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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Τα ζέκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο ζπλδένληαη άξξεθηα κε ηνλ πνιηηηζκό
θαη ε απνπζία ηνπ ελόο ζα ζεκαηνδνηνύζε ηαπηόρξνλα θαη ηελ απνπζία ηνπ άιινπ. Σηηο
κέξεο καο θξίλεηαη αλαγθαίνο ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξώπνπ κε ην
θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ζε απηήλ ηελ πξνζπάζεηα, ζεκαληηθόο αξωγόο είλαη ε ηέρλε. Η
ηέρλε θαηέρεη κηα πεξίνπηε ζέζε ζηα ζρνιηθά πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα από ηα
πξώηα θηόιαο ρξόληα ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Σηελ παξνύζα εξγαζία ππνζηεξίδεηαη όηη
αθνινπζώληαο ηνλ ζπλδπαζκό αεηθνξία θαη πνιηηηζκό, ε ηέρλε κπνξεί λα ζηεξίμεη
νπζηαζηηθά ζε ζεωξεηηθό, αιιά θαη ζε πξαθηηθό/δηδαθηηθό επίπεδν ηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε. Σαλ παξάδεηγκα εθαξκνγήο ρξεζηκνπνηείηαη ην εθπαηδεπηηθό project κε
θηλεηήξεο ηελ θαιιηηερληθή αλεζπρία θαη ηνλ πεξηβαιινληηθό πξνβιεκαηηζκό ζην νπνίν
επηρεηξνύληαη κεηαμύ άιιωλ, ε επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα αεηθόξνπ αλάπηπμεο θαη ε
πηινηηθή παξαγωγή θαιιηηερληθώλ δεκηνπξγεκάηωλ κε αθεηεξία ηελ ηνπηθή παξάδνζε
θαη ηζηνξία.

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Αεηθνξία, ηέρλε, πεξηβάιινλ
ΔΙΑΓΧΓΗ
ηε επνρή ηεο Παγθνζκηνπνίεζεο ε γλψζε θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε, (Κνπιατδήο,
2002) θαη είλαη κείδνλνο ζεκαζίαο γηα θάζε πνιίηε, εμαηηίαο ηνπ φηη «ε πξνζπάζεηα
γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ παξαπέξα βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ κηαο θνηλσλίαο,
ε πξνζπάζεηα γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξφνδν είλαη αγψλαο πνπ δηεμάγεηαη κε ηε
γλψζε» (ατηε, 2000). Ο ζχγρξνλνο πνιίηεο θαιείηαη «λα κάζεη», έηζη ψζηε, λα
απνθηήζεη ελεξγφ ζέζε ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε
θνηλσλία, απηήλ φπνπ ε βηψζηκε αλάπηπμε δελ είλαη απιά κία επηινγή αιιά απνηειεί
κηα επηηαθηηθή αλάγθε.
Ο φξνο ηεο «βηψζηκεο αλάπηπμεο» ή «αεηθφξνο αλάπηπμε» (sustainable development,
durable development) ελλνεί ηελ αλάπηπμε πνπ θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο
αλζξσπφηεηαο ζήκεξα, αιιά δελ δηαθηλδπλεχεη ηελ δπλαηφηεηα ησλ επφκελσλ
γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο. Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα αεηθφξν
αλάπηπμε, γίλεηαη ιφγνο γηα ρξήζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ ιακβάλνληαο φκσο, ππφςε
αθελφο, ηα απνζέκαηα ηνπο θαη αθεηέξνπ ηηο επηπηψζεηο ηεο ρξήζεο απηήο ζην
πεξηβάιινλ ηνπ κέιινληνο, ζε φια ηα επίπεδα, θπζηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνλνκηθφ
(Παπαδεκεηξίνπ, 1998). Δίλαη δει. αλαγθαηφηεηα «ν ζρεδηαζκφο ηεο αλάπηπμεο λα
είλαη ηέηνηνο πνπ λα εκπεξηέρεη ηελ πξνζηαζία ηεο θχζεο, ιακβάλνληαο ππφςε ηνπ

ηνπο βηνινγηθνχο θαη νηθνινγηθνχο παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηζκηθέο,
πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο θαη ηελ θνηλσληθή θαη ηνπηθή πξαγκαηηθφηεηα»
(Sacs, 1980).
Σα ρνιεία ∆εχηεξεο Δπθαηξίαο (ΓΔ), σο ζεζκφο, μεθίλεζαλ εζηηάδνληαο θαηαξρήλ
ζηελ ελζσκάησζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ σο αληαγσληζηηθά κέιε ηεο αγνξά εξγαζίαο.
Καηά ηελ εμέιημε ηνπο, ζεσξήζεθε σο επηηαθηηθή αλάγθε, λα εζηηάδνπλ θαη ζηελ
δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ εθπαηδεπφκελνπ, ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο
ηνπ ηθαλφηεηαο θαη ζηελ βειηίσζε ησλ καζεζηαθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ, εθπιεξψλνληαο
έηζη, ηηο αξρέο ηεο δηα βίνπ κάζεζεο θαη εθπαίδεπζεο (Βεθξήο 2003). ηα .Γ.Δ.
είλαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο ε θαιιηέξγεηα ησλ δεμηνηήησλ εθείλσλ, πνπ ζα βνεζήζνπλ
ην άηνκν λα αλαιάβεη ηελ επζχλε ηεο ζηάζεο ηνπ κέζα ζηελ θνηλσλία, απνθηψληαο
έηζη ηελ ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο ζε έλαλ θφζκν πνπ ζπλερψο κεηαβάιιεηαη,
θαηαλνψληαο θαη αμηνπνηψληαο ηηο αιιαγέο απηέο, καζαίλνληαο ηειηθά «λα επηιέγεη,
ζπιιέγεη αλαιχεη θαη νξγαλψλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα λα επηιχζεη
πξνβιήκαηα θαη λα αλαπηπρζεί ζαλ ελεξγφο πνιίηεο» (Βεξγίδεο 2003). Μέζα ζηα
πιαίζηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ ζηφρσλ απηψλ, αλαδεηνχληαη νη δίνδνη γηα ηελ
αλάδεημε αμηψλ, κέζα απφ ηε γλσζηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή αλάπηπμε ησλ
εθπαηδεπνκέλσλ, επηδηψθεηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θφζκνπ, θαζψο θαη
δηεξεπλψληαη νηθνινγηθά, θνηλσληθά θαη πνιηηηζκηθά θαηλφκελα πνπ ραξαθηεξίδνπλ
ηελ ζχγρξνλε επνρή. Δπηδηψθνληαο ηα παξαπάλσ, απαηηείηαη αιιαγή ζηνλ ηξφπν πνπ
βιέπνπκε ηε θχζε, ηελ θνηλσλία, ηνλ εαπηφ καο θαη ε ηέρλε, κε ηελ φπνηα ηεο κνξθή,
κπνξεί λα απνηειέζεη έλα "παξάζπξν" γηα απηφ (Γεκεηξίνπ, 2008)
Ζ ελειηθηφηεηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα ∆Δ, κε ηελ έλλνηα ηφζν ηεο ειηθηαθήο
σξίκαλζεο, φζν θαη ηεο δεδνκέλεο εκπεηξίαο θαη ππεπζπλφηεηαο πνπ απηή
ζπλεπάγεηαη (Rogers 1996,ζει.62), νη ηδηνκνξθίεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ
(απνκάθξπλζε πνιχ λσξίο απφ ηελ «ηππηθή» εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, αλεξγία θιπ),
είλαη νη βαζηθφηεξνη ιφγνη εμαηηίαο ησλ νπνίσλ απαηηνχληαη ηδηαίηεξνη ηξφπνη
δηδαζθαιίαο, επέιηθηνη, πνπ λα επηηξέπνπλ ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα δηακνξθψζνπλ
ην πξνζσπηθφ ηνπο καζεζηαθφ πξφγξακκα, έηζη ψζηε λα ζεσξνχλ ηελ κάζεζε
«πξνζσπηθή αλάγθε» (Σζάθνο & Χνληνιίδνπ, 2003) αιιά θαη λα δηακνξθψλνπλ
άπνςε θαη ζηάζεηο, σο ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο.
Ζ κέζνδνο project, εληζρχεη ηελ πξσηνβνπιία, ηελ νκαδηθή εξγαζία αιιά θαη ηελ
εμαηνκίθεπζε ηεο δηδαζθαιίαο. Απνηειεί κηα δηδαθηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηεξίδεηαη
ζηηο αλάγθεο αιιά θαη ηα βηψκαηα ησλ εθπαηδεπνκέλσλ (Χξπζαθίδεο, 2005), έρνληαο
σο αθεηεξία ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο, νη νπνίνη θέξνπλ θαη ηελ επζχλε ηνπ
ζρεδηαζκνχ. ηνρεχνληαο ζηελ νινθιήξσζε θάπνηνπ έξγνπ, νη εθπαηδεπφκελνη
δξαζηεξηνπνηνχληαη, εμαζθαιίδεηαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηνπο, θαη «ην ζρέδην
δξάζεο πνπ ζπλερίδεη λα δεκηνπξγείηαη αθφκα θαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ελφο
πξνγξάκκαηνο, ηνπο βνεζάεη λα ζρεδηάζνπλ ηα επφκελα βήκαηα ηνπο κε ηέηνηνλ
ηξφπν ψζηε λα αμηνπνηήζνπλ απηά πνπ έκαζαλ» (Silberman,2004). Δπίζεο, κπνξνχλ
λα εθαξκνζηνχλ δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο (Βεθξήο 2003), δηδαζθαιίεο δειαδή ζηηο
νπνίεο κεηέρνπλ δπν ή θαη πεξηζζφηεξνη γξακκαηηζκνί.. Δθηφο ησλ παξαπάλσ, ε
κέζνδνο project, εμαζθαιίδεη δηεπηζηεκνληθφηεηα δίλνληαο ηελ ψζεζε ζηνπο
εθπαηδεπφκελνπο, γηα ηελ αλάπηπμε ηεο ηθαλφηεηαο δηεξεχλεζεο ελφο ζέκαηνο απφ
πνιιέο πιεπξέο θαη ζηελ δηακφξθσζε θξηηηθήο ζθέςεο.

ηελ παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη κηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο κε άμνλα
ηελ ηέρλε θαη κε γλψκνλα ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηε θηινζνθία ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο, ζεσξψληαο φηη κέζα απφ απηά κπνξεί λα επηηεπρζεί
«κηα πνιπεπίπεδε εληαηνπνίεζε κνξθψλ γλψζεο πνπ πξνέξρνληαη ηφζν απφ ηε
βησκαηηθή γλψζε φζν θαη απφ ηνπο θιάδνπο ηεο επηζηήκεο». (Μαηζαγγνχξαο, 2003).

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΘΔΜΑΣΟ
ην ΓΔ Σπιίζνπ νη ελήιηθεο εθπαηδεπφκελνη ηνπ 1νπ θχθινπ, ζηα πιαίζηα ηνπ
πεξηβαιινληηθνχ γξακκαηηζκνχ, ηελ ζρνιηθή ρξνληά 2008 -2009, πξνζέγγηζαλ ηελ
έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, θαηαλνψληαο ηελ σο ζχλζεηε ησλ φξσλ «νίθνο» θαη
«ζχζηεκα», θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζαλ σο βαζηθφ άμνλα γηα ηελ κειέηε ησλ θπζηθψλ
πφξσλ, ησλ ηξνθηθψλ αιπζίδσλ θαη πιεγκάησλ, ηεο ξνήο ελέξγεηαο θαη ηεο
αλαθχθισζεο, βηψλνληαο έηζη ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο. Μεγάια πξνβιήκαηα πνπ
απαζρνινχλ ηνλ ζχγρξνλν πνιίηε, ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε ηνπηθφ επίπεδν,
φπσο απηφ ηεο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηεο ξχπαλζεο ησλ πδάησλ, ηνπ
εδάθνπο θαη ηεο αηκφζθαηξαο, απαζρφιεζαλ έληνλα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, νη νπνίνη
ελδηαθέξζεθαλ έληνλα γηα ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζε εζεινληηθέο δξάζεηο πξνζηαζίαο,
ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.
ηα πιαίζηα ηνπ πνιηηηζκηθνχ - αηζζεηηθνχ γξακκαηηζκνχ, θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή
πεξίνδν, νη ίδηνη εθπαηδεπφκελνη αζρνιήζεθαλ κε ηα θπζηθά πιηθά θαη ηελ
επεμεξγαζία ηνπο, ζε ζεσξεηηθφ αιιά θαη ζε πξαθηηθφ πιαίζην. Αλαιπηηθφηεξα,
πξνζέγγηζαλ ηελ έλλνηα ηεο ηέρλεο, θαηαλνψληαο ηελ σο κηα κνξθή επηθνηλσλίαο,
έλαλ ηξφπν έθθξαζεο πνπ ζπλαληάκε ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο απφ ηελ αξρή ηεο
χπαξμήο ηνπο. πγθεθξηκέλα, πξνζέγγηζαλ ηελ ηέρλε ηνπ Μηλσηθνχ πνιηηηζκνχ θαη
πψο απηή εθθξαδφηαλ κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ Μηλστηψλ. πιιέρζεθαλ
θαη κειεηήζεθαλ εηθφλεο απφ ηνηρνγξαθίεο, ρεηξνπνίεηα κηλσηθά αληηθείκελα θαη
θνζκήκαηα ηα νπνία θαηαδεηθλχνπλ ηηο πξαθηηθέο θαη θαιιηηερληθέο δεμηφηεηέο ησλ
Μηλστηψλ. Δπηπιένλ κειεηήζεθαλ ηα πνιπάξηζκα ζρέδηα, θπζηθά πιηθά θαη ρξψκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη έγηλε πξνζπάζεηα αλαθαηαζθεπήο ηνπο ζε πέηξεο, γχςν,
πειφ, ζχξκα αθφκα θαη αζήκη.
πλερίδνληαο πάλσ ζηηο ίδηεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο, θαηά ηελ ζρνιηθή ρξνληά 20092010 (2νο θχθινο ζπνπδψλ ηνπο) θαη σο ζπλέρεηα ησλ ζεκάησλ πνπ είραλ αλαπηπρζεί,
πξνηάζεθε ζηνπο εθπαηδεπφκελνπο, έλα δηαζεκαηηθφ project πνπ ζα ζηεξηδφηαλ ζηελ
θαηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη θνκπνινγηνχ, απφ θπζηθά πιηθά φπσο πέηξεο, μχια, θ.ά.
αιιά θαη απφ άρξεζηα θνκκάηηα γπαιηνχ ή κεηάιινπ απφ κπνπθάιηα, πνπ
ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ ζρνιείνπ, νξγαλψλνληαο έηζη θαη έλα κηθξφ
ζχζηεκα αλαθχθισζεο. Σν ζέκα απηφ πξνηάζεθε κεηαμχ άιισλ, ηέζεθε ζε
ςεθνθνξία θαη ςεθίζηεθε απφ 20 εθπαηδεπφκελνπο, εθ ησλ νπνίσλ νη 15 ήηαλ
γπλαίθεο θαη νη 5 άληξεο.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ
Γεληθφηεξα, νη εθπαηδεπηηθνί ζηφρνη βαζηζκέλνη ζηηο αξρέο ηεο ςπρνινγίαο ηεο
ζπκπεξηθνξάο, έηζη φπσο δηαηππψζεθαλ απφ ηνλ B. Bloom (Χαζάπεο, 2000),
αθνξνχλ γλψζεηο πνπ ν εθπαηδεπφκελνο ζα πάξεη θαη ζα θαηαρσξίζεη ζηε κλήκε ηνπ
γηα κειινληηθή ρξήζε, αιιά θαη ηθαλφηεηεο πνπ ζα αλαπηχμεη, έηζη ψζηε λα κπνξέζεη
λα αμηνπνηήζεη ηερλνγλσζία, δεμηφηεηεο θαη πξνζφληα, γηα ηελ δηαρείξηζε
θαηαζηάζεσλ (Cedefop, 2002). Δπίζεο, ζηφρνη ζε επίπεδν ζηάζεσλ νη νπνίνη ζα

επεξεάδνπλ ηηο πξνηηκήζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο γηα πξφζσπα θαη δηαδηθαζίεο
(Γηαλλαθνπνχινπ, 2006). Αλαιπηηθφηεξα:

Περιβαλλοντικοί
 Ο πξνβιεκαηηζκφο ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο
ηνπο, αιιά θαη ηα παγθφζκηα.
 Ζ θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ αιιειεμάξηεζεο θαη αιιειεπίδξαζεο ζην
νηθνζχζηεκα θαζψο θαη ην φηη νη θπζηθνί πφξνη είλαη πεξηνξηζκέλνη θαη ε
επηβίσζε καο εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ δηαηήξεζε ηνπο
 Ζ βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζρνιείνπ ηνπο αιιά θαη κηαο πεξηνρήο
(παξαζαιάζζηαο) ηδηαίηεξνπ πεξηβαιινληηθνχ θάινπο, πνπ ηα ηειεπηαία
ρξφληα πθίζηαηαη αλεμέιεγθηε ππνβάζκηζε
 Ζ δξαζηεξηνπνίεζε πάλσ ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε πξαγκάησλ ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, φπσο ε εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ, ε ρξεζηκνπνίεζε
νηθνινγηθψλ βαθψλ θ.ά.
 Ζ βησκαηηθή εκπεηξία κέζσ δηάθνξσλ θαηαζθεπψλ απφ άρξεζηα αληηθείκελα,
ζπλεηδεηνπνηψληαο φηη ηα ζθνππίδηα δελ είλαη άρξεζηα αιιά κπνξνχλ λα
αλαθπθισζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ μαλά ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ηνπ ΓΔ αιιά θαη ηεο ηνπηθήο
θνηλσλίαο πάλσ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κέζα απφ δξάζεηο

Δικαστικοί
 H απειεπζέξσζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο ζην λα παξαηεξνχλ θαη λα
ζπλεηδεηνπνηνχλ ηηο δπλαηφηεηεο έθθξαζεο πνπ πξνθχπηνπλ.
 Ζ δεκηνπξγία θξηηεξίσλ γηα ην αηζζεηηθά απνδεθηφ θαη ην αληίζεην.
 Ζ εθηίκεζε ηεο θαιιηηερληθήο θιεξνλνκηάο ψζηε λα αηζζαλζνχλ νη
εθπαηδεπφκελνη φηη ηα ζέκαηα ηεο ηέρλεο κπνξνχλ λα γίλνπλ νηθεία θαη
γλσζηά θαη δελ αθνξνχλ κφλν ηνπο εηδηθνχο.
 Ζ θαηαλφεζε ηεο ζχλζεζεο ησλ ρξσκάησλ. .
 Ζ ζπιινγή πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαζθεπή νηθνινγηθήο θφιιαο.
 Ο πεηξακαηηζκφο κε δηάθνξα πιηθά θαη ηερληθέο (ηππψλνληαο ζε γπαιηζηεξφ
ραξηί κηα επηθάλεηα κε λσπά ρξψκαηα, ζηάδνληαο θεξί, θνιιψληαο δηάθνξα
πιηθά φπσο άκκν, δάραξε, ρξπζφζθνλε, πθάζκαηα, ηζφθιηα θ.ι.π.) κε ζηφρν
ηε δεκηνπξγία ελφο απξφζκελνπ αηζζεηηθνχ απνηειέζκαηνο.

Γνωστικοί
 Ζ πξνζέγγηζε θαη θαηαλφεζε βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο νηθνζχζηεκα, θπζηθνί
πφξνη, αεηθνξία, απνξξίκκαηα, ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο, αλαθχθισζε.
 Ζ ελεκέξσζε απφ εηδηθνχο πάλσ ζε ζρεηηθά ζέκαηα θαη ε επηθνηλσλία ηνπο κε
ηνπο αληίζηνηρνπο ηνπηθνχο θνξείο

Φυχοκινητικοί
 Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκαδηθέο εξγαζίεο θαη ε αλάπηπμε πλεχκαηνο
ζπλεξγαζίαο θαη νκαδηθφηεηαο.
 Ζ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο κέζσ ηεο αλαδήηεζεο αηηίσλ θαη ζπλεπεηψλ.
 Ζ αλάπηπμε ρξήζηκσλ δεμηνηήησλ ζηα πιαίζηα ηνπ εμειηζζφκελνπ
επαγγεικαηηθνχ ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπο.

υναισθηματικοί
 Ζ ζπκκεηνρηθή δξάζε θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ κε ζηφρν ηελ αεηθνξία
 Ζ πηνζέηεζε ζεηηθψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ,
ζε παγθφζκην αιιά θαη ηνπηθφ επίπεδν.

 Ζ απνδνρή ηεο αμίαο ηεο πξνζηαζίαο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ηεο
πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο αεηθνξίαο, σο ζεκαληηθφηεξεο απφ απηήλ ηνπ
θέξδνπο.
 Ζ αλάπηπμε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο επζχλεο ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο
 Ζ εκςχρσζε, θαζψο ε ελαζρφιεζή ηνπο κε έλα πξφζθαηα γλσζηφ
αληηθείκελν δεκηνπξγεί αίζζεζε αζθάιεηαο θαη απηνεθηίκεζεο.
– πκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο
– Γηαηχπσζε απφςεσλ
– Γεκηνπξγία θνζκεκάησλ θαη άιισλ θαηαζθεπψλ

Κοινωνικοί
 Οη δξάζε ζηα πιαίζηα ηεο νκάδαο, ε ζπλεξγαζία κε άιια άηνκα θαη θνξείο
 Ζ δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη απφςεσλ, θαζψο θαη ε πινπνίεζε ζηφρσλ.
 Ο δηάινγνο σο κέζσ επίιπζεο δηαθνξψλ θαη ε επηρεηξεκαηνινγία γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ απφςεσλ ηνπο

ΤΛΟΠΟΙΗΗ
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project, ήηαλ απαξαίηεην λα γίλεη αξρηθά ε
θαηαλφεζε ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ, φπσο απηή ηεο αεηθνξίαο, ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηεο
αλαθχθισζεο, θ.α. Απηφ πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ δηάθνξσλ κεζφδσλ, φπσο ε
επηζθφπεζεο ηδεψλ, ε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα, ε κειέηε πεξίπησζεο θαη δνκεκέλε
ζπδήηεζε, ηερληθέο πνπ ελδείθλπληαη σο νη πιένλ θαηάιιειεο ζηελ πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε ζηα πιαίζηα ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Γηαλλαθνύξαο et. al.
2008). ηελ ζπλέρεηα πξαγκαηνπνηήζεθε κηα επίζθεςε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ
βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ηεο πεξηνρήο, φπνπ νη εθπαηδεπφκελνη είραλ ηελ επθαηξία λα
δνπλ πσο ιεηηνπξγεί έλαο βηνινγηθφο θαζαξηζκφο, αιιά θαη λα ζπδεηήζνπλ κε ηνπο
αξκφδηνπο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ, θαη λα ζέζνπλ ηα εξσηήκαηα ηνπο. Δπίζεο,
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη κηα επίζθεςε ζε κηα παξαζαιάζζηα πεξηνρή, λφηηα ηνπ Ννκνχ
Ζξαθιείνπ. Δθεί, νη εθπαηδεπφκελνη είραλ ηελ επθαηξία λα εζηηάζνπλ ζηηο ηδηαίηεξεο
νκνξθηέο ηηο πεξηνρήο αιιά ηαπηφρξνλα, λα εληνπίζνπλ θαη ηα «ζεκάδηα»
πεξηβαιινληηθήο ππνβάζκηζεο, θαζψο θαη αλζσπνγελείο δξάζεηο ηδηαίηεξα επηβιαβείο
γηα ην πεξηβάιινλ (Δηθφλεο 1 θαη 2).

Εικόνα 1: Καηαζηξνθή δέληξσλ ζηελ παξάθηηα πεξηνρήο ηνπ Ν. Ρεζχκλεο

Εικόνα 2: Αλζξσπνγελείο δξάζεηο ππνβάζκηζεο παξάθηηαο πεξηνρήο ηνπ Ν. Ρεζχκλεο

Δθηφο απφ απηφ, είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα θάλνπλ ζπιινγή άρξεζησλ αληηθεηκέλσλ,
φπσο θνκκάηηα απφ γπαιί, ηελεθεδάθηα αλαςπθηηθψλ, θ.ά.., ηα νπνία θαη πήξαλ καδί
ηνπο γηα λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζε θαηαζθεπέο ζην ζρνιείν, καδί κε άιια πνπ ζα
ζπλέιιεγαλ απφ ηνλ ρψξν γχξν απφ ην ζρνιείν. Σέινο, ρξεζηκνπνίεζαλ θάπνηεο
πέηξεο ηεο ζάιαζζαο, ηηο νπνίεο θαη δσγξάθηζαλ εθεί ζηελ παξαιία, κε ρξψκαηα πνπ
είραλ θηηάμεη, πάληα κε απφιπην ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ θαη ρσξίο ππεξβνιέο
(Δηθφλα 3).

Εικόνα 3: Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε- Δθπαηδεπνκέλε Β Κχθινπ 2009-2010

πγθεθξηκέλα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ θπζηθά ρξψκαηα πνπ είραλ θαηαζθεπαζηεί κε
κείμε νξπθηψλ ρξσζηηθψλ, θινηψλ ιαραληθψλ θαζψο θαη βεξληθηψλ κε ηηο
παξαδνζηαθέο ζπληαγέο, απφ θπζηθέο πξψηεο χιεο, φπσο είλαη ην θεξί κέιηζζαο, ην
ιηλέιαην απφ ηνλ ιηλαξφζπνξν, ην μπιέιαην απφ θινηφ θαξχδαο, νη θπζηθέο ξεηίλεο
θσλνθφξσλ (ξεηζίλη), ηα αηζέξηα έιαηα απφ ηνλ θινηφ εζπεξηδνεηδψλ, ν θπηηθφο
θαξλανπβηθφο θεξφο (θαξλανχκπα) (http://el.wikipedia.org ). Με ηα δηάθνξα πιηθά
πνπ είραλ ζπιιέμεη νη εθπαηδεπφκελνη, θαηαζθεχαζαλ θνζκήκαηα θαη θνκπνιφγηα,
ρξεζηκνπνηψληαο νηθνινγηθή θφιια πνπ είραλ θηηάμεη κφλνη ηνπο

(http://www.ftiaxno.gr). Σέινο, κε ηελ ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο, πξαγκαηνπνηήζεθε
έθζεζε ησλ θαηαζθεπψλ ζην ζρνιείν θαη ελεκέξσζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο
εθπαηδεπφκελνπο γηα ην ηη είδαλ θαη ηη έκαζαλ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Ζ αμηνιφγεζε πεξηιάκβαλε αξρηθά, ηελ δηεξεχλεζε γλψζεσλ, ζηάζεσλ, δεμηνηήησλ.
Οη εθπαηδεπφκελνη εμέθξαζαλ ηηο ηδέεο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ
project, πξνεηνίκαζαλ θαη νξγάλσζαλ ην πεξηερφκελν ηνπ. ε θάζε ζηάδην γηλφηαλ
αμηνιφγεζε ηνπ βαζκνχ θαηάθηεζεο ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, ηνπ
ελδηαθέξνληνο, θαζψο θαη αλαηξνθνδφηεζε θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ ζηφρσλ. Σέινο,
πξαγκαηνπνηήζεθαλ
ειεχζεξεο
ζπδεηήζεηο,
αμηνινγήζεθε
ν
βαζκφο
επαηζζεηνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ηδηαίηεξε
πξνζνρή δφζεθε ζην θαηά πφζν νη λεναπνθηεζείζεο γλψζεηο επεξέαζαλ ηηο ζηάζεηο,
λννηξνπίεο θαη ζπκπεξηθνξέο. Δπίζεο, ζπκπιεξψζεθαλ εξσηεκαηνιφγηα απφ ζηνπο
ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο, αιιά παξάιιεια νη ίδηνη έθηηαμαλ θάπνηα άιια γηα λα
δψζνπλ ζε θίινπο θαη γλσζηνχο θαη λα έρνπλ κηα εηθφλα γηα ηηο απφςεηο απηψλ ζε
ηέηνηα ζέκαηα.
ηα πιαίζηα ησλ παξαπάλσ, ηδηαίηεξα πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αληαπφθξηζε θαη ην
θιίκα ζπλεξγαζίαο, πνπ επηθξαηνχζε θαζ΄νιε ηελ δηάξθεηα ηνπ project. Ζ ραξά ηεο
δεκηνπξγίαο, ν ελζνπζηαζκφο θαη ε γεκάην ελέξγεηα ζπκκεηνρή ησλ εθπαηδεπνκέλσλ
ήηαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ project. Οη εθπαηδεπφκελνη δνχιεπαλ ηφζν
ζπζηεκαηηθά πνπ ζπρλά απνπζίαδε ε ψξα ηνπ δηαιείκκαηνο θαη παξέκελαλ ζηελ
αίζνπζα. εκαληηθφ ζηνηρείν ηνπ εξγαζηεξίνπ απνηέιεζε ην γεγνλφο φηη νη
εθπαηδεπφκελνη αθέζεθαλ ηειείσο ειεχζεξνη. Μεηά ηελ επίβιεςε απφ ηνπο
ππεχζπλνπο εθπαηδεπηηθνχο δνχιεςαλ κφλνη ηνπο ρσξίο επεκβάζεηο αιιά κε
δηαθξηηηθή θαζνδήγεζε. Σν θιίκα ζπλεξγαζίαο ήηαλ άςνγν. Οη εθπαηδεπφκελνη κε
δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ρσξίζηεθαλ αξρηθά ζε νκάδεο, άιινη ζπλέιιεγαλ
πιεξνθνξίεο, άιινη παξαζθεχαδαλ ρξψκαηα, πιηθά θαη άιινη δεκηνπξγνχζαλ
θνζκήκαηα θαη άιιεο θαηαζθεπέο. Σν θιίκα ήηαλ δεζηφ, θηιηθφ θαη πξνπάλησλ
ραιαξφ νχηνο ψζηε νη εθπαηδεπφκελνη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ θαη σο απνηέιεζκα λα
δηεπξχλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ζε πνιηηηζηηθφ επίπεδν.
Έλα άιιν ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ project, ήηαλ απηφ πνπ
αθνξνχζε ηελ κεηάδνζε θαη δηάρπζε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ
ησλ εθπαηδεπφκελσλ. Έδεημαλ ηδηαίηεξε πξνζπκία θαη φξεμε, πξνθεηκέλνπ λα
πεξηγξάθνπλ ζηνπο άιινπο εθπαηδεπνκέλνπο γηα απηά πνπ έκαζαλ θαηά ηελ επίζθεςε
ηνπο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη γηα απηά πνπ είδαλ φηαλ
πήγαλ ζηελ παξαζαιάζζηα πεξηνρή. ρνιίαζαλ ηδηαίηεξα γηα ηα θνκκέλα δέληξα ζηεο
παξαιίαο, ηα νπνία ηα έθνβαλ νη παξαζεξηζηέο (θπξίσο θαηαζθελσηέο, γηαηί ε
παξαιία δελ έρεη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ή μελνδνρεία) γηα λα αλάςνπλ θσηηά ή γηα
ηα ζθνππίδηα πνπ νη ίδηνη πέηαγαλ, ή αθφκα θαη γηα ηελ θαληίλα πνπ θάπνηνο
επηηήδεηνο είρε θηηάμεη ζηελ παξαιία, κεηαηξέπνληαο ην γχξσ ρψξν ζε παξθηλγθ,
ρσξίο θαλέλα ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ζπρλά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
δηαιεηκκάησλ εθπαηδεπφκελνη απφ άιια εξγαζηήξηα επηζθέπηνληαλ θαη
παξαθνινπζνχζαλ ηε δνπιεηά ησλ ζπλεθπαηδεπνκέλσλ ηνπο. Χαξαθηεξηζηηθά, νη
ζπκκεηέρνληεο ζην εξγαζηήξην επηδείθλπαλ ηα έξγα ηνπο θαη εμεγνχζαλ ηνλ ηξφπν
παξαζθεπήο ησλ πιηθψλ θαη θαηαζθεπήο ησλ θνζκεκάησλ, πεηπραίλνληαο έηζη, ηελ
απνδνρή ηνπο απφ ηνπο άιινπο, ηε ζεηηθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο δπλάκεηο
ηνπο θαη ηελ πίζηε ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
ην .Γ.Δ. Σπιίζνπ ε αμηνιφγεζε απέδεημε φηη ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηε
κέζνδν ησλ ζρεδίσλ έξεπλαο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεηηθή. Έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο
εθπαηδεπνκέλνπο θαη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα εξγαζηνχκε νκαδηθά, λα αζθήζνπκε
θξηηηθή κέζα ζην δηάινγν ηεο νκάδαο, λα πεηξακαηηζηνχκε κε λέεο ηδέεο θαη πιηθά.
Οη εθπαηδεπφκελνη καο πίζηεςαλ ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπο, ζρεκάηηζαλ ζεηηθή εηθφλα γηα
ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη έλησζαλ ηθαλνπνίεζε. Πέξα απφ ηε ραξά θαη
ηελ ηθαλνπνίεζε απηήο ηεο εκπεηξίαο είρακε έλα εξγαιείν δνπιεηάο πξνζαξκνζκέλν
ζηηο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ εθπαηδεπνκέλσλ, επέιηθην πνπ έδηλε ηε
δπλαηφηεηα λα ην εθαξκφζνπκε φπσο ην ζρεδηάζακε αιιά θαη λα ην ηξνπνπνηήζνπκε
φπνηε ρξεηαζηεί, έλα εξγαζηήξην πνπ καο απειεπζέξσζε θαζψο απνηέιεζε βήκα
έθθξαζεο φισλ ησλ ζπκκεηερφλησλ, εθπαηδεπνκέλσλ θαη εθπαηδεπηηθψλ.
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