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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραµµα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η εργασία αυτή παρουσιάζει τη µελέτη, σχεδίαση και υλοποίηση ενός
σεναρίου για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και είναι βασισµένο στο υπολογιστικό
περιβάλλον του ΑΒΑΚΙΟΥ και συγκεκριµένα στο µικρόκοσµο «Ταξινοµούµε».
Το Αβάκιο είναι ένα περιβάλλον για διερευνητική µάθηση που προσφέρει στην
εκπαιδευτική κοινότητα εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών
«Μικρόκοσµων» για πειραµατισµό και διερεύνηση φαινοµένων, εννοιών, υποθέσεων
και συσχετισµών. Οι υπολογιστικοί µικρόκοσµοι αποτελούν την πιο πρόσφατη
εξέλιξη στην κατεύθυνση της δηµιουργίας διερευνητικού λογισµικού. Τα λογισµικά
τα οποία εντάσσονται στην γενική αυτή κατηγορία µοιράζονται ένα τουλάχιστον
βασικό χαρακτηριστικό: δεν εµπεριέχουν κάποια πληροφορία, κάποια διδακτική ύλη.
Αποτελούν νοητικά εργαλεία και στηρίζονται στην παιδαγωγική αρχή της
διερευνητικής µάθησης όπου ο χρήστης δεν µαθαίνει από αυτά, αλλά εργάζεται µε
αυτά (Αργύρης, 2005).
Στη σηµερινή βιοµηχανική εποχή και την κοινωνία της υπερκατανάλωσης πολλά
και διαφορετικής υφής προβλήµατα δηµιουργούν, σε όλες σχεδόν τις χώρες, σοβαρά
εµπόδια στην άσκηση αειφορικής διαχείρισης στα δάση. Σκοπός της εργασίας είναι οι
µαθητές να γνωρίσουν τη χλωρίδα της πατρίδας τους, την έννοια της αειφορίας και
τον καταλυτικό ρόλο της (Γαλανός και Αλµπάνης, 1999) για επανίδρυση, διατήρηση
και βελτίωση των δασών και των δασικών οικοσυστηµάτων, αλλά και την εφαρµογή
της και σε άλλους τοµείς οικονοµικών δραστηριοτήτων .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιδέα του σεναρίου παίρνει αφορµή από τη θεµατική ενότητα «Η χλωρίδα, η
πανίδα και η βλάστηση της Ελλάδας». Στη συγκεκριµένη ενότητα παρουσιάζονται η
εξαιρετικά πλούσια χλωρίδα της Ελλάδας, η σηµασία της γεωγραφικής της θέσης σε
σχέση µε τις κλιµατολογικές και γεωλογικές ιδιοµορφίες καθώς και οι κυριότερες
διαπλάσεις της βλάστησης µε παραδείγµατα φυτών. Επίσης στα κείµενα και στις
εικόνες που συνοδεύουν την ενότητα υπάρχουν περιβαλλοντικές αναφορές σχετικά
µε τις δραστηριότητες του ανθρώπου που προσδίδουν στο µάθηµα και µία οικολογική
διάσταση.
Η επιλογή της συγκεκριµένης ενότητας έγινε µε βάση τα παραπάνω κριτήρια:
• Περιέχει όγκο πληροφοριών
• ∆ιευκολύνει η ταξινόµηση στην κατηγοριοποίηση των στοιχείων
• Παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών

Η έννοια της βλάστησης µπορεί να αποτελέσει τη βάση για το σχεδιασµό
δραστηριοτήτων
• Η διασύνδεση του γνωστικού αντικειµένου της Γεωγραφίας µε τα άλλα
µαθήµατα, δηµιουργεί κίνητρα στο µαθητή για να διευρύνει τις διαδικασίες
µάθησης, ανακαλύπτοντας νέους τρόπους έκφρασης, γνώσεις και
δεξιότητες.
Το εκπαιδευτικό σενάριο «Οι ζώνες βλάστησης και τα δέντρα της πατρίδας µας»,
σε συνάρτηση µε τη χρήση διερευνητικού λογισµικού επιτρέπει στους µαθητές να
µάθουν µέσα από µία δυναµική διαδικασία σταδιακής οικοδόµησης της γνώσης. Οι
µαθητές οργανώνονται σε οµάδες και στο πλαίσιο των συνεργατικών
δραστηριοτήτων ενθαρρύνονται, ερευνούν επεξεργάζονται τις πληροφορίες,
αυτενεργούν και διεκπεραιώνουν τους ρόλους τους, εµπλεκόµενοι σε πραγµατικές
αποστολές µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσωπική επένδυση (Κυνηγός, Κουτλής,
2003).
Συγκεκριµένα επιδιώκεται οι µαθητές να καταστούν ικανοί:
 Να διακρίνουν τις διαφορετικές ζώνες βλάστησης που υπάρχουν
 Να συσχετίσουν τους διαφορετικούς τύπους βλάστησης µε τις φυσικές
συνθήκες κάθε περιοχής
 Να ευαισθητοποιηθούν γύρω από το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά
προβλήµατα
 Να αποκτήσουν ερευνητικό πνεύµα και ικανότητα διεπιστηµονικής
προσέγγισης των θεµάτων που πραγµατεύονται
 Να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία, για την αναζήτηση πληροφοριών,
αλλά και για την καταγραφή, επεξεργασία και απεικόνιση των δεδοµένων
 Να αξιολογούν στοιχεία και να βγάζουν συµπεράσµατα.
•

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ
Πορεία διδασκαλίας
Το εκπαιδευτικό σενάριο µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε τρία στάδια:
1. Συλλογή δεδοµένων
2. Εισαγωγή και οργάνωση πληροφοριών στη βάση δεδοµένων
3. Ανάλυση και επεξεργασία
Εργαλεία
Τεχνολογική πλατφόρµα: Αβάκιο
Ψηφίδες: Βάση δεδοµένων, σύνολο, ερώτηση, επεξεργαστής εγγραφών, κορνίζα.
∆ιάρκεια
Το συγκεκριµένο σενάριο µπορεί να εκτελεστεί στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης
και να πάρει τη µορφή ενός project. O χρόνος εποµένως θα διαµορφωθεί ανάλογα µε
τις παραµέτρους της σχολικής κοινότητας.
Ενδεικτικά µπορούµε να προτείνουµε:
Στάδιο 1: 3-4 δίωρα
Στάδιο 2: 4-5 δίωρα
Στάδιο 3: 4-5 δίωρα
Στάδιο 1: Συλλογή δεδοµένων
Οι µαθητές αφού χωριστούν σε οµάδες, συζητούν µεταξύ τους και µε τη βοήθεια
του εκπαιδευτικού αποφασίζουν για τις πληροφορίες που είναι απαραίτητο να

συγκεντρωθούν. Η κάθε οµάδα καταγράφει τα χαρακτηριστικά των δέντρων που
θεωρεί σηµαντικά. Η δραστηριότητα αυτή οδηγεί στην παρουσίαση των προτιµήσεων
των οµάδων και από κοινού καταλήγουν στην επιλογή της βάσης.
Στάδιο 2: Εισαγωγή και οργάνωση των πληροφοριών στη βάση δεδοµένων
Απαραίτητη προϋπόθεση πριν από την εισαγωγή των δεδοµένων είναι η εξοικείωση
των µαθητών µε βασικές έννοιες του «Ταξινοµούµε». Έτσι θα συζητηθούν:

Το πεδίο (όνοµα δέντρων, ζώνη βλάστησης, ύψος κ.λπ.)

Οι εγγραφές (κάθε δέντρο και µία εγγραφή)

Το είδος των εγγραφών (αριθµός, αληθές-ψευδές, αλφαριθµητικό)
Αφού αναλυθούν τα παραπάνω, οι µαθητές µε τη βοήθεια του δασκάλου
µεταφέρουν τις πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει, στη βάση δεδοµένων µε όσο
το δυνατόν καλύτερη ταξινόµηση που θα διευκολύνει τη διατύπωση ερωτήσεων. Η
οργάνωση των δεδοµένων επηρεάζει καθοριστικά τη διαδικασία διατύπωσης
ερωτήσεων και κατά συνέπεια την ανάλυση και επεξεργασία των πληροφοριών.
Μπορεί να εισαχθούν και νέες ψηφίδες όπως η κορνίζα για να παρατηρούν την
εικόνα του δέντρου ή η ψηφίδα διάγραµµα για να έχουν µια σαφή εικόνα για το ύψος
των δέντρων.

Στάδιο 3: Ανάλυση και επεξεργασία
Αφού ο εκπαιδευτικός εξηγήσει στους µαθητές τη λειτουργία της ψηφίδας
ερώτηση-σύνολο, µπορούν οι οµάδες να διατυπώνουν απλές ερωτήσεις στην αρχή και
συνθετότερες στη συνέχεια για την εξαγωγή συµπερασµάτων. Σκοπός της σύνθετης
ερώτησης είναι η εµπλοκή των µαθητών σε διαδικασίες επεξεργασίας των
δεδοµένων. Έτσι οι απλές και σύνθετες ερωτήσεις συνδυαστικά υποβαλλόµενες,
εξυπηρετούν ώστε η επεξεργασία του θέµατος να εισέλθει από την επιφανειακή
εξέταση στην ανάδειξη των σχέσεων.
Αρχικά ξεκινάµε µε τη διατύπωση απλών ερωτήσεων:
-Ποια από τα δέντρα είναι φυλλοβόλα (ΦΥΛΛΟΒΟΛΟ = Αληθές).

-Ποια δέντρα ανήκουν στη µεσογειακή βλάστηση (Ζ. ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ =
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ). Αυτές οι δύο απλές ερωτήσεις αν συνδυαστούν, στην τοµή των
συνόλων θα εµφανιστούν τα δέντρα που είναι φυλλοβόλα και ζουν στη µεσογειακή
ζώνη (συκιά, λεύκα, αχλαδιά).

Αν διατυπώσουµε µία σύνθετη ερώτηση και ζητάµε τα δέντρα που ανήκουν στη
µεσογειακή ζώνη βλάστησης και είναι φυλλοβόλα (ΦΥΛΛΟΒΟΛΟ = Αληθές και Ζ.
ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ = ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ) σε µία έλλειψη τοποθετούνται τα στοιχεία που
απαντούν στην ερώτηση.
Μαθαίνουν οι µαθητές να αναλύουν και να συνθέτουν ερωτήσεις µε τρόπο
συµβολικό ώστε να γίνονται κατανοητές από το λογισµικό.
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Ο φιλόσοφος L. Wittgenstein ανέφερε ότι «πρέπει να διασχίσεις ένα µέρος πολλές
φορές και από διαφορετικές κατευθύνσεις για να το γνωρίσεις πραγµατικά» (Υφαντή
Α., 2001). Το ίδιο συµβαίνει και µε κάθε καινοτόµο προσπάθεια στο σχολείο και
στην τάξη.
Το εκπαιδευτικό σενάριο µε τη βοήθεια του διερευνητικού λογισµικού `Αβάκιο`
εµπλέκει το µαθητή µε τα «πράγµατα» και τον οδηγεί µακριά από την
αποµνηµόνευση. Του δίνει την ευκαιρία να αυτενεργήσει, να συνεργαστεί, να
ερευνήσει, να διακρίνει, να δώσει νόηµα και πραξιακές δυνατότητες στη µαθησιακή
διαδικασία.
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