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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
Εκπαιδευτικό υλικό 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
   Το εκπαιδευτικό πακέτο «Έδαφος: Ένας ολόκληρος κόσµος» καλεί µικρούς και µεγάλους σε 
ένα πρωτότυπο ταξίδι στο µαγικό και πολυδιάστατο κόσµο του εδάφους. Μέσα από αυτό, τα 
παιδιά, καθώς και όσοι ταξιδέψουν µαζί τους, θα έχουν την ευκαιρία να ακολουθήσουν ελκυστικές 
διαδροµές γνωριµίας µε το έδαφος και τις ιδιότητές του, αλλά και µε τον πρωταρχικό ρόλο του στη 
γένεση και στη διατήρηση της ζωής µας και ιδιαίτερα στη σχέση του µε την παραγωγή της τροφής 
µας. Ταυτόχρονα θα τους δοθεί η δυνατότητα να ενηµερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω 
από τα σοβαρά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ανεκτίµητος αυτός φυσικός πόρος και να 
κατανοήσουν σε βάθος την αναγκαιότητα για την προστασία του από τις ανεπιθύµητες ανθρώπινες 
επεµβάσεις, µε στόχο τη διατήρησή του για τις µελλοντικές γενιές. Το καλαίσθητο αλλά και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένο αυτό υλικό έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
τόσο από τα παιδιά των τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού, όσο και από τους µαθητές του 
Γυµνασίου. 
 
ΣΚΟΠΟΣ  
   Στην “καρδιά” της προτεινόµενης θεµατολογίας για Προγράµµατα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης βρίσκονται οι ενότητες που αφορούν τα στοιχεία φυσικής οικολογίας, όπως αυτό του 
εδάφους. Παρόλο αυτά, σπάνια µάλλον θα συναντήσουµε τη λέξη έδαφος στα Προγράµµατα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία της χώρας µας. Το ερώτηµα λοιπόν 
που τίθεται είναι κατά πόσο ένα θέµα σαν το έδαφος µπορεί να εµπνεύσει τα παιδιά, να 
κινητοποιήσει τη φαντασία τους και να τα ωθήσει σε έναν γόνιµο στοχασµό γύρω από την 
αναγκαιότητα της διατήρησης της υγείας του και της προστασίας του. Μια αναγκαιότητα, που τα 
τελευταία ιδίως χρόνια, αναδύεται ολοένα και πιο επιτακτική, λόγω του ανησυχητικά εντεινόµενου 
φαινοµένου της ερηµοποίησης. 
   Στο παραπάνω ερώτηµα έρχεται να απαντήσει το εκπαιδευτικό πακέτο «Έδαφος: Ένας 
ολόκληρος κόσµος», που ακολουθώντας σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες για τη µάθηση, θέτει ως 
βασικό σκοπό του την ενηµέρωση, τον προβληµατισµό, την ευαισθητοποίηση αλλά και τη 
συνειδητοποίηση των παιδιών σχετικά µε τους κινδύνους που διατρέχει το έδαφος, έτσι ώστε να 
είναι σε θέση αυτά, ως ενεργοί πολίτες αύριο, να σχεδιάσουν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
την προστασία του.   
 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
   Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό έχει, κατά κύριο λόγο σχεδιαστεί µε βάση τη θεωρία της 
επεξεργασίας των πληροφοριών, έτσι ώστε να αποτελεί ένα εύχρηστο “εργαλείο” µάθησης και όχι 
ένα στείρο “ταµείο” γνώσεων. Ιδιαίτερη είναι η έµφαση που δίνεται στην εµπειρικο-βιωµατική 
γνώση, η οποία και χρησιµοποιείται ως σηµείο εκκίνησης της µαθησιακής διαδικασίας, ενώ στην 
πορεία αυτή εµπλουτίζεται συνεχώς µε στοιχεία της επιστηµονικής γνώσης. 
   Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού πακέτου έχει σχεδιαστεί µια σειρά δραστηριοτήτων που 
αναλαµβάνουν την επεξεργασία αλλά και εµπέδωση της πρωτογενούς γνώσης,  µε τελικό στόχο το 
“κτίσιµο” των βασικών εννοιών από τα ίδια τα παιδιά. Στο σηµείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι 
υπάρχει διαβάθµιση στο βαθµό δυσκολίας των δραστηριοτήτων, οι οποίες φέρουν ειδική σήµανση 
για τις ηλικίες των παιδιών στις οποίες απευθύνονται. Οι µέθοδοι και τα µέσα εργασίας που 
χρησιµοποιούνται έχουν επιλεγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται στα παιδιά η δυνατότητα να 
εµπλακούν ενεργά στη διαδικασία µάθησης, υποδυόµενα ποικίλους ρόλους όπως εκείνον του 
µικρού επιστήµονα-ερευνητή ικανού να διερευνά, να συσχετίζει, να ανακαλύπτει αλλά και να 
ερµηνεύει τις εµπειρίες του. Παράλληλα ο σχεδιασµός είναι τέτοιος ώστε τα παιδιά να είναι σε 
θέση να διαβάζουν και να αντιµετωπίζουν, µε κριτικό πνεύµα, επιστηµονικά κείµενα, όπως αυτά 
που δηµοσιεύονται στο τύπο. Με λίγα λόγια αφήνονται σηµαντικά περιθώρια ώστε τα παιδιά να 
αυτενεργήσουν, να διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις και ερµηνείες και ακόµα να εκφράσουν 
αλλά και να αξιοποιήσουν εµπειρίες, κλίσεις και ενδιαφέροντα. Τέλος, ιδιαίτερη είναι η σηµασία 
που δίνεται στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του προφορικού λόγου, µέσα από συζητήσεις, 
εισηγήσεις, συνεντεύξεις, καθώς και µέσα από εικαστικές εκφράσεις. 
   Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία επιδιώκεται να παραχθεί στους µαθητές επιστηµονικά έγκυρη 
και κοινωνικά αποδεκτή γνώση, χρησιµοποιώντας ως κύρια µέσα το κείµενο και την εικόνα. Στον 
εµψυχωτή - εκπαιδευτικό παρέχεται επαρκές πληροφοριακό υλικό, έτσι ώστε να είναι σε θέση να  
εµπλουτίσει τη διδασκαλία του µε στοιχεία που δεν µπορεί να βρει εύκολα σε διδακτικά εγχειρίδια, 
καθώς και  µε διευκρινίσεις σχετικά µε δυσνόητες επιστηµονικές έννοιες. Στο σηµείο αυτό αξίζει 
να αναφερθεί ότι βασικός άξονας στο σχεδιασµό αυτού του υλικού είναι η ύπαρξη ουσιαστικής 
παιδαγωγικής σχέσης µεταξύ εκπαιδευτικού και µαθητή έτσι ώστε «ο εκπαιδευτικός να στηρίζει 
και ο µαθητής να οικοδοµεί».   
   Το εκπαιδευτικό πακέτο διαθέτει πλούσια εικονογράφηση, στοιχείο που του προσδίδει ζωντάνια 
και το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό στο παιδί αλλά και στον εµψυχωτή. Παράλληλα η 
εικονογράφηση αποσκοπεί στο να καταστήσει τα πληροφοριακά στοιχεία του κειµένου εµφανή, 
στηρίζοντας την κατανόηση των δεδοµένων, την ισχυροποίησή τους στη µνήµη και την εύκολη 
ανάκλησή τους. Οι εικόνες έχουν παρατεθεί έτσι ώστε να συµπληρώνουν ή να επαναλαµβάνουν 
όσα λέει το κείµενο(αφηγηµατική λειτουργία), να οπτικοποιούν διαδικασίες και καταστάσεις που 
δεν είναι εύκολο να περιγραφούν µε λόγο (επεξηγηµατική λειτουργία) ή ακόµα να ονοµατίζουν 
µέρη ενός συνόλου (αναλυτική λειτουργία). Τέλος το επίπεδο της γλώσσας κινείται στα ανώτατα 
όρια της ηλικίας, έτσι ώστε το υλικό να είναι όχι µόνο κατανοητό και εύληπτο από τα παιδιά  αλλά 
να αφήνει ταυτόχρονα και περιθώρια για τη γλωσσική και εκφραστική τους ανάπτυξη.  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  
   Ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού πακέτου «Έδαφος: Ένας ολόκληρος κόσµος» βασίζεται στην 
ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών, στη δηµιουργικότητα µέσα από τη δράση τους αλλά 
και στην εµπλοκή του κοινωνικού συνόλου, µέσα από τα παιδιά, µε σκοπό την προστασία του 
εδάφους. Πιο συγκεκριµένα το εκπαιδευτικό αυτό υλικό είναι δοµηµένο έτσι ώστε το περιεχόµενό 
του να αναφέρεται σε τρία επίπεδα: 
 
 Επίπεδο ενηµέρωσης 
   Μέσα από δυο εύχρηστα και καλαίσθητα βιβλιαράκια δίνονται απαντήσεις σε µια σειρά 
ερωτήµατα που γεννώνται στα παιδιά ακούγοντας τη λέξη «έδαφος» όπως: 
Η λέξη έδαφος σηµαίνει το ίδιο για όλους; Τι είναι τελικά το έδαφος; Πώς γεννιέται; Ποιοι είναι οι 
γονείς του; Ποια είναι η σύσταση και οι ιδιότητές του; Έχει χρώµα; Γιατί λέµε ότι το έδαφος είναι 



ζωντανό; Φιλοξενεί µορφές ζωής στα “ σπλάγχνα” του; Πώς “ τρέφει” τα φυτά; Από τι κινδυνεύουν 
τα εδάφη; Τι είναι και γιατί µας τροµάζουν τα φαινόµενα της διάβρωσης και της  ερηµοποίησης των 
εδαφών; Πώς µπορούµε να προστατέψουµε τα εδάφη; 
   Ταυτόχρονα τους δίνεται η ευκαιρία να: 
• ανακαλύψουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του εδάφους στη διαδικασία παραγωγής της τροφής 

µας και να χαθούν στα βάθη των αιώνων, τότε που άνθρωπος άρχισε να πρωτοκαλλιεργεί το 
έδαφος για να παράγει την τροφή του.  

• ξεναγηθούν σε τόπους που χαρακτηρίζονται από διαφορετικά εδάφη, καλλιέργειες και 
διατροφικές συνήθειες. 

• γνωρίσουν τους τρόπους και τα µέσα - παραδοσιακά και σύγχρονα - µε τα οποία 
καλλιεργούνται τα εδάφη,  

• κατανοήσουν το ρόλο του εδάφους σαν τροφοδότη των φυτών µε θρεπτικά στοιχεία και ακόµα 
να δουν τα συµπτώµατα που εκδηλώνουν τα φυτά όταν η σχέση τους µε το έδαφος δεν είναι 
αρµονική. 

• ενηµερωθούν για τα προβλήµατα που έχει προκαλέσει στο περιβάλλον αλλά και στην υγεία του 
ανθρώπου η σύγχρονη γεωργία. 

• γνωρίσουν  εναλλακτικούς τρόπους παραγωγής τροφίµων που σέβονται τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον, όπως εκείνων της βιολογικής γεωργίας  

• να ανακαλύψουν  τον κόσµο των βιολογικών προϊόντων, αλλά και να προβληµατιστούν για 
εκείνο των µεταλλαγµένων τροφίµων. 

 
Επίπεδο εµπέδωσης και ευαισθητοποίησης 
   Μέσα από ένα πολύχρωµο  βιβλιαράκι-σηµειωµατάριο προτείνεται µια σειρά από ευχάριστες και 
δηµιουργικές δραστηριότητες, που έχουν σαν στόχο να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και να τα 
βοηθήσουν να συνειδητοποιήσουν τον ανεκτίµητο ρόλο του εδάφους, για τη διατήρηση της ζωής 
στον πλανήτη γη. Πολλές από αυτές πραγµατοποιούνται στην ύπαιθρο και δίνουν στα παιδιά την 
ευκαιρία να προσεγγίσουν βιωµατικά το έδαφος και τον κόσµο του, εξερευνώντας το, κάνοντας τις 
δικές τους ανακαλύψεις. Άλλες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε τα παιδιά να γευτούν τη µοναδική χαρά 
και ικανοποίηση που προσφέρει το πείραµα και ο πειραµατισµός.  
(εξετάζουν αν ένα χώµα έχει ασβέστη, αν είναι όξινο ή αλκαλικό, αν “διψά”, αν “καθαρίζει” το 
νερό, ενώ ακόµα “φτιάχνουν’’ το δικό τους λίπασµα, καλλιεργούν τα δικά τους φυτά κ.ο.κ). Ακόµα 
υπάρχουν δραστηριότητες µε εικαστικό προσανατολισµό, που εµπνέουν τα παιδιά ώστε να 
ξεκινήσουν δικές τους δηµιουργίες. Παράλληλα  µέσα από µια σειρά παιχνιδιών-ρόλων, τα παιδιά 
γνωρίζουν τη φύση και τις λειτουργίες της, λύνουν αινίγµατα, µαθαίνουν να αναγνωρίζουν φωλιές 
ζώων, ενώ ταυτόχρονα εξοικειώνουν το σώµα τους και τα συναισθήµατά τους µε το φυσικό 
περιβάλλον. 
 
Επίπεδο προβληµατισµού και δράσης 
   Τέλος, µέσα από µια σειρά πρωτότυπων και ψυχαγωγικών παιδαγωγικών δραστηριοτήτων τα 
παιδιά καλούνται να γίνουν ενεργοί πολίτες και να δράσουν αποτελεσµατικά µε στόχο όχι µόνο την 
προστασία του εδάφους, αλλά και του περιβάλλοντος γενικότερα. Προς την κατεύθυνση αυτή 
κινείται και η εφηµεριδούλα µε τίτλο “Τα νέα του εδάφους”, η οποία  φιλοξενεί µια  σειρά 
κειµένων - άρθρων από βιβλία, περιοδικά και εφηµερίδες επιλεγµένων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να 
προβληµατίσουν τα παιδιά και να τα κινητοποιήσουν, προκειµένου να αναλάβουν τα ίδια 
πρωτοβουλίες για δράση, διανοίγοντας ταυτόχρονα κανάλια ευαισθητοποίησης και στον κόσµο των 
ενηλίκων. 
 
Σηµ.:Το υλικό συνοδεύεται επίσης από ένα βιβλίο για την τέχνη της Κεραµεικής από το Κέντρο Μελέτης Νεώτερης Κεραµικής, από 
φυλλάδια µε ποικίλο περιεχόµενο (όπως για τη διάσωση των ντόπιων ποικιλιών, για τα έντοµα, κ.λπ), το DVD µε τη βραβευµένη 
ταινία «Μικρόκοσµος», µία αφίσα για το έδαφος, ένα σακουλάκι µε σπόρους σιταριού ντόπιας ποικιλίας, παστίλιες εδάφους και 
λωρίδες πεχαµετρικού χαρτιού. 
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