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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το πρόγραµµα υλοποιήθηκε σε ένα παραθαλάσσιο χωριό (Ερατεινή Φωκίδας), όπου η επαφή µε τη 
θάλασσα ήταν καθηµερινή. Κατά την  πρώτη φάση του προγράµµατος έγινε ένας περίπατος στην 
παραλία όπου και δόθηκε το ερέθισµα. Εκεί µε ερωτήσεις προκλήθηκε ο προβληµατισµός των 
παιδιών γύρω από το θαλάσσιο οικοσύστηµα και έγινε συλλογή διαφόρων πραγµάτων που 
«έβγαλε» η θάλασσα. Στην τάξη απλώσαµε τον θησαυρό µας και µε διερευνητικές ερωτήσεις 
καταλήξαµε τον αξιοποιήσουµε φτιάχνοντας µια δική µας θάλασσα µέσα στην τάξη. Το σκηνικό 
άρχισε να στήνεται µε την τοποθέτηση ενός µεγάλου σουρωµένου µπλε πανιού στον τοίχο, που 
προοριζόταν να γίνει η δική µας θάλασσα. Για να µοιάζει µε πραγµατική θάλασσα, έπρεπε να 
«γεµίσει» µε ψάρια, κοχύλια, φύκια, καράβια, βάρκες, άµµο, βότσαλα, σκουπίδια, πίσσες, δίχτυα 
κ.λπ. Για κάθε υλικό που τοποθετείται πάνω στο πανί προηγείται η απαραίτητη µαθησιακή και 
διεπιστηµονική διερεύνηση. Όταν το έργο ολοκληρώθηκε, κρίναµε τα θετικά και τα αρνητικά της 
εικόνας που δηµιουργήσαµε και από τα συµπεράσµατα  οδηγηθήκαµε σε ανάλογες δράσεις.   
 
ΣΚΟΠΟΣ 
Οι µαθητές: 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, στάση και ευαισθητοποίηση απέναντι σε περιβαλλοντικά 
προβλήµατα και κατ΄επέκταση κριτική θεώρηση πραγµάτων  και καταστάσεων.  

• Να αναγνωρίσουν το ρόλο της ανθρώπινης παρέµβασης στο περιβάλλον. 
• Να ενδιαφέρονται για την ενεργή αντιµετώπιση κοινωνικοπεριβαλλοντικών προβληµάτων.  

 
ΜΕΘΟ∆ΟΣ 
 Οι µαθητές δοµούν τη γνώση τους µέσα από την εµπειρία και την ενεργητική συµµετοχή. 
∆ηµιουργούµε  ένα «εν εξελίξει» εικαστικό σκηνικό και µέσα από την  πορεία του, αναδύονται 
δραστηριότητες οι οποίες κρατούν αµείωτο το ενδιαφέρον του παιδιού έως ότου ολοκληρωθεί το 
σκηνικό. Έτσι δηµιουργείται µια κατάσταση πραγµατική, που έχει νόηµα για τα παιδιά και 
ολοκληρώνεται µε τις δικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Τα στοιχεία που συνθέτουν την µέθοδο 
είναι:  

• το πραγµατικό εικαστικό δηµιούργηµα 
• πράγµατα που έχουν σχέση µε τη θάλασσα 
• γνώσεις που αποκτούν για το θαλάσσιο οικοσύστηµα 
• πραγµατικά περιβαλλοντικά προβλήµατα που πρέπει να λυθούν. 

Οι δράσεις αναπτύσσονται σε τέσσερα  επίπεδα: 
• Εργασία πεδίου 
• Εργασία στην τάξη 
• Εργασία στο σπίτι 
• ∆ραστηριότητες προς την κοινωνία  



 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Επιτεύχθηκαν οι στόχοι που αφορούν στον γνωστικό τοµέα, στο συναισθηµατικό, στον 
τοµέα των δεξιοτήτων. 

• Το θέµα ήταν ενδιαφέρον για τα παιδιά και κυρίως βιωµατικό. 
• Ο σχεδιασµός ήταν µελετηµένος και οργανωµένος έτσι που η µια δραστηριότητα αβίαστα 

να ακολουθείται από την άλλη και να  διεξάγεται µε µεγάλο ενδιαφέρον και προθυµία. 
• Η µέθοδος ήταν οµαδοσυνεργατική, βιωµατική, µαθητοκεντρική. 
• Υπήρξε αλλαγή στη στάση των παιδιών έπειτα από τις γνώσεις και την ευαισθητοποίηση 

που απέκτησαν. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

• Τα παιδιά κατάλαβαν ότι η κατάσταση της φύσης είναι αποτέλεσµα αλληλεξάρτησης 
ανάµεσα σε διάφορα στοιχεία µεταξύ των οποίων το κυριότερο ίσως είναι ο άνθρωπος.  

• Η στάση τους απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήµατα άλλαξε και έγινε πιο κριτική και 
σίγουρα όχι παθητική. 

• Εµπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους. 
• Οι στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης όπως έχουν οριστεί στη «Χάρτα του 

Βελιγραδίου» επιτεύχθηκαν µέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα σε µεγάλο βαθµό. 
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