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 Θεµατική ενότητα, η ταυτότητα της εργασίας: Υλοποιηµένο περιβαλλοντικό πρόγραµµα 
εξάµηνης διάρκειας µε µαθητές της ΣΤ΄τάξης στο 12ο δηµοτικό σχολείο Λάρισας , σχολικό έτος 
2001-2002. 
 
-Λέξεις κλειδιά: δάσος, δασικό οικοσύστηµα, χλωρίδα, πανίδα, βιοτικοί, αβιοτικοί οργανισµοί, 
µικτά δάση, αειθαλή, φυλλοβόλα, κωνοφόρα, ρίζες, κορµός, κλαδιά, φύλλα, καρποί,  πόες, βότανα, 
ήχοι, χρώµατα, υψόµετρο, έδαφος, όρη, βουνά, δρυµός, οροπέδιο, πυρκαγιά, διάβρωση, πληµµύρες, 
τροφικές αλυσίδες, ωφέλεια, οξυγόνο, προϊόντα, δασικά επαγγέλµατα. 
 
Σύντοµη περίληψη 
Το συγκεκριµένο θέµα επιλέχθηκε µε τα παρακάτω κριτήρια: Οι αναφορές στα σχολικά µαθήµατα 
Γλώσσα, Φυσική, Γεωγραφία,(διεπιστηµονική προσέγγιση) µάς έδωσαν τα ερεθίσµατα. Η 
αστικοποίηση της ζωής µας, η αποµάκρυνση από τη φύση, η απώλεια της επαφής µαζί της και η 
έλλειψη εµπειριών τροφοδοτούν την άγνοια και δηµιουργούν παρανοήσεις στους µαθητές για τον 
κόσµο που τους περιβάλλει. ∆υσκολεύονται έτσι να τον κατανοήσουν και να βρουν τη θέση τους 
σε αυτόν. Ζούµε σε µια εποχή που η ανθρώπινη παρέµβαση αλλοιώνει, παραµορφώνει, 
καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον. Χιλιάδες στρέµµατα δασικών εκτάσεων καταστρέφονται κάθε 
χρόνο από τις πυρκαγιές. Οι σκοπιµότητες, τα συµφέροντα, η έλλειψη παιδείας-περιβαλλοντικής 
συνείδησης είναι οι βασικές αιτίες των καταστροφών. Η παράνοµη υλοτοµία, το κυνήγι και η 
αλόγιστη εκµετάλλευση του δασικού πλούτου δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στην ισόρροπη 
διαχείριση, στη βιωσιµότητα, στην αειφορία. Αποτέλεσµα αυτών των παρεµβάσεων είναι οι 
διαταραχές στο οικοσύστηµα και κατά συνέπεια στην ποιότητα της ζωής για όλους τους 
οργανισµούς(βλ.Παπανικολάου,X,2003,σελ.77-126). 
 
Οι σκοποί 
Αποσαφήνιση των όρων «δάσος-δασικό οικοσύστηµα».Ο εντοπισµός και η συνειδητοποίηση των 
κοινωφελών του επιδράσεων. Η συνειδητοποίηση των επιπτώσεων στη ζωή, όταν καταστρέφεται, η 
επαύξηση της γνωστικής δοµής(βλ.Κόκκοτας,Π.1998,σελ.55).Να γνωρίσουν οι µαθητές την 
ύπαρξη των τροφικών αλυσίδων, τη λειτουργία  στη δασοβιοκοινότητα. Να διερευνήσουν την 
ωφελιµότητα του δάσους στην ποιότητα της ζωής  και τη συνεισφορά του στην οικονοµία της 
χώρας. Να αποκτήσουν στάσεις και συµπεριφορές για  την προστασία του δασικού πλούτου. 
Οι στόχοι (βλ.Κ.Π.Ε Μουζακίου,Παπάγγελος,Μ.2002,σελ.20):  Γνωστικός τοµέας 
Η απόκτηση της δηλωτικής γνώσης, τι πρέπει να µάθω για το δάσος. Κατανόηση ,αισθητοποίηση  
εννοιών. Η απόκτηση και της διαδικαστικής γνώσης ,πώς θα το µάθω (βλ. Kολιάδης, E, 2001, σελ. 
467).Καλλιέργεια των γνωστικών δεξιοτήτων:παρατήρηση, εστίαση της προσοχής, πρόκληση 
ενδιαφέροντος, έρευνα, αναζήτηση-επεξεργασία πληροφοριών, ταξινόµηση υλικού, καλλιέργεια 
της κριτικής σκέψης(βλ.Ματσαγγούρας,2001,σελ.58-62), της συγκλίνουσας, της αποκλίνουσας 
σκέψης. 
Συναισθηµατικός τοµέας 
Η αισθητική απόλαυση της φυσικής οµορφιάς, η έκφραση των συναισθηµάτων, των σκέψεων. Η 
απόκτηση θετικών στάσεων, συµπεριφορών για το σεβασµό της φυσικής- πολιτισµικής 
κληρονοµιάς. 
 
 
 



 
 
 
 Η καλλιέργεια του συνεργατικού πνεύµατος, η συνεργασία, η επικοινωνία, η αποδοχή, η 
κατανόηση, η αλληλεπίδραση των οµαδοσυνεργατικών µοντέλων στην πολυπολιτισµική τάξη 
(βλ.Νικολάου,Γ,2000,σελ.217-222),η διαπολιτισµική διάσταση. Η απόκτηση περιβαλλοντικής 
συνείδησης, η καλλιέργεια της φυσιολατρίας. 
Ψυχοκινητικός τοµέας 
Η δράση των µαθητών για την απόκτηση εµπειριών από την προσωπική τους παρόρµηση. 
Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των προβληµάτων στα δάση(δελτία τύπου, 
ανακοινώσεις στα Μ.Μ.Ε, συµµετοχή σε δενδροφυτεύσεις, συνεργασία µε τοπικούς φορείς, δήµος, 
δασαρχείο, πυροσβεστική υπηρεσία).Τρόποι κατάσβεσης πυρκαγιών-εστιών, τα προληπτικά µέτρα, 
απόκτηση δεξιοτήτων σε συνεργασία µε την πυροσβεστική υπηρεσία. ∆ηµιουργικές 
δραστηριότητες-έκφραση µέσα από τη µουσική, τα τεχνικά, από το θεατρικό παιχνίδι, 
δραµατοποιήσεις, αφηγήσεις. 
Οι µέθοδοι 
Η οµαδοσυνεργατική µέθοδος. Χωρισµός των µαθητών σε µικτές οµάδες των 4-5 
µαθητών(βλ.Ματσαγγούρας,Η,2001,σελ.513-515). Ονοµασία της κάθε οµάδας-επιλογή ονόµατος 
από το λεξιλόγιο του δάσους όπως: πεύκα, έλατα, µέντες, ρόµπολα, οξιές ή αετοί, λαγοί, σκίουροι, 
ελάφια κ.τ.λ. Η κάθε οµάδα προτείνει και αναλαµβάνει θεµατικούς άξονες, διερευνά, καταγράφει, 
ανακοινώνει. Αξιοποίηση της µαθητικής ερώτησης (βλ.Ματσαγγούρας,Η,2001,σελ.300), της 
κυκλικής συζήτησης, του διαλόγου, της αντιπαράθεσης. Η βιωµατική προσέγγιση και 
προγραµµατισµός των επισκέψεων σε δασικές περιοχές. Ανάπτυξη συζητήσεων µε ειδικούς στην 
τάξη (ανοιχτό σχολείο), συνεργασία µε το δασολόγο, την πυροσβεστική υπηρεσία. 
Υλικά και πήγες 
∆ηµιουργία διαφανειών 35 χιλ. µε εικόνες από το δάσος και προβολές στην τάξη. Αναζήτηση 
πληροφοριών από το διαδίκτυο, από εφηµερίδες, περιοδικά, εγκυκλοπαίδειες. Χρήση 
οπτικοακουστικών µέσων (βίντεο, κασετόφωνο). Εντοπισµός διδακτικών ενοτήτων στα σχολικά 
εγχειρίδια της ΣΤ΄ τάξης. Γλώσσα, τέταρτο µέρος,1955,σελ.88.Φυσική ΣΤ΄τάξης,2001,δεύτερο 
µέρος,σελ100.Γεωγραφία,ΣΤ΄τάξης,2002,σελ.40,43. 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
∆ιαθεµατική προσέγγιση της σχολικής γνώσης, εξακτίνωση (βλ.Κοσσυβάκη,Φ,1998,σελ.173-
175).Εξέταση του θέµατος από πολλές οπτικές γωνίες. Σύνδεση µε τις µη επιστήµες 
όπως:παραδόσεις, λαϊκή τέχνη, µουσική, ζωγραφική. 
-Ανίχνευση των ιδεών των µαθητών, οι προϋπάρχουσες ιδέες τους για το δασικό οικοσύστηµα µε 
την εποικοδοµητική µέθοδο(βλ.Κόκκοτας,Π,1998,σελ.30,39,49,54,55,56), µε αφετηρία την 
ερώτηση τι είναι , τι ξέρετε για το δάσος. Καταγραφή των απαντήσεων στον πίνακα της τάξης. 
-Βιωµατική προσέγγιση, επισκέψεις σε δασικές εκτάσεις, πρόκληση της γνωστικής 
σύγκρουσης(Piaget) µε την παρουσία δασολόγου(επιστηµονικός συνεργάτης).Συζήτηση στην τάξη 
την επόµενη ηµέρα, οι εντυπώσεις, καταγραφή της βλάστησης σε επίπεδα, η διάρθρωση της 
δασικής έκτασης. Σχολιασµός της καµένης έκτασης(Αιγάνη Λάρισας),η κριτική σκέψη.  
-Καθιέρωση των διαλειµµάτων χαλάρωσης για ξεκούραση, για ανατροφοδότηση.  
-Ανάλυση του οικοσυστήµατος: Η χλωρίδα, η πανίδα, οι βιοτικοί και οι αβιοτικοί οργανισµοί .Τα 
στάδια ανάπτυξης των φυτών, πειραµατική καλλιέργεια σε γλάστρες µε σπόρους(εστίαση της 
προσοχής, καλλιέργεια της παρατήρησης, της συγκλίνουσας σκέψης).Τα είδη των 
δέντρων(ταξινόµηση), κωνοφόρα, φυλλοβόλα, αειθαλή, πλατύφυλλα, βελονοειδή, τα µικτά δάση, 
οι πόες, τα βότανα, τα αρωµατικά φυτά του δάσους, οι θάµνοι, τα αιωνόβια δέντρα, οι καρποί, τα 
φρούτα, τα προϊόντα του δάσους(ξύλο, ρετσίνι).Η ενέργεια του ξύλου, πείραµα και παραγωγή 
φωταερίου(Φυσική ΣΤ΄ τάξης). 
 
 
 
 
 



 
Η αισθητική του δάσους, τα χρώµατα στις τέσσερις εποχές, οι ήχοι του δάσους, το υψόµετρο, η 
αλπική ζώνη, σύνδεση µε τη Γεωγραφία. Η ζωή στα δάση, οι πολιτισµοί(Πυγµαίοι, Μπαντού). Τα 
δάση στην τροπική, στην εύκρατη ζώνη, οµοιότητες και διαφορές(καλλιέργεια της συστηµατικής 
σκέψης).Ο διαχρονικός ρόλος του δάσους. Από τη σχεδία στη ναυπηγική τέχνη. Η φυσική 
κληρονοµιά είναι πολιτισµική κληρονοµιά.  
-Τα απολιθωµένα δάση, τα µνηµεία της φύσης, τα µουσεία (Έβρος, Μυτιλήνη).Ο λιγνίτης, το  
κάρβουνο, η πηγή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ν.Κοζάνης). Τα δάση στην υγεία, τα 
σανατόρια, η ελπίδα σωτηρίας. ∆άσος και γλώσσα, οι λέξεις:κούκος, κουκουβάγια, γκιόνης, 
τζίτζικας. 
-Η ανθρώπινη παρέµβαση, οι αιτίες πυρκαγιών, τα αποτελέσµατα. Ο ρόλος της οικογένειας για την 
απόκτηση στάσεων, καλλιέργεια της φυσιολατρίας σε συνεργασία µε το σχολείο. 
-Το δάσος πηγή έµπνευσης: 
Ανάγνωση, µελέτη, επεξεργασία λογοτεχνικών κειµένων µε αναφορές στο δάσος(Ζ. Παπαντωνίου , 
Κ. Κρυστάλλης, Α. Βαρελλά, Μ. Μαλακάσης). Καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας. Σύνδεση µε τη 
Μυθολογία, τα δηµοτικά τραγούδια, τη λαϊκή τέχνη, τα παραµύθια. Το δάσος πηγή έµπνευσης για 
τους φωτογράφους, τους ζωγράφους(Ιθακήσιος,Β.).Η αισθητική απόλαυση του δάσους, ο 
τουρισµός, η ορειβασία. Προβολές στην τάξη µε διαφάνειες από δασικές περιοχές, από εθνικούς 
δρυµούς, συζήτηση. ∆ραµατοποίηση του ποιήµατος «Η κατάρα του πεύκου».Γραπτή έκφραση µε 
«Σκέφτοµαι και Γράφω». Ζωγραφική, οι ήρωες-δράκοι από το «∆ρακοπαραµύθι» της Α. 
Βαρελλά(Ανθολόγιο: Με λογισµό και µ΄όνειρο). 
 -Παρουσίαση της εργασίας στο σχολείο, στην κοινωνία (ανοιχτή εκδήλωση την ηµέρα της 
δασοπονίας), ανακοινώσεις-παρουσίαση σε ραδιοφωνικούς σταθµούς, δελτία τύπου σε εφηµερίδες, 
υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση της τελικής προσπάθειας στο σχολείο από τους ίδιους τους 
µαθητές, από το δάσκαλο της τάξης, από το σχολικό σύµβουλο, από τον υπεύθυνο περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης. 
Τα συµπεράσµατα 
Η εξάµηνη προσπάθειά µας πέτυχε να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές στα κρίσιµα θέµατα που 
αντιµετωπίζουν οι δασικές εκτάσεις. Οι οµάδες εργασίας ερεύνησαν, κατέγραψαν, εντόπισαν, 
πρότειναν. Η ενεργός συµµετοχή και το ενδιαφέρον ήταν εντυπωσιακό. Είχαµε µια χαρούµενη 
τάξη. Το σχολείο µας άνοιξε τις πόρτες του  στη φύση, στην κοινωνία. Κάναµε πράξη το βασικό 
παιδαγωγικό στόχο ,δηλαδή, σύνδεση του σχολείου  µε το φυσικό περιβάλλον.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η δοµή του προγράµµατος, οι δραστηριότητες και η δράση των µαθητών έχουν 
καταγραφεί σε διαφάνειες των 35χιλ.του Η/Υ για την προβολή-παρουσίαση. 
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