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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικό υλικό
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αφορά σε ένα «ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο» στο πλαίσιο του έργου
Πλειάδες/Νηρηίδες του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. για το θέµα «Περιβάλλον-Η προστασία του δάσους». Το έργο
αναπτύσσεται σε ψηφιακή µορφή και µπορεί να λειτουργήσει στα σχολικά εργαστήρια είτε µέσω
cd είτε web-based. Στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση του έργου κυριαρχούν τα αλληλεπιδραστικά
περιβάλλοντα µάθησης. Παράλληλα ως εννοιολογικό υπόβαθρο της προσέγγισης αποτελεί η έννοια
της αλληλεπίδρασης, µε βάση την οποία οργανώνονται διαθεµατικά οι δραστηριότητες.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Βασικός σκοπός της ανάπτυξης του ολοκληρωµένου εκπαιδευτικού πακέτου είναι να
ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές και οι µαθήτριες για την ανάγκη προστασίας του δάσους όχι µέσα
από ένα προκατασκευασµένο σύνολο κανόνων και απαγορεύσεων (up to down προσέγγιση), αλλά
αντίστροφα, οι όποιοι κανόνες και κώδικες συµπεριφοράς τους στο δάσος να προκύψουν ως
φυσική συνέπεια των αλληλεπιδράσεων που συµβαίνουν σ’ αυτό (bottom up προσέγγιση).
Επιδιώκεται συστηµατικά οι µαθητές και οι µαθήτριες να µελετούν το δάσος ως ένα σύστηµα µε τις
σχέσεις και τις αλληλεπιδράσεις που επισυµβαίνουν συνεχώς ανάµεσα στους ενδογενείς
παράγοντες που το συνδιαµορφώνουν. Επιπρόσθετα µελετούν και τις αλληλεπιδράσεις του
συστήµατος - δάσος µε εξωγενείς παράγοντες και άλλα συστήµατα (π.χ. πόλεις) ώστε να γενικευτεί
και να κυριαρχήσει η έννοια της αλληλεπίδρασης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο προσδοκούµε ότι οι
µαθητές και οι µαθήτριες να αντιµετωπίσουν τα προβλήµατα που προκύπτουν από το σηµερινό
τρόπο διαχείρισης του δάσους ως αυθεντικά προβλήµατα του περιβάλλοντος µε το οποίο
σχετίζονται και οι ίδιοι. Μια τέτοια µελέτη, κατά την άποψή µας, βοηθάει στην µακρά διαδικασία
απόκτησης οικολογικών στάσεων των µελλοντικών πολιτών.
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ –ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ
Η έννοια της σχέσης για τους µαθητές των µικρών τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου και η έννοια
της αλληλεπίδρασης κυριαρχούν στο σχεδιασµό των σεναρίων και των επιµέρους δραστηριοτήτων.
Ως ένα βαθµό χρησιµοποιούµε µόνο για τους µαθητές ∆ηµοτικού το λογισµικό «∆ηµιουργός
Μοντέλων ΙΙ». Με αυτό το λογισµικό µπορούν οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές να δηµιουργούν
συνεργατικά και αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα µάθησης και, µέσω της µοντελοποίησης να
µελετήσουν ποιοτικές και ηµιποσοτικές σχέσεις και αλληλεπιδράσεις, τις οποίες µε το συµβατικό
τρόπο διδασκαλίας δύσκολα κατανοούν. Για τους µαθητές των µικρότερων τάξεων προσφέρονται
ποικίλες αλληλεπιδραστικές καταστάσεις µάθησης µέσα από πολυµεσικά (multimedia)
προγράµµατα.
Σε ένα συµβατικό µαθησιακό περιβάλλον οι σχέσεις και οι αλληλεπιδράσεις θεωρούνται
ιδιαίτερα δύσκολες έννοιες γιατί συνήθως δεν υπάρχει εποπτεία. Στην επιστηµονική έρευνα στο
πεδίο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και της ∆ιδακτικής των Φυσικών Επιστηµών σε
αντίστοιχα θέµατα αλληλεπιδράσεων, συνήθως, αναπτύσσονται διδακτικά εργαλεία όπως η
δραµατοποίηση, το θεατρικό παιχνίδι και το παιχνίδι ρόλων. Μέσω του ολοκληρωµένου
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εκπαιδευτικού πακέτου Περιβάλλον - Η προστασία του δάσους προσδοκούµε να συµβάλλουµε
στην ενίσχυση, επέκταση και εµβάθυνση της τυπικής διδασκαλίας στο παραδοσιακό σχολείο.
Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες µάθησης, επιδιώκουµε η µαθησιακή διαδικασία να
µετατοπισθεί προς νέες αλληλεπιδραστικές µορφές µέσα στο κοινωνικό-πολιτισµικό πλαίσιο των
µαθητών. Έτσι η µάθηση γίνεται µε φυσικό και λογικό τρόπο, στηρίζεται στις εµπειρίες και στη
δράση του ίδιου του µαθητή και στην αλληλεπίδρασή του στην οµάδα των συµµαθητών και της
τάξης. Η γνώση δεν προκαθορίζεται αυστηρά και σε διακριτά επιστηµονικά πεδία αλλά
οικοδοµείται από τους ίδιους τους µαθητές µέσα από ευέλικτες διαδικασίες συνεργατικής
διερεύνησης. Παράλληλα, καλλιεργούνται ιδιαίτερα οι ερευνητικές δεξιότητες, καθώς επίσης και οι
δεξιότητες διαλόγου, κριτικής ανάλυσης δεδοµένων και επιχειρηµατολογίας κατά την επίλυση των
πραγµατικών προβληµάτων του περιβάλλοντος.
Όλα τα προηγούµενα, σε συνδυασµό µε την απόκτηση στάσεων, ύστερα από µακρά και
συστηµατική εµπλοκή σε ανάλογα σχέδια εργασίας, µπορούν να συνθέσουν την προσωπικότητα
του σύγχρονου πολίτη. ∆ιαφαίνεται πλέον ως αδιαφιλονίκητη αναγκαιότητα, ο σύγχρονος πολίτης
να φροντίζει ώστε, οι αλληλεπιδράσεις στο περιβάλλον στις οποίες εµπλέκεται άµεσα ή έµµεσα να
διέπονται από ηθικούς κώδικες συµπεριφοράς και να προωθούν τη βιωσιµότητα και την αειφορία
του πλανήτη. Το ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο Περιβάλλον- Η προστασία του δάσους σε
συνδυασµό µε τη µελέτη του δάσους µέσα από τις διαδικασίες των ∆ΕΠΠΣ και ΑΠΣ για κάθε τάξη
και ειδικότερα την προσαρµογή του στη µελέτη του δάσους που γνωρίζουµε και γειτονεύουµε µ’
αυτό (π.χ. ο εθνικός δρυµός Βίκου - Αώου για τους µαθητές της ευρύτερης περιοχής των Ιωαννίνων
κ.ό.κ.) αποτελεί τη βάση µιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και διδακτικής των εννοιών των
Φυσικών Επιστηµών, όπως αναπτύχθηκε στο σκοπό του έργου.
Ο σχεδιασµός των δραστηριοτήτων στηρίζεται στη διαθεµατικότητα και προωθούνται οι στόχοι
και οι αξίες της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και της Μουσειοπαιδαγωγικής, καθώς το
δάσος αντιµετωπίζεται ως ένα «ζωντανό» «ανοιχτό» µουσείο. Παράλληλα, µέσω των ΤΠΕ
προωθείται η µελέτη του θέµατος «Περιβάλλον -Η προστασία του δάσους»
• στην τάξη,
• στο πεδίο,
• στα Μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Ζωολογικά κ.ά.,
• στα Κέντρα Πληροφόρησης και Προστασίας Άγριων Ζώων που έχουν οι οικολογικές
οργανώσεις στα δάση,
• σε κρατικές υπηρεσίες όπως η Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας κ.ο.κ.
∆ΟΜΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Έχει γίνει επεξεργασία του υλικού ώστε αυτό να µπορεί να
δηµοσιευτεί στο web και να έχει αρθρωτή µορφή (modulus). Ο/η εκπαιδευτικός µε τους µαθητές να
συνδιαµορφώνουν το πρόγραµµα µελέτης τους ακολουθώντας τα «δικά τους µονοπάτια» µάθησης.
Παράλληλα οι εκπαιδευτικοί της εκπαιδευτικής-παιδαγωγικής οµάδας θα αξιολογούν πιλοτικά το
«ολοκληρωµένο εκπαιδευτικό πακέτο» κατά τη διάρκεια της κατασκευής του.
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η θεµατολογία των εκπαιδευτικών σεναρίων /φύλλων εργασίας εξακτινώνεται σε πέντε
θεµατικές ενότητες οι οποίες αποτελούνται από τέσσερα επιµέρους θέµατα η καθεµιά (20 + 3
διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση).
Στην αρχή µελετώνται τα οργανικά δεµένα υποσυστήµατα βιοτικών παραγόντων (φυτά,
ζώα, αποικοδοµητές) καθώς επίσης και εκείνα των αβιοτικών παραγόντων (νερό, έδαφος, κλίµα,
αέρας). Όλα αυτά τα υποσυστήµατα συλλειτουργούν και συναπαρτίζουν το ευρύτερο δυναµικό
σύστηµα «δάσος».
Στη συνέχεια µελετώνται οι αλληλεπιδράσεις µέσα στο σύστηµα δάσος. Για το σκοπό αυτό
επιλέχτηκαν τα θέµατα τροφικές αλυσίδες, προσαρµογή, αποικοδόµηση και ροή ενέργειας. Όλα
αυτά τα θέµατα εµπεριέχουν την έννοια της συλλειτουργίας. Για τις ανάγκες του διδακτικού
µετασχηµατισµού του περιεχοµένου στο γνωστικό επίπεδο των µαθητών, προτείνεται να
προσφέρονται όχι τόσο µε όρους «τι είναι» που επιζητούν ορισµό και έχουν αυξηµένο βαθµό
δυσκολίας για το ∆ηµοτικό Σχολείο αλλά µε όρους όπως «πώς είναι;» «τι κάνει;» «πώς
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λειτουργεί;» οι οποίοι παραπέµπουν σε µοντελοποίηση η οποία µπορεί να βοηθήσει τον αναλογικό
συλλογισµό και τη µεταφορά της µάθησης.
Ακολουθεί η µελέτη των αλληλεπιδράσεων του συστήµατος δάσος µε τους εξωγενείς
παράγοντες ή συστήµατα. Έτσι προτείνονται για µελέτη τα θέµατα της σχέσης και αλληλεπίδρασης
του δάσους µε τον αέρα των πόλεων, µε τη διάβρωση του εδάφους, µε τις ανθρώπινες
δραστηριότητες (παροχή αγαθών, επαγγέλµατα, αναψυχή), και τέλος, µε το κλίµα.
∆ίνουµε έµφαση στους κινδύνους από τον τρόπο διαχείρισής του από τον άνθρωπο για να
τονιστούν τα «ρήγµατα» και οι «ασυνέχειες» ή «ανωµαλίες» στις οµαλές αλληλεπιδράσεις. Από
τους κινδύνους προτείνονται για µελέτη οι πυρκαγιές, η υπέρµετρη υλοτοµία, η υπερβόσκηση και η
όξινη βροχή. Άλλοι κίνδυνοι όπως οι ενδογενείς κ.ά. δεν προτάσσονται στην πρότασή µας για το
∆ηµοτικό Σχολείο. Η όξινη βροχή προτείνεται ως πρόβληµα του ευρύτερου φυσικού
περιβάλλοντος, γιατί δεν είναι εκτεταµένη στα ελληνικά δάση που αποτελούν τον κύκλο εµπειριών
των µαθητών.
Η τελευταία ενότητα αποτελεί την ενότητα της δράσης. Επιδιώκουµε η απόφαση για δράση
µε έναν κώδικά ηθικής και κανόνες συµπεριφοράς να έρθει ως απόρροια της µελέτης των
αλληλεπιδράσεων µε φυσικό τρόπο. ∆ηλαδή, µιας και το δάσος µας αφορά και µας επηρεάζει
άµεσα ή έµµεσα είναι φυσικό να αναλάβουµε δράση για µια υγιή αλληλεπίδραση µαζί του και να
προσπαθήσουµε να αποκαταστήσουµε τις διαταραχές ή τις «ανωµαλίες», τα «ρήγµατα» στις
φυσικές αλληλεπιδράσεις.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Aikenhead, G. (1994), What is STS science teaching? In J. Solomon & G.
Aikenhead (eds.), STS education: International perspectives on reform, 47-59. New York:
Teachers College Press.
Bruner J. (1996), The culture of education. Cambridge, Massachusetts, London, England: Harvard
University Press.
Brusilovsky, P. (1996). “Methods and techniques of adaptive hypermedia”. User Modeling and
User-Adapted Interaction, 6 (2/3), 87-129.
Lemke, J. L. (2001), Articulating Communities: Sociocultural Perspectives on Science Education.
Journal of Research on Science Teaching, 38 (3): 296-316.
Roth, W. (1995), Authentic school science: Knowing and learning in open-inquiry science
laboratories. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic Publishing.
Roth, W. M. (2001), Situating cognition, Journal of the Learning Sciences, 10(1), 27-61.
Γεωργόπουλος, Α.(2005), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Ο νέος πολιτισµός που αναδύεται. Αθήνα,
Gutenberg.
Κατσίκης, Α. (2000), Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: ∆ιαπιστώσεις και διαµορφούµενοι
προσανατολισµοί. Στο Παπαδηµητρίου Β. (επιµ.), Πρακτικά Συνεδρίου «Περιβαλλοντική

3

Εκπαίδευση στο πλαίσιο της εκπαίδευσης του 21ου αιώνα, σσ. 101-110, Λάρισα 6-8
Οκτωβρίου.
Παπαδηµητρίου, B. (1998). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Σχολείο. Αθήνα, Τυπωθήτω.

4

