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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Εθνικός ∆ρυµός Αίνου» απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 

µαθητές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εστιάζεται σε ηλικίες 11-

16 ετών. Στην εργασία αυτή περιγράφονται η δοµή, οι στόχοι και τα περιεχόµενα του 

υλικού και αναπτύσσονται οι τρόποι χρήσης του. Επίσης αναπτύσσεται η βασική ιδέα 

του σχεδιασµού του: εργασία στην τάξη πριν την πραγµατοποίηση της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης, εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης και  

εργασία στην τάξη µετά την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής επίσκεψης. Επιπλέον 

επισηµαίνεται ότι αυτό το υλικό αποτελεί ένα πρώτο βήµα προκειµένου να αποτελέσει η 

Κεφαλονιά τόπο επισκέψεων σχολικών µαθητικών οµάδων µε στόχο όχι µόνο την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών αλλά και την αειφόρο ανάπτυξη του νησιού.  
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Εθνικός ∆ρυµός Αίνου, εκπαιδευτικό υλικό, Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, µελέτη πεδίου  
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
     Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση /Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη 

(ΠΕ/ΕΑΑ) θεωρείται ένα από τα περισσότερο αποτελεσµατικά µέσα για την 

ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτοµα και κοινωνικές οµάδες και την οικοδόµηση αξιών, 

στάσεων και συµπεριφορών ικανών να επηρεάσουν τις κοινωνικές επιλογές προς την 

αειφόρο ανάπτυξη. Μάλιστα, λόγω της σπουδαιότητάς της στην αντιµετώπιση των 

περιβαλλοντικών προβληµάτων και την οικοδόµηση της αειφορίας έχει εισαχθεί από 

το 1991 στη σχολική εκπαίδευση, όπου η εφαρµογή της συνδέεται µε την υλοποίηση 

«προγράµµατος ΠΕ» (Ν. 1892 και ΥΑ Γ1/308/3-4-1991). Ο όρος «πρόγραµµα ΠΕ» 

είναι ταυτόσηµος µε το Project, µία από τις αποδόσεις του οποίου στην ελληνική 

γλώσσα είναι «Σχέδιο Εργασίας» (Κλεάνθους-Παπαδηµητρίου, 1980; Frey, 1984; 

Χρυσαφίδης, 1994). Επίσης την ΠΕ/ΕΑΑ στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες στηρίζουν 

ποικιλοτρόπως τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 

     Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να επισηµανθεί ότι ευκαιρίες για την εφαρµογή 

προγραµµάτων ΠΕ/ΕΑΑ παρέχουν και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων σε 

διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες συνδυάζοντας αναψυχή και µόρφωση δίνουν 

την ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν τη φυσική και πολιτιστική κληρονοµιά της 

χώρας τους. Μάλιστα κάθε µαθητής και κάθε εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης µπορούν να συµµετέχουν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους µέχρι 

και σε δύο τέτοιες επισκέψεις στο πλαίσιο υλοποίησης εγκεκριµένων προγραµµάτων 

σχολικών δραστηριοτήτων (συµπεριλαµβανοµένων των µετακινήσεων σε Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) ενώ όσον αφορά στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 

µπορούν να συµµετέχουν µόνο οι µαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης των ∆ηµοτικών 
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Σχολείων. Οι µετακινήσεις αυτές µπορούν να πραγµατοποιούνται µέχρι και δύο 

εβδοµάδες πριν τη λήξη των µαθηµάτων, µε τη χρήση δύο εργάσιµων ηµερών και 

µιας ή δύο αργιών (ΥΑ Γ7/107632/2-10-03). Επίσης, αφενός για τα σχολεία 

νησιωτικών περιοχών τα οποία µετακινούνται ατµοπλοϊκώς οι ηµέρες µετακίνησης 

αυξάνονται κατά µία επιπλέον από τις προβλεπόµενες (ΥΑ Γ7/17485/17-02-2004) 

αφετέρου µε νεότερη ΥΑ καθορίστηκε ότι οι µετακινήσεις υλοποιούνται γενικά στο 

πλαίσιο των σχολικών δραστηριοτήτων και όχι κατ’ ανάγκη προγραµµάτων (ΥΑ 

Γ7/126807/14-11-2003). 

 

     Επιπλέον σύµφωνα µε την ΥΑ 13324/Γ2/07/02/2006 εκτός των άλλων εκδροµών 

(π.χ. την πολυήµερη εκδροµή της Γ’ Λυκείου, εκδροµές των ΤΕΕ/ΕΠΑΛ κ.ά.) οι 

µαθητές όλων των τάξεων των σχολείων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης έχουν τη 

δυνατότητα να πραγµατοποιούν µία ηµερήσια εκδροµή χωρίς διανυκτέρευση 

οποτεδήποτε µέσα στο διδακτικό έτος. Τις εκδροµές επιβάλουν εκπαιδευτικοί λόγοι 

οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό-µορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου, και 

εποµένως κρίνεται σκόπιµο να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την 

πραγµατοποίηση τους. Όπως επισηµαίνεται στην ΥΑ 13324/Γ2/07/2006 

  

οι εκπαιδευτικές εκδροµές αποτελούν αναγκαίο συµπλήρωµα της αγωγής των 

µαθητών, γιατί τους δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή µε τόπους που έχουν 

ιδιαίτερη µορφωτική αξία, να γνωρίσουν τα επιτεύγµατα του ανθρώπου µέσα στη 

µακροχρόνια πορεία του πολιτισµού και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά τους. 

Γι’ αυτό κρίνεται απαραίτητη η προηγούµενη ενηµέρωση και  παροχή πληροφοριών 

στους µαθητές για την ιδιαίτερη εκπαιδευτική αξία (πολιτιστική, αρχαιολογική, 

ιστορική, οικολογική κ.ά) του τόπου τον οποίο πρόκειται να επισκεφθούν, ώστε να 

εξασφαλίζεται η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εµπειριών.  

 

     Για την υλοποίηση προγραµµάτων κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων 

σε έναν τόπο ιδιαίτερα χρήσιµο είναι το  εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στις φυσικές 

και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του τόπου, διότι το υλικό αυτό βοηθά µαθητές και 

εκπαιδευτικούς να προετοιµάσουν την επίσκεψή τους και να υλοποιήσουν 

δραστηριότητες τόσο στο πεδίο, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, όσο και στο 

σχολείο µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη (Βασάλα, 2007; Φλογαΐτη, 2003; 

Ματσαγγούρας & Χέλµης, 2003).  

 

Σε µια προσπάθεια να συµβάλλουµε στην εκπαίδευση των µαθητών κατά τη 

διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδροµών δηµιουργήσαµε το υλικό «Εθνικός ∆ρυµός 

Αίνου», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και µαθητές που επισκέπτονται την 

Κεφαλονιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθώς και στους µαθητές των 

σχολείων του Νοµού Κεφαλληνίας (Κεφαλονιά και Ιθάκη). Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου, 

ένας εκ των 10 Εθνικών ∆ρυµών ιδρύθηκε το 1962, µε κυριότερο σκοπό τη 

διαφύλαξη της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica) και άλλων χλωριδικών 

ιδιαιτεροτήτων, όπως είναι τα ενδηµικά φυτά και οι σχηµατισµοί µακίας βλάστησης. 

Επίσης στον Αίνο υπάρχει σηµαντική ορνιθοπανίδα. που καθιστά την επίσκεψη σε 

αυτόν ιδιαίτερης σηµασίας (Βασάλα, 1995α; Βασάλα, 1995β;  ΥΠΕΧΩ∆Ε, 2002).  

 

     Την έκδοση του υλικού ανέλαβε η Τοπική Ένωση ∆ήµων και Κοινοτήτων 

Κεφαλονιάς και Ιθάκης (ΤΕ∆ΚΙ-ΚΙ). Εκτός από το υλικό «Εθνικός ∆ρυµός Αίνου» η 

ΤΕ∆Κ-ΚΙ έχει εκδώσει µέχρι στιγµής άλλα τρία εκπαιδευτικά υλικά: α) Κεφαλονιά-

Σπήλαια, β) Κεφαλονιά-Υγρότοποι και γ) Ιθάκη: ∆ιαδροµές και Σταθµοί, τα οποία 
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αποστέλλονται δωρεάν σε σχολεία που ενδιαφέρονται να πραγµατοποιήσουν 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη (Βασάλα, 2004, 2005, 2006, 

2008). Επίσης τα υλικά αυτά πρόκειται να αναρτηθούν στο δικτυακό τόπο της ΤΕ∆Κ-

ΚΙ και άλλων φορέων.   

 

     Στην εργασία αυτή θα παρουσιάσουµε το εκπαιδευτικό υλικό «Εθνικός ∆ρυµός 

Αίνου». Αρχικά θα αναφερθούµε στη δοµή, το σκοπό και τους στόχους του. Στη 

συνέχεια θα περιγράψουµε αναλυτικά το υλικό, τόσο αυτό που απευθύνεται στο 

µαθητή όσο κι αυτό που απευθύνεται στον εκπαιδευτικό. Τέλος θα αναφερθούµε στη 

χρήση του και θα επισηµάνουµε τη σηµασία του προκειµένου να αποτελέσει η 

Κεφαλονιά τόπο εκπαιδευτικών µαθητικών επισκέψεων µε στόχο αφενός την 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών αφετέρου την αειφόρο ανάπτυξη του 

νησιού.  
 

∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
     Το εκπαιδευτικό υλικό «Εθνικός ∆ρυµός Αίνου» απευθύνεται σε µαθητές και 

εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και εστιάζεται σε 

ηλικίες 11-16 ετών. Αποσκοπεί να αποβεί ένα χρήσιµο εργαλείο όχι µόνο για τα 

σχολεία του Νοµού αλλά για τα σχολεία της Ελλάδας προκειµένου να επισκέπτονται  

την Κεφαλονιά στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων σχολικών δραστηριοτήτων 

καθώς και κατά τη διάρκεια των σχολικών εκδροµών.   

 

     Το υλικό έχει τη µορφή φακέλου µέσα στον οποίο βρίσκονται:  

• Υλικό για το µαθητή 

• Υλικό για τον εκπαιδευτικό  

• Συµπληρωµατικό υλικό 
 

     Αποβλέπει να αποκτήσουν οι µαθητές ενδιαφέρον και βασικές γνώσεις για τον 

Εθνικό ∆ρυµό του Αίνου. Επίσης να κατανοήσουν τις απειλές που αντιµετωπίζει και 

να διαµορφώσουν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην 

προστασία του. Επιπλέον να ενστερνιστούν και να υποστηρίζουν αξίες που 

συµβαδίζουν µε την οικοδόµηση της αειφόρου ανάπτυξης.  Τέλος να  ενθαρρυνθούν 

στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασµό προτάσεων και για την προστασία και τη 

διατήρηση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου.  

 

     Ειδικότερα οι στόχοι του υλικού σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων 

είναι: 

 

Επίπεδο γνώσεων 

• Να γνωρίσουν µύθους και θρύλους που συνδέονται µε τον Αίνο και να  

κατανοήσουν τη σηµασία που έχει η διατήρησή τους ως στοιχείων της 

πολιτιστικής κληρονοµιάς.  

• Να κατανοήσουν τη γεωλογική ιστορία του Αίνου.  

• Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χλωρίδα και τη βλάστηση, την πανίδα και την 

ορνιθοπανίδα του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου και να κατανοήσουν τη σηµασία τους 

για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του ∆ρυµού.  

• Να κατανοήσουν τις απειλές που αντιµετωπίζει ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου, τα  

προβλήµατα που δηµιουργούνται και να  προτείνουν τρόπους για την αειφόρο 

διαχείρισή του.  
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• Να κατανοήσουν τη σηµασία του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου για την ανάπτυξη 

εναλλακτικών µορφών τουρισµού και γενικότερα για την αειφόρο ανάπτυξη της 

περιοχής. 

• Να ενηµερωθούν για τις αρµοδιότητες και το έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης 

Εθνικού ∆ρυµού Αίνου.  

• Να συνειδητοποιήσουν τη σχέση των «προστατευόµενων» περιοχών µε τη 

συνολική αειφόρο διαχείριση του πλανήτη.   

 

Επίπεδο κοινωνικών ικανοτήτων 

• Να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες:  

- επικοινωνίας και συνεργασίας µέσω της οµαδικής εργασίας 

- αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης 

- δηµιουργικής φαντασίας 

- προσεκτικής ακρόασης, υποστήριξης της γνώµης του άλλου και έκφρασης 

διαφωνίας 

- υπευθυνότητας, ευελιξίας, λήψης αποφάσεων 

- παρατηρητικότητας 

- κριτικής σκέψης 

- αναζήτησης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικές 

πηγές πληροφόρησης 

- γραπτής και προφορικής έκφρασης 

- διασαφήνισης αξιών και έκφρασης αξιολογικών κρίσεων 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση µε την τεχνολογία: 

- να χρησιµοποιούν η/υ και ∆ιαδίκτυο,  

- να σχεδιάζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν εργασίες µε τη χρήση η/υ  

 

Επίπεδο στάσεων 
- Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους Εθνικούς ∆ρυµούς και ειδικότερα για τον 

Εθνικό ∆ρυµό Αίνου. 

- Να διασαφηνίσουν αξίες και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για την 

προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου. 

- Να  εκδηλώσουν διάθεση συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

αποβλέπουν στην κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου. 

- Να ενθαρρυνθούν στο σχεδιασµό προτάσεων για την προστασία και τη 

διατήρηση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας.  

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

Το υλικό για το µαθητή  
     Το υλικό για το µαθητή αποτελείται από 12 αυτοτελή Φύλλα Εργασίας, τα οποία 

αρθρώνονται σε τρεις ενότητες σύµφωνα µε την πορεία εξέλιξης της διδακτικής 

τεχνικής «µελέτη πεδίου» (field trips / studies) (Orion & Hofstein, 1994;  Orion, 

1993; Βασάλα, 2007β) δηλαδή:        

α) εργασία στην τάξη πριν την πραγµατοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης,  

β) εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης  

γ) εργασία στην τάξη µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη.  

 

     Ειδικότερα:  

• Η 1
η
 ενότητα περιλαµβάνει τρία Φύλλα Εργασίας, τα οποία αξιοποιούνται στο 

σχολείο, πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη (Γνωριµία µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς, 
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Άνθρωπος και Εθνικοί ∆ρυµοί, Μια πρώτη µατιά στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου), 

που βοηθούν τους µαθητές να εισαχθούν στον κόσµο των Εθνικών ∆ρυµών 

καθώς και στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου και να προετοιµάσουν την εκπαιδευτική 

τους επίσκεψη.   

• Η 2
η
 ενότητα περιλαµβάνει οκτώ Φύλλα Εργασίας, που αναφέρονται 

αποκλειστικά στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου και τα οποία θα υλοποιηθούν από τους 

µαθητές κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους (Γνωρίζω τον Εθνικό ∆ρυµό 

Αίνου µε τις αισθήσεις, Τα πετρώµατα και τα απολιθώµατα Τα φυτά, τα 

µανιτάρια και οι λειχήνες,  Τα ζώα του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου, Τα πουλιά του 

Εθνικού ∆ρυµού Αίνου, Απειλές και προβλήµατα, ∆ιαχείριση του Εθνικού 

∆ρυµού Αίνου µε στόχο την αειφορία). 

• Η 3
η
 ενότητα περιλαµβάνει δύο Φύλλα Εργασίας που θα υλοποιηθούν στο 

σχολείο, αφού ολοκληρωθεί η εκπαιδευτική επίσκεψη και επιστρέψουν οι 

µαθητές στο σχολείο τους (Παρουσιάζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου στο σχολείο 

µου, Μελετώ τους Εθνικούς ∆ρυµούς της περιοχής µου).  

 

     Κάθε Φύλλο Εργασίας περιλαµβάνει κατάλληλα επιλεγµένες δραστηριότητες και 

ο µαθητής εργάζεται σύµφωνα µε συγκεκριµένες γραπτές οδηγίες ή σύµφωνα µε τις 

υποδείξεις και οδηγίες του εκπαιδευτικού. Η προσέγγιση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου 

µέσω των Φύλλων Εργασίας είναι διεπιστηµονική και διαθεµατική (Ματσαγγούρας, 

2003). Επιπλέον οι δραστηριότητες είναι επιλεγµένες µε τρόπο που να εξυπηρετούν 

τους επιµέρους στόχους κάθε Φύλλου Εργασίας.  

 

     Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται συµµετοχικές 

διδακτικές τεχνικές, όπως είναι το project, η µελέτη πεδίου, η εργασία σε οµάδες, το 

παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισµός ιδεών, η µελέτη περίπτωσης, η βιβλιογραφική έρευνα, 

ο χάρτης εννοιών, οι συζητήσεις, η διαλεκτική αντιπαράθεση (debate) κ.ά. Αυτές οι 

διδακτικές τεχνικές εφαρµόζονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη ή σε συνδυασµό 

και αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευτικού και  του µαθητή 

αλλά και µεταξύ των ίδιων των µαθητών. ∆ίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να 

εργαστούν τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο πεδίο, να αναζητούν και 

επεξεργάζονται πληροφορίες από ποικίλες πηγές πληροφόρησης, να αναπτύσσουν 

την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να µαθαίνουν πράττοντας 

(Βασάλα, 2005; Κοσσυβάκη, 2003; NAAEE, 2004;  Φλογαΐτη, 2003). 

 

     Οι µαθητές έχουν το εκπαιδευτικό υλικό «Εθνικός ∆ρυµός Αίνου» µαζί τους τόσο 

στην τάξη όσο και στο πεδίο. Υλοποιούν τις δραστηριότητες και σηµειώνουν τις 

απαντήσεις τους στα Φύλλα Εργασίας στον κενό χώρο που υπάρχει µεταξύ των 

δραστηριοτήτων. Επίσης µπορούν να έχουν ένα δικό τους φάκελο για να τοποθετούν 

τις επιπλέον εργασίες τους. 
 

Το υλικό για τον εκπαιδευτικό   
Το υλικό για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από: 

1) Το εκπαιδευτικό υλικό: Σύντοµη παρουσίαση 

2) Οδηγίες για την υλοποίηση των Φύλλων Εργασίας 

3) Προτάσεις για την αξιολόγηση των εργασιών. 

 

Ειδικότερα:  

1) Το εκπαιδευτικό υλικό: Σύντοµη παρουσίαση 
Στο κείµενο αυτό, περιγράφονται η δοµή, ο σκοπός και οι στόχοι του υλικού.  
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2) Οδηγίες για την υλοποίηση των Φύλλων Εργασίας 
     Αρχικά δίνονται γενικές οδηγίες για την εφαρµογή του υλικού και το ρόλο του 

εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικές οδηγίες για κάθε Φύλλο Εργασίας. 

Ειδικότερα για κάθε Φύλλο Εργασίας έχει  διαµορφωθεί υλικό για τον εκπαιδευτικό, 

το οποίο περιέχει  τους στόχους των δραστηριοτήτων, τα υλικά που χρειάζονται και 

ιδέες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επισηµαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει 

τη δυνατότητα, ανάλογα µε χρόνο που έχει στη διάθεσή του, τις ιδιαιτερότητες του 

σχολείου και της περιοχής του και την ηλικία των µαθητών, να προσθέσει ή να 

αφαιρέσει δραστηριότητες, να  δώσει έµφαση σε κάποιες από αυτές και επίσης να 

τροποποιήσει, να προσθέσει ή να αφαιρέσει Φύλλα Εργασίας, να επιλέξει 

δραστηριότητες και να διαµορφώσει τα δικά του Φύλλα Εργασίας όπως τον 

εξυπηρετούν.  

3) Προτάσεις για αξιολόγηση 
     Προτείνεται ένας τρόπος αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα 

πριν, κατά τη διάρκεια και µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εθνικό ∆ρυµό 

Αίνου.  

  

Το συµπληρωµατικό υλικό  
     Το συµπληρωµατικό υλικό  αποτελείται από:  

1) Βασικό λεξιλόγιο (επεξηγήσεις όρων) 

2) Βιβλία, βιντεοταινίες, DVD (απευθύνονται σε µαθητές και αναφέρονται στον 

Εθνικό ∆ρυµό Αίνου και γενικότερα στα χερσαία κυρίως οικοσυστήµατα). 

3) Φορείς για τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην Ελλάδα (Κυβερνητικοί οργανισµοί, 

επιστηµονικές ενώσεις, σύλλογοι, εταιρείες κ.ά που δραστηριοποιούνται σε 

σχέση µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην Ελλάδα). 

4) Οι Εθνικοί ∆ρυµοί της Ελλάδας (Βασικές πληροφορίες για τους 10 Εθνικούς 

∆ρυµούς της Ελλάδας). 

 

     Το συµπληρωµατικό υλικό θα µπορούσε  να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να 

διαµορφώσει Φύλλα Εργασίας σχετικά µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς και γενικότερα τις 

προστατευόµενες περιοχές του τόπου που βρίσκεται το σχολείο του. Επίσης 

εκπαιδευτικοί και µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίζουν το 

συµπληρωµατικό υλικό µε νέα δεδοµένα.  Σε κάθε περίπτωση το συµπληρωµατικό 

υλικό αποβλέπει να βοηθήσει τους µαθητές στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων 

των Φύλλων Εργασίας και να εγείρει το ενδιαφέρον εκπαιδευτικών και µαθητών για 

περαιτέρω ενασχόληση µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς.  
  

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα σχολεία της Ελλάδας κατά τη διάρκεια 

των εκπαιδευτικών επισκέψεων. Επίσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα σχολεία 

του Νοµού Κεφαλληνίας καθώς και από άλλους εκπαιδευτικούς φορείς. 

Ειδικότερα το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί:   

α) Σε εκπαιδευτικές επισκέψεις µαθητικών σχολικών οµάδων στην Κεφαλονιά 
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης ο εκπαιδευτικός µπορεί να 

αξιοποιήσει όλα τα Φύλλα Εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα ακολουθήσει τη 

σειρά αρίθµησης των Φύλλων Εργασίας, η οποία υπάρχει στο εκπαιδευτικό υλικό. Η 

διάρκεια των εργασιών κυµαίνεται από 2-3 ηµέρες. Επίσης µπορεί να επιλέξει κάποια 

Φύλλα Εργασίας, ανάλογα µε το χρόνο που έχει στη διάθεσή του και τα ενδιαφέροντα 

των µαθητών. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν  τα Φύλλα 

Εργασίας της πρώτης και της τρίτης ενότητας. Φιλοδοξούµε το υλικό να αποτελέσει 
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ένα κίνητρο στην επιλογή της Κεφαλονιάς ως τόπου επισκέψεων µαθητικών οµάδων 

των σχολείων της Ελλάδας, γεγονός που θα µπορούσε να συµβάλλει στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών αλλά και στην αειφόρο ανάπτυξη του 

νησιού. 

β) Από τα σχολεία του Ν. Κεφαλληνίας  
Το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τα σχολεία του Νοµού Κεφαλληνίας 

(Κεφαλονιά και Ιθάκη) σε προγράµµατα  ΠΕ/ΕΑΑ κατά τη διάρκεια ηµερήσιων 

εκδροµών. Επίσης σε προγράµµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της ευέλικτης 

ζώνης και άλλων σχολικών δραστηριοτήτων (ΥΠΕΠΘ, 2001). 

γ) Αξιοποίηση του υλικού από άλλους φορείς 
Το υλικό θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί από οποιοδήποτε φορέα παρέχει 

εκπαιδευτικά προγράµµατα, και ιδιαίτερα προγράµµατα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Θα µπορούσε να αποβεί χρήσιµο µεταξύ των άλλων σε Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Μη 

Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, σε περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς 

συλλόγους, σε κατασκηνώσεις νέων, στο Σώµα Ελληνίδων Οδηγών και Ελλήνων 

Προσκόπων. Τέλος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε σεµινάρια επιµόρφωσης των 

εκπαιδευτικών στην ΠΕ/ΕΑΑ. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό «Εθνικός ∆ρυµός 

Αίνου», το οποίο απευθύνεται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς που πραγµατοποιούν 

εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά στο πλαίσιο των σχολικών 

δραστηριοτήτων και των σχολικών εκδροµών. Οι καινοτοµίες του υλικού 

συνοψίζονται αφενός στο σχεδιασµό του, ο οποίος ακολουθεί τη διδακτική τεχνική 

«µελέτη πεδίου» και αφετέρου στη διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση των 

επιµέρους αντικειµένων καθώς και στην εφαρµογή συµµετοχικών διδακτικών 

τεχνικών στις δραστηριότητες που προτείνονται για τους µαθητές. Φιλοδοξούµε ότι  

το υλικό αυτό  θα αποτελέσει ένα κίνητρο για την επιλογή της Κεφαλονιάς ως τόπου 

επισκέψεων µαθητικών οµάδων από όλη την Ελλάδα, γεγονός που θα µπορούσε να 

συµβάλλει στην περιβαλλοντική εκπαίδευση των µαθητών αλλά και στην αειφόρο 

ανάπτυξη του νησιού. Ως εκ τούτου το υλικό αυτό θα µπορούσε να αποτελέσει 

παράδειγµα για τη διαµόρφωση ανάλογων υλικών σε άλλες περιοχές της Ελλάδας 

προς την κατεύθυνση της οικοδόµησης ενός αειφόρου µέλλοντος.  
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