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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: διδακτική πρόταση 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η ανάγκη για επαγγελµατική κατάρτιση είναι δεδοµένη. Τα προγράµµατα που έχουν στόχο να 
καταρτίσουν στελέχη των Ο.Τ.Α αλλά και άλλων φορέων σε θέµατα περιβάλλοντος είναι πολλά, 
επιµένουν όµως να επικεντρώνονται σε φυσιολατρικές, φυσιογνωστικές και τεχνοκρατικές 
προσεγγίσεις. Αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής είναι να απουσιάζει παντελώς η κοινωνική, 
οικονοµική και πολιτική διάσταση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. Με αυτό τον τρόπο τα 
περιβαλλοντικά προβλήµατα προσεγγίζονται αποσπασµατικά και όχι ολιστικά. Σκοπός αυτής της 
διδακτικής πρότασης είναι η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων, η εκπαίδευση 
τους, η πολύπλευρη ενηµέρωσή τους µέσα από µία ολιστική προσέγγιση του περιβάλλοντος. Αυτός 
ο σκοπός επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια συµµετοχικών εκπαιδευτικών τεχνικών που ενεργοποιούν 
τους καταρτιζόµενους και τους ωθούν να µάθουν πως να µαθαίνουν. 
 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  

Η συγκεκριµένη διδακτική πρόταση που ακολουθεί εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα 
κατάρτισης στελεχών µε τίτλο: «Περιβάλλον και τοπική αυτοδιοίκηση.» 
 

Το ειδικότερο θέµα της µικροδιδασκαλίας είναι η παρουσίαση περιβαλλοντικών 
προβληµάτων σε τοπικό επίπεδο, οι τρόποι αντιµετώπισης τους και η συλλογή απόψεων µε σκοπό 
την ολοκληρωµένη διαχείριση της πλατείας της γειτονιάς. Το θέµα αυτό εντάσσεται στο γενικότερο 
πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. 
Σκοπός είναι η πολύπλευρη ενηµέρωση των καταρτιζοµένων και η ολιστική προσέγγιση του 
περιβάλλοντος. 

 
Σε αυτό το σηµείο πρέπει να επισηµάνουµε τις διαφορές της πρακτικής προετοιµασίας του 

προγράµµατος έναντι της προετοιµασίας για µία τάξη τυπικής εκπαίδευσης. ∆ηλαδή, σκόπιµο θα 
ήταν τα µαθήµατα να γίνονται σε χώρο της δηµοτικής αρχής, µέσα ή κοντά στο χώρο εργασίας των 
καταρτιζοµένων και εν µέρει ή εξ΄ ολοκλήρου µέσα στο ωράριο εργασίας τους µε την έγκριση της 
προϊστάµενης αρχής. Στόχος µας είναι να διευκολυνθούν οι εργαζόµενοι στην παρακολούθηση της 
κατάρτισης, να νιώσουν ευχάριστα σ΄ ένα οικείο περιβάλλον µάθησης  και να µην ταλαιπωρούνται 
µε επιπλέον µετακινήσεις, ώστε να υπάρχει η µεγαλύτερη δυνατή συµµετοχή. Επιπρόσθετα, θα 
αξιοποιηθούν για τη διδασκαλία τα διαθέσιµα εποπτικά µέσα που βρίσκονται στους χώρους αυτούς 
όπως Η/Υ, µηχανήµατα προβολής και οθόνη διαφανειών. 

 
Χρονικά στο πρόγραµµα έχει προηγηθεί ο σχολιασµός των εξής θεµάτων (µε την 

εφαρµογή των αντίστοιχων εκπαιδευτικών τεχνικών σε παρένθεση): α) τι θεωρείται 
περιβαλλοντικό πρόβληµα (εµπλουτισµένη εισήγηση), β) η µονοδιάστατη οικολογική του 
προσέγγιση (µελέτη περίπτωσης), γ) η «γέννηση» και εξέλιξη της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
(Π.Ε) (εισήγηση), δ) οι στόχοι της Π.Ε (εισήγηση) , ε) τα χαρακτηριστικά της Π.Ε (εισήγηση) και 
ένα υποτυπώδες µοντέλο ανάπτυξης προγράµµατος Π.Ε. (εργασία σε οµάδες). 

 



Οι επιµέρους στόχοι της παρούσας µικροδιδασκαλίας είναι: α) η παρουσίαση και 
αντιµετώπιση τοπικών περιβαλλοντικών προβληµάτων µέσω της ανάδειξης των κοινωνικών, 
οικονοµικών και πολιτικών διαστάσεων τους και της δυναµικής συσχέτισης µεταξύ τους, β) η 
σύνταξη γραπτών αναφορών για τα προβλήµατα που διαπιστώνονται γ) η επιτυχής αντιµετώπιση 
συγκρουσιακών καταστάσεων, δ) η αποδοχή των διαφορετικών απόψεων και ε) η υιοθέτηση 
προτάσεων που στηρίζονται από θετικές πρωτοβουλίες πολιτών.   

 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ∆ΟΜΗ 
 Γίνεται χρήση ως επί το πλείστον ενεργητικών εκπαιδευτικών τεχνικών µάθησης 
(καταιγισµός ιδεών, παιχνίδι ρόλων) που βοηθούν τους καταρτιζόµενους να συµµετέχουν στη 
διδασκαλία, κινητοποιούν το ενδιαφέρον τους και τους βοηθούν να δράσουν όπως θα έκαναν σε 
πραγµατικές συνθήκες εργασίας. 
 
 Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται η δοµή της διδασκαλίας, µε επιµέρους υποενότητες, 
αναφέρονται οι χρησιµοποιούµενες εκπαιδευτικές τεχνικές και τα εκπαιδευτικά µέσα για την 
πραγµατοποίηση τους. 
 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΓΙΑ 

ΚΑΘΕ 
ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΓΙΑ ΚΑΘΕ 

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 

Σύντοµη εισαγωγή (σύνδεση µε τα 
προηγούµενα: ορισµός 
περιβαλλοντικού προβλήµατος, 
βασικές αρχές περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης)  

Εισήγηση 
 Χρήση προγράµµατος 
ηλεκτρονικής παρουσίασης 
(Powerpoint) 

Εκτιµήσεις για τους εµπλεκόµενους 
φορείς και ανάδειξη συµφερόντων      
σ΄ ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα 

Καταιγισµός ιδεών  

Ψηφιακές φωτογραφίες, 
µέσω Η/Υ, που 
λειτουργούν ως αφόρµηση. 
∆ιαφάνειες-
διαφανοσκόπιο- 
µαρκαδόροι για την 
καταγραφή των λέξεων του 
καταιγισµού ιδεών 

Αντιµετώπιση συγκρούσεων, 
συνδυασµός απόψεων, σύστηµα 
λήψης αποφάσεων, λειτουργία ενός 
συµβουλίου.  

Παιχνίδι ρόλων 
Προετοιµασία για 
παιχνίδι ρόλων 
(στόχοι-εµψύχωση-
κανόνες-χρόνος-
κατανοµή ρόλων- 
παρατηρητές- τέλος όχι 
προσχεδιασµένο). 
Πραγµατοποίηση.  
Συλλογή πινάκων 
ανάλυσης. Σχολιασµός- 
αξιολόγηση  

Γραπτές καρτέλες µε 
συνοπτικές οδηγίες για 
τους «ηθοποιούς» των 
ρόλων και φύλλο µε 
πίνακα  ανάλυσης-
αξιολόγησης για τους 
παρατηρητές 

Επίλογος. Υπενθύµιση στόχων και 
βασικών σηµείων. Σύνδεση µε τα 
επόµενα. . 

Εισήγηση  

Ψηφιακοί χάρτες, 
φωτογραφίες µέσω Η/Υ, 
χρήση προγράµµατος 
ηλεκτρονικής παρουσίασης 
(Powerpoint) 

 



Η ιστορία πάνω στην οποία θα βασιστεί το παιχνίδι ρόλων. 
Οι δηµοτικές εκλογές πλησιάζουν και ο δήµαρχος  καλεί κάποιους εκπροσώπους φορέων της πόλης 
και απλούς πολίτες να συζητήσουν για την «τύχη» της κεντρικής πλατείας της πόλης.  
 
Σηµειώνεται ότι : 
Α) Oι συµµετέχοντες «ηθοποιοί» παίρνουν µόνο την καρτέλα του ρόλου που τους αφορά. 
Β) Όλοι οι καταρτιζόµενοι που έχουν ρόλο παρατηρητή παίρνουν τον ίδιο πίνακα ανάλυσης. 
 
Καρτέλες ρόλων για τους «ηθοποιούς». 
 
∆ήµαρχος. 
Σκοπός του είναι µέσα από συναινετικές διαδικασίες να µείνουν όλοι ευχαριστηµένοι, να βρεθεί 
µια λύση που θα ικανοποιεί, όσο είναι δυνατόν, όλες τις εµπλεκόµενες πλευρές και να φύγουν 
ικανοποιηµένοι οι δηµότες. Ζητά να του δοθούν υποµνήµατα για να τα µελετήσει. 
 
Ιδιοκτήτης καφετέριας. 
Απαιτεί µείωση δηµοτικών φόρων και να δοθεί πίστωση χρόνου για να πληρωθούν τα βεβαιωµένα 
πρόστιµα. Αν γίνει πεζοδρόµηση πώς θα γίνεται η τροφοδοσία και πού θα παρκάρουν οι πελάτες;  
 
Θαµώνας καφετέριας. 
∆εν τον ενδιαφέρουν αυτά. Θέλει να παρκάρει κοντά και να πίνει τον καφέ του. Να υπάρχουν 
πολλά τραπέζια και καθίσµατα ανεξάρτητα αν εµποδίζουν ή όχι. 
 
Εκπρόσωπος ΑΜΕΑ. 
Η πλατεία να πεζοδροµηθεί. Να γίνουν ράµπες και να διευκολυνθεί η πρόσβαση ατόµων µε 
προβλήµατα όρασης µε τις ειδικές πλάκες επίστρωσης. Να µην εµποδίζεται η πρόσβαση από τις 
ήδη υπάρχουσες ράµπες. Παρουσίαση της έκθεσης της δηµοτικής αστυνοµίας για την παρούσα 
κατάσταση  
 
Εκπρόσωπος τοπικού κινήµατος πολιτών. 
Η πλατεία πρέπει να είναι τόπος ξεκούρασης, αναψυχής και πολιτισµού. Να γίνει πεζοδρόµηση, να 
γίνει δενδροφύτευση, να µειωθούν τα τραπέζια και τα καθίσµατα .Να µετράνε οι υπάλληλοι του 
∆ήµου την ηχορύπανση που προκαλείται, τα τραπεζοκαθίσµατα και να υπολογίζουν αποστάσεις για 
να χρεώνουν µε τα προβλεπόµενα πρόστιµα τους ιδιοκτήτες καταστηµάτων που παρανοµούν.  
Παρουσίαση της έκθεσης της δηµοτικής αστυνοµίας για την παρούσα κατάσταση και φωτογραφιών 
από δηµότες. Να καθαρίζεται η πλατεία και τα παιδιά να παίζουν εδώ. 
 
Πίνακας ανάλυσης  για τους παρατηρητές.  
Τοποθετήστε σε κύκλο τη βαθµολογία σας. (5 είναι το ανώτερο).  
 
Σύνδεση περιβαλλοντικού προβλήµατος µε  κοινωνία, οικονοµία και πολιτική. 
      1                 2                 3                 4                 5  
 
Εξοµάλυνση διαφορών. 
      1                 2                 3                 4                 5 
  
Ικανότητα διαπραγµάτευσης - ανάπτυξη επιχειρηµάτων. 
      1                 2                 3                 4                 5 
 
Παρουσίαση πειστικών επιχειρηµάτων για την αναγκαιότητα σύνταξης γραπτών αναφορών. 
      1                 2                 3                 4                 5 
 



Αλλαγή συµπεριφοράς µέσω της άσκησης. 
      1                 2                 3                 4                 5 
 
Προτίµηση για “ενεργή”  µάθηση. 
      1                 2                 3                 4                 5 
 
Η αξιολόγηση της διδασκαλίας θα γίνει µέσω του παραπάνω πίνακα ανάλυσης των παρατηρητών. 
 
 Η συνέχιση του προγράµµατος θα γίνει µε παρουσίαση περιφερειακών περιβαλλοντικών 
προβληµάτων (διαχείριση του νερού των ποταµών από Ελλάδα και  γειτονικές  Βαλκανικές χώρες) 
και ακολούθως πλανητικών (φαινόµενο υπερθέρµανσης-θερµοκηπίου). 
 
 Αφού ολοκληρωθεί ολόκληρο το πρόγραµµα κατάρτισης θα τεθούν οι άξονες και οι 
τεχνικές αξιολόγησης. Με τους άξονες αξιολόγησης θα διερευνηθεί: α) αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι 
της διδακτικής ενότητας όπως τέθηκαν. (Με την επιφύλαξη ότι η αλλαγή στάσης δεν µπορεί να 
αξιολογηθεί αµέσως µετά από ένα πρόγραµµα κατάρτισης, αντίθετα απαιτείται µεγάλο χρονικό 
διάστηµα), β) αν το περιεχόµενο του προγράµµατος ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες αλλά και στο 
επίπεδο των καταρτιζοµένων, γ) αν οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιµοποιήθηκαν ήταν 
ικανοποιητικές και προώθησαν την ενεργή συµµετοχή των συµµετεχόντων, δ) αν υπήρχε αρκετός 
χρόνος για την ανάπτυξη των υποθεµάτων, ε) αν τα τεχνικά - εποπτικά µέσα που 
χρησιµοποιήθηκαν ήταν επαρκή και κατάλληλα και στ) αν το κλίµα που δηµιουργήθηκε στις 
συναντήσεις ήταν κλίµα συνεργασίας, εµπιστοσύνης και έδρασε ενισχυτικά ως προς τη µάθηση. 
 

Οι τεχνικές αξιολόγησης που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν για να διαπιστώσουµε τα 
παραπάνω είναι γραπτά ερωτηµατολόγια µε ερωτήσεις ανοικτού ή / και κλειστού τύπου που θα 
δοθούν στους συµµετέχοντες σε τρεις διαφορετικές χρονικές στιγµές στην αρχή, ενδιάµεσα και στο 
τέλος. Θα  διαθέτουµε µε αυτό τον τρόπο αρχική, διαµορφωτική και τελική αξιολόγηση. Μπορεί 
επίσης να χρησιµοποιηθεί βιντεοσκόπηση µε τη σύµφωνη γνώµη όλων αλλά και παρακολούθηση 
των µαθηµάτων από συναδέλφους - εκπαιδευτές ώστε να υπάρξει προβληµατισµός και ανταλλαγή 
απόψεων για τον τρόπο διεξαγωγής της διδασκαλίας. Με αυτό τον τρόπο θα επιτευχθεί τόσο η 
αξιολόγηση του γνωστικού περιεχοµένου της διδασκαλίας όσο και της παιδαγωγικής µεθοδολογίας. 
Ο συνδυασµός ποιοτικών και ποσοτικών µεθόδων αξιολόγησης θα µας δώσει µία ολοκληρωµένη 
εικόνα της διδακτικής πράξης.  
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