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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Έρευνα - παρουσίαση ερευνητικού προγραµµατος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα ερευνητικό πρόγραµµα το οποίο στοχεύει στη δηµιουργία και 
αξιολόγηση µαθησιακού υλικού για τη χλωρίδα της Κύπρου και την προστασία της, σε συνδυασµό 
µε την επιµόρφωση εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία του σε συνθήκες τυπικής και µη τυπικής 
εκπαίδευσης. Ο σχεδιασµός θα στηριχθεί σε έρευνα η οποία θα οδηγήσει στην πιο αποτελεσµατική 
αξιοποίηση των φυτών ως µαθησιακού µέσου, υιοθετώντας καινοτόµες µεθοδολογικές 
προσεγγίσεις και θα συνεισφέρει στην αύξηση της σχολικής επιτυχίας και αποτελεσµατικότητας, 
στη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την κοινωνία και στην περιβαλλοντική 
ευαισθητοποίηση. Το µαθησιακό υλικό το οποίοθα ενσωµατώνει στοιχεία βιωµατικής µάθησης και 
έρευνας πεδίου, πειραµατισµού και ανάπτυξης δεξιοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων, διερεύνησης 
και κριτικής σκέψης, θα παραχθεί σε ηλεκτρονική και έντυπη µορφή και θα είναι διαθέσιµο προς 
αξιοποίηση από όλα τα ελληνικά σχολεία δηµοτικής εκπαίδευσης και τους εκπαιδευτικούς. 
 
ΣΚΟΠΟΣ: παρουσίαση ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος εκπαίδευσης µαθητών και 
εκπαιδευτικών για την οικολογία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση µε αντικείµενο τα φυτά 
της Κύπρου.  
 
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Σηµαντικός αριθµός ερευνών (Sheau-Wen 2003; Tull 1992) καταδεικνύει ότι οι µαθητές 
αντιµετωπίζουν δυσκολίες στη κατανόηση βασικών εννοιών και φαινόµενων που σχετίζονται µε τα 
φυτά και το ρόλο τους στα φυσικά οικοσυστήµατα και συνεπώς αποτυγχάνουν να εκτιµήσουν την 
ανάγκη προστασίας της χλωρίδας του τόπου τους. Επιπλέον, παρόλο που ενότητες σχετικές µε τα 
φυτά αποτελούν σηµαντικό µέρος στα αναλυτικά προγράµµατα σπουδών του ∆ηµοτικού, η 
διδασκαλία τους συνήθως περιορίζεται σε δασκαλοκεντρικές µεθόδους µέσα στις σχολικές 
αίθουσες, ενώ η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων διδακτικής προσέγγισης σχετικών θεµάτων από 
τους εκπαιδευτικούς αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα οποιασδήποτε προσπάθειας για εφαρµογή 
προγραµµάτων περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (Χατζοπούλου & Παρασκευόπουλος 2001). Η 
σύγχρονη έρευνα στον τοµέα της διδακτικής της οικολογίας ανέδειξε τη χρησιµότητα 
προσεγγίσεων βασισµένων στη διερεύνηση (Finn et al 2002), τη χρήση πολυµέσων (Silverman 
1995) και την αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος ως χώρου και µέσου µάθησης (Ernst & 



Monroe 2004). Επιπλέον, η πρόοδος της βοτανικής επιστήµης, οι καινούργιες έννοιες που 
συνδέουν τα φυτά µε την αειφορική χρήση των φυσικών πόρων και η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ 
και συνεπώς η υϊοθέτηση κανονισµών, οδηγιών και θεσµών (οικολογικά δίκτυα, προστατευόµενες 
περιοχές, φυτά απειλούµενα µε προτεραιότητα στην προστασία), ενισχύουν την ανάγκη για 
αναβάθµιση των προγραµµάτων σπουδών που σχετίζονται µε τα φυτά. 
Συνοπτικά, η ανάγκη εκτενέστερης αξιοποίησης του Κυπριακού περιβάλλοντος καθώς και η 
υιοθέτηση καινοτόµων διαδικασιών επιµόρφωσης εκπαιδευτικών στα σχετικά θέµατα, οδήγησε στη 
πρόταση αυτού του προγράµµατος το οποίο αποτελεί ολοκληρωµένη προσπάθεια απάντησης τόσο 
στην ανάγκη παραγωγής καινοτόµου µαθησιακού υλικού, όσο και στην ενδυνάµωση των 
εκπαιδευτικών για την χρησιµοποίησή του. 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Στόχος του προγράµµατος µε το ακρωνύµιο «ΧΛΩΡΙ∆Α» είναι η ανάπτυξη έρευνας που θα 
οδηγήσει στην πιο αποτελεσµατική αξιοποίηση των φυτών ως µαθησιακού µέσου, υιοθετώντας 
καινοτόµες µεθοδολογικές προσεγγίσεις και θα συνεισφέρει στην αύξηση της σχολικής επιτυχίας 
και αποτελεσµατικότητας, στη σύνδεση της εκπαιδευτικής διαδικασίας µε την κοινωνία και στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Συγκεκριµένα στοχεύει: 
1. Στην ανάπτυξη µαθησιακού περιβάλλοντος για µαθητές 6-12 χρονών που θα αφορά στα φυτά και 
θα αποτελεί υλικό εµπλουτισµού του αναλυτικού προγράµµατος σπουδών του µαθήµατος της 
«Επιστήµης» στο ∆ηµοτικό. Θα προωθεί (α) την άµεση επαφή µε τη φύση και την καλλιέργεια 
θετικών στάσεων προς το περιβάλλον (β) την ανάπτυξη εννοιολογικής κατανόησης για τη δοµή, 
λειτουργία, συστηµατική, οικολογία και διατήρηση των φυτών σε συνδυασµό µε την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων διερεύνησης σκέψης και µάθησης (γ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων πειραµατισµού και 
διερεύνησης και (δ) τη χρήση πολυµέσων. 
2. Στον εντοπισµό θεωρητικών και διδακτικών δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι δάσκαλοι κατά τη 
διδασκαλία των σχετικών θεµάτων και ανάπτυξη υλικού κατάρτισης και επιµόρφωσης τους σε 
θέµατα βιολογίας φυτών και καινοτόµων µεθοδολογικών προσεγγίσεων. 
3. Στον σχεδιασµό και ανάπτυξη ερευνητικά εγκυροποιηµένου Προγράµµατος µη τυπικής 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) το οποίο θα αποτελέσει το Πρώτο Θεµατικό ∆ίκτυο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την Κύπρο. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ  
Η ερευνητική προσέγγιση στηρίζεται στην αξιοποίηση ερευνητικών δεδοµένων και περιλαµβάνει 
µια συµµετοχική διαδικασία στην οποία θα εµπλακούν ερευνητές, εκπαιδευτικοί και µαθητές τόσο 
κατά το σχεδιασµό όσο και κατά την ανάπτυξη του µαθησιακού περιβάλλοντος, µε στόχο τη 
διασφάλιση της αποτελεσµατικότητάς του. 
Ο σχεδιασµός του διδακτικού υλικού θα αξιοποιεί ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε τις αρχικές 
ιδέες των µαθητών για τη δοµή, λειτουργία, ταξινοµική, οικολογία και διατήρηση των φυτών και 
τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν σχετικά µε την έρευνα πεδίου, τον πειραµατισµό και την 
επεξεργασία δεδοµένων στη διαδικασία παραγωγής επιστηµονικής γνώσης. Το υλικό θα 
εγκυροποιηθεί ερευνητικά µέσα από διαδικασία αξιολόγησης του σε αυθεντικά περιβάλλοντα 
τάξης και µη τυπικής εκπαίδευσης και θα τροποποιηθεί µε βάση τη µελέτη των δυσκολιών που 
αντιµετωπίζουν οι µαθητές όπως αυτές προκύπτουν κατά τη διάρκεια της µαθησιακής διαδικασίας. 
Ο σχεδιασµός του εγχειριδίου για το δάσκαλο θα αξιοποιεί ερευνητικά δεδοµένα σχετικά µε 
εντοπισµό δυσκολιών στη διδασκαλία των σχετικών θεµάτων.  
∆ίκτυο συνεργασίας 
Ανάδοχος φορέας του προγράµµατος είναι το Τµήµα Επιστηµών της Αγωγής του Πανεπιστηµίου 
Κύπρου και συνεργαζόµενοι φορείς είναι το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης και ο Τοµέας Οικολογίας και Ταξινοµικής του Τµήµατος Βιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Τελικός χρήστης του προγράµµατος είναι το Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισµού της Κύπρου. 
 



 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης το οποίο παρουσιάζεται αποτελεί σηµαντική 
καινοτοµία για το εκπαιδευτικό σύστηµα καθώς οι διαδικασίες παραγωγής διδακτικών 
δραστηριοτήτων και υλικού τίθενται σε ολοκληρωµένη βάση για το συγκεκριµένο γνωστικό 
αντικείµενο, αντιµετωπίζοντας την αποσπασµατική και κατακερµατισµένη προσέγγιση των 
αναλυτικών προγραµµάτων. 
Το Πρόγραµµα µη τυπικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Το νησί των φυτών», θα αποτελέσει το 
πρώτο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο ΠΕ για την Κύπρο, και θα εξασφαλίζει τη σύνδεση 
Πανεπιστηµίων, Ερευνητών, Σχολείων, Υπουργείου Παιδείας, Κέντρων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης αλλά και µε την Κυπριακή κοινωνία. 
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