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Η εισαγωγή της καινοτομίας στην
εκπαίδευση συνδέεται με την
αλλαγή της σκέψης και της
πρακτικής των μελών του
εκπαιδευτικού συστήματος
(Πασιαρδής, 2015).

Πραγματοποίηση μίας καινοτόμου
δράσης μέσω του προγράμματος
ΜΝΑΕ. Σύμφωνα με αυτή
παρήχθησαν ετήσια ανθοκομικά
φυτά (περίπου 7000), σε
επιχειρηματική βάση, μέσα από
τη συνεργασία μαθητών και
εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ,
μαθητευομένων σε τμήμα
μαθητείας και υπαλλήλων του
Δήμου της περιοχής. Τα φυτά
τοποθετήθηκαν κατόπιν σχεδίου
σε σχολεία και παρτέρια του
Δήμου. Το συγκεκριμένο σχέδιο
δράσης προάγει την καινοτομία,
τη δημιουργικότητα, την
επιχειρηματικότητα και εμπλέκει
διάφορες ειδικότητες. Για την
υλοποίηση του χρησιμοποιήθηκαν
οι εργαστηριακοί χώροι του ΕΠΑΛ
και η τεχνογνωσία των
εκπαιδευτικών. Καλύφθηκε με
πόρους του ΜΝΑΕ και της
σχολικής επιτροπής.

Οι κυριότεροι στόχοι της δράσης
ήταν:
οι μαθητές
• Να γνωρίσουν την
επιχειρηματική παραγωγή
ανθοκομικών φυτών.
• Να εκτιμήσουν τον κατάλληλο
χρόνο για την επέμβαση και την
προετοιμασία στο έδαφος.
• Να ασχοληθούν με την
εγκατάσταση μεγάλου
αρδευτικού συστήματος που
χρησιμοποιείται επαγγελματικά.
• Να αντιληφθούν το ρόλο του
πρασίνου στην καθημερινή ζωή.
• Να μάθουν να συνεργάζονται (με
μαθητές, εκπαιδευτικούς και
επαγγελματίες) για την επίτευξη
κοινού στόχου.
• Να αναπτύξουν κοινωνικές
δεξιότητες.
• Να ολοκληρώνουν ένα έργο
μέσα από σχεδιασμό και να το
αξιολογούν.
• Να αισθανθούν υπερηφάνεια και
αυτοπεποίθηση για το έργο που
δημιούργησαν.
και φυσικά η εξωστρέφεια του
ΕΠΑΛ

Η διάρκεια του προγράμματος
ήταν 8 μήνες. Για πρώτη φορά
υπήρξε μια διεπιστημονική
προσέγγιση εργαστηριακών
μαθημάτων, η οποία οδήγησε
στη συνεργασία εκπαιδευτικών
διαφόρων ειδικοτήτων. Οι
μαθητές ανέπτυξαν κοινωνικές
δεξιότητες μέσα από την επαφές
και τις δραστηριότητες που
πραγματοποιήθηκαν στο έργο.
Σημαντικό στοιχείο υπήρξε η
ανάληψη ρόλων από τους
μαθητές σε όλη τη διάρκεια της
δράσης και έτσι είχαν την
ευκαιρία για ανάπτυξη της
προσωπικότητας και της
αυτοεκτίμησής τους. Επετεύχθη η
βασική επιδίωξη που ήταν οι
μαθητές να γνωρίσουν τις
συνθήκες παραγωγής
ανθοκομικών φυτών σε
επιχειρηματική βάση. Ακόμη
είχαν την ευκαιρία να δουν πως
μια επιχειρηματική ιδέα γίνεται
πράξη. Η ολοκλήρωση του έργου
τους γέμισε περηφάνια και τους
έδωσε κίνητρα για μελλοντική
απασχόληση.

