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Περίληψη 
 
Κατά το σχολικό έτος 2003-04, στο Γυµνάσιο Φαλάνης, η περιβαλλοντική οµάδα 
ΜΕΛΙ, ασχολήθηκε µε το θέµα: Χλωρίδα και παραγωγικές µονάδες στην περιοχή 
Φαλάνης Λάρισας. Συµµετείχαν στην αρχή δεκάξι µαθητές και οι καθηγητές των 
µαθηµάτων της Τεχνολογίας και Πληροφορικής. Στη συνέχεια ενδιαφέρθηκαν  
περισσότεροι από πενήντα µαθητές όλων των τάξεων, ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί 
διάφορων ειδικοτήτων ενδιαφέρθηκαν για το θέµα και την µεθοδολογία και είχαν 
ενεργή συµµετοχή κυρίως στις φάσεις των συναντήσεων µε ειδικούς και την 
παρουσίαση των δραστηριοτήτων στο τέλος της σχολικής χρονιάς. 
Το καινοτοµικό στοιχείο, είναι ότι το πρόγραµµα, αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 
µαθήµατος της Τεχνολογίας κυρίως, αλλά και της πληροφορικής Γυµνασίου. 
Βασίστηκε στην επίσηµη µεθοδολογία του µαθήµατος και στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Υπ` αυτή την έννοια, δεν έγινε πρόγραµµα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης, για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, αλλά για να υποστηριχτούν µε 
πληροφορίες, υλικό και µέσα, µαθήµατα των τάξεων του Γυµνασίου, που από τη 
φύση τους είναι διαθεµατικά  ως προς τα εκπαιδευτικά τους αντικείµενα (π.χ. 
Τεχνολογία Γυµνασίου).Φυσικά η αντιµετώπισή τους ήταν διακριτική και δεν 
µειώθηκε η σηµασία και η αυτονοµία ως προς τους σκοπούς (αειφόρος λειτουργία, 
προσφορά στην οµάδα και στο περιβάλλον, χρήση µέσω σχετικών εφαρµογών, των 
νέων τεχνολογιών,συλλογή πληροφοριών και αξιολόγησή τους κλπ) , και στόχους 
τους (καλύτερη συνεργασία, µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στους ίδιους και στα µέλη της 
οµάδας εργασίας κλπ), οι οποίοι επιτεύχθηκαν σε µεγάλο βαθµό. 
΄Έγιναν οργανωµένες  επισκέψεις, σε κοντινές παραγωγικές µονάδες, στις ώρες του  
µαθήµατος και οι µαθητές ατοµικά ( Α΄ τάξη) ή οµαδικά (Β΄και Γ΄ τάξη) συνάντησαν 
ειδικούς στον τόπο διαµονής τους και συγκέντρωσαν  υλικό και πληροφορίες από τις 
παραγωγικές µονάδες που επισκέφτηκαν, τα οποία παρουσίασαν στους άλλους 
µαθητές της τάξης τους. 
Για την τελική αξιολόγηση της προσπάθειας, διακινήθηκε ερωτηµατολόγιο, στην 
αρχή (καλλιέργειες της περιοχής, αυτοφυής βλάστηση, γεωργικές βιοµηχανίες ) και 
στο τέλος (επτά οργανωµένες δραστηριότητες, η πιο σηµαντική- ασήµαντη, 
ταξινόµηση από πλευράς ενδιαφέροντος, εντυπώσεις από την παρουσίαση των 
κατασκευών καθώς και των ταµπλώ µε τις οµαδικές εργασίες). 
 
Το θεωρητικό υπόβαθρο, στο οποίο στηρίχτηκε η υλοποίηση του προγράµµατος, 
αναπτύσσεται παρακάτω:  

 



Η Τεχνολογία, διαδικασία και εργαλείο, µε τα οποία ο άνθρωπος αντιµετωπίζει 
ανάγκες και προβλήµατα χαρακτηρίζει τον πολιτισµό µας. 
Σκοπός της παρούσας προσπάθειας είναι η κατάθεση εναλλακτικής άποψης, 
προβληµατισµού και πρακτικής για τη διδασκαλία της ως µάθηµα, στην Α΄ και Β΄ 
τάξη του Γυµνασίου. 
Στη διάθεση του µαθητή είναι κάθε υλικό, µέσο κλπ, που υπάρχει στο περιβάλλον 
του και τα αξιοποιεί στην Α΄ τάξη µε τη µέθοδο της Ατοµικής Εργασίας, << µαθαίνει, 
πώς να µαθαίνει>>, ενώ στη Β΄, µε τη µέθοδο της Οµαδικής Εργασίας, <<σύµφωνα 
µε τους κανόνες της οµάδας>>.Η παρουσία του Καθηγητή είναι σε κάθε περίπτωση, 
διακριτική. 
Η χρήση απλών Τεχνολογικών χώρων, σε συνδυασµό µε τις επιλογές των µαθητών 
αποδίδουν εξίσου απλά  αποτελέσµατα   Όµως το πιο σηµαντικό, είναι  να  επιτευχθεί   
 η εµπλοκή τους σε δραστηριότητες αναζήτησης, εντοπισµού, αλλά και ανάδειξης 
συγκεκριµένων -κατανοητών πρώτα απ’ τους ίδιους- στοιχείων, µέχρι την οργάνωσή 
τους σε γραπτό και κατασκευαστικό µέρος.   
Η µη ύπαρξη Σχολικού εργαστηρίου, δεν εµποδίζει το µαθητή να χρησιµοποιήσει 
συνηθισµένους χώρους (κατοικία, καταστήµατα κ.α.), προκειµένου να οργανώσει την 
εργασία του και να χρησιµοποιήσει υλικά και µέσα µε ορθό τρόπο. 
Κρίνεται σκόπιµο, η παρουσίαση να γίνεται σταδιακά (νέα δεδοµένα),µε χρήση 
εποπτικών µέσων (εξοικείωση) και η ύπαρξη προσβάσιµης βιβλιοθήκης µε 
επιλεγµένο περιεχόµενο (τράπεζα πληροφοριών). 
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