
Το µάθηµα της Τεχνολογίας και Παραγωγής φέρνει τους µαθητές σ' επαφή 
µε την τεχνολογία και την ιστορία της, εξετάζει τα προβλήµατα που δηµιουργεί
η τεχνολογία και προτείνει λύσεις. Ακόµη, δίνει τη δυνατότητα στους µαθητές να
µάθουν να σχεδιάζουν ένα αντικείµενο χρησιµοποιώντας απλό τεχνικό σχέδιο
και, το πιο βασικό, να δουλεύουν ατοµικά και οµαδικά σε εργαστηριακό χώρο,
µε πανάκριβο τεχνικό εξοπλισµό εργαλείων και µηχανηµάτων. 
Κατά τη σχολική χρονιά 1993-94, η περιβαλλοντική οµάδα του σχολείου µας 
παρακολούθησε στο ΚεΜΑ το πρόγραµµα για τον Παρθενώνα και τα προβλή-
µατα που δηµιουργήθηκαν µε το πέρασµα των αιώνων, τη ρύπανση και άλλους
παράγοντες. Επειδή το θέµα ήταν πολύ ενδιαφέρον, αποφασίστηκε να συµπε-
ριληφθεί στο πολιτιστικό διήµερο, που γίνεται στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς
πριν από τις εξετάσεις, το θέµα της τεχνολογίας των αρχαίων Ελλήνων, και 
µάλιστα της εποχής που κτίστηκε ο µαρµάρινος ναός της Αθηνάς.
Ξεκινήσαµε λοιπόν την όλη προσπάθεια µε επίδειξη των µουσειοσκευών στους
µαθητές. Έγινε συζήτηση, και τρία τµήµατα της Α' τάξης του σχολείου, αποφά-
σισαν να κατασκευάσουν ατοµικά έργα, εµπνευσµένα από τις µουσειοσκευές
και από την αρχαία κλασική Ελλάδα γενικότερα. 
Χρησιµοποιώντας και φωτοτυπώντας το έντυπο υλικό των µουσειοσκευών, 
βρέθηκαν πληροφορίες και φωτογραφίες για την κατασκευή των ατοµικών έργων
αλλά και για τη συµπλήρωση των γραπτών εργασιών των µαθητών. 

Για να κατανοήσουν οι µαθητές τον τρόπο ζωής των αρχαίων Ελλήνων κατα-
σκεύασαν ατοµικά έργα όπως:
• Μουσικά όργανα 

α. έγχορδα: λύρες µε ξύλινο ηχείο ή µε ηχείο από χελώνα, βάρβιτο µε ηχείο
από χελώνα, κιθάρα µε ξύλινο ηχείο, αιωρική κιθάρα από νοβοπάν µε επικά-
λυψη φορµάικας, άρπες από ξύλο πεύκου. 
β. πνευστά: σύριγγες του Πανός από καλάµι, αυλοί από µπαµπού, δίαυλοι από
καλάµι, σάλπιγγα από χαλκό.
γ. κρουστά: κρόταλα από δρυ, τύµπανο από κόντρα πλακέ και δερµατίνη.

• Σπίτι που φαίνεται το εσωτερικό του, η διαρρύθµιση και η διακόσµησή του
• Ναό κατασκευασµένο όπως ο πραγµατικός, µε µικρά κοµµάτια ξύλου στη

θέση των µαρµάρων

• Έπιπλα σε µικρογραφία
• Ενδύµατα υφαντά µε σχέδια όχι υφασµένα, όπως γινόταν στην αρχαιότητα,

αλλά ζωγραφισµένα µε σύγχρονα χρώµατα για υφάσµατα
• Αργαλειό κάθετο, µε τον οποίο οι αρχαίοι ύφαιναν τα ενδύµατά τους
• Κοσµήµατα
• Μάσκες θεάτρου και κοθόρνους σε φυσικό µέγεθος
• Όπλα, όπως σπαθιά, κοντάρια, τσεκούρι, καταπέλτη, πολεµικό άρµα
• Τριήρεις
• Πήλινα αγγεία και σκεύη καθηµερινής χρήσης, πλασµένα και ζωγραφισµένα

από τους µαθητές
• Άµαξες, που χρησιµοποιούνταν στη µεταφορά εµπορευµάτων ή των µαρµά-

ρων κατά την κατασκευή του Παρθενώνα
• Τροχούς, που χρησιµοποιούνταν στις άµαξες αυτές
• Βαρούλκο για την ανύψωση µαρµάρων
• Τρυπάνι για το τρύπηµα µαρµάρων
• Οµπρέλα και ένα ρολόι τοίχου µε σύγχρονο design
• Πλάκα σαν κι αυτές που χρησιµοποιούσαν για να γράφουν οι αρχαίοι 

Έλληνες µαθητές στα σχολεία της εποχής. Η πλάκα αποτελείται από δύο ξύλα
σκαµµένα κατάλληλα και γεµισµένα µε κερί µέλισσας. Με τη βοήθεια ειδικής
γραφίδας έγραφαν χαράζοντας την επιφάνεια του κεριού, ενώ µε το πίσω
πλατύ µέρος της "έσβηναν" το κερί για να ξαναγράψουν.

Για την κατασκευή των ατοµικών έργων οι µαθητές χρησιµοποίησαν πλήθος 
υλικών. Για παράδειγµα, η λύρα και η βάρβιτος είχαν για ηχεία όστρακα από 
χελώνες, που βρέθηκαν ψόφιες σε χωράφια. Όπου χρησιµοποιήθηκε ξύλο, αυτό
ήταν από λεύκα, υλικό πολύ µαλακό και φθηνό. Άλλα υλικά ήταν το κόντρα
πλακέ, µοριοσανίδα, παλιές χορδές. Στη θέση του δέρµατος, που καλύπτει 
από την πλευρά των χορδών το ηχείο στη λύρα, στη βάρβιτο και στο τύµπανο,
χρησιµοποιήθηκε δερµατίνη (πλαστικό δέρµα). Το δέρµα στερεώθηκε µε ειδικά
δερµάτινα κορδόνια, που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή περιδέραιων 
µε πήλινες ή γυάλινες χάντρες. Για την κατασκευή των κλειδιών των µουσικών 
οργάνων χρησιµοποιήθηκαν καβίλιες µικρής διαµέτρου. Η συγκόλληση των
ξύλων µεταξύ τους έγινε µε πλαστική κόλλα ξύλου (Atlacol), και του ξύλου µε
το καβούκι µε ειδική διπλή κόλλα (Αraldit). Τα όπλα κατασκευάστηκαν κι αυτά
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από ξύλο λεύκας, βάφτηκαν όµως µε ειδικό σπρέι αλουµινίου για να µοιάζουν
µεταλλικά. Ένα σπαθί µεταλλικό κατασκευάστηκε από ανοξείδωτη χονδρή 
λαµαρίνα (γαλβανιζέ).
Τα πήλινα σκεύη, που πλάστηκαν µε πηλό αγορασµένο από το Μαρούσι, 
βάφτηκαν µε χρώµατα τέµπερας. Οι µάσκες της τραγωδίας έγιναν µε παπιέ-
µασέ, τα κοσµήµατα µε ειδικό γερµανικό πηλό, που ψήνεται σε φούρνο. Οι 
βεντάλιες έγιναν µε κόντρα πλακέ, ζωγραφισµένο ύφασµα και φτερά παγωνιού, 
τα διάφορα έπιπλα από ξύλο λεύκας, δερµατίνη, τούλι, και φόδρα, ενώ οι οµπρέ-
λες από καβίλιες για τον σκελετό και από ύφασµα υφαντό, ζωγραφιστό.
Ο ναός της Αθηνάς Νίκης φτιάχτηκε από κοµµάτια ξύλου λεύκας, που συγκολ -
λήθηκαν µε θερµοκόλλα και βάφτηκαν µε πλαστικά χρώµατα. Τα κεραµίδια του
ναού έγιναν από ειδικό χαρτόνι κυµατιστό, που χρησιµοποιείται στη συσκευα-
σία των επίπλων και οι κίονές του από καλάµια µπαµπού που σκαλίστηκαν κατά
µήκος για τη δηµιουργία ραβδώσεων. Η ελληνική κατοικία κατασκευάστηκε από
ειδικό µονωτικό άσπρο φελιζόλ και κόντρα πλακέ. Οι µακέτες του Παρθενώνα
έγιναν µε αγοραστά σετ χαρτοκοπτικής, της Εκδοτικής Αθηνών για τον κλασικό,
και των Εκδόσεων Καµπανά για τον σηµερινό.
Το πολεµικό άρµα, από χαρτόνι λευκό που ζωγραφίστηκε µε νεροχρώµατα, ήταν
αντίγραφο από σετ χαρτοκοπτικής. Ο καταπέλτης έγινε από ξύλο λεύκας, κόντρα
πλακέ, µέταλλο και χοντρό σπάγκο. Η πλάκα γραφής από ξύλο πεύκου και κερί
µέλισσας, και η γραφίδα από µέταλλο µαλακό κυλινδρικό, κατάλληλα διαµορφω-
µένο. Οι κάθετοι αργαλειοί κατασκευάστηκαν από ξύλο λεύκας, νοβοπάν και 
νήµατα µάλλινα. Τα υφάσµατα για τις ενδυµασίες αγοράστηκαν από καταστήµατα
που πωλούν υφαντά µε το µέτρο και ζωγραφίστηκαν µε ειδικά ανεξίτηλα χρώµατα.
Τέλος, οι οµαδικές εργασίες των µαθητών (µακέτες) έγιναν µε οδηγό το βιβλίο
του Μ. Κορρέ “Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα” µε νοβοπάν (βάσεις), 
φελιζόλ λευκό, λευκό στόκο ξύλου, υλικά µακέτας (θάµνοι, δέντρα, γρασίδι), και
βάφτηκαν µε χρώµατα πλαστικά. Οι ανθρώπινες φιγούρες έγιναν σε ανάλογο 
µέγεθος µε φωτοτυπία από το βιβλίο του Μ. Κορρέ, κολλήθηκαν σε χαρτόνι, 
κόπηκαν µε ψαλίδι και ζωγραφίστηκαν µε µολύβια χρωµατιστά και µαρκαδόρους.

Στο τρίτο τρίµηνο οι µαθητές καλούνται να µελετήσουν το παραγωγικό σύστηµα
και την ελληνική βιοµηχανία. Μέσα στο πλαίσιο του µαθήµατος, καλούνται να παί-
ξουν ρόλους που παίζουν τα διευθυντικά στελέχη µιας βιοµηχανίας, και επιλέγουν
να κατασκευάσουν το οµοίωµά της (µακέτα). Έτσι επισκέπτονται µε τον καθηγητή
τους, αν είναι δυνατόν, µια βιοµηχανία σαν αυτή, τη µακέτα της οποίας θα κατα-
σκευάσουν. 

Αυτό το σχολικό έτος (1993-1994) οι µαθητές, αντί να µελετήσουν τη σύγχρονη
ελληνική βιοµηχανία, αποφάσισαν να µελετήσουν και να κατασκευάσουν µακέ-

τες σχετικές µε τη λιθοξοϊκή, τα λατοµεία µαρµάρων και την τεχνική κατασκευής
ναών. Ιδρύουν εταιρείες ανώνυµες, τους δίνουν ονόµατα και φτιάχνουν τα 
σήµατά τους. Έτσι, το τµήµα Α1 ιδρύει την ΑΕ "Μαρµαροτεχνική Αθηνών, 
ο Φειδίας", το τµήµα Α2 την "Μαρµαρογλυπτική Αθηνών, ο Ικτίνος" και το τµήµα
Α8 την εταιρεία "Από την Πεντέλη στον Παρθενώνα". Κατόπιν σχεδιάζουν 
οργανογράµµατα, προγράµµατα δραστηριοτήτων ως το τέλος του σχολικού
έτους και τυπώνουν µετοχές, οι οποίες τιµώνται προς εκατό δραχµές η µία. Τις
πωλούν στους φίλους και τους οικείους τους και µ' αυτόν τον τρόπο µαζεύουν
χρήµατα για την αγορά υλικών, µε τα οποία θα κατασκευάσουν τις µακέτες.

Ο κάθε µαθητής, παίζοντας ένα ρόλο στην εταιρεία, αναλαµβάνει διάφορες
δραστηριότητες, από το σχεδιασµό της µακέτας ως την κατασκευή, την 
προµήθεια των υλικών κ.ο.κ. Ο παιδικός ενθουσιασµός, το µεγάλο ενδιαφέρον
που έδειξαν οι µαθητές, η συνεργατικότητα που ανέπτυξαν ήταν τα κίνητρα για
την κατασκευή των δεκαπέντε υπέροχων µακετών.
Η πρώτη είναι αναπαράσταση των αρχαίων λατοµείων µαρµάρου της Πεντέλης.
Οι υπόλοιπες δεκατέσσερις µακέτες είναι µικρότερες, διαστάσεων 1,00x0,70,
και δείχνουν τη διαδικασία που ακολουθούνταν την εποχή εκείνη για να κατα-
σκευαστεί ένα µαρµάρινο κιονόκρανο. 
Η πρώτη µακέτα από αυτές αναπαριστά την ανακάλυψη ενός κατάλληλου 
µαρµάρινου όγκου στο λατοµείο από ένα γέρο και έµπειρο λατόµο τεχνίτη. 
Η δεύτερη δείχνει πώς οι λατόµοι, µε ειδικά καλέµια και σφυριά, ανοίγουν 
εγκοπές επάνω στα σηµεία που υπάρχουν φυσικές ρωγµές του µαρµάρινου
όγκου, σηµεία στα οποία θα µπουν ειδικοί λοστοί για να ξεκολλήσει το µάρµαρο·
αυτό φαίνεται στην τρίτη µακέτα, όπου οι λατόµοι καταφέρνουν να ξεκολλήσουν
το µάρµαρο από τη θέση του. Στις επόµενες δύο µακέτες, τέταρτη και πέµπτη,
φαίνεται η διαδικασία αποκοπής των περιττών µαζών από το µάρµαρο, από το
οποίο θα κατασκευαστεί το κιονόκρανο. Στην έκτη µακέτα φαίνεται η µέθοδος
γωνιάσµατος του µαρµάρου, ώστε να γίνει ορθογώνιο. Στην έβδοµη φαίνεται 
ο τρόπος µε τον οποίο αναστρέφουν το µάρµαρο για την κατεργασία της κάτω
πλευράς. Στην όγδοη φαίνεται ο τρόπος συναρµολόγησης ενός έλκηθρου, πάνω
στο οποίο θα τοποθετηθεί το ηµίεργο κιονόκρανο, ώστε να µεταφερθεί έξω από
το λατοµείο, όπως φαίνεται στην ένατη µακέτα, και να φορτωθεί στην άµαξα, 
που φαίνεται στη δέκατη. Στην ενδέκατη φαίνεται η λιθαγωγία, δηλαδή η µετα-
φορά του ηµιτελούς κιονόκρανου µε την άµαξα από την Πεντέλη στον Παρθε-
νώνα. Στη δωδέκατη µακέτα γίνεται αναπαράσταση των τεσσάρων σταδίων
κατασκευής του κιονόκρανου και ο τρόπος µε τον οποίο λείαιναν την πάνω και
κάτω έδρα του, ώστε να καταστούν τελείως λείες και να εφάπτονται πλήρως. Στη
δέκατη τρίτη µακέτα γίνεται αναπαράσταση του τρόπου µε τον οποίο οι αρχαίοι
Αθηναίοι ανέβαζαν την άµαξα στον ανήφορο της Ακρόπολης µε τη µέθοδο των
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αντίσταθµων αµαξών, τρόπος που δείχνει την υψηλή τεχνογνωσία των Ελλήνων.
Στη δέκατη τέταρτη και τελευταία µακέτα γίνεται αναπαράσταση κατασκευής του
Παρθενώνα και της χρήσης διαφόρων τεχνικών µέσων (σκαλωσιές, εργαλεία,
βαρούλκα ανύψωσης, εργαλεία µαρµαρογλυπτών κλπ.).
Η έκθεση των έργων σ' ένα πολιτιστικό διήµερο δηµιούργησε αίσθηση στους
επισκέπτες και υπερηφάνεια στα παιδιά που τα κατασκεύασαν. Η παρουσία 
µάλιστα µαθητριών, που ξεναγούσαν τους επισκέπτες ντυµένες µε αρχαίες 
ενδυµασίες τις οποίες είχαν κατασκευάσει οι ίδιες, δηµιούργησε το αδιαχώρητο
τις ώρες που η έκθεση ήταν ανοικτή. 
Πιστεύω ότι αυτό το πόνηµα των παιδιών πέτυχε σε µεγάλο βαθµό να δηµι-
ουργήσει σκέψεις για τα προβλήµατα του σηµερινού κατάλοιπου του Παρθε-
νώνα, αλλά και υπερηφάνεια για την άφθαστη τεχνολογία και τεχνογνωσία των
Ελλήνων, εκείνων που κατασκεύασαν το µεγαλύτερο µνηµείο πολιτισµού όλων
των εποχών.

Κατά το σχολικό έτος 1994-95 στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού 
προγράµµατος της UNESCO µε θέµα "Tο µνηµείο και ο άνθρωπος - 
Σχολιάζω ένα µνηµείο", οι µαθητές του Α2, κατά την ώρα της Tεχνολογίας και 
Παραγωγής, κατασκεύασαν µε τη µέθοδο του οµαδικού έργου µία µακέτα µε
τα µνηµεία του Iερού Bράχου της Aκρόπολης, ενώ τη γραπτή εργασία 
ολοκλήρωσαν στα σπίτια τους.
Oι µαθητές συνέχισαν το πρόγραµµα του προηγουµένου σχολικού έτους: 
"H τεχνογνωσία των αρχαίων Ελλήνων διαλέγεται µε τη σύγχρονη τεχνολογία",
εµπλουτισµένο µε νέα στοιχεία όσον αφορά στον Iερό Bράχο και στον Παρθε-
νώνα. Έτσι κατά τη µέθοδο του οµαδικού έργου για τη µελέτη της Βιοµηχανίας
ίδρυσαν µια εταιρεία ιστορικών µελετών µε την επωνυµία "O βράχος της Ακρό-
πολης και τα µνηµεία που τον αποτελούν", υπό την εποπτεία του Yπουργείου
Παιδείας, του Παιδαγωγικού Iνστιτούτου, της UNESCO και του ICOMOS 
(∆ιεθνούς Συµβουλίου Mνηµείων και Tοποθεσιών). 
Oι µαθητές αρχικά επισκέφθηκαν την Aκρόπολη, όπου παρακολούθησαν 
εκπαιδευτικό πρόγραµµα. Kατά τη διάρκεια του προγράµµατος έβγαλαν διαφά-
νειες και φωτογραφίες σχετικές µε τις φθορές που έχει υποστεί ο Παρθενώνας
από διάφορους ζηµιογόνους παράγοντες. Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το ΚεΜΑ
και παρακολούθησαν ταινίες σχετικές µε την αναστήλωση της Aκρόπολης.
Λίγο αργότερα, διοργανώθηκε εκπαιδευτική ηµερίδα στο Tεχνικό Eπιµελητήριο
Eλλάδος από το ICOMOS µε θέµατα: "Σχολιάζω ένα µνηµείο - Η σηµασία της
παγκόσµιας κληρονοµιάς - Η ιστορία των Αθηνών - Οι επιπτώσεις της ατµο-
σφαιρικής ρύπανσης στα µνηµεία" κ.ά.
Μετά το πέρας των οµιλιών προσφέρθηκαν στα παιδιά αφίσες µε θέµα την 
παγκόσµια ηµέρα των µνηµείων και στους καθηγητές έγχρωµα και ασπρόµαυρα
films για τους µαθητές, ώστε να χρησιµοποιηθούν για τη λήψη φωτογραφιών
των µνηµείων.
Επιστρέφοντας στο σχολείο ασχοληθήκαµε µε την κατασκευή µακέτας που 
δηµιουργήθηκε από τρία κοµµάτια. Είχε συνολικό µήκος τρία µέτρα, πλάτος
1,20 εκατοστά και ύψος 0,65 εκατοστά. Ο βράχος κατασκευάστηκε από αλλε-
πάλληλα στρώµατα φελιζόλ κολληµένα µεταξύ τους µε ατλακόλα, επάνω σε τρία
φύλλα νοβοπάν, διαστάσεων το καθένα 1 µέτρο µήκος, επί 1,20 εκατοστά 
πλάτος. Αφού δόθηκε η µορφή που έπρεπε στο βράχο, στοκαρίστηκαν τα 
φελιζόλ µε στόκο ξύλου. Κατόπιν βάφτηκε ο στόκος µε πλαστικά χρώµατα 
κατάλληλων αποχρώσεων ώστε να δείχνουν τα τείχη πέτρινα και ζωγραφίστηκε
η λιθοδόµηση µε µαρκαδοράκι µαύρο. Τοποθετήθηκαν πολεµίστρες στο επάνω

µέρος του τείχους και κτιστές αντηρίδες από φελιζόλ που κολλήθηκαν µετά,
όπου έπρεπε.
Τα κτήρια του βράχου έγιναν από χαρτοκοπτική της Εκδοτικής Αθηνών για τον
Παρθενώνα και τα υπόλοιπα ήταν διασκευή της προηγουµένης χαρτοκοπτικής.
Το άγαλµα της Προµάχου Αθηνάς αγοράστηκε από το εµπόριο. Τα διάφορα
κτήρια ήταν προσθαφαιρούµενα, στη θέση του κάθε ενός υπήρχε ένας αριθµός,
όπως και κάτω από κάθε κτήριο, για να τοποθετούνται εύκολα και χωρίς ιδαίτερο
προβληµατισµό.
Για το όλο έργο συγγράφηκε µια εργασία από τους µαθητές που περιελάµβανε:
ιστορικά δεδοµένα, γεωγραφικά-τοπογραφικά στοιχεία, κοινωνική πραγµατι -
κότητα, αρχιτεκτονική-αρχαιολογική προσέγγιση, τεχνολογία, υλικά κατασκευής,
βι βλιο γραφία και τελική έκθεση-αναφορά από µένα για όλο το έργο, τη µεθο-
λογία που ακολουθήθηκε, τα προβλήµατα που προέκυψαν κατά την κατασκευή
και τους στόχους που επιτεύχθηκαν.

Η µελέτη του Βράχου της Ακρόπολης µέσα από την κατασκευή, έδωσε την 
ευκαιρία στους µαθητές να µάθουν την ιστορία του Ιερού Βράχου, των 
µνηµείων που περιελάµβανε καθώς και να γνωρίσουν τους ανθρώπους που 
έκαναν αυτό το τεχνολογικό και κυρίως καλλιτεχνικό θαύµα. 
Μετά τη µελέτη που πραγµατοποιήθηκε το προηγούµενο σχολικό έτος 1993-
94, για την εξόρυξη του Πεντελικού µαρµάρου, τα στάδια κατεργασίας του, 
τη µεταφορά των µαρµάρων στον Παρθενώνα, την τοποθέτηση των διαφόρων
δοµικών στοιχείων στη θέση τους και για τα αντικείµενα της καθηµερινής ζωής
των Eλλήνων, ακολούθησε η κατασκευή της ολοκληρωµένης µακέτας, η οποία
έδωσε την ικανοποίηση στους µαθητές ότι τελείωσαν και αποπεράτωσαν κάθε
τι σχετικό µε την "Τεχνολογία των Αρχαίων Ελλήνων" και ειδικά την κατασκευή
των αρχαίων ναών και άλλων κτηρίων. Στη συνέχεια παρακολούθησαν τη 
διαχρονική πορεία του µνηµείου µέχρι την εποχή µας µε όλα τα επακόλουθα.
Μελέτησαν τις σηµερινές αιτίες της περαιτέρω καταστροφής των καταλοίπων
του µνηµείου από διάφορους παράγοντες. 

Τέλος επιτεύχθηκαν στόχοι όπως: 
• περιγραφή και εξαγωγή συµπερασµάτων σχετικά µε τα επαγγέλµατα των 

ανθρώπων που έλαβαν µέρος στην κατασκευή των µνηµείων 
• επιλογή και χρησιµοποίηση διαφόρων εργαλείων, µηχανών και υλικών από

τους µαθητές για την όλη κατασκευή, ακολουθώντας κανόνες ασφαλείας στην
εργασία 

• έκφραση του προσωπικού τους ταλέντου 
• συµµετοχή σε µια µορφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας που θα συµβάλλει

στην εκπλήρωση αναπτυξιακών αναγκών της ηλικίας τους 
• δηµιουργική δράση µε επιτυχία ως µελών της οµάδας 
• ανάπτυξη ικανοτήτων στη λήψη αποφάσεων και στην αξιοποίηση πηγών 

πληροφόρησης
• εξερεύνηση ενδιαφερόντων και φιλοδοξιών 
• ανάπτυξη ικανοτήτων για έρευνα και επίλυση προβληµάτων, έτσι ώστε "να 

µάθουν πώς να µαθαίνουν".

Τέλος οι µαθητές συνειδητοποίησαν και βελτίωσαν την αυτοεικόνα τους 
ως Έλληνες, ως Ευρωπαίοι και ως πολίτες του κόσµου.

Ι. Μαλαφούρης
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