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Η ιστορία µας
Πριν από 83 χρόνια, ένα σχολείο γεννήθηκε. Ήταν το 1930 όταν το 

Διδακτήριο του Φουρφουρά χτίστηκε για να στεγάσει τα όνειρα των παιδιών 
και για να δηµιουργήσει καινούργια σε µια κοινωνία που ακόµα συνέρχονταν 
από  αλλεπάλληλες  ταλαιπωρίες. Από τις δύο αίθουσες του, χτισµένες στα 
αρχιτεκτονικά πρότυπα του Καποδίστρια, µε τα ψηλά ταβάνια και τα µεγάλα 
παράθυρα στραµµένα προς το νότο, πέρασαν µέχρι και 90 περίπου παιδιά σε 
ένα έτος. Ήταν ο Β’ παγκόσµιος πόλεµος και η γερµανική κατοχή που 
παραλίγο να προκαλέσουν το κλείσιµο του σχολείου. Όµως αυτό άντεξε και 
µέσα από τα λιγοστά παιδιά της µεταπολεµικής περιόδου, γεννήθηκε σιγά 
σιγά το Δηµοτικό Σχολείο Φουρφουρά. Μετά από έναν αιώνα περίπου ζωής, 
7 χωριά του Αµαρίου στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο µας το οποίο το 
σχολικό έτος 2012-2013 αριθµούσε 45 µαθητές.

Ο δάσκαλος του χωριού παίζει 
βιολί, ενώ γύρω του χορεύουν 
οι µαθητές του σχολείου.

Τα χωριά µας
1. Βυζάρι
 • Απόσταση από Ρέθυµνο: 

41,5 χλµ...
 • Υψόµετρο: 360 µ.
 • Πληθυσµός: 1991: 111 

κάτοικοι (1940: 233 
κάτοικοι)

2. Κουρούτες
 • Απόσταση από Ρέθυµνο: 

49,5 χλµ... 
 • Υψόµετρο: 510 µ.
 • Πληθυσµός: 1991: 129 

κάτοικοι (1940: 303 
κάτοικοι)

3. Λαµπιώτες
 • Απόσταση από Ρέθυµνο:   

41 χλµ.
 • Υψόµετρο:340 µ.
 • Πληθυσµός: 1991: 83 

κάτοικοι (1940: 183 
κάτοικοι)

4. Νίθαυρη
	
 • Απόσταση από Ρέθυµνο:   

53 χλµ...
 • Υψόµετρο: 500 µ.
 • Πληθυσµός: 1991: 338 

κάτοικοι
(1940: 547 κάτοικοι)

5. Πλατάνια
 • Απόσταση από Ρέθυµνο:   

46 χλµ...
 • Υψόµετρο: 420 µ.
 • Πληθυσµός: 1991: 215 

κάτοικοι (1940: 333 
κάτοικοι)

6. Σχολή Ασωµάτων
7. Φουρφουράς
 • Απόσταση από Ρέθυµνο:   

44 χλµ.
 • Υψόµετρο: 460 µ.
 • Πληθυσµός: 1991: 443 

κάτοικοι (1940: 718 
κάτοικοι)

2010-2013

2010-2011
Το Δηµοτικό Σχολείο Φουρφουρά έχει 
τρεις τάξεις και σύνολο 33 µαθητές.

2011-2012
Το Σχολείο γίνεται 4/θέσιο µετά την 
ένωση του µε το 1/θέσιο δηµοτικό της 
Νίθαυρης. Ο αριθµός των µαθητών 
φτάνει τους 48.

2012-2013
Το Δηµοτικό Συνεχίζει να λειτουργεί 
µε 4 τάξεις και 45 µαθητές.

Αναµνηστική φωτογραφία 
στην είσοδο του σχολείου.



ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά 
σου.
Είναι οι γιοι και οι κόρες της 
λαχτάρας της Ζωής για τη Ζωή.
Δηµιουργούνται διαµέσου εσένα, 
αλλά όχι από σένα.
Κι αν και βρίσκονται µαζί σου, δε 
σου ανήκουν.

Μπορείς να τους δώσεις την 
αγάπη σου, αλλά όχι τις σκέψεις 
σου.
Αφού ιδέες έχουν δικές τους.
Μπορείς να δίνεις µια στέγη στο 
σώµα τους, αλλά όχι και στις 
ψυχές τους.
Αφού οι ψυχές τους κατοικούν 
στο σπίτι του αύριο.
που εσύ δεν πρόκειται να 
επισκεφτείς ούτε και στα όνειρά 
σου.
Μπορείς να προσπαθήσεις να 
τους µοιάσεις
αλλά µη γυρέψεις να τα κάνεις 
σαν εσένα.
Αφού η ζωή δεν πάει προς τα 
πίσω ούτε ακολουθεί στο δρόµο 
του το χτες.

Είσαι το τόξο από το οποίο τα 
παιδιά σου
ωσάν ζωντανά βέλη ξεκινάνε για 
να πάνε µπροστά.
Ο τοξότης βλέπει το ίχνος της 
τροχιάς προς το άπειρο
και κοµπάζει ότι µε τη δύναµή του
τα βέλη του µπορούν να πάνε 
γρήγορα και µακριά.
Ας χαροποιεί τον τοξότη ο 
κοµπασµός του.
Αφού ακόµα κι αν αγαπάει το 
βέλος που πετάει
έτσι αγαπά και το βέλος που µένει 
στάσιµο.

Χαλίλ Γκιµπράν
Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ

Φιλοσοφία
Αυτό που πάντα αναζητούσαµε και 

πάντα θέλαµε να πετύχουµε ήταν ένα 
χαρούµενο σχολείο. Ένα σχολείο όπου ο 
µαθητής θα άφηνε πίσω του ό,τι 
στενάχωρο σκοτείνιαζε τη σκέψη και 
την ψυχή του και χάνονταν σε ένα 
κόσµο όπου µπορεί να είναι ο 
οποιοσδήποτε και να πετύχει το 
οτιδήποτε. 

Θέλαµε ένα σχολείο που κάθε 
µαθητής θα ανακάλυπτε τον καλύτερο 
του εαυτό και θα µάθαινε να τον 
ξεπερνά. Θα βλέπει ευκαιρίες στα 
προβλήµατα του και θα νιώσει τη 
δύναµη της επιλογής του. 

Όταν το παιδί θα κοιτάζει τα 
σύννεφα θα βλέπει ελέφαντες και όταν 
θα στέκεται µπροστά µας θα µπορεί 
χωρίς φόβο να ορθώσει το λόγο του για 
να στηρίξει τις πράξεις και τις σκέψεις 
του. 

Το Σχολείο που πάντα 
φανταζόµασταν και θέλαµε ήταν ένα 
σχολείο εξωστρεφές. Που θα αγκάλιαζε 
και θα αγκαλιάζονταν από την κοινωνία. 
Που θα είχε τις πόρτες ανοιχτές για τον 
επιστήµονα, τον αγρότη, αλλά και τον 
τυχαίο, περαστικό ποδηλάτη να µπει 
µέσα και να πει την ιστορία του, έτσι 
ώστε µε τα µάτια αυτών των ανθρώπων 
οι µαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τον 
ίδιο τους τον εαυτό. 

Νιώθαµε έντονα την ανάγκη να 
αφήσουµε τη φύση να µας διδάξει. Να 
χρησιµοποιούµε όλες µας τις αισθήσεις 
στις διδασκαλίες µας και πάνω από όλα 
την καρδιά.  Να παίζουµε θέατρο, να 
τραγουδάµε και να δηµιουργούµε µε ότι 
υλικό έχουµε στη διάθεση µας. 

Θέλαµε οι µαθητές να προσπαθούν 
κάθε στιγµή να φτάνουν όπου δε 
µπορούν-φράση του Νίκου Καζαντζάκη 
από το βιβλίο “Αναφορά στον Γκρέκο”-, 
ξεπερνώντας το όρια των φόβων τους 
και του ίδιου του εαυτού τους. 

Σκεφτόµασταν πως αν µάθεις στα 
πιτσιρίκια να βλέπουν τον κόσµο µε 
εικαστικότητα, δε θα δεχθούν ποτέ ένα 
µολυσµένο περιβάλλον και αν µάθεις 
στα παιδιά να αγαπούν, τότε 
µεγαλώνοντας θα αγαπούν τη 
διαφορετικότητα. 

Έτσι δηµιουργήθηκε το Σχολείο της 
Φύσης και των Χρωµάτων. Μέσα από 
την ανάγκη να φτιάξουµε ένα καλύτερο 
κόσµο. Δε λέµε ότι τα καταφέρνουµε 
πάντα το ίδιο καλά. Το σίγουρο είναι ότι 
δίνουµε τον καλύτερο µας εαυτό. 

Το Σχολείο της Φύσης και των 
Χρωµάτων.

Με διάθεση τραγουδιού.



“Φουρφουράς. Tv” Η διαδικτυακή µας τηλεόραση
Το Φουρφουράς.tv ήταν το κανάλι το οποίο δηµιουργήθηκε από την αρχή 

κιόλας των µαθηµάτων, το φθινόπωρο του 2010. Ως αρχικό σκοπό είχε την βελτίωση 
των µαθητών στη διαδικασία της ανάγνωσης αλλά και στην εκµάθηση πολύπλοκων 
εννοιών της φυσικής µε παιγνιώδη τρόπο. Ως αφορµή για τις πρώτες µας εκποµπές 
δόθηκαν τα βιβλία της Βούλας Μάστορη µε τίτλο Απορίες Παιδιών. 

Γρήγορα το Φουρφουράς/tv έγινε κανάλι έκφρασης ολόκληρου του σχολείου µε 
εκποµπές µαγειρικής, θέατρα και φυσικά τα Μικρά Αµαριωτάκια, την οµάδα που 
ξεκίνησε το όλο εγχείρηµα. 

Κρίνοντας έπειτα από τρία χρόνια την τηλεόραση µας θα αναφερόµασταν σε ένα 
αποτέλεσµα της το οποίο εξαρχής δεν υπολογίσαµε. Μέσω τον εκποµπών η φωνή 
των µαθητών που παλαιότερα εγκλωβίζονταν στα τριγύρω βουνά, τώρα αποκτά 
δύναµη και νόηµα. Οι µαθητές γνωρίζονται µε σχολεία από όλη την Ελλάδα και οι 
εκποµπές τους µπαίνουν ως διδασκαλίες σε πολλές τάξεις.

www.fourfourastv.blogspot.com

Φωτογραφία από την πρώτη εκποµπή του 
Φουρφουράς. tv το Σεπτέµβρη του 2010. 
Παρουσιάστρια η Νίκη Μουρτζανού, στην 
εκποµπή “Γιατί νυχτώνει;”

Εξωστρέφεια

Η Οδύσσεια είναι ένα από τα πιο 
σηµαντικά γραπτά κείµενα. Ένα 
κείµενο που ωστόσο λίγοι έχουµε 
στο νου µας ως ένα µάθηµα 
αυτογνωσίας µέσα από την επαφή 
µε άλλους ανθρώπους και τις 
έντονες καταστάσεις. 

Στα χρόνια που προσπαθούσε ο 
Οδυσσέας να βρει την Ιθάκη, 
θρήνησε, ερωτεύτηκε, 
ενθουσιάστηκε, γνώρισε, χάθηκε 
και τελικά γύρισε πίσω 
ολοκληρωµένος πια στο νησί του. 

Γιατί αν δεν υπήρχε το ταξίδι, 
τότε αυτός δε θα είχε ανακαλύψει 
ένα µεγάλο µέρος του εαυτού του 
που χτίστηκε µέσα από αυτό. 
Γιατί Ιθάκες µπορεί να υπάρχουν 
πολλές, το ταξίδι όµως είναι αυτό 
που τις κάνει ξεχωριστές. 

Έτσι και εµείς θέλουµε για τα 
παιδιά µας να γνωρίσουν τον 
κόσµο µέσα και από τις εµπειρίες 
και γνώσεις άλλων ανθρώπων. Να 
ανοιχτούν µε ευγένεια και 
σεβασµό στην κοινωνία και να 
αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και 
σιγουριά στα βήµατα τους.

Σχολικό Δίκτυο των Ορέων
Ένας από τους πρωταρχικούς στόχους µας ήταν το άνοιγµα 

του σχολείου στη κοινωνία. Κάπως έτσι δηµιουργήθηκε το 
Σχολικό Δίκτυο των Ορέων. Μια σύµπραξη ορεινών σχολείων 
που σκοπό είχαν να γνωρίσουν τον τόπο και τις παραδόσεις τους 
και να επιστρέψουν στη κοινωνία µε όποιο τρόπο θέλουν τη 
γνώση αυτή.

Το Δίκτυο λειτουργεί δύο χρόνια, από το Νοέµβριο του 
2011, µε πάνω από 15 ντοκιµαντέρ Μικρού Μήκους στο 
ενεργητικό του και ποικίλες δράσεις από σχολεία του Νοµού 
Ρεθύµνης (Απόστολοι, Επισκοπή, Ζωνιανά, Μαργαρίτες, 
Μέλαµπες, Σίσες, Φουρφουράς) . 

Ο βασικότερος στόχος του δικτύου ήταν και θα είναι η 
απόκτηση µιας κοινής γλώσσας επικοινωνίας ανάµεσα στους 
µαθητές και ανάµεσα σε χωριά και παραδόσεις που µέχρι 
σήµερα δρούσαν ανεξάρτητα και µη συλλογικά. 

www.orinodiktio.wordpress.com

Οι µαθητές εργάζονται πάνω 
στον ατοµικό τους αργαλειό.

http://www.orinodiktio.wordpress.com
http://www.orinodiktio.wordpress.com


Κάτι που ίσως δε γνωρίζατε.
Στην Ελλάδα ο αρωµατισµός του ελαιόλαδου έχει µια 
πολύ ιδιαίτερη γραφειοκρατία, καθώς µε την 
προσθήκη των βοτάνων αλλάζουν συνεχώς τα οξέα 
του λαδιού αλλά και η σύσταση του και έτσι δε µπορεί 
εύκολα να εγκριθεί υγειονοµικά. Τα περισσότερα 
µπουκάλια πηγαίνουν στη Κίνα όπου δεν υπάρχει 
νοµοθεσία που να απαγορεύει τη διακίνηση τέτοιου 
προϊόντος.

Κοινοτική επιχειρηµατικότητα
Μια πολύ ωραία οµάδα έφτιαξαν τα παιδιά για να 
παράγουν το πρώτο τους αρωµατισµένο 
ελαιόλαδο. Με αφορµή το Σχολικό Δίκτυο των 
Ορέων και τις κοινές δράσεις που θέλουµε να 
αναπτύξουµε, παρέα µε τα Δηµοτικό Ζωνιανών 
και Σισών ξεκινήσαµε να αρωµατίζουµε λάδι 
κάτω από την κοινή ετικέτα “σχoilειό”. 

Τα βότανα κόπηκαν από τον βοτανόκηπο µας και 
το λάδι µπήκε σε χώρο σκοτεινό για να 
αρωµατιστεί µέχρι την εµφιάλωση του. Το κάθε 
σχολείο θα διαθέσει όπως αυτό νοµίζει το προϊόν 
του. 

Στην περίπτωση µας αναφερόµαστε στην 
κοινοτική επιχειρηµατικότητα καθώς ο σκοπός 
της δεν είναι το χρηµατικό κέρδος αλλά το 
κοινοτικό. Η γνώση έρχεται από την 
κοινότητα(συνταγές αρωµατισµού, τεχνικές) και 
επιστρέφει πίσω µε ένα προϊόν το οποίο 
ουσιαστικά πολλαπλασιάζει την αρχική του αξία, 
ως παράδειγµα προς µίµηση ίσως, για τους 
κατοίκους του χωριού και τις επιλογές διεξόδου 
από οικονοµικές δυσκολίες. 

Τα πρώτα µπουκάλια µας διατέθηκαν χωρίς 
χρήµατα στις οικογένειες.

Αρωματίζοντας ελαιόλαδο 
με δεντρολίβανο και 
δυόσμο. το σχoilειό

Παρθένο ελαιόλαδο µε άρωµα 
Ψηλορείτη

Φουρφουράς2013Δεντρολίβανο.Δυόσµος

Σχολικό Δίκτυο των Ορέων



Σχολικό Μουσείο Προφορικής Ιστορίας
Το Σχολικό Μουσείο Προφορικής Ιστορίας αποτελεί µια 

προσπάθεια εκµάθησης της τοπικής Ιστορίας µέσα από τη 
σκοπιά του καθηµερινού ανθρώπου και µέσα από γεγονότα 
που σηµάδεψαν την πορεία του τόπου των µαθητών. Μέσα 
από τους ανθρώπους οι µαθητές ανακαλύπτουν τον εαυτό 
τους, ενισχύουν την ταυτότητα τους και βρίσκουν το 
ενδιαφέρον για ένα µάθηµα που όσο σηµαντικά να είναι τα 
όσα αναφέρει, ο µαθητής αδυνατεί τις περισσότερες των 
περιπτώσεων να κάνει τη σύνδεση µε το παρόν. Οι µαθητές 
λοιπόν παίρνουν τις κάµερες και µετά από µια σύντοµη 
εκπαίδευση που κάνανε στις τεχνικές της αφήγησης, 
βρίσκουν ανθρώπους που θεωρούν ότι κάτι έχουν να τους 
πουν και τους παίρνουν συνέντευξη. Σε αυτήν ακούγονται 
πληροφορίες για τα παιδικά χρόνια των ανθρώπων αυτών, τα 
ταξίδια προς το Ρέθυµνο, το σχολείο, τα χρόνια της κατοχής, 
την κουζίνα που είχαν και πολλά πολλά άλλα. 

www.schprofist.wordpress.com

Βόλτα στα στενά του χωριού.

Πρόγραµµα 
τηλεδιασκέψεων  “Οδυσσέας”

Το πρόγραµµα τηλεδιασκέψεων έγινε υπό την καθοδήγηση του 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης, του καθηγητή 
κύριου Αναστασιάδη και του διδάκτορα και συναδέλφου κύριου 
Καρβούνη. Ο στόχος ήταν η ανταλλαγή ιδεών και προβληµατισµών 
πάνω σε ένα θέµα, που για φέτος ήταν η Μεσόγειος. 6 σχολεία από 
όλη την Ελλάδα, 3 σε αστικές και 3 σε αγροτικές περιοχές, 
επικοινώνησαν κατά ζεύγη ώστε να έρθουν κοντά µαθητές µε 
διαφορετικές συνήθειες και τρόπους ζωής.

Στις 4 τηλεδιασκέψεις που πραγµατοποιήθηκαν είχαµε συνεργάτες 
µαθητές από το 3ο Δ.Σ. Αγίου Δηµητρίου Αττικής, όπου µαζί 
µοιραστήκαµε διάφορες δραστηριότητες. 

Επισκέψεις
Τα τελευταία τρία χρόνια έχουν 
επισκεφτεί το σχολείο µας, τα Ιδιωτικά 
Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου 
Χανιών, το 7ο Δ.Σ. Ηρακλείου, το 1ο 
Δ.Σ. Μοιρών και το Ειδικό ΕΕΚ 
Τυµπακίου. Τις χρονιές αυτές περίπου 
200 φοιτητές από Ελλάδα  και 
εξωτερικό (Ολλανδία, Αυστρία, 
Τουρκία, Ρουµανία, Ουγγαρία, Τσεχία, 
κ.α.) πέρασαν λίγες ώρες στο δηµοτικό 
µας, ενώ αντίστοιχα ήρθαν στο χώρο 
µας άνθρωποι διαφόρων επαγγελµάτων 
και ηλικιών από αρκετά µέρη της 
Ελλάδας αλλά για να γνωριστούµε και 
να συζητήσουµε.

Πλάνο από την ειδική αίθουσα 
τηλεδιασκέψεων στο Π.Τ.Δ.Ε. 
Κρήτης.

Μετά το τέλος της 
τηλεδιάσκεψης.

http://www.schprofist.wordpress.com
http://www.schprofist.wordpress.com


Ευ.οµιλίες (Ftalks)
Το Ftalks είναι µια σειρά από διαδραστικές παρουσιάσεις, ανάµεσα σε ειδικούς 

από διαφόρους τοµείς των τεχνών και των επιστηµών και σε µαθητές του δηµοτικού. 
Η θεµατική των οµιλιών θα καθορίζεται κάθε φορά από τον επιµέρους οµιλητή, ενώ 
θα δίνεται ιδιαίτερη βάση, στη διαδραστικότητα των παρουσιάσεων αλλά και στο 
παιδαγωγικό τους περιεχόµενο. 
Το Ftalks θα πραγµατοποιείται κάθε φορά σε διαφορετικές τοποθεσίες, καθώς 

επιθυµούµε την ενεργό συµµετοχή ολόκληρης της κοινωνίας του Δήµου Αµαρίου, 
δίνοντας ωστόσο προτεραιότητα στα χωριά από τα οποία προέρχονται οι µαθητές 
του 4/θ Δηµοτικού Σχολείου Φουρφουρά. 
Το Ftalks προσπαθεί να συνδυάσει µια σειρά από παιδαγωγικούς και κοινωνικούς 

στόχους µε σκοπό την ανάπτυξη και την καλλιέργεια διαχρονικών αξιών σε µαθητές 
αλλά και σε γονείς, ενδυναµώνοντας παράλληλα τις σχέσεις τους µε την τοπική 
κοινωνία όπως και τις σχέσεις της ίδιας της τοπικής κοινωνίας. 
Η παγκόσµια κρίση που περνά η χώρα µας εδώ και λίγα χρόνια, έχει χτυπήσει όχι 

µόνο τις τσέπες των Ελλήνων αλλά πάνω από όλα τις θεµελιώδεις αξίες που 
δηµιουργούν και συντηρούν µια αρµονική κοινωνία. Μέσα από τη σειρά των 
οµιλιών θέλουµε να προωθήσουµε και να ενδυναµώσουµε την έµπνευση και τη 
δηµιουργικότητα των µαθητών µας, ανοίγοντας παράλληλα το σχολείο µας στην 
κοινωνία του Αµαρίου και λειτουργώντας ως µέσο σύσφιξης των σχέσεων, των ίδιων 
των Αµαριωτών. Παράλληλα δηµιουργούµε συνθήκες µάθησης, γνωστικών 
αντικειµένων στα οποία δεν µπορεί να εισέλθει το υπάρχον αναλυτικό πρόγραµµα. 
Απώτερος στόχος είναι η διασπορά των Ftalks σε όλη την Ελλάδα, ως µέσο 

αναδόµησης της κοινωνίας µέσα από την συστηµατική διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών.

Πλάνο από την πρώτη συνάντηση 
με φιλοξενούμενη την αρχαιολόγο 
Ειρήνη Γαβριλάκη.

Ευ.οµιλίες
Το πρόγραµµα των 
απογευµατινών 
συναντήσεων για το 
2012-2013

1. Ειρήνη Γαβριλάκη
Η κυρία Γαβριλάκη παρέα µε 
γονείς και µαθητές 
δραµατοποίησε στο Σχολείο µας 
το µύθο της Δανάης. Ένα µύθο-
µάθηµα για τον αποκλεισµό. 

2. Βεντάτα Ασπιώτη
Η Βεντάτα Ασπιώτη µας ήρθε από 
την Αθήνα για να µιλήσει µε 
γονείς για το µέσα µας παιδί. Μια 
υπέροχη αναδροµή στο παιδί που 
κρύβουµε µέσα µας και που 
πρέπει οπωσδήποτε να µάθουµε 
να εκφράζουµε. Η συνάντηση 
έγινε στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Κουρητών.

3. Σίµος Αναγνωστάκης
Ο κύριος Αναγνωστάκης έφερε τη 
ροµποτική σε µικρούς και 
µεγάλους. Για τρεις ώρες ηλικίες 
από 6-100 ασχολούνταν µε την 
κατασκευή και τον 
προγραµµατισµό εκπαιδευτικών 
ροµπότ. Η συνάντηση έγινε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο της 
Νίθαυρης.

Άλλες επισκέψεις
Πέρα από τις Ευ.οµιλίες βρέθηκαν 
και µίλησαν στο σχολείο µας:

1. Εκπρόσωποι του Μουσείου 
Φυσικής Ιστορίας για το 
πρόγραµµα Natura και την 
προστασία της πανίδας του 
Ψηλορείτη. 

2.  Ο Αλέξανδρος Σηµαντήρας και ο 
Γάλλος ποδηλάτης φίλος του για τη 
σηµαντικότητα της δηµιουργίας 
τράπεζας σπόρων και 
παραδοσιακών καλλιεργειών.

3. Ο Πέτρος ο Ποδηλάτης που γύριζε 
για δεύτερη φορά την Ελλάδα µε 
ποδήλατο.

4. Ο Μητροπολίτης Σιβρήτου, 
Λάµπης και Σφακίων, Ειρηναίος

5.Η οµάδα καλαθοσφαίρισης του 
ΑΓΟΡ
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Βιωµατική Μάθηση

Η ανάγκη να κάνουµε τη µάθηση 
µια βιωµατική διαδικασία ήταν 
επιτακτική για όλους µας. Σκοπός 
ήταν να αποµακρυνθούµε από τη 
κακιά συνήθεια προπόνησης 
µονάχα του µυαλού και να 
αντιµετωπίσουµε τη µάθηση µε 
εργαλεία όλες µας τις αισθήσεις. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, η 
ανεκτικότητα στους λεκέδες!

Λάσπη και έρευνα
Το χώµα και η φύση γενικότερα 

αποτελεί βασικό στοιχείο της 
διδασκαλίας µας. Προσπαθούµε σε 
κάθε ευκαιρία να αγγίζουµε τη γνώση 
και να λερωνόµαστε µε αυτήν όσο 
γίνεται περισσότερο. Τάξεις γίνονται 
κάθε γωνιά του σχολείου και του 
περιβάλλοντος χώρου.

Φωτογραφία από την εξόρμηση 
μας στη φύση. Μαθαίνοντας τα 
οικοσυστήματα.



Μαθαίνοντας για τη βιοποικιλότητα στις σκηνές 
μας. Ακολούθησε μάθημα φυσικών επιστημών με 
την κατασκευή “ενδοεπικοινωνίας” με πλαστικά 
ποτήρια και κλωστή καθώς και μάθημα μουσικής 
από υλικά της φύσης

Υπαίθριες τάξεις
Το παρακάτω φωτογραφικό υλικό 
είναι κοµµάτια από τις 
προσπάθειες µας να µεταφέρουµε 
το µάθηµα εκτός τάξης. Για την 
ακρίβεια αυτό που θέλαµε να 
πετύχουµε ήταν η δηµιουργία 
τάξεων σε κάθε γωνιά του 
προαύλιου χώρου. 

Οι σχολικές τάξεις όσο καλές και 
να είναι δηµιουργούν στο παιδί 
µια αίσθηση εγκλεισµού που 
αυξάνεται µε το πολύωρο καθισιό 
στην ίδια θέση και που σε πολλά 
παιδιά οδηγεί/αναδεικνύει  
µοντέρνες ασθένειες όπως τη 
διάσπαση προσοχής. 

Η φύση έχει από µέσα της τη 
διδασκαλία καθώς κάθε πλάσµα 
σε αυτήν διακατέχεται από την 
έµφυτη ορµή να µπορεί να 
διδάξει. Την ορµή αυτή µπορούµε 
να την χρησιµοποιήσουµε προς 
όφελος των µαθητών µας και 
µέσα από αυτήν να διδαχθούν 
αντικείµενα που διαφορετικά θα 
φάνταζαν ακατόρθωτο να 
διδαχθούν. 

Σηµαντικότερο βέβαια δίδαγµα 
είναι ο ίδιος ο σεβασµός και οι 
αξίες γενικά που εµφυσώνται 
παρατηρώντας πως η φύση 
ισορροπεί όλα τα άψυχα και 
έµψυχα όντα που ζουν σε αυτή.

Συνεργασίες µε Κέντρα 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης
ΚΠΕ Ανωγείων 2011-2012, 
2012-2013 Βιο ποικιλότητα και 
Υπαίθρια Διαβίωση
ΚΠΕ Αρχανών 2011-2012, 
2012-2013 Δίκτυο Τουρισµού
ΚΠΕ Ιεράπετρας 2011-2012-
Πρόγραµµα για τη µόλυνση των 
υδάτων

Ερευνώντας οικοσυστήματα στο 
εκκλησάκι του Αγίου Αντωνίου

Η πρώτη προσπάθεια μεταφοράς 
της τάξης σε εξωτερικό χώρο. 
Χρόνος ζωής 3 μέρες. Μας την 
πήρε ο φουρφουριανός αέρας.



Το Σχολείο της Φύσης 
και των χρωµάτων

Green Ideas

Το µηχάνηµα παραγωγής βιο 
ντίζελ έχει αποδοτικότητα σχεδόν 
100% στη µετατροπή του 
τηγανόλαδου σε βιο ντίζελ. Στη 
Θέση του τηγανόλαδου µπορεί να 
µπει και λιωµένο ζωικό λίπος.

Το μηχάνημα παραγωγής 
βιο ντίζελ.

Βιο ντίζελ
Με το νέο αυτό µηχάνηµα παραγωγής βιο ντίζελ το σχολείο µας µπορεί να αυτονοµηθεί όσον αφορά τη θέρµανση του, καθώς για 
να δηµιουργήσεις καύσιµη ύλη, το µόνο που χρειάζεσαι είναι τηγανόλαδο. Η συλλογή του τηγανόλαδου από τα σπίτια των γύρω 
χωριών δε βοηθάει µόνο στην εύρεση της πρώτης µας ύλης αλλά και στην οικολογική ευαισθητοποίηση, καθώς το τηγανόλαδο 
αποτελεί απόβλητο που µολύνει το περιβάλλον και βουλώνει τις εγκαταστάσεις των υπηρεσιών ύδρευσης. 

Νέες τεχνολογίες στην 
τάξη

Θέλουµε να είµαστε πολλοί 
προσεκτικοί στον τρόπο µε τον 
οποίο χρησιµοποιούµε στην τάξη 
τις νέες τεχνολογίες. Αν και σε 
κάθε τάξη υπάρχει ένας 
διαδραστικός πίνακας, δε θα 
θέλαµε ποτέ και σε καµία 
περίπτωση το µάθηµα µας να 
στρέφεται γύρω από υπολογιστές 
και να εµποδίζει το βίωµα του 
παιδιού µε τη γνώση. 

Ο κάθε άνθρωπος χρησιµοποιεί τα 
αισθητήρια του όργανα για να 
αντιλαµβάνεται τον κόσµο. Η 
όραση, η όσφρηση, η ακοή, η 
αφή , η γεύση αλλά και το 
συναίσθηµα παίζουν ισόποσο 
ρόλο στην αντίληψη και την 
εκµάθηση. Ωστόσο η εκπαίδευση 
που παρέχουµε βασίζεται κυρίως 
στην όραση και στην ακοή κάτι 
που και οι νέες τεχνολογίες 
δυστυχώς ενισχύουν. 

Στη προσπάθεια µας λοιπόν να 
µην δηµιουργούµε µυαλά µε 
πόδια θεωρούµε ότι οι Νέες 
Τεχνολογίες πρέπει να 
χρησιµοποιούνται µε πολύ 
µετρηµένο τρόπο. 

Δεν γίνεται άλλωστε να µην 
αντιλαµβανόµαστε ότι σε ένα 
ορεινό και αποµακρυσµένο χωριό,  
η τεχνολογία του διαδικτύου 
κυρίως ανοίγει ένα παράθυρο 
προς όλο τον κόσµο.  



Εκπαιδευτική Ροµποτική
Η εκπαιδευτική ροµποτική ενσωµατώθηκε στην εκπαιδευτική δραστηριότητα 

από την Άνοιξη του 2011. Μέσα από τις διάφορες δραστηριότητες που προκύπτουν  
αναπτύσσεται η οµαδοσυνεργατική προσέγγιση στη µάθηση, οι µαθητές αποκτούν 
κατασκευαστικές δεξιότητες και δεξιότητες προγραµµατισµού, µαθαίνουν να 
επιλύουν προβλήµατα και προβληµατικές καταστάσεις και εισάγονται από πολύ 
µικροί στην αλγεβρική σκέψη των επαναλήψεων και των µοτίβων. Το σχολικό έτος 
2012-2013 δύο οµάδες ροµποτικής, τριών και δύο ατόµων, συµµετείχε στον πρώτο 
διαγωνισµό ροµποτικής στην Κρήτη, προκριµατικό για την παγκόσµια Ολυµπιάδα 
ροµποτικής, πετυχαίνοντας µια πολύ καλή επίδοση.  

Οι δύο ομάδες μας στον πρώτο 
διαγωνισμό εκπαιδευτικής ρομποτικής 
στην Κρήτη, προκριματικοί για την 
παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής.

Εκπαιδευτικά ροµπότ 
που χρησιµοποιούµε

1. Bee Bot
To Bee Bot είναι µια ροµποτική 
µελισσούλα που ενδείκνυται για 
παιδιά νηπιαγωγείου και πρώτων 
τάξεων του δηµοτικού. 

2. Lego WeDo
Το δεύτερο πακέτο εκπαιδευτικής 
ροµποτικής αφορά κυρίως τους 
µαθητές των Γ και Δ τάξεων, 
αναλόγως πάντα και µε την  
εξοικείωση των παιδιών. Γίνεται η 
πρώτη επαφή µε αισθητήρες 
κίνησης, ήχου και ταλάντωσης.

3. Lego MindStorm
Το τρίτο πακέτο αφορά τους 
µαθητές των µεγάλων τάξεων και 
έχει εφαρµογές που ξεπερνούν τα 
όρια των ηλικιών. Αισθητήρες 
χρώµατος, φωτός, θερµοκρασίας, 
πίεσης και πολλοί άλλοι 
προστίθενται δηµιουργώντας µια 
µεγάλη γκάµα κατασκευών.

Πράσινη ροµποτική
Σε πειραµατικό στάδιο εισήχθηκε η 
χρήση του Botanicalls, ενός 
µηχανισµού ο οποίος φυτεύεται στο 
χώµα και στέλνει µηνύµατα στο 
διαδίκτυο για το αν το φυτό 
χρειάζεται πότισµα.

Ήξερες ότι
Το Δηµοτικό Σχολείο Φουρφουρά 
είναι από τα πρώτα δηµόσια 
πανελληνίως που χρησιµοποίησαν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία την 
εκπαιδευτική ροµποτική.

Ήξερες ότι

Ένα από τα µειονεκτήµατα της 
εκπαιδευτικής ροµποτικής είναι το 
υψηλό κόστος των περισσότερων 
πακέτων, επένδυση ωστόσο που 
κατά τη γνώµη µας είναι ο 
καλύτερος εκπρόσωπος των νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία



Εγκαταστάσεις
Ο χώρος του σχολείου µας θέλαµε 
να ξυπνά τη φαντασία των 
µαθητών, να αποτελεί χώρο 
κοινωνικοποίησης αλλά και 
αποµόνωσης αλλά και να µπορεί 
κάθε µαθητής µέσα σε αυτόν να 
εκφραστεί συναισθηµατικά και 
δηµιουργικά. 

1. Αλλαγή του προσώπου των τάξεων
Θέλαµε όταν η πόρτα της τάξης 
κλείνει πίσω από τον µαθητή να 
ζωντανεύει ένας κόσµος ξεχωριστός. 
Σε αυτόν τον κόσµο όλα τα παιδιά θα 
έχουν το παιδικό τους δωµάτιο, τον 
χώρο να παίξουν, τον χώρο να 
εκφραστούν δηµιουργικά, να µάθουν 
και να χαλαρώσουν. Έτσι φτιάξαµε 
τάξεις µε θεµατικές-διάστηµα, 
ζούγκλα, φύση, βυθός- βάλαµε 
καναπέδες, χαλιά, βιβλιοθήκες και ότι 
άλλο βρήκαµε που µας ενδιέφερε 
φτιάχνοντας µέσα σε 3 χρόνια την 
τάξη όπου τα θρανία µοιάζουν 
περιττά. 

2. Κουζίνα
Ο χώρος της κουζίνας ήταν αρχικά 
αποθήκη. Όταν πριν από τρία χρόνια 
πήγαµε στο σχολείο τον αδειάσαµε 
και βάψαµε µε χρώµατα από τα σπίτια 
µας φτιάχνοντας το πρώτο εργαστήρι 
εικαστικής έκφρασης. Αργότερα το 
εργαστήρι αυτό φιλοξένησε την 
αίθουσα φυσικών επιστηµών και 
πλέον έχει την τελική µορφή του, 
δηλαδή την κουζίνα. Η κουζίνα είναι 
και για µας αλλά και για το 
νηπιαγωγείο µια απαραίτητη 
προσθήκη καθώς µέσα από τη 
διαδικασία της µαγειρικής και της 
φροντίδας του χώρου, οι µαθητές 
µαθαίνουν φτιάχνοντας και 
φροντίζοντας και τους συµµαθητές 
τους. Από το σχολικό έτος 2013-2014 
φιλοδοξούµε να δηµιουργήσουµε ένα 
σταθερό µάθηµα µαγειρικής. 

3. Μετεωρολογικός σταθµός
Στο δηµοτικό µας υπάρχει ένας 
µετεωρολογικός σταθµός όπως αυτός 
που χρησιµοποιούσε λίγα χρόνια πριν 
η ΕΜΥ. Μέσα υπάρχουν ένα µικρό 
βροχόµετρο, ένα θερµόµετρο, ένα 
θερµόµετρο µέγιστης, ένας 
θερµόµετρο εβδοµάδας, ένας 
µετρητής υγρασίας εβδοµάδας και 
ένας µηχανισµός αποστολής 
δεδοµένων από την ατµόσφαιρα. Τα 
περισσότερα µηχανήµατα 
λειτουργούν µουσειακά, ωστόσο ο 
τρόπος λειτουργίας τους γίνεται 
εξαιρετικό µάθηµα για τους µαθητές 
µας αλλά και τους επισκέπτες. 

Πλάνο από τις ετοιμασίες 
για το πικ-νικ μας.

Στιγμές από την 
καθημερινότητα μας.

Φυτεύοντας το 
χωράφι μας.



Ηλιακό σύστημα “το ταβανάτο”. 
Στην τάξη του διαστήματος.Από το χειµώνα του 2013 γίνεται 

συστηµατική καταγραφή της 
θερµοκρασίας, της βροχόπτωσης, της 
έντασης και της κατεύθυνσης του 
ανέµου δεδοµένα µε τα οποία γίνεται 
τελικά το µάθηµα της στατιστικής 
των µεγάλων τάξεων. 

4. Το πειρατικό νησί
Το πειρατικό νησί είναι µια 
προσπάθεια δηµιουργίας χώρου 
έκφρασης στο προαύλιο του 
δηµοτικού µας. Τα παιδιά είχαν στη 
διάθεση τους σκηνές και ότι άλλο 
υλικό µπορούσαν να βρουν- παλέτες, 
πλαστικούς σωλήνες, πλακάκια κ.α.- 
και δηµιουργούσαν µόνα τους 
καταστάσεις απόλυτου παιχνιδιού. 
Μια πολύ καλή ευκαιρία να οξύνεις 
την φαντασία και να 
παρακολουθήσεις πως λειτουργούν οι 
µαθητές σε παιχνίδια ρόλων που τα 
ίδια δηµιουργούν.

5. Βοτανόκηπος
Ο βοτανόκηπος δηµιουργήθηκε την 
άνοιξη του 2012 και φιλοξενεί 
ποικιλία βοτάνων καθώς και τον 
ενδηµικό δίκταµο που συναντάται 
µόνο στην Κρήτη. Οι συνθήκες 
καλλιέργειας προσπαθούν να 
προσοµοιώσουν το φυσικό τους 
περιβάλλον µε τα βράχια να 
ζεσταίνουν τις ρίζες και το 
κατηφορικό έδαφος. Το σχολικό έτος 
2012-2013 από τον βοτανόκηπο 
αρωµατίσαµε το πρώτο µας 
αρωµατικό ελαιόλαδο “σχoilειό”, µια 
συνεργασία τριών δηµοτικών του 
ορεινού Ρεθύµνου. 

6. Χωράφι/ Λαχανόκηπος
Από το σχολικό έτος 2010-2011 στο 
δηµοτικό µας δηµιουργήθηκαν χώροι 
καλλιέργειας λαχανικών. Το σχολικό 
έτος 2012-2013 το δηµοτικό 
καλλιέργησε ένα µικρό χωράφι 50 τ.µ. 
που του παραχωρήθηκε από κάτοικο 
του χωριού, ενώ δηµιουργήθηκαν 
παρτέρια για κάθε τάξη και το 
νηπιαγωγείο. Σε ένα από τα παρτέρια 
αυτά φιλοξενείται και η καλλιέργεια 
του Ε.Ε.Ε.Κ . Τυµπακίου. Η 
παραγωγή µας καταναλώνεται άµεσα 
και αποτελεί ένα από τα πιο νόστιµα 
µαθήµατα.  Φανταζόµαστε ένα 
σχολείο που οι µαθητές όταν θα 
πεινούν θα µπορούν να κόψουν µια 
ντοµάτα ή ένα αγγούρι για να φάνε, ή 
αν θελήσουν το φρούτο τους να 
απλώνουν το χέρι και να κόβουν 
φράουλες, πορτοκάλια και ότι άλλο 
έχει ο κήπος µας. 

Γωνιά της Α’ τάξης

Ο μετεωρολογικός 
μας σταθμός.



Για αυτό το λόγο σε πολλές γωνιές 
του σχολείου υπάρχουν οπωροφόρα 
δέντρα και διαφόρων ειδών 
καλλιέργειες.

7. Αθλητικές εγκαταστάσεις 
Στο σχολείο µας υπάρχει ένα µικρό 
γήπεδο ποδοσφαίρου στρωµένο µε 
χαλίκι, ένα σκάµµα και ένας τοίχος 
αναρρίχησης. Το σκεπτικό της 
εγκατάστασης του τοίχου 
δηµιουργήθηκε βάση της λογικής της 
αύξησης της επικινδυνότητας των 
δραστηριοτήτων, σε βαθµό φυσικά 
που δεν απειλείται η σωµατική 
ακεραιότητα του παιδιού. Οι µαθητές 
γίνονται πιο προσεκτικοί και 
υπεύθυνοι ενώ το παιχνίδι πιο έντονο 
και δηµιουργικό, ενώ µε µικρά 
βήµατα υπερνικούµε τον φόβο που 
καλλιεργείται µέσα στις ψυχές των 
µαθητών και αργότερα µπορεί να 
αποτελέσει εµπόδιο στην 
πραγµατοποίηση των στόχων τους.

8. Κοτέτσι
Στα πλαίσια της αύξησης της 
υπευθυνότητας των µαθητών µας, στη 
δηµιουργία ενός φιλικού 
περιβάλλοντος, αλλά και στην 
κάλυψη ορισµένων αναγκών µας σε 
τρόφιµα µπήκε τη χρονιά 2012-2013 
ένα κοτέτσι το οποίο θα φιλοξενήσει 
από τη νέα χρονιά ένα µικρό αριθµό 
από κότες.

9. Το δέντρο των ευχών
Στη παιδική ψυχή ένα δέντρο µπορεί 
να σηµαίνει πολλά. Από ένα χώρο 
έρευνας και ένα τόπο σκίασης µέχρι 
ένα τόπο παραµυθιού και έκφρασης 
συναισθηµάτων. Τη χρονιά 
2012-2013 δοκιµάσαµε τη δηµιουργία  
του δέντρου των ευχών όπου οι 
µαθητές κρεµούσαν σε ένα δέντρο 
εξωτερικού χώρου τις ευχές και τις 
σκέψεις τους, ενώ τη σχολική χρονιά 
2013-2014 το δέντρο των ευχών θα 
αποτελέσει χώρο φαντασίας και 
προσωπικής έκφρασης όλων των 
παιδιών του σχολείου. 

Δηµιουργώντας το πειρατικό 
νησί.

Ο κήπος µε τα φρούτα. Τι 
καλύτερο από το γεγονός ότι ένα 
παιδί όταν θέλει φρούτο, θα 
απλώνει το χέρι και θα κόβει ένα. 

Ώρα για σκαρφάλωµα. 



Ευρωπαϊκά προγράµµατα
Το δηµοτικό µας τη σχολική χρονιά 
2012-2013 συµµετείχε σε 4 ευρωπαϊκά 
προγράµµατα ανοίγοντας και στην 
Ευρώπη τους ορίζοντες του, 
προσφέροντας την ευκαιρία στους 
µαθητές όλων των τάξεων να 
διαµορφώσουν ερευνητικά προγράµµατα 
αλλά και να ζήσουν νέες εµπειρίες. 

Primary Science Network
Το πρόγραµµα αυτό έχει ως στόχο να ενισχύσει και να 
προωθήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την εκµάθηση των 
φυσικών επιστηµών µέσω διερεύνησης για παιδιά από 
3-11. Παράλληλα αποτελεί µέσω δικτύωσης 
εκπαιδευτικών και µαθητών αλλά και αποθήκη υλικού για 
τις διδασκαλίες.  Οι µικροί µας µαθητές ασχολήθηκαν µε 
την έννοια του φωτός, τους µαγνήτες και τον αέρα.

Creative little scientists
Μέσα από αυτό το πρόγραµµα οι µικροί µας µαθητές 
(6-7) πρότειναν νέους τρόπους διδασκαλίας εννοιών των 
µαθηµατικών και των φυσικών επιστηµών, ώστε να 
δηµιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό αποθετήριο πρακτικών. Στο 
πρόγραµµα αυτό παρουσιάστηκαν προτάσεις για τη 
διδασκαλία µοτίβων µέσα από τη ροµποτική και τον 
αργαλειό καθώς και τα µίγµατα µέσα από τα µαθηµατικά 
στην κουζίνα. 

Open Discovery Space
Το ODS αποτελεί µια κοινότητα που σκοπό έχει τη διεξαγωγή ερευνών και πειραµάτων µε τη συνεργασία πολλών µελών σε 
διάφορες χώρες. Ο µετεωρολογικός µας σταθµός και οι γνώσεις που αποκοµίσαµε από το Μουσείο Προφορικής Ιστορίας 
αποτέλεσαν εκπαιδευτικό σενάριο για µια ολοκληρωµένη διδασκαλία µαθηµατικών και στοιχείων τοπικής ιστορίας που 
αφορούσαν την πρόγνωση χωρίς τεχνολογικά µέσα.



Ταινίες 
Μικρού Μήκους
Από το σχολικό έτος 
2011-2012 το σχολείο µας 
συµµετέχει στον 
πανελλαδικό διαγωνισµό 
µαθητικών ταινιών Μικρού 
Μήκους “ Ένας πλανήτης 
µια ευκαιρία”. 

1. Κρίση... Ε και;   2011-2012
Μια ταινία βασισµένη στα 
γεγονότα της κρίση και το πως οι 
µαθητές την αντιλαµβάνονται µε 
την παιδική τους αθωότητα. Σε 
µια τάξη ο δάσκαλος 
βασανισµένος από τα νέα 
δεδοµένα, προσπαθεί να εξηγήσει 
στους µαθητές του, τι είναι αυτή η 
κρίση... Η ταινία απέσπασε το 5ο 
Βραβείο, ενώ επιλέχθηκε και 
προβλήθηκε στο Φεστιβάλ ταινιών 
Μικρού Μήκους της Δράµας.

2. Το πρόβληµα 2012-2013
Η ταινία αυτή υµνεί την παιδική 
δηµιουργικότητα και φαντασία 
και το πως αυτή πολλές φορές 
µπορεί να καταπιεστεί στα 
σχολικά χρόνια. Στα λίγα λεπτά 
που διαρκεί βλέπουµε από 
µπροστά µας να παρελαύνουν ως 
µαθητές, ο Οδυσσέας, ο 
Λεονάρντο Ντα Βίντσι, η 
Κλεοπάτρα ο Ναπολέων και 
πολλές άλλες προσωπικότητες 
που άφησαν το αποτύπωµα τους 
στην ιστορία. 

Πλάνα από την ταινία Μικρού 
Μήκους µε τίτλο “Κρίση...ε 
και;”

Πλάνα από την ταινία Μικρού 
Μήκους µε τίτλο “Το 
πρόβληµα;”

Ταινίες Μικρού Μήκους

Τα γυρίσµατα µιας τέτοιας ταινίας έχει γίνει για τους µαθητές ένα γεγονός το οποίο 
περιµένουν µε αγωνία και όχι άδικα. Τους δίνεται η ευκαιρία µε τις προτάσεις τους να 
διαµορφώσουν και να φτιάξουν το σενάριο, να συµµετέχουν ως ηθοποιοί και αν το 
θέλουν και ως τεχνικοί γυρίσµατος. Ο καθένας από το πόστο του συνθέτει µια οµάδα 
µε µια ιδιαίτερη δυναµική, που ξέρει να εκφράζεται, να αυτοσχεδιάζει, να κρίνει και 
πάνω από όλα να διασκεδάζει δηµιουργώντας κάτι ξεχωριστό.



Μαθήµατα Επιλογής
Τη σχολική χρονιά 2010-2011 καθιερώθηκαν και λειτούργησαν τα πρώτα 

µαθήµατα επιλογής. Από τα 5 µαθήµατα οι µαθητές είχαν την ευκαιρία να διαλέξουν 
δύο από αυτά τα οποία πραγµατοποιόντουσαν σε δύο ώρες µέσα στην εβδοµάδα. 
Όλες οι θεµατικές διδάσκονταν µε γνώσεις που είχαν ήδη οι δάσκαλοι και που 
προσπάθησαν να ενισχύσουν ώστε τα µαθήµατα να γίνονται κάθε φορά όλο και πιο 
δηµιουργικά. ‘Ήταν η πρώτη φορά που µαθητές της πρώτης άλλα και της έκτης 
µπορούσαν να είναι  µαθητές στην ίδια τάξη έχοντας µαζί ποιοτικό χρόνο 
διασκέδασης αλλά και µάθησης. 

Η οµάδα της φωτογραφίας σε 
µια από τις εξορµήσεις της στη 
φύση.

Μαθήµατα Επιλογής 
2010-2011

1. Μαθήµατα Εικαστικών

2. Αθλοπαιδιές

3. Μαθήµατα Φωτογραφίας

4. Θεατρικό Παιχνίδι

5. Μαθήµατα χορού

Η οµάδα των εικαστικών 
φτιάχνει κούκλες.

Πλάνο από την οµάδα χορού.

Πλάνο από την οµάδα 
αθλοπαιδιών.

Δηµιουργώντας µια ιστορία 
στην αυτοσχέδια σκηνή.



Τέχνες

Αν οι µαθητές µάθουν από 
µικροί να αντιµετωπίζουν τον 
κόσµο µε εικαστική µατιά, δε 
θα αντέχουν να βλέπουν ένα 
µολυσµένο περιβάλλον. Θα 
έχουν µάθει να εκφράζονται 
και να αγαπούν και πότε δε θα 
χρησιµοποιήσουν βία λεκτική 
ή σωµατική για να πετύχουν 
τους σκοπούς τους ή ως µέσο 
εκτόνωσης. 

Μακέτες
Τη σχολική χρονιά 2012-2013 οι µαθητές έφτιαξαν τις δικές 
τους µακέτες δηµιουργώντας τους δικούς τους φανταστικούς 
κόσµους. Έτσι δηµιουργήθηκε το Μεσαιωνικό χωριό, η 
στοιχειωµένη πόλη και το οικολογικό χωριό.

Θεατρικά

Από το σχολικό έτος 2010-2011 τα θεατρικά των 
Χριστουγέννων και του καλοκαιριού του σχολείου µας, έχουν 
γίνει ένας άτυπος θεσµός όπου µαζεύονται γονείς και κάτοικοι 
από τα γύρω χωριά για να γιορτάσουµε και να 
αποχαιρετιστούµε.

Πλάνο από τις πασχαλινές µας 
κατασκευές.

Μάχη χορευτικών συγκροτηµάτων
Από το σχολικό έτος 2010-2011 και για µια φόρα κάθε χρόνο, πραγµατοποιείται στο 
σχολείο µας “Μάχη χορευτικών Συγκροτηµάτων”. Οι µέρες της προετοιµασίας και των 
προβών γεµίζουν το σχολείο µε µουσικές και χορούς σε κάθε διάλειµµα ώστε οι οµάδες-
που αποτελούνται από µαθητές διαφορετικών τάξεων- να είναι έτοιµες τη στιγµή του 
διαγωνισµού. 

Ήξερες ότι

Για τα σχολικά έτη 
2010-2012 η 
σηµερινή κουζίνα 
ήταν η αίθουσα 
εικαστικών. 
Σήµερα όλες οι 
κατασκευές 
γίνονται σε 
χώρους µέσα στην 
τάξη και φυσικά 
έξω από αυτήν.



Θεατρικό Λήξης 2010-2011

Μια ιστορία που παρουσιάζει την 
ιστορία του Αµαρίου, από τους 
πρώτους προϊστορικούς ανθρώπους 
που έζησαν εκεί, την Κλεοπάτρα και 
τον Καίσαρα, τον Χίτλερ, µέχρι και 
τη σηµερινή εποχή. Αυτό το 
θεατρικό έµελλε να είναι το πρώτο 
µιας χιουµοριστικής τριλογίας.

Θεατρικό Λήξης 2011-2012

Βρισκόµαστε στο Αµάρι της 
δεκαετίας του 80 όταν οι πρώτοι 
κρητικοί έφευγαν για να 
αναζητήσουν αλλού δουλειές και 
πλούσιοι Ελληνοαµερικάνοι 
έρχονταν για να παντρευτούν και να 
χρηµατοδοτήσουν τον τόπο.

Θεατρικό Λήξης 2012-2013

Βρισκόµαστε στο Αµάρι του σήµερα 
όταν ο Πιτσιπάκης κατεβαίνει από 
τα βουνά για να παντρευτεί και προς 
µεγάλη του χαρά τη νύφη έχουν 
κλέψει οι Μανιάτες. Οι άλλοι 
Κρητικοί όµως είχαν άλλοι γνώµη 
και ετοίµασαν οµάδα εκδίκησης. 
Τελικά ο έρωτας όµως θα νικήσει.

Θεατρικό Χριστουγέννων 
2011-2012

Ο γερο-Στριµµενάκης µαθαίνει από 
πρώτο χέρι τι είναι τα 
Χριστούγεννα. Το θεατρικό αυτό 
ήταν και το πρώτο που καθιέρωσε 
τη συµµετοχή των δασκάλων στα 
θεατρικά των Χριστουγέννων. 

Θεατρικό Χριστουγέννων 
2012-2013

Η ιστορία του ποντικιού που έµενε 
στο σπίτι του Ιωσήφ και βοήθησε 
αυτόν και τη Μαρία να γεννήσουν το 
Χριστό. Μια ιστορία αφιερωµένη 
στην πραγµατοποίηση των ονείρων.

2η Μάχη Χορευτικών 
Συγκροτηµάτων 2011-2012

Η αφίσα του διαγωνισµού όπως 
αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και στο 
σχολείο µας,



IPSUM: Vivamus est ipsum, 
vehicula nec, feugiat rhoncus, 
accumsan id, nisl. 

Το βιβλίο των φίλων Τα παρακάτω κείµενα είναι η εντύπωση που σχηµάτισαν άνθρωποι οι οποίοι έχουν 
περάσει χρόνο µε εµάς και τους µαθητές µας στο Σχολείο της Φύσης και των 
Χρωµάτων. Θα θέλαµε να τους ευχαριστήσουµε για τον χρόνο που διαθέσαν για 
εµάς ώστε να κλείσει ο Οδηγός της Χαράς για τα έτη 2010-2013. Ένας οδηγός που 
δε τα περιλαµβάνει όλα, αλλά σίγουρα δίνει µια καλή ιδέα για το τι προσπαθούµε να 
πετύχουµε.

Με εκτίµηση

Το Σχολείο της Φύσης και των Χρωµάτων

Το Φουρφουροσχολείο είχα την τύχη να το γνωρίσω 
κατά τη διάρκεια της σχολικής πρακτικής άσκησης 
( γνωστή και ως ΣΠΑ) του Πανεπιστηµίου. Δεν µπορώ 
να περιγράψω µε λόγια αυτό που είδα και ένιωσα, γιατί 
για µένα αποτελεί ένα πρότυπο δηµοτικού σχολείου 
στο οποίο θα ήθελα να είµαι δασκάλα. Όταν η µάθηση 
δεν είναι απλή αποστήθιση γνώσεων αλλά 
ανακαλύπτεται σε πραγµατικές συνθήκες καθηµερινής 
ζωής και όταν οι δάσκαλοι γίνονται συµπορευτές στην 
ανακάλυψη αυτή , οι µαθητές "βλέπουν το σχολείο" ως 
κοµµάτι του εαυτού τους.

Ειρήνη Μποτονάκη
Φοιτήτρια 
Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης

Οι µέρες στο σχολείο του Φουρφουρά, «το σχολείο  της 
φύσης και των χρωµάτων», όπως το ονοµάζουν, ήταν 
µία έκπληξη για εµάς. Ένα σχολείο διαφορετικό από 
αυτό  που  έχει ο καθένας στο µυαλό  του, γεµάτο 
χαρούµενα πρόσωπα, χρώµατα, άµµο, δηµιουργικότητα 
και φαντασία. Μία πηγή έµπνευσης και αγάπης για 
όλους εκείνους, που έχουν διάθεση να τολµήσουν, να 
πειραµατιστούν και να κάνουν στην εκπαίδευση και τη 
ζωή κάτι το διαφορετικό. Δεν πρόκειται για αποτέλεσµα 
που προκύπτει ως διά µαγείας, µε αδιευκρίνιστους ή 
υποχθόνιους τρόπους, αλλά για το απότοκο της 
σκληρής δουλειάς και της όρεξης όλων εκείνων που 
είναι µέτοχοι της «φουρφουραϊκής κοινωνίας».
Οι λέξεις στην προκειµένη περίπτωση είναι φτωχές για 
να περιγράψουν το κλίµα και τη ζεστασιά αυτού του 
σχολείου, των εκπαιδευτικών και των µαθητών του. 
Εκεί µας δόθηκε µάλιστα η ευκαιρία να δοκιµαστούµε 
για πρώτη φορά στο να σταθούµε µόνοι µας στην τάξη, 
να έρθουµε σε επαφή µε µια διαφορετική από την 
κυρίαρχη στο χώρο  της διδασκαλίας φιλοσοφία, έναν 
ε λ ε ύ θ ε ρ ο κα ι σ υ ν άµ α ο υ σ ι α σ τ ι κό τ ρ ό π ο 
διαπραγµάτευσης των πραγµάτων και του αντικειµένου 
της διδασκαλίας. Τις λίγες ώρες που περάσαµε στο 
µικρό αυτό και συγχρόνως τόσο φιλικό χώρο  παίξαµε, 
χορέψαµε, τραγουδήσαµε, αθληθήκαµε, κάναµε 
θεατρικό και εκφραστήκαµε. Θυµηθήκαµε πως είναι να 
είσαι όντως παιδί, να γελάς, να εµπνέεσαι και να 
µαθαίνεις διασκεδάζοντας, να αξιοποιείς κάθε ερέθισµα 
που σου προσφέρεται, να είσαι άνθρωπος, µαθητής και 
εκπαιδευτικός συγχρόνως. 
Πραγµατικά, αν χρειαζόταν να χρησιµοποιήσει µια 
φράση κανείς για το  τι συµβαίνει στο τετραθέσιο 
σχολείο του Φουρφουρά αυτή δε θα ήταν άλλη από το 
«µια τεράστια αγκαλιά». Τα µικρά αποκτούν αξία, τα 
παιδιά δεν ξεχνούν να είναι όντως παιδιά και οι 
δάσκαλοι έχουν φροντίσει να διακατέχονται από µια 
µοναδική παιδικότητα, που  ταιριάζει απόλυτα µε την 
επικρατούσα κατάσταση.

Ελευθερία Μαλαδάκη, Μάνος Μαντζουρανάκης
Φοιτητές
Παιδαγωγικού Τµήµατος Δηµοτικής Εκπαίδευσης

When we are visiting 'other places/foreign schools' 
with our second year Marnix students, in fact we are 
always looking for signs of 'relationship' as the base for 
'sense of competence' and 'autonomy' of kids. (This is 
part of a powerful theory that underpins our 
educational beliefs) We try to see how it works, how it 
shows in other cultural settings, if it is 'universal?'. 
Normally we hope to see lessons, looking for clear 
indicators of above. 
We didn't see any formal lesson at Fourfouras, but we 
saw a whole lot of 'relation, competence and 
autonomy'.
As a teacher in(natural) science & technology I value 
outdoor teaching, using the real world as the main 
object of study, exploring, understanding and 
contributing to the world around us.
I really enjoyed being for just an hour at you school. I 
saw children playing outside, being happy, I saw 
children feeling at ease and at home in their school, I 
saw teachers proud of their school, their work and most 
of all their children. I saw adults and children alike, 
having fun with one another, feeling free to express, 
being who they are.
This sound maybe like a lot to see in just a quick visit 
in a school, and I agree it is.
I've seen a lot of schools in my life, and I do not really 
analyze them as such.
I'm more the intuitive guy: "Does this school feel 
okay?" "Yeah, your school feels very much okay".
Please continue being such an nice place for people to 
be. It is the base for everything, and the rest will 
follow!

Frank van Herwaarden
Science teacher, Marnix Academie, Holland



Λοιπόν καληµέρα,

σαν σήµερα ξεκίνησα,
δεν έχω ιδέα πως να ξεκινήσω να γράψω, αλλά ως ταξιδιώτης, ανεβαίνω στην σέλα του ποδηλάτου µου, περισσότερο από 
το κανονικό, αφορµή στάθηκε το σχολείο της φύσης και των χρωµάτων, ήταν τόσο τυχαίο όσο και το να κέρδιζα κάποιο 
είδος λαχείου.
Την ώρα που πήγα είχαν διάλειµµα, και τι είδα? 
κάποια παιδιά έφτιαχναν χειροτεχνίες, άλλα ύφαιναν σε µικρούς αργαλειούς, άλλα εξακολουθούσαν να διαβάζουν, έπαιζαν 
ποδόσφαιρο αγόρια και κορίτσια, µικρά και µεγάλα, µάθαιναν τα λόγια τους για το θέατρο που θα έπαιζαν, βοηθούσε µια 
µικρή ένα µικρότερο αγοράκι στα χώµατα να φτιάξει τον Ψηλορείτη, ένας πιτσιρικάς να µου προσφέρει µια φράουλα 
λέγοντας µου από τον κήπο του σχολείου, δώσε πάσα...και... γκολ, πανηγύριζαν όλοι µαζί.
Στις επόµενες µέρες που έµεινα εκεί άκουγα ότι τα παιδιά θέλουν να πηγαίνουν σχολείο και τους µεγάλους να λένε ότι 
καλά κοπέλια είναι αυτοί οι δασκάλοι.
Αυτό που µε έκανε να σταθώ περισσότερη ώρα από το κανονικό ήταν όταν ένα κοριτσάκι µε πλησίασε στο χωριό και µε 
ρώτησε, κύριε Πέτρο πότε θα φύγετε?και θα µας ξεχάσετε ε?
Στάθηκα και σκέφτηκα πως οι καλοί µαθητάδες βγαίνουν από τους καλούς δασκάλους.
Υ. Γ.
ΟΤΑΝ ΜΕΓΑΛΩΣΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΑΙΔΙ, θα το συνέχιζα και θα έλεγα, θέλω να πάω στο σχολείο της φύσης και των 
χρωµάτων.

Πέτρος
Ο ποδηλάτης

Έχοντας ήδη µια εµπειρία από τις επισκέψεις µας σε σχολεία του νοµού (εντός και εκτός πόλης) αυτό που θα
ήθελα να επισηµάνω για τους µαθητές/ριες  (και του δασκάλους/ες) του ΔΣ Φουρφουρά είναι η ζωντάνια, η αυθεντικότητα 
τους και η όρεξη να κάνουν πράγµατα.
Δεν ξεχνώ την Ιωάννα που στην ερώτησή µου "τι κάνει το ροµποτάκι σου;" µου απαντά, "γλακά σαν τον άνεµο κύριε".
Θα χαρώ να συνεχίσουµε την συνεργασία µας και το νέο σχολικό έτος

Σίµος Αναγνωστάκης
Ε.Ε.Δι.Π
Παιδαγωγικό Τµήµα Δηµοτικής Εκπαίδευσης
Σχολή Επιστηµών Αγωγής

Τι είναι αυτό που µεταµορφώνει τα τυχαία τοπία σε τόπους αναφοράς, αν δεν είναι οι αναµνήσεις και η συναισθηµατική 
εµπλοκή µας µε αυτά; Τι θα ήταν το υπέροχο κρητικό τοπίο χωρίς τις σηµασίες που του δίνει ο καθένας µας που το βιώνει 
στην πραγµατική ή φαντασιακή του διάσταση (η επιλογή δική του); Κατ΄ αναλογία τι θα ήταν το τοπίο ενός µικρού 
περιφερειακού σχολείου µε εγγενείς δυσκολίες λόγω της θέσης του και εγκλωβισµένου σε ένα εκπαιδευτικό σύστηµα που 
σχεδιάζεται απρόσωπα, αν δεν µεταµορφωνόταν σε τόπο αναφοράς για τα παιδάκια που φοιτούν εκεί και τους οικείους 
τους; 
 Το Δηµοτικό Σχολείο του Φουρφουρά είναι ακριβώς ένας τέτοιος τόπος αναφοράς, διότι δηµιουργεί αναµνήσεις στους 
µαθητές του, αξιοποιώντας την τοπική και οικογενειακή εµπειρία τους (κατ΄ αρχήν) και ενισχύοντας την αυτοσυνειδησία 
όλων - µαθητών, γονέων και δασκάλων - όσοι µετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ένα σχολείο που λειτουργεί 
πέρα από τα στερεότυπα, στηριζόµενο στη δυναµική που δηµιουργεί ο τόπος και οι άνθρωποι αλληλεπιδρώντας, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός κοινού "ιδιώµατος", στο οποίο µετέχουν όλοι, χωρίς εξαιρέσεις. Ενός ιδιώµατος 
ολοκαίνουριου, που φτιάχνεται τώρα, από όλους, χωρίς "νησίδες επικοινωνίας" και αποκλεισµένους που "δεν καταλαβαίνουν 
τη γλώσσα", ντόπιους ή ξένους. Και ένα ιδίωµα που φτιάχνεται µε αυτόν τον τρόπο, µέσω του βιώµατος δηλαδή κάθε 
σηµασίας που εκφράζει, αποτελεί την προϋπόθεση για ένα ανοικτό σχολείο στην κοινωνία, χωρίς φόβους. Όσο πολύπλοκη, 
πολυσυλλεκτική, πολυεπίπεδη και πολυσήµαντη κι αν είναι αυτή. Διότι το ιδίωµα του Φουρφουρά έχει δηµιουργηθεί µε 
βάση τον αλληλοσεβασµό και την αποδοχή τόσο του άλλου όσο και του εαυτού του καθενός.
 Χαίροµαι κάθε φορά που επισκέπτοµαι τον ιστότοπο του σχολείου, διότι σ΄ αυτόν δεν παρατίθενται απλώς αναµνηστικά 
µιας παθητικής κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών, αλλά οι αναµνήσεις παιδιών που συµµετείχαν ολόψυχα σε δράσεις που 
τα ενέπνευσαν και τα συνεπήραν, αλλάζοντας την καθηµερινότητά τους  και τους επέτρεψαν να γίνουν µια µεταβλητή και 
για την καθηµερινότητα του κοινωνικού τους περίγυρου.
 Εύχοµαι η πρωτοβουλία αυτή να διαρκέσει τόσο, ώστε να αξιολογηθεί µακροπρόθεσµα, όταν θα είναι ορατά τα 
αποτελέσµατα µιας τέτοιας εκπαίδευσης στις ζωές των παιδιών που εν τω µεταξύ θα έχουν ενηλικιωθεί. Όταν θα είναι 
ξεκάθαρο ότι οι τωρινοί µικροί µαθητές του Φουρφουρά, ως ενήλικες, δεν θα κλειστούν άτολµοι στα στενά όρια του χωριού 
τους , ούτε θα συχνάζουν µόνον σε καφενεία όπου µιλιέται µόνον η διάλεκτος, ούτε θα οπισθοδροµούν µπροστά στην 
τεχνολογία και τις προκλήσεις του αύριο, ούτε θα επιτίθενται σε κάθε τι διαφορετικό ή νέο.
  Και τέλος εύχοµαι, η πρωτοβουλία αυτή, όπως και κάποιες ακόµα ανάλογες, να περιφρουρηθεί. Και να µην λειτουργήσει 
το γνωστό περί της κατσίκας του γείτονα που θα πρέπει να σφαχτεί όπως - όπως, εφόσον εµείς δεν έχουµε κατσίκα.

Ειρήνη Γαβριλάκη 
Αρχαιολόγος του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύµνης



Φτάσαµε τέλη Δεκεµβρίου 2012 µε ένα συνεργείο της ΕΡΤ  για γυρίσµατα στο Δηµοτικό Σχολείο στον Φουρφουρά. Είχαµε 
ακούσει πολλά για τις πολυσχιδείς δραστηριότητες των εκπαιδευτικών του Δηµοτικού και του  Διευθυντή του Άγγελου 
Πατσιά. Αυτοί ήταν οι λόγοι που  επιλέξαµε αυτό το  σχολείο για να προβάλλουµε µέσω του ντοκιµαντέρ µας σε όλη την 
Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό την υποδειγµατική δουλειά που  γίνεται εκεί σε εκπαιδευτικό επίπεδο. Διαπιστώσαµε ότι οι 
προσδοκίες µας υπολείποντο  κατά πολύ  της πραγµατικότητας που αντιµετωπίσαµε. Βρεθήκαµε αντιµέτωποι µε µια 
ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου και πολύπτυχη διδασκαλία σε όλα τα µαθήµατα, που  δεν αναµέναµε από αυτά που είχαµε εκ 
των προτέρων πληροφορηθεί. Μπροστά µας απλώθηκε  µια εκπαιδευτική κοινότητα, που είχε λάβει υπόψιν της τον τόπο 
γενικότερα (ορεινό Ρέθυµνο) και ιδιαίτερα την ανθρωπογεωγραφία του µε τις όποιες ιδιαιτερότητες του από  άποψη 
σύνθεσης του πληθυσµού του (γεωργοί και κτηνοτρόφοι κυρίως). Οι εκπαιδευτικοί είχαν προσαρµόσει και εντάξει το 
µοντέλο και την φιλοσοφία εκµάθησης στον τόπο και τους κατοίκους του  γενικότερα και όχι µόνο αυστηρά στους µαθητές 
του Δηµοτικού, ώστε όλοι αυτοί, ως µια µεγάλη οµάδα, µαθητές, γονείς  να µπορέσουν να το αντιληφθούν  και να το 
υιοθετήσουν ως κάτι δικό τους, αντί να προσπαθήσουν το αντίθετο. Μικρά παραδείγµατα ενδεικτικά και µόνο αποτελούν 
το πώς γίνεται η εκµάθηση καλής συµπεριφοράς προς γονείς και συµµαθητές στην καθηµερινή συναναστροφή αλλά και 
πώς «περνάει» η αγάπη και προστασία προς το περιβάλλον, πώς η ιδέα της ανακύκλωσης από την απλή γνώση στο σχολείο 
«µεταφέρεται» από τους µαθητές προς τους γονείς τους στο σπίτι. Η πλούσια και πρωτότυπη αυτή εκπαιδευτική 
δραστηριότητα ξετυλίχτηκε καθηµερινά µπροστά µας µε έναν απλό και µοναδικό τρόπο, οµοιάζοντας µε  το άνοιγµα ενός 
τριαντάφυλλου, που κάθε µέρα οµορφαίνει την ζωή µας. Ακόµα και οι φαινοµενικά πιο «βαρετές» καθηµερινές 
δραστηριότητες, όπως η πρωινή προσευχή στο προαύλιο του σχολείου αποτελούν πηγή χαράς και έµπνευσης για τους 
µαθητές του Δηµοτικού σχολείου Φουρφουρά. Εκεί ξεκινούν τα πρώτα µαθήµατα και η µετάδοση γνώσης προς όλους τους 
µαθητές µε έναν ανεπιτήδευτο  τρόπο. Και όλα συνεχίζονται µετά είτε στους εσωτερικούς χώρους των τάξεων του  σχολείου 
είτε στους εξωτερικούς (αυλόγυρο) ή πέριξ του σχολείου. Ναι η φύση, ο περιβάλλων χώρος, η χλωρίδα και η πανίδα πέριξ 
του σχολείου σε όλο τους το  µεγαλείο  έχουν ενταχθεί από τους δασκάλους του  σχολείου στο πρόγραµµα διδασκαλίας και 
αποτελούν πηγή γνώσης και δηµιουργίας για τους µαθητές. Η φυτολογία και η ζωολογία δεν γίνονται από τις 
εικονογραφηµένες σελίδες ενός βιβλίου αλλά ζωντανά στους κήπους που έχουν δηµιουργήσει οι µαθητές και φροντίζουν 
καθηµερινά. Τα παιδιά µαθαίνουν να σκέφτονται, να δηµιουργούν και να αναλαµβάνουν ευθύνες. Τα παραδείγµατα δεν 
τελειώνουν. Όπως και τα χαµόγελα στα χείλη και στα πρόσωπα των µαθητών που  έτρεχαν να φτάσουν κάθε πρωί στο 
σχολείο τους αλλά δεν ήθελαν το  µεσηµέρι µε το πέρας της διδασκαλίας να αποχωρίσουν για το σπίτι τους µε τίποτα!
Σηµαντικό και αποκαλυπτικό γεγονός ήταν η ηµέρα παραλαβής των ελέγχων από τους γονείς 3 ηµέρες πριν τα 
Χριστούγεννα. Γονείς µαθητών όλων των τάξεων κατέφθαναν µε αγωνία για να µάθουν τις επιδόσεις των παιδιών τους. Και 
µετά από εµπεριστατωµένη συνοµιλία µε  τους εκπαιδευτικούς έφευγαν µε πλούσια χαµόγελα, όχι µόνο γιατί οι βαθµοί των 
παιδιών τους ήταν ικανοποιητικοί αλλά γιατί ένιωθαν ότι αυτό το  σχολείο όπως λειτουργεί και οι εκπαιδευτικοί του 
αποτελούν την καλύτερη απόδειξη ότι τα παιδιά τους βρίσκονται στα καλύτερα χέρια. Κατά την άποψή µας δηµιουργήθηκε 
µια κυψέλη, που έχει µόνο βασίλισσες και καθόλου κηφήνες. Τι πιο όµορφο  από το να βλέπεις παιδιά να «διαγκωνίζονται» 
να παρουσιάσουν τις γνώσεις κατά την διάρκεια του µαθήµατος από το να κρύβονται πίσω  από το δάχτυλό  τους για να 
ΜΗΝ που  το  µάθηµα!Απόδειξη της καταπληκτικής λειτουργικότητας όλης αυτής της τόσο  εύλογα οργανωµένης 
κοινότητας του σχολείου  είναι το πώς την έχει αγκαλιάσει και υποστηρίζει επίσης υποδειγµατικά ο δήµαρχος Αµαρίου, που 
γνωρίζει και αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται καθότι εκπαιδευτικός, όπως και η εκκλησία µε τους 
κληρικούς της, που επίσης υπερβάλλουν εαυτούς συνεισφέροντας καθηµερινά και άοκνα σε αυτό που λέγεται ελπίδα του 
αύριο, τη νέα γενιά των µαθητών του Φουρφουρά. Φεύγοντας από τον Φουρφουρά αφυπνίστηκαν µέσα µας τα οµορφότερα 
συναισθήµατα και η επιθυµία όλων µας να µπορούσαµε να επιστρέψουµε στα µαθητικά θρανία, όχι όµως µόνο για να 
ξαναζήσουµε ανέµελες στιγµές παιχνιδιού της παιδικής µας ηλικίας αλλά για να αποκτήσουµε αστείρευτη γνώση µε  τον 
τρόπο που αυτή µεταδίδεται στους µαθητές της: σαν παιχνίδι. Έχοντας ζήσει περισσότερα από  20 χρόνια στην Γερµανίας, 
έχοντας σπουδάσει και ακολούθως προσκληθεί να διδάξω εκεί σε ένα από τα πρότυπα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της χώρας 
αυτή, την Ανωτάτη Ακαδηµία Κινηµατογράφου και Τηλεόρασης στο Μόναχο βλέποντας το πείραµα του ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΦΟΥΡΦΟΥΡΑ  ένιωσα ιδιαίτερα υπερήφανος πλέον ως Έλληνας, επειδή διαπίστωσα ότι και 
στην Ελλάδα µπορούµε να προσφέρουµε  επίσης πρότυπη εκπαίδευση σε έναν  τοµέα νευραλγικό, εκείνον για την νεότερη 
γενιά, στην οποία θα στηριχτεί το µέλλον αυτής της χώρας.

ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός
Πρ. Αναπληρωτής Καθηγητής Ανωτάτης Ακαδηµίας Τηλεόρασης και Κινηµατογράφου Μονάχου
ΙΔΡΥΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ DFA
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚHΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ EFA

Ευχαριστούµε µέσα από την καρδιά µας τον κάθε ανώνυµο και επώνυµο άνθρωπο ο οποίος στηρίζει την προσπάθεια µας, 
καθώς και τις προσπάθειες όλων των σχολείων της χώρας για να δηµιουργηθεί ένα καλύτερο αύριο.
Την αγάπη µας και τις ευχαριστίες µας στους ΥΠΕΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΑΜΑΡΙΟΥ, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων, το Δήµο 
Αµαρίου και τους κατοίκους του Αµαρίου, για το µεγαλύτερο µάθηµα ζωής που µας δώσανε.
Ο Οδηγός της χαράς δε θα µπορούσε ποτέ να τυπωθεί χωρίς την βοήθεια του κύριου Σπύρου Παναγιώτου που προσφέρθηκε 
να το κάνει αφιλοκερδώς. Έχετε την αγάπη µας!


