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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:  Σχολικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Τη σχολική χρονιά 2004-2005 η παιδαγωγική οµάδα και το δεύτερο τµήµα της Γ΄ τάξης σε 
συνεργασία µε την υπεύθυνη Π.Ε της ∆ιεύθυνσής µας ασχοληθήκαµε µε τη θάλασσα. Βασικό 
κριτήριο για να επιλέξουµε το θέµα µας υπήρξε το ζωηρό ενδιαφέρον των µαθητών, η ενεργή και 
αυθόρµητη συµµετοχή των µαθητών, που εκδηλώθηκαν µέσα από τα µαθήµατα της Μελέτης του 
Περιβάλλοντος, της Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. 
Επί µέρους θέµατα της εργασίας µας αποτέλεσαν η ζωή στη θάλασσα, οι ζωντανοί οργανισµοί, η 
ρύπανση των θαλασσών, τα επαγγέλµατα της θάλασσας, η εξέλιξη των καραβιών απ’ την 
αρχαιότητα  έως σήµερα και τα  φυσικά φαινόµενα της παλίρροιας και της αµπώτιδας. 
Μέσα από τη συνεργασία µας µε φορείς όπως το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
Αργυρούπολης, το Πλωτό Μουσείο Αιγαίου, το δίκτυο Μεσόγειος SOS, το Ναυτικό Μουσείο 
Πειραιά και το Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας ερευνήσαµε τα θέµατά µας, καταγράψαµε τα 
συµπεράσµατά  µας και διατυπώσαµε τους προβληµατισµούς µας. 
Οι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν στο γνωστικό, συναισθηµατικό, ψυχοκινητικό, κοινωνικό και 
εκπαιδευτικό τοµέα. 
Το πρόγραµµα αξιολογήθηκε σε όλες τις φάσεις του από την παιδαγωγική οµάδα και την υπεύθυνη 
Π.Ε Γ΄ Αθήνας, τους γονείς των µαθητών αλλά και από τους ίδιους τους µαθητές. 
 
ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
1) Γνωστικοί: Να  γνωρίσουν το υγρό στοιχείο - πηγή ζωής, τα θαλάσσια ζώα, τα επαγγέλµατα που 
έχουν σχέση µε τη θάλασσα, την ορολογία των θαλάσσιων και παραθαλάσσιων τόπων, τα 
θαλάσσια ταξίδια και µέσα συγκοινωνίας, έτσι ώστε να αντιληφθούν τη σηµασία της θάλασσας για 
τη ζωή των έµβιων όντων και του πλανήτη. Τέλος να παίξουν παιχνίδια µε λέξεις για ν’ 
αναπτυχθούν γλωσσικά, να γνωρίσουν παροιµίες και ιδιαίτερες φράσεις για τη θάλασσα. Να 
έρθουν σε επαφή µε εικαστικά αλλά και λογοτεχνικά έργα, που αφορούν στη θάλασσα. 
 
2) Συναισθηµατικοί: Να βιώσουν την ικανοποίηση, που προσφέρει η επίτευξη του στόχου µέσα 
από τη συλλογική προσπάθεια. Να νιώσουν τη χαρά της δηµιουργίας, όταν κατασκευάζουν µε τα 
χέρια τους αντικείµενα, που έχουν σχέση µε το θέµα. Να  συµβιώσουν µε τα ψάρια και να µάθουν 
να τα φροντίζουν µέσα από τη λειτουργία του ενυδρείου. 
 
3)Ψυχοκινητικοί: Μέσα από τις οµαδικές εργασίες αισθάνονται ότι η ατοµική εργασία και 
προσφορά είναι απαραίτητη και πολύτιµη για την επίτευξη και ολοκλήρωση του οµαδικού έργου. 
Μαθαίνουν να σέβονται την προσωπικότητα των συµµαθητών τους, να συνεργάζονται και να 
συµπράττουν. 
 
4) Εκπαιδευτικοί: Να επιτευχθεί η σύνδεση του προγράµµατος µε τις διδακτικές ενότητες του 
αναλυτικού προγράµµατος, έτσι ώστε να πραγµατοποιηθεί η διαθεµατική προσέγγιση. 
 



ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  
Αξιοποιήθηκε η µέθοδος των σχεδίων εργασίας. Ο χωρισµός του θέµατος σε υποθέµατα έγινε µε 
τους µαθητές, προσπαθώντας να βρεθούν όλες οι συνιστώσες του θέµατος. Πραγµατοποιήθηκε η 
σύνδεση του προγράµµατος µε τα επί µέρους µαθήµατα του αναλυτικού προγράµµατος. 
Η τάξη χωρίστηκε σε ολιγοµελείς οµάδες µεικτές ως προς το φύλο και ως προς τις µαθησιακές 
δυνατότητες. Οι µαθητές ανέλαβαν συγκεκριµένες εργασίες και υπευθυνότητες. Πραγµατοποίησαν 
έρευνες µε παρατήρηση, συνέντευξη, αναζήτηση πληροφοριών από βιβλία, διαδίκτυο, εφηµερίδες. 
Η κάθε οµάδα επεξεργάστηκε το υλικό και τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα. Σ’ αυτές 
τις φάσεις η παιδαγωγική οµάδα στάθηκε αρωγός στην προσπάθεια των µαθητών και συντόνιζε τις 
δράσεις τους. Οι εργασίες παρουσιάστηκαν στην τάξη σε συγκεκριµένη και προγραµµατισµένη 
ώρα µε όποιο τρόπο επέλεξε η κάθε οµάδα (κείµενο, δρώµενο, τραγούδι, συλλογή, ζωγραφική 
κ.ά.). Οι εργασίες αξιολογήθηκαν από τους ίδιους τους µαθητές ως προς το αποτέλεσµα, την 
πρωτοτυπία, τη συνεργασία κ.ά). Μετά την παρουσίαση των εργασιών των οµάδων και έχοντας 
αποκτήσει µια σφαιρική εικόνα του θέµατος ακολούθησε η σύνθεση και η ολοκληρωµένη 
παρουσίαση του θέµατος. 
 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι δραστηριότητες που επελέγησαν έγινε προσπάθεια να είναι α) βιωµατικές, β) 
οµαδοσυνεργατικές, γ) να καλλιεργούν την πολλαπλή νοηµοσύνη, δ) να προωθούν τη διαθεµατική-
ολιστική προσέγγιση της γνώσης και ε) να ακολουθούν τις φάσεις ενός σχεδίου εργασίας. 

o Με τη µέθοδο της <αράχνης> βρήκαµε τις ενότητες και τα επί µέρους θέµατα. 
o Επισκεφθήκαµε τη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη και συλλέξαµε πληροφοριακό υλικό. 
o Ατοµικά ο κάθε µαθητής συγκέντρωσε υλικό από τις πηγές που διέθετε στο σπίτι. 
o Γίναµε µέλη του εθνικού δικτύου <Η ΘΑΛΑΣΣΑ>. 
o Επισκεφθήκαµε το Κ.Π.Ε Αργυρούπολης, όπου παρακολουθήσαµε εκπαιδευτικό 

πρόγραµµα και πραγµατοποιήσαµε εργασία πεδίου στο χώρο του Αλίµου. 
o Λάβαµε µέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Ναυτικού Μουσείου Πειραιά µε θέµα 

<Ναυπηγώντας µια αρχαία τριήρη >. 
o Μελετήσαµε τη µαρίνα Ζέας και καταγράψαµε τα µέσα θαλάσσιας συγκοινωνίας. 
o Επισκεφθήκαµε το Πλωτό Μουσείο Αιγαίου στο Τροκαντερό. Ανεβήκαµε πάνω στο 

ατµόπλοιο <Θαλής ο Μιλήσιος>. Πήραµε συνέντευξη από τον καπετάνιο του πλοίου, ο  
οποίος και µας ξενάγησε. 

o Συµµετείχαµε στις δράσεις του δικτύου <Μεσόγειος SOS> καθαρίζοντας τµήµα ακτής στο 
λιµανάκι Περάµατος συνεργαζόµενοι <Ταξιάρχης>. Ο ∆ήµος Περάµατος βρέθηκε αρωγός 
στην προσπάθειά  µας. 

o Επισκεφθήκαµε ένα ναυπηγείο στο Πέραµα, όπου ο ιδιοκτήτης µας έδωσε συνέντευξη. 
Είδαµε πως  επισκευάζονται τα πλοία καθώς και τις συνθήκες εργασίας των εργατών της 
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης. 

o Τοποθετήθηκε ενυδρείο στο χώρο του σχολείου, ενηµερώθηκε η σχολική κοινότητα και οι 
µαθητές έµαθαν να φροντίζουν τα ψάρια. 

o ∆ηµιουργήθηκε προθήκη µε όστρακα και οι µαθητές εργάστηκαν για την ονοµατοθεσία 
τους. Οργανώθηκαν ξεναγήσεις για τους υπόλοιπους µαθητές του σχολείου. 

o Πραγµατοποιήθηκε εκδροµή στη Χαλκίδα. Μάθαµε για τον πορθµό του Ευρίπου και 
µελετήσαµε το φαινόµενο της παλίρροιας. Θαυµάσαµε το σύγχρονο έργο της γέφυρας της 
Χαλκίδας. 

o Παρουσιάσαµε την εργασία µας σε ηµερίδα στο σχολείο µας σε γονείς, µαθητές και 
εκπαιδευτικούς. 

 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η αξιολόγηση του προγράµµατος από την παιδαγωγική οµάδα, τους µαθητές και τους γονείς 
προσέφερε σηµαντικές πληροφορίες για τον τρόπο που ενεργούµε ως δάσκαλοι και ως  µαθητές, 



αλλά και για το πώς µπορούµε να βελτιώσουµε την εργασία µας στα πλαίσια  συνεργατικής  και 
δηµοκρατικής σχέσης. 
Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν την αποκλειστική ιδιοκτησία της γνώσης αλλά υποκίνησαν την 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, έγιναν διευκολυντές της οµάδας, ενθαρρύνοντας και 
ενεργοποιώντας όλους τους µαθητές . 
Η τοπική κοινωνία ανταποκρίθηκε θετικά συµµετέχοντας στο άνοιγµα του σχολείου στην κοινωνία. 
Ο τοπικός τύπος συνέβαλε στη διάχυση των αποτελεσµάτων δηµοσιεύοντας κείµενα και 
φωτογραφίες. 
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