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Περίληψη
Οι µαθητές της Ε! τάξης ∆ηµ. Σχ. της Λάρισας κατά το σχολικό έτος 2002–2003 ασχολήθηκαν µε
το Περιβαλλοντικό Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα “Η Υποβάθµιση των Φυσικών Πόρων της
Ευρύτερης Περιοχής του ∆έλτα Πηνειού στο Nοµό Λάρισας”. Ανέπτυξαν πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες και µε δηµιουργικούς, ευχάριστους και βιωµατικούς τρόπους (οµαδική και
ερευνητική εργασία, συνεργασία µε ειδικούς επιστήµονες, διδακτικές επισκέψεις, δραµατοποίηση
κλπ.) προσέγγισαν διαθεµατικά το πρόγραµµα µε πολύ καλά αποτελέσµατα. Η ενασχόληση µε ένα
επίκαιρο θέµα έδωσε την ευκαιρία στους µαθητές να ευαισθητοποιθούν στα σύγχρονα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και να κατανοήσουν βασικές περιβαλλοντικές έννοιες.Επίσης να
γνωρίσουν τους κινδύνους που απειλούν το φυσικό περιβάλλον σε τοπικό επίπεδο και τα
καταστρεπτικά αποτελέσµατα από την αλόγιστη µερικές φορές ανθρώπινη δραστηριότητα.
Στοιχεία όπως η βιωµατικότητα, η διεπιστηµονικότητα, η ενεργός συµµετοχή των µαθητών και η
πρωτοβουλιακή δράση, αποτέλεσαν το ποιοτικό περιεχόµενο στη διαδικασία υλοποίησης του
Σ.Π.Π.Ε. Μέσα από τις δράσεις αυτές σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους φορείς της τοπικής
κοινωνίας, οι µαθητές οδηγήθηκαν σε απαντήσεις πάνω στα ερωτήµατα που ανέκυψαν. Τέλος,
κατανόησαν σε ικανοποιητικό βαθµό αρκετούς περιβαλλοντικούς όρους, αν και παρατηρήθηκε
δυσκολία σε ασαφείς όρους ή σε εκείνους οι οποίοι αφορούν πολύπλοκες διαδικασίες.
Σκοπός
Η ενασχόληση µε το πρόγραµµα, είχε ως σκοπό την ενηµέρωση των µαθητών, των γονέων και των
τοπικών κοινωνιών για την έκταση του προβλήµατος της υποβάθµισης των φυσικών πόρων και τις
αιτίες που την προκάλεσαν. Επίσης, την ευαισθητοποίηση των µαθητών µε στόχο να γίνουν
‘ενεργοί’ και να λειτουργούν µε βάση την περιβαλλοντική παιδεία και ηθική.
Μέθοδοι εργασίας
Κριτήριο επιλογής του θέµατος αποτέλεσαν τα ενδιαφέροντα των µαθητών όπως εκδηλώνονται
µέσα από τις παραστάσεις και τη θεµατολογία των κειµένων που διδάχθηκαν στο µάθηµα της
‘Γλώσσας’, της ‘Φυσικής’, της ‘Γεωγραφίας’ και των καλλιτεχνικών µαθηµάτων (Gardner, 1983).
Χρησιµοποιήθηκε η µεθοδολογία του project, ενώ η πορεία του Προγράµµατος κινήθηκε πάνω
στους άξονες της διαθεµατικότητας, της διεπιστηµονικότητας και της βιωµατικής επικοινωνιακής
προσέγγισης (Χρυσαφίδης, 2002). Επίσης, υπήρξε συνεργασία µε γονείς (Χρυσαφίδης, 2002),
τοπικούς φορείς, δασκάλους και ειδικούς επιστήµονες. Η µορφή εργασίας ήταν µαθητοκεντρική –
οµαδοκεντρική µε άξονα τη διαδικασία του προβληµατισµού (∆ερβίσης, 2003). Οι µαθητές
συµµετείχαν ενεργά, σε όλες τις παρακάτω φάσεις: επιλογή θέµατος, καθορισµός σκοπού – στόχων
προγράµµατος, οργάνωση δραστηριοτήτων και προγραµµατισµού, συγκρότηση οµάδων και
συγκέντρωση υλικού, επισκέψεις στους χώρους, ενηµέρωση από επιστηµονικούς συνεργάτες,
φορείς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, αλληλλοενηµέρωση οµάδων και
επαναπροσδιορισµός των στόχων, επεξεργασία και σύνθεση υλικού–διατύπωση προτάσεων,
αξιολόγηση–αυτοαξιολόγηση, παρουσίαση του προγράµµατος.
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Συγκεντρώθηκαν στοιχεία και συντάχθηκε σχέδιο δράσης µε σκοπό την αξιοποίηση αυτών,
αλλά και την αξιοποίηση των κλίσεων των παιδιών. Με τον τρόπο αυτό ενθαρρύνθηκαν και
συµµετείχαν και οι συνεσταλµένοι ή αδιάφοροι µαθητές.
Προγραµµατίστηκαν εκπαιδευτικές επισκέψεις (Βιολογικός Καθαρισµός Λάρισας, ∆.Ε.Υ.Α.Λ.,
∆έλτα Πηνειού) κατά τη διάρκεια των οποίων οι µαθητές ενηµερώθηκαν από τους συνεργάτες
(Karyotis et al., 2002; Μαλισιόβας Ν., 1998) και τους δηµάρχους, για τα προβλήµατα της
περιοχής.
∆ηµιουργήθηκε ένα µικρό γλωσσάρι µε περιβαλλοντικούς όρους, για την κατανόηση των
βασικών εννοιών. Στη συνέχεια, ζητήθηκε από τους µαθητές να απαντήσουν γραπτώς για τη
σηµασία των όρων οι οποίοι περιλαµβάνονται στους Πίνακες αρχικής και τελικής αξιολόγησης. Η
αξιολόγηση των απαντήσεων έγινε από τριµελή οµάδα, στην οποία συµµετείχαν και οι
επιστηµονικοί συνεργάτες του Προγράµµατος.
∆όθηκε στους µαθητές ερωτηµατολόγιο στο οποίο ζητήθηκε να απαντήσουν στα εξής:
- Εντοπισµός στο χάρτη, της περιοχής, του Πηνειού, των γύρω βουνών και των χωριών.
- Περιγραφή και απεικόνιση της πορείας του Πηνειού από τη Λάρισα µέχρι τις εκβολές.
- Ζητήθηκαν πληροφορίες για την απόσταση του ∆έλτα από την πόλη, και εντυπώσεις από
προηγούµενες επισκέψεις.
- Ζητήθηκε να µάθουν για τις ασχολίες των κατοίκων της περιοχής από συνεντεύξεις.
- Να µάθουν τους λόγους για τους οποίους κάποιοι κάτοικοι εγκατέλειψαν το χωριό τους και
κατοικούν στη Λάρισα.
- Να γράψουν ένα µικρό κείµενο µε όσα έµαθαν κατά τη διάρκεια των επισκέψεων.
- Να γράψουν µια ευχή για µια καλύτερη σχέση ανθρώπου – φύσης.
Η κάθε εργασία, δόθηκε σε µορφή ‘‘φύλλου εργασίας’’και αποτέλεσε τη βάση πάνω στην οποία
εργάσθηκαν οι µαθητές οι οποίοι είχαν πρόσβαση σε Η/Υ για την αξιοποίηση των στοιχείων.
Αποτελέσµατα – συζήτηση
Έγινε συγκέντρωση στοιχείων από κάθε οµάδα εργασίας και παρουσίαση στην τάξη,
συζήτηση, εξαγωγή συµπερασµάτων και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων. Το υλικό που
συγκεντρώθηκε, αξιοποιήθηκε για την έκδοση σχολικής εφηµερίδας µε τίτλο ‘‘εφηµερίδα του
περιβάλλοντος’’. Τέλος, τα παιδιά εκφράστηκαν µε το θεατρικό παραµύθι ‘Το Ποτάµι αρρώστησε’,
στο οποίο παρουσιάζεται το πρόβληµα της υποβάθµισης και η στάση της τοπικής κοινωνίας.
Από την επεξεργασία των απαντήσεων του γλωσσαρίου διαπιστώθηκε ότι πριν από την έναρξη
του προγράµµατος ένα πολύ µεγάλο ποσοστό (86.9 %) γνώριζε επαρκώς την έννοια των
λιπασµάτων. Αντίθετα, κανείς δεν γνώριζε ικανοποιητικά την έννοια της απερήµωσης, ενώ πολύ
µικρό ποσοστό (2.2 %) γνώριζε για τα ιχνοστοιχεία. Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος,
φάνηκε ότι οι έννοιες των λιπασµάτων, του βιολογικού καθαρισµού, της χλωρίδας και της πανίδας
κατανοήθηκαν επαρκώς από πολύ µεγάλο ποσοστό. Η µεγαλύτερη αύξηση της ποσοστιαίας
µεταβολής στην κατανόηση, παρατηρήθηκε στις έννοιες της χλωρίδας και πανίδας (67.4 και 73.9
%, αντίστοιχα) και η µικρότερη στα ιχνοστοιχεία και στα λιπάσµατα (8.7 %) µε ίδιο ποσοστό
µεταβολής. Ειδικά για τα λιπάσµατα αυτό σχετίζεται µε τα µικρότερα περιθώρια αύξησης, επειδή ο
όρος ήταν ήδη γνωστός. Η εφαρµογή του στατιστικού ελέγχου t-test µεταξύ αρχικής και τελικής
αξιολόγησης για την κατηγορία όπου οι µαθητές απάντησαν “ικανοποιητικά” έδειξε διαφορές
στατιστικά σηµαντικές σε P<0.05. Επίσης, βρέθηκε ότι η τελική αξιολόγηση ως εξαρτηµένη
µεταβλητή συσχετίζεται µε την αρχική αξιολόγηση µε τη σχέση: Yτελική αξιολ. = 40.51 + 0.85Χαρχική
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αξιολ. (n=46, R = 48.1, P = 0.012). Αντίστοιχα, για την κατηγορία όπου οι µαθητές δεν απάντησαν
“ικανοποιητικά” βρέθηκε ότι η τελική αξιολόγηση ως εξαρτηµένη µεταβλητή συνδέεται µε την
αρχική µέσα από τη σχέση: Yτελική αξιολ. = -7.64 + 0.52Χαρχική αξιολ. (n=46, R2 = 58.7, P = 0.0036).
Στο ερωτηµατολόγιο οι µαθητές, σε ποσοστό 90%, απάντησαν ότι γνώριζαν την περιοχή και
την είχαν επισκεφθεί είτε για λόγους αναψυχής ή επειδή κατάγονται απ’ αυτήν. Εύκολα βρήκαν
στο χάρτη την κοιλάδα των Τεµπών, τον Πηνειό, τον Όλυµπο και την περιοχή του ∆έλτα, ενώ στη
συνέχεια ζωγράφισαν το τοπίο. Σε ποσοστό 40%, απάντησαν ότι οι λόγοι που οδήγησαν τους
κατοίκους στην εγκατάστασή τους στη Λάρισα, ήταν οι ανάγκες για καλύτερες συνθήκες εργασίας,
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µόρφωσης και διαβίωσης. Οι υπόλοιποι απάντησαν ότι δεν είχαν σχετική ενηµέρωση. Ολοι οι
µαθητές απάντησαν ότι µε την επίσκεψη στη ∆.Ε.Υ.Α.Λ., ενηµερώθηκαν για τον καθαρισµό του
πόσιµου νερού της Λάρισας και τα µέτρα για την αντιµετώπιση της λειψυδρίας.
Όλες οι δραστηριότητες καταγράφηκαν, φωτογραφήθηκαν, βιντεοσκοπήθηκαν και
παρουσιάστηκαν και στις άλλες τάξεις του Σχολείου, δηµιουργώντας προϋποθέσεις για µελλοντική
ενασχόληση και των υπολοίπων µαθητών µε αντίστοιχα θέµατα. Επίσης, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία
στη διάδοση των αποτελεσµάτων. Ειδικότερα, υπήρξε συµµετοχή στις παρακάτω εκδηλώσεις:
• Πανελλήνιο Συνέδριο ‘ Παιδί και Περιβάλλον’
• Παρουσίαση poster, στις εκδηλώσεις για την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, διοργάνωση
ηµερίδας και παρουσίαση των αποτελεσµάτων του Προγράµµατος.
• Στις εκδηλώσεις για τη λήξη των σχολικών µαθηµάτων, παρουσιάστηκαν οι οµάδες εργασίας
των µαθητών, η έκθεση φωτογραφίας, ενώ το poster διασκευάσθηκε ως θεατρικό παραµύθι.
• Οι εργασίες των µαθητών, το θεατρικό παραµύθι, η έκθεση φωτογραφίας και το ρoster,
παρουσιάστηκαν σε παιδαγωγική συνάντηση που διοργάνωσε Εκπ\κή Περιφέρεια Ν.
Λάρισας.
• Εκδόθηκε βιβλίο µε τίτλο: ‘Υποβάθµιση Φυσικών Πόρων στο ∆έλτα του Πηνειού
(Ανθοπούλου-Καρυώτη, 2003).
Συµπεράσµατα
Οι µαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον το οποίο αποδεικνύεται από την ενεργό συµµετοχή
τους σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής του Προγράµµατος. Έµαθαν να εργάζονται οµαδικά, να
συνεργάζονται, να µοιράζουν αρµοδιότητες, να ερευνούν, να ανακαλύπτουν, να αξιολογούν και να
ανακοινώνουν στοιχεία. Εκφράστηκαν δηµιουργικά, ανάλογα µε τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά
τους. Παρατήρησαν από κοντά διάφορες µορφές υποβάθµισης (διάβρωση, αλάτωση εδαφών,
ευτροφισµός, κ.ά.) κατά την επίσκεψη στην περιοχή των εκβολών του Πηνειού.
Κατανόησαν επαρκώς αρκετούς περιβαλλοντικούς όρους, ενώ η δυσκολία ήταν εµφανής σε
περιπτώσεις όπου οι όροι είναι σύνθετοι ή αφορούν πολύπλοκες διαδικασίες. Ο προβληµατισµός
της Τάξης µεταφέρθηκε και στους υπόλοιπους µαθητές του Σχολείου, στις οικογένειές τους και
στην τοπική κοινωνία. Μέσα από το Πρόγραµµα φάνηκε ότι υπήρξε περιβαλλοντική
ευαισθητοποίηση των µαθητών και των συµπολιτών µας, και έγινε κατανοητό ότι “άνθρωποι και
περιβάλλον έχουµε κοινή µοίρα και πρέπει να συµβιώσουµε αρµονικά”.
Ευχαριστίες
Θερµές ευχαριστίες εκφράζονται στους Dr. Nικ. Mαλισιόβα (Τακτ. Καθηγητής ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ)
και Dr. Θεόδ. Καρυώτη (Αναπλ. Ερευνητής Β’ του ΕΘΙΑΓΕ), για τη βοήθεια στη σύνταξη των
ερωτηµατολογίων και την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων.
Bιβλιογραφία
Ανθοπούλου - Καρυώτη Β. 2003. Υποβάθµιση Φυσικών Πόρων στο ∆έλτα του Πηνειού. Εκδόσεις
του Βιβλιοπωλείου “ΓΝΩΣΗ”, Λάρισα.
∆ερβίσης Σ. 2003. ∆ιδακτική Μεθοδολογία – Ειδική ∆ιδακτική (οµαδοκεντρική διδασκαλία)
Θεσ\νίκη.
Gardner, Η.1983. Frames of mind, the the theory of multiple intelligences, Basic Book, N.Y.
Karyotis Th, A. Panagopoulos, D. Pateras, A. Panoras, N. Danalatos, C. Angelakis and C. Kosmas.
2002. "The Greek Action Plan for the mitigation of nitrates in water resources of the vulnerable
district of Thessaly". "Journal of Mediterranean Ecology", Vol. 3, No 2-3, pp. 77-83.
Μαλισιόβας Νικόλαoς. 1998. Σηµειώσεις Λιπασµατολογίας – Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου.
Χρυσαφίδης Κ.2002. Βιωµατική Επικοινωνιακή ∆ιδασκαλία: Η Εισαγωγή της Μεθόδου Project
στα Σχολεία ( Εκδ. Gutenberg).

3

Πίνακας 1. Αποτελέσµατα αρχικής αξιολόγησης κατανόησης περιβαλλοντικών όρων*
όροι
Λιπάσµατα
Βιολογ. καθαρισµός
Βιοµάζα
Βιότοπος
Ευτροφισµός
Ζιζανιοκτόνα
Απερήµωση
Νιτρορύπανση
Φυσικοί πόροι
Χλωρίδα
Πανίδα
ιχνοστοιχεία

όχι ικανοποιητικά %

µέτρια %

ικανοποιητικά %

0.0
19.6
39.1
56.5
65.2
37.3
78.3
73.9
61.0
28.3
30.5
84.8

13.1
32.6
52.2
39.1
30.4
39.1
21.7
21.8
30.2
52.2
56.5
13.0

86.9
47.8
8.7
4.4
4.4
19.6
0.0
4.4
8.8
19.5
13.0
2.2

Πίνακας 2. Αποτελέσµατα τελικής αξιολόγησης κατανόησης περιβαλλοντικών όρων*
όροι
Λιπάσµατα
Βιολογ. καθαρισµός
Βιοµάζα
Βιότοπος
Ευτροφισµός
Ζιζανιοκτόνα
Απερήµωση
Νιτρορύπανση
Φυσικοί πόροι
Χλωρίδα
Πανίδα
ιχνοστοιχεία

όχι ικανοποιητικά %

µέτρια %

ικανοποιητικά %

0.0
4.4
15.2
30.4
34.8
4.4
34.8
8.7
8.7
4.4
4.4
56.5

4.4
6.5
47.8
34.8
43.5
12.9
43.5
32.6
43.5
8.7
8.7
32.6

95.6
89.1
37.0
34.8
21.7
82.7
21.7
58.7
47.8
86.9
86.9
10.9

* n = 46 µαθητές
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