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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η πρόσφατη εθνική τραγωδία των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007
καταδεικνύει σήµερα όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών πρακτικών
σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο για την αντιµετώπιση ενός προβλήµατος, που αν και
µπορεί να θεωρηθεί ως ενδογενής, κυκλική διαταραχή στα µεσογειακού τύπου
οικοσυστήµατα, κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις µπορεί να αποκτήσει την
έκταση καταστροφής. Εξάλλου το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι κλιµατικές αλλαγές
επιτείνουν την εµφάνιση των πυρκαγιών σε ανησυχητικό βαθµό και το έντονο
ενδιαφέρον της κοινωνίας, αποτέλεσαν τους λόγους για τους οποίους επικαιροποιήθηκε
το ηµερήσιο, εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: “∆ασικές
πυρκαγιές - αίτια, πρόληψη, αποκατάσταση του τοπίου” που εδώ και µια δεκαετία
υλοποιείται στο ΚΠΕ Αργυρούπολης. Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τρία µέρη και
έχει ως κύριο σκοπό να βοηθήσει τους µαθητές/τριες να αναστοχαστούν κριτικά τους
τρόπους µε τους οποίους αλληλεπιδρά ο άνθρωπος µε το περιβάλλον όσον αφορά στο
θέµα των δασικών πυρκαγιών. Η έννοια της αειφορίας σαν ρυθµιστική έννοια της
σχέσης ανθρώπου-κοινωνίας-φύσης διατρέχει τη θεωρητική προσέγγιση του
εκπαιδευτικού προγράµµατος. Μεταξύ των επιµέρους διδακτικών στόχων του
προγράµµατος κύρια θέση κατέχει η κατανόηση του ρόλου της πυρκαγιάς ως
περιβαλλοντικού παράγοντα στα µεσογειακά οικοσυστήµατα, αλλά και των κινδύνων
που συνεπάγεται το φαινόµενο όταν παρουσιάζεται εκτεταµένα και έντονα όχι µόνο για
το περιβάλλον, αλλά και για την κοινωνία και την οικονοµία. Μια σειρά από διδακτικές
τεχνικές όπως: µελέτη περίπτωσης, επίλυση προβλήµατος, καταιγισµός ιδεών,
κατηγοριοποίηση, εργαστηριακή άσκηση - πείραµα, κατασκευή εννοιολογικού χάρτη,
συµπλήρωση ερωτηµατολογίων και φύλλων εργασίας, ασκήσεις πεδίου, συζήτηση,
εφαρµόζονται διαδοχικά, ώστε να οδηγήσουν τους µαθητές στην επίτευξη των
διδακτικών στόχων του προγράµµατος. Η αξιολόγηση του προγράµµατος γίνεται µε τη
συµπλήρωση πίνακα που περιλαµβάνει τόσο µέτρα µεταπυρικής διαχείρισης όσο και
µέτρα πρόληψης των δασικών πυρκαγιών σε όλα τα επίπεδα ευθύνης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
Η πρόσφατη εθνική τραγωδία των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2007
καταδεικνύει σήµερα όσο ποτέ άλλοτε την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών
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πρακτικών σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο για την αντιµετώπιση ενός
προβλήµατος, που αν και µπορεί να ειδωθεί ως ενδογενής, κυκλική διαταραχή στα
µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα (Naveh, 1975, Trabaud & Lepart, 1980), κάτω
από συγκεκριµένες προϋποθέσεις µπορεί να αποκτήσει την έκταση καταστροφής.
Εξάλλου το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι κλιµατικές αλλαγές επιτείνουν την
εµφάνιση των πυρκαγιών σε ανησυχητικό βαθµό και το έντονο ενδιαφέρον των
µαθητών/τριών, των εκπαιδευτικών και των τοπικών κοινωνιών, αποτέλεσαν τους
λόγους για τους οποίους επικαιροποιήθηκε το ηµερήσιο, διάρκειας επτά διδακτικών
ωρών, εκπαιδευτικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης: “∆ασικές πυρκαγιές –
αίτια, πρόληψη, αποκατάσταση του τοπίου” που εδώ και µια δεκαετία υλοποιείται
στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Αργυρούπολης.
Ο σχεδιασµός του προγράµµατος έρχεται αντιµέτωπος µε µια σειρά από
προκλήσεις αν λάβουµε υπόψη µας τα αποτελέσµατα πρόσφατων ερευνών στο χώρο
της διδακτικής των φυσικών επιστηµών και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που
αφορούν τις παρανοήσεις των µαθητών/τριών και τις δυσκολίες κατανόησης όταν
έννοιες όπως δασικό οικοσύστηµα, πυρκαγιές, διάβρωση, ερηµοποίηση κ.ά.
παρουσιάζονται ως αντικείµενα µάθησης. Έρευνες (Ζόγκζα, 2006) έδειξαν ότι η
σκέψη των µαθητών/τριών βασίζεται σε φαινοµενολογικές ιδιότητες συγκεκριµένων
εννοιών και ότι όταν έρχονται αντιµέτωποι µε αφηρηµένες έννοιες η γνωστική
προσπάθεια για την κατανόησή τους γίνεται µε βάση τις έννοιες µε τις οποίες έχουν
άµεση εµπειρία. Συγκεκριµένα (Σωτηρίου, 2003), για τους/τις µαθητές/τριες έως και
16 ετών:
 εστιάζεται η προσοχή τους περισσότερο στα στοιχεία της δοµής βιολογικών
συστηµάτων (λ.χ. δασικό οικοσύστηµα, έδαφος) κάνοντας αναφορά σε αυτά και
περιγράφοντάς τα και όχι τόσο στις λειτουργίες τους (λ.χ. φωτοσύνθεση,
διάβρωση)
 εδαφικοί οργανισµοί που δεν είναι ορατοί και στοιχεία του αβιοτικού
περιβάλλοντος όπως διοξείδιο του άνθρακα και οξυγόνο που επίσης δεν είναι
ορατά δεν υπάρχουν (ιδιαίτερα για τους/τις µικρότερους/ες µαθητές/τριες) µε
συνέπεια σηµαντικές δυσκολίες στην κατανόηση πολύπλοκων λειτουργιών
όπως η αποικοδόµηση και η φωτοσύνθεση
 οι µεταβολές που συµβαίνουν σε ένα βιολογικό σύστηµα (λ.χ. έδαφος, δασικό
οικοσύστηµα) επειδή είναι πολύ αργές και δεν γίνονται άµεσα αντιληπτές
διαφεύγουν της προσοχής τους και
 η ανθρωποκεντρική τους αντίληψη, τους/τις κάνει να µην µπορούν να σκεφτούν
τους οργανισµούς και το περιβάλλον στο οποίο ζουν χωρίς την ανάµειξη του
ανθρώπινου παράγοντα δυσχεραίνοντας έτσι την κατανόηση διαδικασιών όπως
η αναγέννηση.

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε τρία χρονικά ισοδύναµα µέρη. Στο πρώτο, γενικό
µέρος πραγµατοποιείται η πρώτη επαφή των µαθητών/τριών µε το χώρο του ΚΠΕ
όπου σε ειδικά διαµορφωµένο χώρο υπάρχει έκθεση υλικού περιβαλλοντικής
θεµατολογίας. Αφού προηγηθεί µια διερευνητική αξιολόγηση της προϋπάρχουσας
γνώσης τους γίνεται αρχικά µία παρουσίαση της λειτουργίας του ΚΠΕ και ακολουθεί
σύντοµη συζήτηση για το σκοπό της επίσκεψής τους στο χώρο αυτό. Στη συνέχεια η
εισήγηση από τον Υπεύθυνο του ΚΠΕ και η συζήτηση που ακολουθεί αποσκοπούν
στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των µαθητών/τριών
προκειµένου να πλαισιωθεί ο συγκεκριµένος προσανατολισµός του προγράµµατος.
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Στο δεύτερο, ειδικό µέρος χρησιµοποιούνται µια σειρά από διδακτικές τεχνικές που
εφαρµόζονται από δύο µέλη της παιδαγωγικής οµάδας του ΚΠΕ για κάθε τµήµα
µαθητών/τριών είτε ως σύνολο είτε χωρισµένο σε οµάδες εργασίας σύµφωνα µε τις
αρχές της συνεργατικής µάθησης. Στο τρίτο και τελευταίο µέρος τα τµήµατα των
µαθητών/τριών πραγµατοποιούν µελέτη πεδίου µε τη χρήση φύλλων εργασίας σε
περιοχή του Υµηττού που έχει ιστορικό πολλαπλών πυρκαγιών. Το πρόγραµµα
προσαρµόζεται ως προς το εννοιολογικό του περιεχόµενο και τις δραστηριότητες των
διδακτικών τεχνικών στις γνωστικές και συναισθηµατικές δυνατότητες των
µαθητών/τριών όλων των τάξεων και βαθµίδων της Α/θµιας και Β/θµιας εκπαίδευσης
Κύριος σκοπός του εκπαιδευτικού προγράµµατος είναι να βοηθήσει τους
µαθητές/τριες να αναστοχαστούν κριτικά τους τρόπους µε τους οποίους αλληλεπιδρά
ο άνθρωπος µε το περιβάλλον µε αφορµή το επίκαιρο θέµα των δασικών πυρκαγιών.
Η έννοια της αειφορίας σαν ρυθµιστική έννοια της σχέσης ανθρώπου-κοινωνίαςφύσης (Φλογαΐτη 2006) διατρέχει τη θεωρητική προσέγγιση του εκπαιδευτικού
προγράµµατος.
Ειδικότερα τα τρία µέρη του προγράµµατος αποβλέπουν στην επίτευξη των
παρακάτω στόχων που κινούνται στους τρεις άξονες: γνωστικό, αξιακό και
δεξιοτήτων:
 Να κατανοήσουν οι µαθητές/τριες το ρόλο της πυρκαγιάς ως
περιβαλλοντικού παράγοντα για τα µεσογειακά οικοσυστήµατα, αλλά και
τους κινδύνους που συνεπάγεται το φαινόµενο όταν παρουσιάζεται
εκτεταµένα και έντονα όχι µόνο για το περιβάλλον, αλλά και για την κοινωνία
και την οικονοµία.
 Να εντοπίσουν οι µαθητές/τριες τις αιτίες των πυρκαγιών (φυσικά αίτια,
ανθρωπογενείς παράγοντες).
 Να διερευνήσουν τρόπους πρόληψης και αντιµετώπισης.
 Να µελετήσουν τρόπους διαχείρισης καµένων περιοχών µε ιδιαίτερη έµφαση
στην προστασία της φυσικής αναγέννησης, µε στόχο την αποκατάσταση του
τοπίου και την ανασυγκρότηση της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής σε
αντιδιαστολή µε την αλλαγή χρήσεων γης.
 Να αντιληφθούν την κλιµάκωση των ευθυνών από το ατοµικό έως το
κοινωνικό επίπεδο και από τον πολίτη στο κράτος.
 Να συνειδητοποιήσουν ότι το περιβάλλον είναι δηµόσιο αγαθό και ότι η
προστασία του είναι ευθύνη και υποχρέωση των πολιτών σε αντιδιαστολή µε
την κυριαρχία πρακτικών πρόσκαιρου οικονοµικού κέρδους.
 Να µελετήσουν λύσεις που αφορούν ατοµικές και οµαδικές συµπεριφορές
καθώς και διαχειριστικές πρακτικές αρµόδιων φορέων.
Στην ολότητά του το πρόγραµµα προσφέρει στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης στους/στις µαθητές/τριες και στους/στις εκπαιδευτικούς που τους/τις
συνοδεύουν µια οργάνωση εννοιολογικού περιεχοµένου διαφορετική από αυτήν των
τυπικών αναλυτικών προγραµµάτων και µια παιδαγωγική πρόταση σύνθεσης
συγκεκριµένων διδακτικών τεχνικών επίσης διαφορετική από την παραδοσιακή,
δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Όσον αφορά στη συγκρότηση του εννοιολογικού
περιεχοµένου, ζητήθηκε η συνδροµή των ειδικών και συγκεκριµένα της Αν. καθ. Μ.
Αριανούτσου του Τµήµατος Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστηµίου Αθηνών.
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Το ειδικό µέρος του προγράµµατος οργανώνεται µε βάση µια κατάλληλα
επιλεγµένη και διαµορφωµένη ζωγραφική απεικόνιση µεγέθους A1 (50x70εκ.), η
οποία περιλαµβάνει δασικά, ορεινά και ηµιορεινά τοπία και η οποία αποτελεί την
κύρια επιφάνεια εργασίας και εξέλιξης του προγράµµατος. Μέσα στα τοπία αυτά
περιλαµβάνονται µεγαλύτεροι ή µικρότεροι οικισµοί καθώς και ζώνες µεικτών
δραστηριοτήτων (γύρω από τους οικισµούς), όπως καλλιέργειες, βοσκότοποι, χώροι
διάθεσης απορριµµάτων κ.λ.π. Η παραπάνω απεικόνιση δεν είναι οµοιογενής ως προς
τη θεµατική της, αλλά αναπαριστά 3 διαφορετικά τοπία (σχήµα 1): α) µία δασική
ζώνη µεικτών δραστηριοτήτων που περιλαµβάνει εκτός του ορεινού, δασικού
οικοσυστήµατος, οικισµούς, καλλιέργειες και άλλες ανθρωπογενείς παρεµβάσεις
όπως δρόµους και παραπέµπει σε ένα περιβάλλον αντίστοιχο µε αυτό της ∆υτικής
Πελοποννήσου, β) µία περιοχή επικλινών εδαφών µε χαµηλή βλάστηση κυρίως γύρω
από αντιδιαβρωτικά έργα µεταπυρικής διαχείρισης που παραπέµπουν σε
κορµοδέµατα και τοποθετείται στο κέντρο της ζωγραφιάς και στην άλλη της άκρη γ)
ένα περιαστικό δάσος που θα µπορούσε να είναι η δασική περιοχή της Πάρνηθας.
ΖΩΝΗ ΜΕΙΚΤΩΝ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ
∆ΑΣΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗΣ
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σχήµα 1: Ζωγραφική απεικόνιση διεξαγωγής του προγράµµατος (µεγέθους Α1) όπου έχουν
επισηµανθεί τα τρία διαφοροποιηµένα είδη τοπίων: α) δασική ζώνη µεικτών δραστηριοτήτων,
β) περιοχή µεταπυρικής διαχείρισης και γ) περιαστικό δάσος

Σταδιακά η αρχική απεικόνιση επικαλύπτεται από κοµµάτια ζωγραφικής απεικόνισης
(επιθέµατα) ως παζλ που αναπαριστούν το ίδιο τοπίο µετά την φωτιά (Σχήµα 2).
Οι συµβάσεις της όλης απεικόνισης είναι σε επίπεδο σκίτσου, γιατί σύµφωνα µε
έρευνες (Roch, 1983) οι αναπαραστάσεις εννοιών τέτοιου τύπου δεν είναι ούτε πολύ
αφηρηµένες ούτε πολύ εξειδικευµένες ώστε να παρουσιάζουν γνωστικές δυσκολίες
ως προς την πρόσληψή τους, αντίθετα είναι σε ένα επίπεδο αφαίρεσης που βρίσκεται
πολύ κοντά στον τρόπο µε τον οποίο διαχειριζόµαστε έννοιες στην καθηµερινή µας
ζωή.
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ΠΡΩΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ

ΤΡΙΤΟ ΕΠΙΘΕΜΑ

∆ΕΥΤΕΡΟ
ΕΠΙΘΕΜΑ

Σχήµα 2: Τελικός µετασχηµατισµός της αρχικής απεικόνισης αφού τοποθετηθούν και τα τρία
επιθέµατα που αντιστοιχούν σε κάθε είδος τοπίου.

Η ζώνη µεικτών δραστηριοτήτων, καθώς και το περιαστικό δάσος συνιστούν δύο
περιπτώσεις µελέτης (case studies) ενώ το κεντρικό µέρος µε τις παρεµβάσεις των
αντιδιαβρωτικών έργων θα µπορούσε να ανήκει το ίδιο είτε στη µία είτε στην άλλη
περίπτωση. Για την προσέγγιση των δύο περιπτώσεων µελέτης χρησιµοποιείται ως
µακρο-δοµή η τεχνική της επίλυσης προβλήµατος (problem solving). Η έκταση των
δασικών πυρκαγιών του περασµένου καλοκαιριού πιστοποιεί ένα περιβαλλοντικό
πρόβληµα µε σοβαρές κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες πέρα από τις συνέπειες στο
φυσικό περιβάλλον. Εξάλλου, όπως αναφέρεται και στον τίτλο του προγράµµατος
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο εντοπισµός και η καταγραφή των αιτιών καθώς
επίσης και οι προτάσεις διαχείρισης µε στόχο την αποκατάσταση του τοπίου.
∆εδοµένου ότι:
 η διαπίστωση της προβληµατικής κατάστασης
 ο εντοπισµός και η καταγραφή των αιτιών
 οι επιπτώσεις σε φυσικό περιβάλλον, κοινωνία και οικονοµία
 οι λύσεις και οι προτάσεις διαχείρισης
 το σχέδιο δράσης και
 η αξιολόγηση
αποτελούν τα στάδια της επίλυσης προβλήµατος (Στεφανόπουλος & Μπαζίγου 2005),
η τελευταία κρίθηκε από την παιδαγωγική οµάδα ως η καταλληλότερη διδακτική
τεχνική για την προσέγγιση των δασικών πυρκαγιών.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
Αρχικά γίνεται συνοπτική αναφορά στα χαρακτηριστικά του δασικού
οικοσυστήµατος ως προϊόντος της ακαδηµαϊκής µας γνώσης για αυτό. Οι
µαθητές/τριες χωρισµένοι σε οµάδες καλούνται να παρατηρήσουν αν ανταποκρίνεται
σε αυτή µας τη γνώση και τι επιπλέον προσθέτει η ζωγραφική απεικόνιση που
τους/τις δίνεται ως επιφάνεια εργασίας σε κάθε οµάδα. Μέσα από τις οµοιότητες και
τις διαφορές που παρατηρούν ανάµεσα στα µέρη της απεικόνισης καλούνται να
εντοπίσουν και διαφοροποιήσουν τις δύο περιπτώσεις µελέτης, δηλαδή τη ζώνη των
µεικτών δραστηριοτήτων από το περιαστικό δάσος.
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Με την τεχνική του καταιγισµού ιδεών επιχειρείται µια εποικοδοµητική
προσέγγιση των αιτιών των πυρκαγιών. Με σηµείο αναφοράς τη ζώνη µεικτών
δραστηριοτήτων αναδεικνύονται οι αντιλήψεις των µαθητών/τριών σχετικά µε τα
πιθανά αίτια των πυρκαγιών οι οποίες κατηγοριοποιούνται σε ανθρωπογενείς
παράγοντες αιτιών: αµέλεια και εµπρησµοί (κυρίως για αλλαγή χρήσης γης Καϊλίδης, 1989) και σε φυσικά αίτια. Στη συνέχεια το µέρος της ζωγραφικής
απεικόνισης που αφορά τη ζώνη µεικτών δραστηριοτήτων επικαλύπτεται µε µία
αντίστοιχη ζωγραφική απεικόνιση (επίθεµα), που αναπαριστά το ίδιο µέρος µετά την
εκδήλωση της πυρκαγιάς. Το επίθεµα βοηθά στην επικέντρωση της προσοχής των
µαθητών/τριών σε έναν πιθανό συνδυασµό αιτιών και προϋποθέσεων εξάπλωσης της
πυρκαγιάς, όπως πυλώνες καλωδίων ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα σε δασική έκταση µε
µεγάλη συγκέντρωση ξηρής βιοµάζας γύρω τους, χώρος ανεξέλεγκτης χωµατερής
επίσης µέσα σε δασική έκταση και οικισµός στα πέριξ του οποίου δεν έχει προηγηθεί
καθαρισµός της νεκρής, ξηρής βιοµάζας. Εξάλλου οι συγκρίσεις τις οποίες καλούνται
να κάνουν οι µαθητές/τριες στο χρόνο πριν και µετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς µε
βάση τη ζωγραφική απεικόνιση και την επικάλυψή της, τους/τις οδηγεί
συµπερασµατικά στην καταγραφή των επιπτώσεων. Τόσο ο εντοπισµός των αιτιών
όσο και η καταγραφή των επιπτώσεων, υποστηρίζονται ταυτόχρονα µε τη ζωγραφική
απεικόνιση µε περιγραφές και εξηγήσεις όπως: διαγράµµατα που αναπαριστούν
τάξεις και υπο-τάξεις κατηγοριοποίησης των αιτιών, χάρτες, φωτογραφίες,
ιστογράµµατα. Στο πλαίσιο λοιπόν της διακειµενικής (Λέκκα, 2005) αυτής
προσέγγισης κρίθηκε σκόπιµη λόγω της έκτασης της πρόσφατης εθνικής τραγωδίας η
αναφορά καταρχήν στις κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες µέσα από πραγµατικές
σύντοµες αφηγήσεις που συνοδεύονται από φωτογραφίες έτσι όπως παρουσιάστηκαν
στον έντυπο τύπο, προκειµένου να καλυφτεί σε κάποιο βαθµό το φάσµα των
θιγόµενων κοινωνικο-οικονοµικών οµάδων: ελαιοπαραγωγοί, αµπελοκαλλιεργητές,
ρητινοσυλλέκτες, µελισσοκόµοι, κτηνοτρόφοι, εποχικοί και άλλοι εργάτες, κάτοικοι
των οποίων οι κατοικίες καταστράφηκαν, άλλες οµάδες ευαίσθητου πληθυσµού
(παιδιά, ηλικιωµένοι, άτοµα µε ευαίσθητη ψυχολογία κ.λ.π.) των πυρόπληκτων
περιοχών. Η κάθε οµάδα µαθητών/τριών εξετάζει διαφορετικές περιπτώσεις και
ακολουθεί αλληλοενηµέρωση των οµάδων κατά τη διάρκεια της οποίας συζητούνται
οι ιδιαιτερότητες αποκατάστασης της κάθε παραγωγικής ή κοινωνικής οµάδας: ποιος
θα τους βοηθήσει, πότε και µε ποιο τρόπο.
Η εισαγωγή στις επιπτώσεις που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον γίνεται µε
αναφορά στο κεντρικό µέρος της ζωγραφικής απεικόνισης ως παραδείγµατος
µεταπυρικής διαχείρισης. ∆ιαφάνειες µε επικαλυπτόµενες σχηµατικές απεικονίσεις
και φωτογραφίες περιγράφουν την τοποθέτηση και λειτουργία των κορµοδεµάτων.
∆ίνεται ιδιαίτερη έµφαση στην έννοια της έντασης της φωτιάς, ως µεγέθους που
περιγράφει τόσο τις αναπτυσσόµενες θερµοκρασίες όσο και τη διάρκεια τους και
εξαρτάται από την υφή του εδάφους, την περιεκτικότητα του σε νερό καθώς επίσης
και την ποσότητα και κατάσταση της καιόµενης ύλης (Αριανούτσου, 2005), διότι
καθορίζει σε µεγάλο βαθµό το ρυθµό φυσικής αποκατάστασης της βλάστησης. Όσον
αφορά την τελευταία, µια σειρά από διαφάνειες φωτογραφιών κατηγοριοποιούν τους
δύο µηχανισµούς αναγέννησης: µε αναβλαστήµατα και µε αρτίβλαστα (Margaris,
1981).
Το φαινόµενο και ο βαθµός της διάβρωσης συνδέονται µε παράγοντες όπως: η
κλίση του εδάφους, οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες, η συχνότητα της φωτιάς
στην ίδια περιοχή, η βόσκηση στα καµένα, η συµπίεση του εδάφους από ζώα ή

4ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ Ναύπλιο 12-14/12/2008

µηχανήµατα κ.ά. (Le Houerou., 1981, Αριανούτσου, 2005). Η έννοια της διάβρωσης
εισάγεται µε την επικάλυψη του κεντρικού µέρους της ζωγραφικής απεικόνισης µε
την απεικόνιση των συνεπειών µιας δεύτερης πυρκαγιάς. Οι συγκρίσεις τις οποίες
καλούνται να κάνουν οι µαθητές/τριες στο χρόνο πριν και µετά την εκδήλωση της
δεύτερης πυρκαγιάς µε βάση τη ζωγραφική απεικόνιση και την επικάλυψή της
τους/τις οδηγεί να συνδέσουν τις έννοιες της φυσικής αναγέννησης της βλάστησης
και της διάβρωσης. Στο σηµείο αυτό και αφού πρώτα συζητηθεί η αιολική διάβρωση
καλούνται να σκεφτούν µια πειραµατική συνθήκη διαπίστωσης της διάβρωσης από το
νερό. Αν και το θέµα που ερευνάται µε αυτήν την εργαστηριακή άσκηση, που στο
βαθµό που το επιτρέπουν τα χρονικά περιθώρια υλοποιείται οµαδικά, είναι
προεπιλεγµένο, η µεθοδολογική της διαδικασία είναι επιλογή των µαθητών/τριών και
το αποτέλεσµα στο οποίο θα καταλήξουν τους είναι άγνωστο. Ο σχεδιασµός στον
οποίο αποβλέπει το πείραµα αφορά στον έλεγχο δύο τύπων εδαφών, ενός καµένου
και ενός υγιούς-ζωντανού εδάφους µε φυτοκάλυψη, ως προς τη διάβρωση που
προκαλεί η βροχή, η οποία προσοµοιάζεται µε ψεκασµούς νερού στις επικλινείς
επιφάνειες των δύο εδαφών. Οι µαθητές/τριες πριν διαψεύσουν ή επαληθεύσουν τις
υποθέσεις τους καλούνται να είναι προσεκτικοί ως προς τον έλεγχο των µεταβλητών
όπως, αριθµός ψεκασµών, απόσταση ψεκασµών από τα εδάφη, κλίση εδαφών, κ.α.
προκειµένου να καταλήξουν σε ασφαλή συµπεράσµατα. Η εκτέλεση του πειράµατος
αναπαριστά µε τον πιο άµεσο τρόπο τη δυνατότητα απορρόφησης του νερού και την
επιφανειακή απορροή που παρουσιάζεται σε ένα έδαφος µε φυτοκάλυψη σε
αντιδιαστολή µε ένα καµένο έδαφος.
Η εξήγηση των συνεπειών της διάβρωσης οικοδοµείται επιπλέον µε σειρά
διαφανειών που παραπέµπουν τόσο στο εδαφικό προφίλ όσο και στις κοινωνικοοικονοµικές επιπτώσεις λ.χ. καταστροφή οικισµών και παραγωγικών δραστηριοτήτων
από πληµµύρες. ∆εδοµένης της σοβαρότητας της διάβρωσης και του φαινοµένου της
υποβάθµισης για τα µεσογειακού τύπου οικοσυστήµατα της χώρας µας στο σηµείο
αυτό κρίνεται σκόπιµη µια εννοιολογική διαχείριση σχέσεων αιτίας – αποτελέσµατος
από τους µαθητές/τριες σε επίπεδο οµάδας, µε τη µορφή εννοιολογικού χάρτη. Οι
µαθητές/τριες καλούνται να τοποθετήσουν µε τη σωστή αιτιακή σειρά τις έννοιες:
πυρκαγιά, στρωµνή, φυτοκάλυψη, έδαφος, διάβρωση, υποβάθµιση (σχήµα 3).

ΦΩΤΙΑ
ΣΤΡΩΜΝΗ & Ε∆ΑΦΟΣ

ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ

∆ΙΑΒΡΩΣΗ
ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ
Σχήµα 3: Έννοιες και βέλη που καλούνται οι µαθητές να τοποθετήσουν µε τέτοιο
τρόπο ώστε να κατασκευάσουν έναν εννοιολογικό χάρτη

Τα φαινόµενα της υποβάθµισης και της ερηµοποίησης αποτελούν αντικείµενα
συζήτησης στην ολοµέλεια του τµήµατος που κλείνει την ενότητα των επιπτώσεων
των πυρκαγιών στα φυσικά οικοσυστήµατα και τις ζώνες µεικτών δραστηριοτήτων
που περιλαµβάνονται σε αυτά.
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Η µελέτη περίπτωσης του περιαστικού δάσους που επίσης προσεγγίζεται µε την
τεχνική της επίλυσης προβλήµατος εστιάζεται στην οικιστική πίεση για
οικοπεδοποίηση ως πιθανή αιτία των δασικών πυρκαγιών από πρόθεση. Επιπλέον της
ζωγραφικής απεικόνισης και του αντίστοιχου επιθέµατος, φωτογραφίες που δείχνουν
την οικιστική επέκταση της Αθήνας στον Υµηττό, τις πρόσφατες πυρκαγιές στον
Υµηττό και επεξηγηµατικά διαγράµµατα αναδεικνύουν τον φαύλο κύκλο του
κυρίαρχου µοντέλου αστικής ανάπτυξης: τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το
περιαστικό δάσος όσον αφορά το µικροκλίµα και την ποιότητα του ατµοσφαιρικού
αέρα αποτελούν ισχυρό κίνητρο κατασκευής κατοικιών υψηλού κόστους. Όµως οι
εµπρησµοί ως µέσο οικοπεδοποίησης, υποβαθµίζουν κατά τρόπο µη αναστρέψιµο τη
βιωσιµότητα του αστικού περιβάλλοντος λόγω της συρρίκνωσης του περιαστικού
δάσους. Παραδείγµατα χρόνιων αναπνευστικών παθήσεων που σχετίζονται µε την
ατµοσφαιρική ρύπανση ιδιαίτερα σε ευπαθείς πληθυσµιακές οµάδες, δηλώνουν µε
τον πιο άµεσο τρόπο τις συνέπειες των πυρκαγιών των περιαστικών δασών.
∆ορυφορικές φωτογραφίες των πρόσφατων πυρκαγιών κάνουν εµφανή την έκταση
της ατµοσφαιρικής ρύπανσης. Όσον αφορά στην αποκατάσταση των περιαστικών
δασών τίθεται ο προβληµατισµός και συζητείται το γεγονός ότι η ανυπαρξία σωστής
µεταπυρικής διαχείρισης που θα απαγορεύει την οικοπεδοποίηση αντανακλάται στην
απουσία Εθνικού ∆ασολογίου και Κτηµατολογίου.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ
Πίνακας 1: Τµήµα του πίνακα όπου οι µαθητές καλούνται να συζητήσουν κατ’ οµάδες και εν
συνεχεία να συµπληρώσουν. Το τµήµα που δεν απεικονίζεται αφορά σε µέτρα πρόληψης
(γενικά, από αµέλεια, από εµπρησµό).
ΛΥΣΕΙΣ - ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΠΕ∆Ο ΕΥΘΥΝΗΣ
πολί- κοινόπολιτης
τητα
τεία

Ι. ΜΕΤΑΠΥΡΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Α. ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Προστασία της αναγέννησης από βόσκηση
2. Προστασία της αναγέννησης από πάτηµα - συµπίεση
3. Προστασία από ∆ιάβρωση µε κατασκευή κορµοδεµάτων κλαδοπλεγµάτων σε πλαγιές
4. Προστασία των ζώων από κυνήγι
5. ∆ιαφύλαξη του δασικού χαρακτήρα - προστασία από καταπατητές
Β. ΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. Οικονοµική και υλική βοήθεια στους ανθρώπους που καταστράφηκαν
2. Οικονοµική και υλική βοήθεια στους γεωργούς, κτηνοτρόφους κ.ά.
που ζηµιώθηκαν
3. Επιδιόρθωση των δικτύων νερού, ηλεκτρικού, τηλεφώνων, δρόµων,
γεφυρών κ.ά.
4. Ψυχολογική υποστήριξη
5. Αντιπληµµυρικά έργα

Η Μελέτη πεδίου δίνει τη δυνατότητα στους/στις µαθητές/τριες να εµπεδώσουν
το γνωστικό αντικείµενο και να αξιοποιήσουν πρακτικά τις γνώσεις που απέκτησαν:
 καταγράφοντας τις διαφορές στο µικροκλίµα ανάµεσα σε ένα άκαυτο και σε
ένα καµένο τµήµα του περιαστικού δάσους,
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αποτυπώνοντας τις διαφορές στη βλάστηση ανάµεσα σε µια άκαυτη, µια
καµένη προ δεκαετίας και µια τουλάχιστον δυο φορές, πρόσφατα, καµένη
περιοχή,
αναγνωρίζοντας τους τρόπους φυσικής αναγέννησης της βλάστησης και
καταγράφοντας και αξιολογώντας τις ανθρωπογενείς παρεµβάσεις
µεταπυρικής διαχείρισης.

Η υλοποίηση του προγράµµατος ολοκληρώνεται µε τη συµπλήρωση από τους/τις
µαθητές/τριες σε επίπεδο οµάδας ενός πίνακα διπλής εισόδου που αφορά τη
διαχείριση και αποκατάσταση σε επίπεδο πολιτείας, τοπικής κοινωνίας και ατόµου
(πίνακας 1). Με το εργαλείο αυτό οι µαθητές/τριες αξιολογούν τη συµµετοχή τους
στο πρόγραµµα και η παιδαγωγική οµάδα αξιολογεί την υλοποίηση του.
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