ΟΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ R.A.D.I.Kal.A ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
από τη Mana Roshangar
(Μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Radikala-Sweden)
12 Σεπτεμβρίου 2017

Στόχοι:
1. Να θέσει τα θεμέλια για μια δια βίου κατανόηση του οικολογικού κύκλου και να δημιουργήσει
τις προϋποθέσεις, ώστε για τα παιδιά να κατανοήσουν με συγκεκριμένο τρόπο πως μπορεί να να
καταστεί επωφελές το δικό τους περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
2. Να προσφέρει στα παιδιά μια θετική εικόνα του μέλλοντος και την αίσθηση ότι πραγματικά
διαμορφώνουν τον κόσμο μας.
3. Με αφορμή έναν ευγενή σκοπό, να δημιουργηθεί μια κοινότητα ανθρώπων και να προωθηθεί η
ιδέα της ομαδικής σωματικής άσκησης προς όφελος της υγείας και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
4. Να προσφέρει στον καθένα τη δυνατότητα να διαπιστώσει σε πραγματικό χρόνο και σε ατομικό
επίπεδο πως η σωματική δραστηριότητα συμβάλλει στον τελικό στόχο.
5. Να επιτύχει την ενεργό συμμετοχή διαφορετικών ομάδων της κοινωνίας με τρόπο που
προσφέρει ικανοποίηση και επιβραβεύει τους συμμετέχοντες.
6. Να εμφυσήσει στα παιδιά μια αίσθηση συμμετοχής και ευθύνης για το περιβάλλον που όλοι
μοιραζόμαστε.
7. Να εμπλέξει εκπαιδευτικούς, γονείς, εταιρείες και οργανισμούς που λειτουργούν ως πρότυπα για
τα παιδιά μας.

Πώς:
1. Με την εστίαση σε μια κυκλική διαδικασία, καθορισμένη στο δυνητικό επίπεδο των παιδιών.
2. (τα παιδιά μπορούν αργότερα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν την ίδια αρχή σε ένα
ευρύτερο πλαίσιο).
3. Μέσω των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη σωματική άσκηση, συμμετέχοντας στα
επιμέρους στάδια της διαδικασίας (η σχέση μεταξύ δράσης και αποτελέσματος εργασίας
(ποδήλατο / λωρίδες πλαστικού) οδηγεί στο αποτέλεσμα (μαθήματα ιστιοπλοΐας)).
4. Έχοντας ως αφετηρία τη θεωρία της φαινομενολογίας, όπου το βίωμα προηγείται της λεκτικής
έκφρασης.
5. (Πρέπει να γνωρίζει κανείς κάτι για να μπορέσει να το εκφράσει, να αναζητήσει ένα νόημα σε
αυτό, να το κατανοήσει).
6. Μέσω της συλλογικής μάθησης, η οποία προσφέρει στα παιδιά και στους ενήλικες τη
δυνατότητα να μοιράζονται εμπειρίες και ιδέες.

