναµη που αντιπροσωπεύει. Έτσι το να
φορείς µια µάσκα σηµαίνει να ταυτίζεσαι. λίγο ως πολύ µ' αυτό που
αντιπροσωπεύει και ακόµη, να δίνεις στους άλλους µια διαφορετική εικόνα του
εαυτού σου.
Μ' αυτή την έννοια, είναι το Προσωπείο. Το περιτύλιγµα του Εγώ, για τον
εξωτερικό κόσµο, που περνά για το πραγµατικό Εγώ.
Κάπως έτσι άλλωστε άρχισε να χρησιµοποιείται και στο θεατρικές παραστάσεις
από την αρχαιότητα ακόµη Ο Zαν-Λουί Μπεντουέν, στο µικρό του έργο "Οι
Μάσκες". γράφει:
"Το να αλλάζεις µορφή, ν’ αποδεικνύεσαι την πραγµατική σου προσωπικότητα για
να αποκτήσεις µια νέα, είναι µαζί και κάτι που γίνεται αισθητό σαν ένας κίνδυνος
από τη συνείδηση του βέβηλου".
Σε όλες τις εποχές µοιάζει ότι το ανθρώπινο πνεύµα υπόκεινταν στον ίλιγγο
των µεταµορφώσεων και δεν θα µπορούσαµε να επικυρώσουµε παρά την
ανάµνηση του, παρόλο που στις µέρες µας έχει ολοκληρωτικά λησµονηθεί, ή
απωθηθεί. θα ήταν πιο δίκαιο να πούµε ότι νιώθουµε αυτό τον Ίλιγγο µε τρόπο
διαφορετικό κι ότι υποχωρούµε σε αυτόν διαφορετικά απ' όσο οι αρχαίοι λαοί.
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∆εν έχει άλλωστε καθόλου αποδειχθεί ότι οι "µάσκες" µας, ή αυτά που έχουν
πάρει τη θέση τους, είναι ανώτερες από κείνες, ή ότι µας επιτρέπουν ιδιαίτερα
να υλοποιήσουµε µε ελάχιστες δαπάνες το παλιό ανθρώπινο όνειρο που τις
δηµιούργησε.
Όπως θα µπορούσαµε να προβλέψουµε, το πολύ απλό και, απ' αυτό το γεγονός,
πολύ αποτελεσµατικό µέσο µεταµόρφωσης που αποτελεί η µάσκα, έχει
µεταµορφωθεί, µε το πέρασµα των αιώνων, στο µέτρο που ο άνθρωπος
αναζητούσε τον εαυτό του κάτω από άλλες επιφάσεις, ή απόρριπτε κάθε τέτοια
επίφαση για να φτάσει επιτέλους στο άγνωστο,- που είναι η µάσκα της µάσκας.
Κατέχοντας αυτό που λείπει από το ανθρώπινο είδος, δηλαδή την ικανότητα να
αλλάζει πρόσωπο ανάλογα µε τις περιστάσεις, η µάσκα πήρε έτσι χίλιες µορφές.
κι εκτελούνταν σε χίλιες παραλλαγές πάνω σε ένα µοναδικό θέµα: αυτό του
πεπρωµένου µας.
Παράλληλα η µάσκα απόκτησε όλων των ειδών της ιδιότητες.
Η αξία της όπως αυτή του αλγεβρικού άγνωστου, δεν έπαψε να ποικίλλει
αδιάκοπα, ανάλογα µε τις εποχές και τις περιοχές.
Από όλες τις µορφές σχέσης που ο άνθρωπος έχει διατηρήσει µε τον εαυτό του,
µε τους όµοιους του και µε τον κόσµο, δεν υπάρχει ούτε µια που η µάσκα να µη
την εξυπηρέτησε, λίγο ως πολύ εκλεκτικά, σαν εξάρτηµα.
Ακόµη το ίδιο καλό θα ήταν µάταιο να προσπαθήσουµε να συγκροτήσουµε ένα
πλήρη κατάλογο των λειτουργιών της µάσκας θρησκευτικών ή βέβηλων µέσα στο
χώρο και στο χρόνο.
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4η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΟΥΝ
Για κάθε µια µάσκα χρειάζονται:
Γυψόγαζες
∆οχείο µε νερό
Σφουγγαράκια ατοµικά για καθαρισµό του προσώπου
NIVEA ή άλλη κρέµα λιπαρή προσώπου
Αφρολέξ µαλακό ή σφουγγαράκια
Ψαλίδι
Λάστιχο ψιλό στρογγυλό
Οδοντογλυφίδες
Κόλλα για ξύλα
Λευκά χαρτιά λεπτά (περιτυλίγµατος ψωµιών)
Ύφασµα προστατευτικό για τα ρούχα
Καπελάκι ή κορδέλα µαλλιών
Χρώµατα aquarelle
Πινέλα
Βαµβάκι
Και πολύ φαντασία!!!!
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΜΑΣΚΑΣ
1. Πριν ξεκινήσουµε την κατασκευή της µάσκας, φοράµε µια φόδρα παλιά ή ένα
προσόψι ή ο,τιδήποτε µπορεί να προστατέψει τα ρούχα µας από τις υγρές
γυψόγαζες που τυχόν θα πέσουν πάνω στα ρούχα µας.
2. Τραβάµε τα µαλλιά µε µια κορδέλα για να έχουµε ελεύθερο το πρόσωπο
3. Αλείφουµε προσεκτικά και µε αρκετή ποσότητα όλο το πρόσωπο εκτός από
τα µάτια (αλείφουµε και τα φρύδια) µε NIVEA ή άλλη παρόµοια κρέµα
4. Αρχίζουµε να τοποθετούµε περιµετρικά του προσώπου τις µακρόστενες
λωρίδες της γυψόγαζας και προχωρούµε προς το εσωτερικό του προσώπου
µε µικρότερες λωρίδες γάζας. Πρέπει να καλύψουµε όλο το πρόσωπο εκτός
από τα µάτια και τις ρινικές κόγχες.
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5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Το στόµα το αφήνουµε ακάλυπτο ή το καλύπτουµε στο τέλος ανάλογα µε τις
ανάγκες του εργαστηρίου. Φροντίζουµε να καλύψουµε οµοιόµορφα όλο το
πρόσωπο ζητώντας από το µοντέλο µας να παραµένει ανέκφραστο σε όλη τη
διάρκεια της κατασκευής της µάσκας. Όταν βεβαιωθούµε ότι ολοκληρώσαµε
την κατασκευή περιµένουµε περίπου 3-5 λεπτά για να "στεγνώσει"
Η µάσκα αποκολλάται µε προσοχή από το πρόσωπο µε συντονισµένες
κινήσεις και των δύο. Το µοντέλο φουσκώνει δυνατά τα µάγουλα του σαν να
επρόκειτο να φουσκώσει ένα µπαλόνι, µετά κλείνει σφιχτά τα µάτια του 2-3
φορές και µόλις αισθανθεί ότι η µάσκα µετακινείται τότε µόνο γίνεται η
αποκόλληση ως εξής: ο κατασκευαστής της µάσκας στέκεται πίσω από το
µοντέλο του στηρίζει το πηγούνι του στο κεφάλι του µοντέλου του, τοποθετεί
τα δύο το τα χέρια πάνω στα καλυµµένα µάγουλα του µοντέλου και µε
ελαφριές και σταθερές κινήσεις κουνάει τη µάσκα µπρος πίσω µέχρι να
ξεκολλήσει εντελώς.
Το µοντέλο ξεπλένει το πρόσωπο του αµέσως µε χλιαρό νερό και
αποµακρύνει προσεκτικά τυχόν υπολείµµατα από το πρόσωπο του.
Η µάσκα έχει στεγνώσει αρκετά και στερεώνουµε δύο οδοντογλυφίδες στα
µέρη των αυτιών για να περάσουµε αργότερα το λάστιχο που θα τη στηρίζει
στο πρόσωπο.
∆ουλεύουµε µε προσοχή την περιοχή του στόµατος και των µατιών δίνοντας
την έκφραση που επιθυµούµε µε µικρές λωρίδες γυψόγαζας που
τοποθετούµε στην περιοχή µέσα έξω για µεγαλύτερη σταθερότητα και
οµοιοµορφία όγκου.
Ενισχύουµε τη µάσκα µε κόλλα διάφανη στο εσωτερικό της (τύπου atlacol)
και τοποθετούµε µικρά λευκά ηµιδιαφανή χαρτιά για να την καλύψουν (εύκολη
και καλή λύση είναι οι λευκές κόλες περιτυλίγµατος των ψωµιών).
Κάνουµε τις απαραίτητες προσθήκες στη µάσκα ανάλογα µε το είδος της και
το σκοπό της, (π.χ. φρύδια, ελιές, µύτη εξογκωµένη τύπου comedia dell”
arte)
Η µάσκα είναι έτοιµη να βαφεί ανάλογα µε τη χρήση και το σκοπό για τον
οποίο κατασκευάστηκε!
Την αφήνουµε να στεγνώσει καλά , περνούµε το λάστιχο (να είναι αρκετά
φαρδύ γιατί οι µάσκα έχει κάποιο βάρος) και είναι έτοιµη για χρήση
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η εργασία αυτή απευθύνεται
από εκπαιδευτικούς-συντονιστές
µαθητικών οµάδων αγωγής υγείας
σε εκπαιδευτικούς-συντονιστές
µαθητικών οµάδων αγωγής υγείας
αφιερώνεται
σε όλους τους µαθητές και εκπαιδευτικούς
που αξιώθηκαν να συναντηθούν
στην ίδια στιγµή
στην ίδια σχολική αίθουσα
προτείνονται δραστηριότητες
που δίνουν την ευκαιρία
στα µέλη της οµάδας
να εστιάζονται στα πρόσωπα
και όχι στα µέσα

Το φωτογραφικό υλικό του ένθετου στο σαλόνι
είναι από το εργαστήριο αγωγής υγείας
της µαθητικής οµάδας του 3ου Γυµνασίου Έδεσσας

και από το εργαστήριο αγωγής υγείας
των εκπαιδευτικών που είναι συντονιστές
µαθητικών οµάδων στα σχολεία τους.
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