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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στόχος του προγράµµατος «ΑΛΥΚΗ» είναι η δηµιουργία µαθησιακού περιβάλλοντος για 
την προώθηση της εννοιολογικής κατανόησης για τη δοµή και τη λειτουργία των οικοσυστηµάτων 
καθώς και την ανάπτυξη της επιστηµολογικής επάρκειας σε σχέση µε το ρόλο της έρευνας πεδίου 
και των µοντέλων στη διαδικασία παραγωγής επιστηµονικής γνώσης.  
Το πρόγραµµα «ΑΛΥΚΗ» εισάγει καινοτόµες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες σχετίζονται 
µε την ανάπτυξη υποθέσεων σχετικά µε τον βιολογικό κύκλο της γαρίδας της άλµης Artemia salina 
και τις βασικές λειτουργίες των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων µε βάση τις παρατηρήσεις πεδίου 
και την διερεύνηση αυτών των υποθέσεων µέσα από πειραµατισµό, προσοµοίωση και έργα 
µοντελοποίησης.  Μέσα από την γνωριµία των µαθητών µε τον κύκλο ζωής της γαρίδας της άλµης 
και το οικοσύστηµα της αλυκής, στοχεύουµε στην ανάπτυξη θετικών και φιλικών περιβαλλοντικών 
στάσεων και αξιών. 
 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Σκοπός του «ΑΛΥΚΗ» είναι η ανάπτυξη ενός µαθησιακού περιβάλλοντος για την 

προώθηση της εννοιολογικής κατανόησης για την δοµή και λειτουργία των οικοσυστηµάτων µέσα 
από την µελέτη του βιολογικού κύκλου της γαρίδας της άλµης Artemia salina καθώς και η 
ανάπτυξη της εννοιολογικής επάρκειας σε σχέση µε τον ρόλο της έρευνας πεδίου και των µοντέλων 
στη διαδικασία παραγωγής επιστηµονικής γνώσης.   
Το «ΑΛΥΚΗ» προσπαθεί να επιτύχει τα πιο πάνω εισάγοντας καινοτόµες διαδικασίες που 
αφορούν συνδυασµό έρευνας πεδίου, ηλεκτρονικού διδακτικού υλικού, πειραµατισµού και 
µοντελοποίησης.   
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε µαθητές ηλικίας 10-14 χρονών. 
 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση δεν αφορά απλά την διδασκαλία περιβαλλοντικών θεµάτων 

και οικολογικών εννοιών, αλλά είναι µια πολύ ευρύτερη διαδικασία µάθησης που αποσκοπεί στην 
διαπαιδαγώγηση «περιβαλλοντικών εγγράµµατων πολιτών».  Περιβαλλοντικά εγγράµµατοι πολίτες 
είναι αυτοί οι οποίοι µπορούν να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις για ζητήµατα που αφορούν 
τόσο την κοινότητα τους, ή και τον πλανήτη ολόκληρο, και να µπορούν να αναλαµβάνουν δράση 
είτε ατοµικά είτε συλλογικά µε στόχο την λύση περιβαλλοντικών προβληµάτων.   
Έχοντας αυτό ως γνώµονα, το «ΑΛΥΚΗ», προσπαθεί να επιτύχει τόσο τους στόχους της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και τους επι µέρους στόχους του προγράµµατος, µε τον 
συνδυασµό πολλαπλών διδακτικών στρατηγικών. Πιο συγκεκριµένα, το διδακτικό υλικό του 
«ΑΛΥΚΗ» αποτελείται από τρεις διδακτικές ενότητες: 
Επιτόπιες µελέτες:  Οι επιτόπιες µελέτες δίνουν τη δυνατότητα στους µαθητές να παρατηρήσουν 
τον πραγµατικό κόσµο και να τον χρησιµοποιούν ως βάση για επιστηµονική διερεύνηση (Hofstein 
& Rosenfeld, 1996). Συµβάλλουν σε πιο αποτελεσµατική διδασκαλία, δίνοντας κίνητρα στους 
µαθητές τα οποία δεν µπορούν να έχουν σε τυπικές µορφές εκπαίδευσης. Οι µαθητές αποκτούν 
εµπειρίες και φιλοπεριβαλλοντικές στάσεις, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν δεξιότητες συλλογής και 
επεξεργασίας δεδοµένων. 
Οι µαθητές που συµµετέχουν στο «ΑΛΥΚΗ» εφαρµόζουν επιτόπιες διερευνήσεις σε 
υδροβιότοπους της Κύπρου και συγκεκριµένα στην αλυκή της Λάρνακας.  Χρησιµοποιούν όργανα 



µελέτης και καταγράφουν αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες στην περιοχή ενώ παράλληλα 
συλλέγουν δείγµατα νερού τα οποία παίρνουν στην τάξη τους για περαιτέρω µελέτη.   
Πειράµατα:  Οι µαθητές φτιάχνουν και διατηρούν µικρά ενυδρεία στη τάξη και µελετούν τη 
συµπεριφορά, τη µορφολογία και τις τροφικές σχέσεις των γαρίδων. Στη συνέχεια κάνουν 
πειράµατα για να µελετήσουν πως οι διάφοροι αβιοτικοί παράγοντες (αλατότητα, pH και 
θερµοκρασία) επηρεάζουν την εκκολαψιµότητα των γαρίδων. Στόχος του σταδίου αυτού είναι να 
µελετήσουν οι µαθητές πώς επηρεάζονται οι γαρίδες από τους διάφορους αβιοτικούς παράγοντες 
και να συνδέσουν τις παρατηρήσεις τους µε την εποχικότητα της αλυκής και κατ’επέκτασην µε τον 
κύκλο ζωής της γαρίδας της άλµης. 
Ο πειραµατισµός ως εργαλείο µάθησης βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως,ελέγχου 
µεταβλητών, παρατήρησης, σχεδιασµού έγκυρου πειράµατος καθώς και ερµηνείας δεδοµένων από 
πίνακες και γραφικές παραστάσεις (Chen&Klahr,1999). Παράλληλα όµως µε αυτές τις δεξιότητες 
οι µαθητές έρχονται σε επαφή µε τις γαρίδες, προσπαθούν να ανακαλύψουν τις βέλτιστες συνθήκες 
για την επιβίωση τους, και ευαισθητοποιούνται έναντι στους οργανισµούς αυτούς. 
Προσοµοίωση στο πρόγραµµα NetLogo:  Οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να επεξεργαστούν στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή την εικονική αναπαράσταση µιας αλυκής, η οποία περιλαµβάνει γαρίδες 
Artemia salina, Φλαµίνγκο και φυτοπλαγκτόν.  Οι µαθητές αλλάζουν µε τη χρήση «διακοπτών» 
περιβαλλοντικές µεταβλητές οι οποίες αφορούν βιοτικούς (π.χ.: αρχικός αριθµός φλαµίνγκο και 
γαρίδων, ρυθµός ανάπτυξης του πλαγκτόν, ρυθµός αναπαραγωγής Αρτέµιας) και αβιοτικούς 
παράγοντες (αλατότητα, θερµοκρασία, pH) και παρατηρούν πως επηρεάζεται η βιωσιµότητα και το 
πληθυσµιακό µέγεθος των τριών ειδών.  
Το διδακτικό υλικό του «ΑΛΥΚΗ» σχεδιάστηκε λαµβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τις 
προϋπάρχουσες γνώσεις των µαθητών, όπως αυτές καταγράφηκαν σε σχετική έρευνα που 
πραγµατοποιήθηκε πριν την διαµόρφωση του υλικού. 
Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρµογής του προγράµµατος, κάποιοι από τους µαθητές που 
συµµετέχουν εµπλέκονται και στις τρεις διαδικασίες µάθησης (Επιτόπια µελέτη, Πειράµατα και 
Προσοµοίωση) ενώ κάποιοι άλλοι σε ορισµένες από αυτές.   
Στόχος της προσέγγισης αυτής, είναι να διερευνήσει και κάποια ερωτήµατα όπως: α) ποια 
διδακτική προσέγγιση είναι περισσότερο αποδοτική; β) πόσο αποδοτικός είναι ο συνδυασµός 
διδακτικών προσεγγίσεων; (Li et al, 2006) γ) συµβάλλει το συγκεκριµένο πρόγραµµα στην 
ανάπτυξη φιλικών στάσεων προς το περιβάλλον.  
 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Το «ΑΛΥΚΗ» αναµένεται να προωθήσει γνωσιολογικούς στόχους όπως την εννοιολογική 
κατανόηση των µαθητών τόσο για τον κύκλο ζωής της γαρίδας της άλµης Artemia salina όσο και 
για βασικές έννοιες οικολογίας, δοµής και λειτουργίας των οικοσυστηµάτων. Αναµένουµε επίσης 
την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης των συµµετεχόντων µαθητών.  Ο 
συνδυασµός γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων είναι απαρίτητος για την δηµιουργία πολιτών, οι 
οποίοι να µπορούν να λαµβάνουν τεκµηριωµένες αποφάσεις για ζητήµατα που αφορούν την 
κοινότητα τους, ή τον πλανήτη ολόκληρο, αλλά ταυτόχρονα να είναι επίσης ικανοί να αναλάβουν 
ατοµική ή συλλογική δράση (Jacobson S et al, 2006). 
Αναµένουµε ωστόσο να υπάρχουν διαφοροποιηµένα αποτελέσµατα ανάµεσα στις οµάδες των 
µαθητών που ακολουθούν διαφορετικό συνδυασµό διδακτικών προσεγγίσεων.  

Η υλοποίηση του «ΑΛΥΚΗ» µπορεί να δώσει απαντήσεις στο ερώτηµα σχετικά µε την 
αντιπαράθεση διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων ως προς το πιο αποτελεσµατικό εργαλείο 
µάθησης. Όµως, το πρόγραµµα αυτό µπορεί να δώσει απάντηση και σε ένα περισσότερο επίµαχο 
ερώτηµα: Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις συµβάλλουν στην ανάπτυξη θετικών στάσεων προς το 
περιβάλλον; 
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