ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ:
ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΟΣ
ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΑΛΑΘΑΚΗ Μ1., ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗ Α.2, ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗΣ Σ.3
1. Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ04)
Kalath04mar@yahoo.gr
2. Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ02)
papaste@sch.gr
3. Εκπαιδευτικός ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΕ19)
tzurbak@sch.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε τίτλο «∆άσος,
Βιοποικιλότητα και Ποιότητα Ζωής» υλοποιήθηκε στο Λύκειο Μελεσών Ηρακλείου
Κρήτης τη σχολική χρονιά 2007-2008. Αποσκοπούσε στην εφαρµογή καινοτόµων
διδακτικών παρεµβάσεων σε ένα µαθησιακό περιβάλλον σηµαντικά διαφορετικό από το
σχολικό, στο πεδίο, στην κοινωνία. Η παρούσα µελέτη επιδιώκει να αξιολογήσει τους
τρόπους µε τους οποίους το πρόγραµµα αξιοποίησε το κοινωνικό περιβάλλον σε
σύνδεση µε φυσικά και τεχνικά οικοσυστήµατα, σε µια διαθεµατική και διεπιστηµονική
προσέγγιση επίκαιρων ζητηµάτων, σε σύνδεση µε διδακτικές ενότητες των µαθηµάτων
του ΑΠΣ του Λυκείου. Αναπτύχθηκε ποικιλία δραστηριοτήτων πεδίου, καινοτόµων
διδακτικών µεθόδων και τεχνικών, µε αξιοποίηση ΤΠΕ. Η ερευνητική µέθοδος που
επιλέχτηκε ήταν η ανάλυση περιεχοµένου σε αρχειακό υλικό του προγράµµατος και στις
συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών που το συντόνιζαν. Καταρτίστηκε Εργαλείο Ανάλυσης
Περιεχοµένου µε δέκα κριτήρια αξιολόγησης για την ανάλυση επτά ερευνητικών
ερωτηµάτων.
Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε σε δύο περιβάλλοντα, της Κρήτης και της ∆υτικής
Μακεδονίας. Αποσκοπούσε στην ενηµέρωση, συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση και
ενεργοποίηση των µαθητών σε θέµατα που αφορούν στο δάσος, τους υγροβιότοπους, τη
βιοποικιλότητα, την αειφορία και την ποιότητα της ζωής. Στόχευε στην ανάπτυξη
αντικαταναλωτικού προτύπου, στην ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου ζωής και στη
διαχείριση-φροντίδα των φυσικών οικοσυστηµάτων. Οι µαθητές συνέκριναν τοπικά
δασικά οικοσυστήµατα µε άλλα της Βορείου Ελλάδας, επισκέφτηκαν περιοχές που
έχουν προβάδισµα στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος µε σκοπό να
µπορούν να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για
την ανάπτυξη του τόπου τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) µε τίτλο «∆άσος,
Βιοποικιλότητα και Ποιότητα Ζωής» υλοποιήθηκε στο Λύκειο Μελεσών Ηρακλείου
Κρήτης τη σχολική χρονιά 2007-2008 και χρηµατοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ ως
πρόγραµµα Καλλιστώ. Αποσκοπούσε στην εφαρµογή καινοτόµων διδακτικών
παρεµβάσεων σε ένα µαθησιακό περιβάλλον σηµαντικά διαφορετικό από το σχολικό.
Αξιοποίησε, από εκπαιδευτική άποψη, το κοινωνικό περιβάλλον σε σύνδεση µε
φυσικά και τεχνικά οικοσυστήµατα, σύµφωνα µε το σκεπτικό του Vygotsky L.S.
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(1997) ο οποίος αντιµετωπίζει τη µάθηση ως µια βαθιά κοινωνική διεργασία. Στο
πρόγραµµα εφαρµόστηκε διαθεµατική και διεπιστηµονική προσέγγιση των θεµάτων,
σε σύνδεση µε διδακτικές ενότητες των µαθηµάτων του Αναλυτικού Προγράµµατος
Σπουδών (ΑΠΣ) του Λυκείου. Ανέπτυξε δραστηριότητες πεδίου µε καινοτόµες
διδακτικές µεθόδους και τεχνικές µε την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η επιλογή του διαφορετικού, από το σχολικό, µαθησιακού
περιβάλλοντος προσφέρει εµπειρίες στους µαθητές οι οποίες τους φέρνουν
αντιµέτωπους µε ενδείξεις, ιστορικές εµπειρίες και µε προβλήµατα που στηρίζονται
στη συλλογή στοιχείων που απέχουν σηµαντικά από τις πρότερες αντιλήψεις τους. Οι
διδακτικές αυτές παρεµβάσεις είναι πολλές και ποικίλες ώστε να επιτρέπουν
πολλαπλές εκπροσωπήσεις ιδεών, όπως στα debate, χάρτη εννοιών, ιδεοθύελλα.
Αποτελεσµατικό χαρακτηρίζεται εκείνο το περιβάλλον για µάθηση που αποτελεί
προϊόν αλληλεπίδρασης ανάµεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόµενου
και στις υπάρχουσες ευκαιρίες για εµπειρία που µπορεί να προσφέρει ο
αντικειµενικός του περίγυρος (Birch H.G & Gussow J.D., 1970 στο Vygotsky
L.S.,1997). Το 1997, στην Παγκόσµια ∆ιάσκεψη της UNESCO, η ΠΕ
αναπροσανατολίστηκε µε την υιοθέτηση του ευρύτερου όρου «Εκπαίδευση για την
Αειφόρο Ανάπτυξη» (ΕΑΑ) σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Το πρόγραµµα
σχεδιάστηκε για να καλλιεργήσει τον περιβαλλοντικά εγγράµµατο πολίτη σύµφωνα
µε τις αρχές της «∆εκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (20052014)» και τη Στρατηγική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE,
2005). Το πρόγραµµα αναπτύχθηκε σε δύο περιβάλλοντα, στην Κρήτη και στη
∆υτική Μακεδονία και αποσκοπούσε, σύµφωνα µε το Σχέδιο Υποβολής Πρότασης
(ΣΥΠ), στην ενηµέρωση, συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των
µαθητών σε θέµατα που αφορούν στο δάσος, τους υγροβιότοπους, τη βιοποικιλότητα,
τη βιώσιµη διαχείρισή τους και τη σχετιζόµενη ποιότητα ζωής. Στόχευε στην
ανάπτυξη αντικαταναλωτικού προτύπου, την ανάδειξη του παραδοσιακού τρόπου
ζωής για τη διαχείριση και φροντίδα των φυσικών οικοσυστηµάτων.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Σκοπός της έρευνας ήταν να ερευνήσει, να αποσαφηνίσει και να αξιολογήσει την
εκπαιδευτική µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στο πρόγραµµα ΠΕ από τη σκοπιά της
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ). Αποτελεί µια Μελέτη Περίπτωσης
µε Ανάλυση Περιεχοµένου του αρχειακού υλικού του προγράµµατος (Cohen &
Manion, 1994, Bell, 1997). Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και παρουσιάζεται τµήµα της.
Εκτός από τη βιβλιογραφική διερεύνηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία,
πηγές άντλησης δεδοµένων αποτέλεσαν κείµενα, φωτογραφίες και βίντεο σε έντυπη
και ηλεκτρονική µορφή του ΣΥΠ και της Έκθεσης Πεπραγµένων (ΕΠ) και οι
δοµηµένες συνεντεύξεις των τριών εκπαιδευτικών που συµµετείχαν στην
παιδαγωγική οµάδα του προγράµµατος. Τα επτά ερευνητικά ερωτήµατα αναφέρονται
στη σύνδεση ή όχι του προγράµµατος µε το ΑΠΣ, στις διδακτικές προσεγγίσεις,
εκπαιδευτικές στρατηγικές, µεθόδους και τεχνικές που επιλέχτηκαν, στις
δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν και στην αξιολόγηση που έγινε
στο πρόγραµµα. Τα ερευνητικά ερωτήµατα απευθύνθηκαν στους εκπαιδευτικούς του
προγράµµατος γραπτώς και απαντήθηκαν επίσης γραπτώς. Με βάση την επισκόπηση
της βιβλιογραφίας, καταρτίστηκε το Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχοµένου του
αρχειακού υλικού, το οποίο αποτελείται από δέκα κριτήρια. Τα αποτελέσµατα της
ανάλυσης περιεχοµένου κωδικοποιήθηκαν σε επτά κατηγορίες, αντίστοιχες των
ερευνητικών ερωτηµάτων και συζητήθηκαν µε τα σχετικά βιβλιογραφικά ευρήµατα.
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Αποσπάσµατα από τα κείµενα και από τις συνεντεύξεις παρουσιάζονται ενδεικτικά
κατά περίπτωση.
Πίνακας 1. Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχοµένου
Ερευνητικό Ερώτηµα
Κριτήριο Αξιολόγησης
Ι. Εκπαιδευτικές Στρατηγικές
1. Εργασία σε οµάδες
2. Ατοµική Εργασία
ΙΙ. ∆ιδακτικές Προσεγγίσεις

1. Είδος ∆ιδακτικής προσέγγισης των αντικειµένων του
προγράµµατος:
∆ιαθεµατική,
∆ιεπιστηµονική,
Ολιστική

ΙΙΙ. Εκπαιδευτικές Μέθοδοι

1. Μέθοδος Ερευνητικού δοκιµίου (Project)
2. Ανακαλυπτική Μέθοδος
1. Είδη Καινοτόµων Εκπαιδευτικών Τεχνικών

IV. Εκπαιδευτικές Τεχνικές
V. Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες

1. ∆ραστηριότητες µε χρήση ΤΠΕ
2. ∆ραστηριότητες στο Πεδίο

VI. Αξιολόγηση
VII. Σύνδεση µε το Αναλυτικό
Πρόγραµµα Σπουδών

1. Τύπος Αξιολόγησης
1. Σύνδεση µε τα µαθήµατα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Οι στόχοι του προγράµµατος: τα ΠΕΑΑ, σύµφωνα µε τη Στρατηγική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ΕΑΑ (UNECE, 2005), στοχεύουν στην καλλιέργεια
γνώσεων, αξιών και φιλικών συµπεριφορών προς το περιβάλλον, στην ανάπτυξη της
κριτικής σκέψης και στην καλλιέργεια του ενεργού πολίτη. Στόχο του προγράµµατος,
όπως αναφέρεται στο ΣΥΠ, αποτέλεσε «η συνειδητοποίηση της γεωφυσικής και
πολιτιστικής ιδιαιτερότητας και βιοποικιλότητας περιοχών που βρίσκονται σε αρκετή
απόσταση µεταξύ τους και η γνωριµία µε τις αρχές και τους φορείς της ∆ηµόσιας
∆ιοίκησης που διαχειρίζονται την ανάπτυξη σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού
ενδιαφέροντος…Οι µαθητές να συγκρίνουν τα τοπικά δασικά οικοσυστήµατα µε αυτά
της βορείου Ελλάδας και συγκεκριµένα της Καστοριάς και της Φλώρινας, να
επισκεφτούν περιοχές που έχουν προβάδισµα στη διαχείριση και προστασία του
περιβάλλοντος µε σκοπό να µπορούν να διατυπώσουν τις δικές τους διαχειριστικές
προτάσεις και να αναλάβουν µελλοντικά πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του τόπου
τους…Η αντίληψη της βιοποικιλότητας και της σηµασίας της διατήρησής της µπορεί να
οδηγήσει στην «αειφορική διαχείριση των φυσικών οικοσυστηµάτων και την ανάπτυξή
τους στη βάση των δικαιωµάτων των επόµενων γενιών» .
Εκπαιδευτικές Στρατηγικές: η µαθητοκεντρική φιλοσοφία των Προγραµµάτων
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) διευκολύνει τη µαθητική
συµµετοχή κατά τη µαθητοκεντρική διδασκαλία. Προωθεί τη συνεργατική,
οµαδοκεντρική, πειραµατική µάθηση, την εργασία σε οµάδες, ενθαρρύνει την
επίλυση προβληµάτων. Η οµαδοσυνεργατική µάθηση είναι συστατικό όλων των
σύγχρονων διδακτικών παρεµβάσεων (Baudrit A., 2007). Στοχεύει να καταστήσει
ικανούς τους µαθητές να χειριστούν τις διαφωνίες και τη συνθετότητα, την
περιπλοκότητα της ζωής (Breiting S., Mayer M., Mogensen F., 2005). Η κατανοµή
ρόλων και η ανάθεση αρµοδιοτήτων στους µαθητές των οµάδων κρίθηκε απαραίτητη
από την αρχή του προγράµµατος. Ο Εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε πως «Στην αρχή του
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προγράµµατος οι µαθητές χωρίστηκαν σε οµάδες µε βάση τα ενδιαφέροντά τους,
καταµερίστηκαν οι εργασίες, ανατέθηκαν οι αρµοδιότητες και επιµερίστηκαν οι
ευθύνες». «Αναπτύχθηκε εκτενής συζήτηση για τις υποχρεώσεις των µελών της κάθε
οµάδας και ειδικότερα κατά την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων Χηµείας και
Βιολογίας στο ΚΠΕ Καστοριάς» (Εκπαιδευτικός Ε3). Η µάθηση σε οµάδες
ελαχιστοποιεί τον ανταγωνισµό, έχει κέρδος στη διάρκεια, στην ποσότητα και στην
ευκολία απόκτησης της γνώσης. Σύµφωνα µε το συνεργατικό µοντέλο µάθησης, η
κοινωνική, η εποικοδοµητική και αλληλεπιδραστική διάσταση της µάθησης
αλληλοδιαπλέκονται και συλλειτουργούν στην οργάνωση του αντικειµένου της
µάθησης (Βλάχος Ι., 2004). «Σε όλο το πρόγραµµα προσπαθήθηκε ιδιαίτερα να είναι
περιορισµένη η καθοδήγηση από τους εκπαιδευτικούς και να ενισχύεται η συνεργασία
µε τους πιο ικανούς συνοµίληκους» (Εκπαιδευτικός Ε1).
Πέρα όµως από την οµαδική, και η ατοµική εργασία µέσα σε ένα ΣΠΠΕ δίνει στο
µαθητή τη δυνατότητα της αυτοεκπαίδευσης µέσα από τις ευκαιρίες που του
προσφέρει να οικοδοµήσει τη γνώση, µέσα από τις δικές του ικανότητες, προσδοκίες
και ενδιαφέροντα, µε τους δικούς του ρυθµούς, εργαζόµενος µόνος του ή οµαδικά µε
συστηµατικό τρόπο (UNECE, 2005). Η διδασκαλία εξατοµικεύεται και η µάθηση
επιτυγχάνεται µέσω Η/Υ, βιβλιογραφικής διερεύνησης στο διαδίκτυο και στις
βιβλιοθήκες αλλά και µέσω προσωπικών ενεργειών και εργασιών που αναλαµβάνει
να κάνει ο κάθε µαθητής στην οµάδα εργασίας που ανήκει. Σύµφωνα µε τον
εκπαιδευτικό Ε2, «Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράµµατος ΠΕ, οι µαθητές είχαν
την ευκαιρία να διδαχθούν και να χρησιµοποιήσουν τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έκαναν χρήση εργαλείων περιήγησης του διαδικτύου και
πολυµέσων καθώς συνέλεξαν πληροφορίες για τις εργασίες που τους ανατέθηκαν».
∆ιδακτικές Προσεγγίσεις: η εκπαιδευτική προσέγγιση των θεµάτων του
προγράµµατος έγινε µε διαθεµατικό, ολιστικό και διεπιστηµονικό τρόπο (Maingain A.
Dufour B., 2002), µε τη συνδροµή των εκπαιδευτικών του σχολείου, ειδικών
επιστηµόνων, της τοπικής δηµοτικής αρχής και κατοίκων των περιοχών µελέτης.
Στόχος ήταν να συνδυαστούν πόροι και υπηρεσίες από την ευρύτερη κοινότητα λόγω
των επικαλυπτόµενων σφαιρών επιρροής τους στην προσλαµβανόµενη γνώση των
µαθητών (µοντέλο Epstein στο Μυλωνάκου-Κεκέ Η., 2006). Η ΕΑΑ χαρακτηρίζεται
ως διεπιστηµονική και ολιστική (Σκούλλος Μ., 2007, Huckle J., 2006). Βασίζεται
στην αναζήτηση συσχετίσεων, πολλαπλών επιρροών και αµοιβαίων επιδράσεων
(Breiting S., Mayer M., Mogrnsen F., 2005) του εκπαιδευόµενου, των εκπαιδευτών
και του µαθησιακού περιβάλλοντος.
Εκπαιδευτικές Μέθοδοι: στο ΣΥΠ του προγράµµατος αναφέρεται η µέθοδος Project
(Frey, 2005). Τελικά όµως δε φαίνεται να ακολουθήθηκε ακριβώς αλλά
τροποποιήθηκε σηµαντικά, τόσο που ταιριάζει περισσότερο προς την Ανακαλυπτική
µέθοδο διδασκαλίας (Victor E. αnd Kellough R.D., 2003).
Το παιδί έχει χτίσει πρώιµες, καθηµερινές και αυθόρµητες έννοιες στη διάρκεια της
ζωής του µε τη βοήθεια, και πάντα σε σχέση, του κοινωνικού περιβάλλοντος, οι
οποίες αργότερα στρέφονται σε µία νέα, ιδιαίτερα γνωστική σχέση του µε τον κόσµο
(Vygotsky L.S.,1997, Vosniadou S., 2002). Σ΄ αυτή τη διεργασία, οι έννοιες
µετασχηµατίζονται και αλλάζουν δοµή (Posner et al., 1982). Ο Vygotsky θεωρεί πως
δεν υπάρχει γνώση χωρίς κοινωνική ζωή, ότι οι ανώτερες πνευµατικές λειτουργίες
προέρχονται από την κοινωνική ζωή και ότι, δεν αρκεί η αλληλεπίδραση µε το
φυσικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται και το κοινωνικό περιβάλλον στη διαδικασία της
µάθησης. Η µάθηση, σύµφωνα µε τα εποικοδοµητικά µοντέλα, είναι το αποτέλεσµα
των αλλαγών που συµβαίνουν στα νοητικά µας πλαίσια καθώς προσπαθούµε να
εξηγήσουµε τις εµπειρίες µας. Η Ανακαλυπτική µέθοδος διδασκαλίας εµπλέκει τους
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µαθητές σε έρευνες για να ικανοποιήσει την περιέργεια, η οποία ικανοποιείται όταν
τα άτοµα έχουν κατασκευάσει νοητικά µοντέλα που εξηγούν επαρκώς την εµπειρία
τους (Victor E. αnd Kellough R.D., 2003). Η δασκαλοκεντρική µορφή της
Ανακαλυπτικής µεθόδου µέσω Ανακάλυψης εφαρµόστηκε από τους εκπαιδευτικούς
της παιδαγωγικής οµάδας κατά τις επισκέψεις στα φυσικά οικοσυστήµατα και από
τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Καστοριάς. Σύµφωνα µε τον εκπαιδευτικό Ε3, «Οι
εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ καθοδήγησαν τους µαθητές στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα (µε
θέµα το ∆άσος) µε τα φύλλα εργασίας που τους έδωσαν να συµπληρώσουν». «Τα φύλλα
εργασίας βοήθησαν τους µαθητές να επικεντρώσουν σε σηµαντικά σηµεία, να
αντιληφθούν, ενώ προσπαθούσαν να τα συµπληρώσουν, όσο το δυνατόν περισσότερα
πράγµατα από το παραλίµνιο δάσος» (Εκπαιδευτικός Ε1). Στη µαθητοκεντρική µορφή
της Ανακαλυπτικής µεθόδου µέσω Αναζήτησης, οι µαθητές καθορίζουν τα θέµατα
που θα ασχοληθούν µε βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, περιπλανώνται
στα πεδία της γνώσης και µαθαίνουν από την εµπειρία.
Η διερεύνηση των διαστάσεων της ανάπτυξης, και η σύγκρισή τους µε αυτές της ΑΑ,
στις ατοµικές επιχειρήσεις αγροτουρισµού στην Κρήτη και στη Μακεδονία, µε την
Ανακαλυπτική µέθοδο διδασκαλίας, µέσω Αναζήτησης, εισήγαγε του µαθητές στην
επιστηµονική έρευνα. Ο εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε ότι «Οι µαθητές ανέλαβαν από
µόνοι τους πρωτοβουλία να έλθουν σε επαφή µε άτοµα και κοινωνικές οµάδες για να
ψάξουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αγροτοτουριστικής ανάπτυξης και της
διαχείρισης των φυσικών οικοσυστηµάτων στην Κρήτη και να τα συγκρίνουν µε τις
Πρέσπες και στην Καστοριά». Τους βοήθησε να διατυπώνουν ερωτήµατα, να
συγκεντρώνουν και να αναλύουν στοιχεία, να δίνουν τις προσωπικές τους εξηγήσεις
και απαντήσεις σε θέµατα που δεν ήταν δυνατόν να µελετηθούν µέσα στην τάξη.
«Μίλησαν µε ντόπιους για το πώς νιώθουν τη ζωή τους τόσο αποµακρυσµένοι, ζώντας
παραδοσιακά και περιµένοντας την ανάπτυξη, µε το δεδοµένο ότι, οι µαθητές του
προγράµµατος ζουν στο νοτιότερο τµήµα της Ελλάδας, µε πιο σύγχρονο τρόπο που
διατηρεί όµως πολλά και από τα παραδοσιακά στοιχεία» (Εκπαιδευτικός Ε2). Οι
µαθητές αντιµετώπισαν, από την ερευνητική σκοπιά, βιολογικές και κοινωνικές
διαδικασίες που µέχρι τώρα είχαν περάσει απαρατήρητες στο φυσικό και κοινωνικό
τους περιβάλλον. Επιδιώχτηκε ιδιαίτερα, οι νέες γνώσεις από τα διαφορετικά
οικοσυστήµατα, τα ιστορικά µνηµεία και την κοινωνική ζωή στην περιοχή της
Μακεδονίας να συγκριθούν µε τις προϋπάρχουσες από το Κρητικό περιβάλλον στο
οποίο είχαν, µέχρι τώρα, βρεθεί οι µαθητές για να ενσωµατωθούν και να
αξιοποιηθούν, αφού σύµφωνα µε το Novak J. D. (2002), η νέα γνώση συσχετίζεται
πάντα µε την προηγούµενη για να επέλθει η εννοιολογική αλλαγή.
Εκπαιδευτικές Τεχνικές: το παραδοσιακό µοντέλο της µεταφοράς γνώσεων που
ακολουθείται στις σχολικές αίθουσες έχει κριθεί αναποτελεσµατικό δεδοµένου ότι
αποδυναµώνει την κριτική σκέψη ενώ η εµπειρία αποτελεί τη βάση κάθε µάθησης, η
πράξη και η δράση αποτελούν το ουσιαστικό στοιχείο της µαθησιακής διαδικασίας
(Freire P., Shor I., 1987). «Πέρα από τις παραδοσιακές µεθόδους, πρέπει να
περιλαµβάνονται µεταξύ άλλων και συζητήσεις, εννοιολογική χαρτογράφηση,
φιλοσοφική αναζήτηση, διευκρίνιση αξιών, προσοµοιώσεις, σενάρια, χρήση µοντέλων,
παιχνίδια ρόλων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών,
έρευνες, µελέτη περιπτώσεων, επισκέψεις και µάθηση στο πεδίο, σχέδια εργασίας,
µελέτη καλών πραχτικών, αξιοποίηση εµπειριών από τον εργασιακό χώρο και επίλυση
προβλήµατος» (UNECE, 2005). Η ΠΕ όµως στο σχολείο, σύµφωνα µε έρευνα της
Μπατσή Θ. (2006) φαίνεται να υλοποιείται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τις
παραδοσιακές µεθόδους (συζήτηση, εικαστικά, διάλεξη) και τεχνικές που προωθούν
κυρίως τη µονόδροµη µεταβίβαση γνώσεων. Σε µια έρευνα για τις εκπαιδευτικές
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τεχνικές που χρησιµοποιούνται στην ΠΕ, της Καταραχιά Σ. (2007), προέκυψε ότι οι
εκπαιδευτικοί χρησιµοποιούν, κατά φθίνουσα σειρά, οµάδες εργασίας, συζήτηση,
διάλογο, ερωτήσεις-απαντήσεις, ανάθεση εργασιών, ερωτηµατολόγια, εργαστήρια και
Η/Υ, ενώ πολύ λίγοι αναφέρουν την παραδοσιακή τεχνική της εισήγησης και
διάλεξης, όπως επίσης και τις τεχνικές της µελέτης περίπτωσης, της προσοµοίωσης
και του παιχνιδιού ρόλων. Στο µελετούµενο πρόγραµµα εφαρµόστηκαν αρκετές
καινοτόµες τεχνικές. «Μόνο ο Γκάρεθ Όουενς ανέπτυξε µε εισήγηση τις ιδέες του για
τη γραµµική Α, τα σύµβολα του µινωικού πολιτισµού και τη δενδρολατρεία των
αρχαίων Ελλήνων» (Εκπαιδευτικός Ε1) και «Το εκπαιδευτικό πακέτο (µουσειοσκευή)
του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή µε θέµα Τα Ελληνικά ∆άση παρουσιάστηκε
από τους εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής οµάδας σε ειδική προβολή DVD και
κατατόπισε τους µαθητές σχετικά µε τα ελληνικά είδη των δένδρων και το ρόλο τους
στη ζωή µας, µαζί µε ιστορική αναδροµή» (Εκπαιδευτικός Ε3).
Στον περίπατο στις όχθες της λίµνης της Καστοριάς, στο παραλίµνιο δάσος, οι
µαθητές κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά φύλλα εργασίας που τους είχε
προµηθεύσει το ΚΠΕ Καστοριάς για τη µελέτη της Βιοποικιλότητας του
οικοσυστήµατος. Σχεδίασαν πιθανά τροφικά δίκτυα και προσπάθησαν να εξηγήσουν
τις τιµές των φυσικοχηµικών παραµέτρων του νερού της λίµνης, που µέτρησαν, και
να τις συσχετίσουν µε γεωλογικούς παράγοντες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Κατέγραψαν σε πίνακα τις αξίες του λιµναίου οικοσυστήµατος, τις απειλές που
δέχεται τελευταία και τους τρόπους προστασίας του. Συνέδεσαν την αέρια
ατµοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του θερµοηλεκτρικού εργοστασίου της ∆ΕΗ
στην Πτολεµαΐδα και της υποβάθµισης της ποιότητας ζωής των κατοίκων της, όπως
αυτό έγινε έντονα αντιληπτή κατά τη διέλευση της Περιβαλλοντικής Οµάδας από την
περιοχή. «Βασισµένοι στον τρόπο προσέγγισης των οικοσυστηµάτων που υπέδειξαν οι
ειδικοί του ΚΠΕ Καστοριάς, όταν οι µαθητές επέστρεψαν στην Κρήτη, οργάνωσαν τις
παρατηρήσεις που είχαν κάνει στο δάσος του Επανωσήφη και στο φαράγγι του
Αστριτσίου, τα οποία είχαν προηγουµένως επισκεφτεί, και διατύπωσαν προτάσεις
προστασίας και διαχείρισής τους τις οποίες απηύθυναν προς τους υπεύθυνους φορείς»
(Εκπαιδευτικός Ε1).
Σε ότι αφορά την εργαστηριακή διδασκαλία, στα εργαστήρια του ΚΠΕ Καστοριάς, οι
µαθητές παρατήρησαν στα στερεοσκόπια βενθικούς και φυτοπλαγκτονικούς
οργανισµούς που οι εκπαιδευτικοί του κέντρου συνέλεξαν µε ειδικές δειγµατοληψίες
για τις ανάγκες του προγράµµατος. Χρησιµοποίησαν κλείδες προσδιορισµού ειδών
και έτσι αντιλήφθηκαν τη βιοποικιλότητα και στον µη ορατό µε το µάτι µας κόσµο
και εξασκήθηκαν στη συστηµατική κατάταξη µε βάση συγκεκριµένα κριτήρια.
Στις περιοχές ξενάγησης, αναπτύχθηκαν συζητήσεις µε τους ξεναγούς σε θέµατα
σχετικά µε την ιστορία, την αρχιτεκτονική και τις συνήθειες των ντόπιων. Οι
εκπαιδευτικοί συνέδεαν τη νέα γνώση µε αναφορές στην ύλη µαθηµάτων
προηγούµενων τάξεων και τους προετοίµαζαν για όσα θα διδαχθούν στα µαθήµατα
της επόµενης τάξης. «Αναπτύχθηκαν συζητήσεις µε τους γεροντότερους από χωριά της
Φλώρινας, στους δρόµους ή στα καφενεία όπου τους συναντούσαν, σχετικά µε τη χρήση
των δασικών εκτάσεων, στο παρελθόν, στις µέρες µας και στο µέλλον. Έτσι άρχισε µια
διαγενεακή επικοινωνία η οποία ενθουσίασε ιδιαίτερα τους µαθητές και την
επιζητούσαν όλο και περισσότερο» (Εκπαιδευτικός Ε1). «Οι συζητήσεις µαθητών και
εκπαιδευτικών του προγράµµατος βοήθησαν σηµαντικά στο να αναλυθεί κάθε ενότητα,
να επαναδιατυπωθούν στόχοι και να σχεδιαστούν τα επόµενα βήµατα µε βάση τα µέχρι
τότε δεδοµένα» (Εκπαιδευτικός Ε2).
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Από τα έγγραφα του αρχειακού υλικού προκύπτει ότι µαθητές πήραν συνεντεύξεις
από γεροντότερους των χωριών τους σχετικά µε τη χρήση του δάσους του
Επανωσήφη, τις απειλές που δέχεται και τα µέτρα που νοµίζουν ότι θα πρέπει να
ληφθούν για να προστατευθεί. Ο ∆ήµαρχος της περιοχής προσκλήθηκε στο σχολείο
και έδωσε συνέντευξη σε όλους τους µαθητές της Περιβαλλοντικής Οµάδας, οι οποίοι
του απηύθυναν ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική που εφαρµόζει και τις
παρεµβάσεις που σκέφτεται να κάνει στο δάσος του Επανωσήφη, στα φαράγγια της
περιοχής και στο φράγµα που ετοιµάζεται. Για τα ίδια θέµατα ρωτήθηκε και η
δασοπόνος του ∆ήµου σε επίσκεψη µιας οµάδας µαθητών στο γραφείο της.
Συνέντευξη πήραν και από τον Ηγούµενο της µονής Επανωσήφη για την ιστορία της
µονής και του µοναδικού, οµώνυµου, δάσους της περιοχής που είναι ιδιοκτησία της
µονής. Συνεντεύξεις πήρε οµάδα µαθητών και από δύο επαγγελµατίες που
ασχολούνται µε τον αγροτουρισµό σε χωριό της περιοχής του σχολείου και στις
Πρέσπες για θέµατα που σχετίζονται µε τα κτίρια, τα φαγητά, τις συνθήκες της
δουλειάς, τα προβλήµατα που έχουν και πως τα αντιµετωπίζουν, την υποστήριξη που
δέχονται και επιθυµούν να λάβουν από την πολιτεία.
Στις αρχικές συναντήσεις, για την ανάλυση του θέµατος και την επιλογή των
δραστηριοτήτων, ακολουθήθηκε η διαδικασία του καταιγισµού των ιδεών. «Οι
µαθητές αφού άκουσαν CD µε ήχους της φύσης, έγραψαν όσες σκέψεις τους ερχόταν
στο µυαλό πάνω σε χαρτόνι που ήταν τοποθετηµένο στο πάτωµα και είχε µόνο τον τίτλο
του θέµατος του προγράµµατος. Οι προτάσεις αυτές, αφού υποστηρίχτηκαν µε
επιχειρήµατα από όσους τις διατύπωσαν, ψηφίστηκαν στη συνέχεια και αποτέλεσαν τα
αντικείµενα ανάπτυξης του προγράµµατος» (Εκπαιδευτικός Ε1). Με ιδεοθύελλα έγινε
και η αξιολόγηση στο τέλος της εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Μακεδονία.
Το debate βοηθά στη γνωστική σύγκρουση λόγω των πολλαπλών εκπροσωπήσεων
ιδεών που συµβαίνουν κατά την ανάπτυξή του (Posner J. κά., 1982). Οι µαθητές
χωρίστηκαν σε δυο οµάδες στο αγροτουριστικό κατάλυµα και υποδύθηκαν ρόλους.
«Οι µισοί ήταν επιχειρηµατίες που ήθελαν ανάπτυξη της περιοχής και οι άλλοι µισοί
ήταν οι ντόπιοι που προτιµούσαν να ζουν όπως µέχρι τώρα. Υποστήριξαν σθεναρά τις
απόψεις τους, και το περίεργο χωρίς να φτάσουν σε καβγά. Πάντως πολλά
επιχειρήµατα αναπτύχθηκαν» (Εκπαιδευτικός Ε1). Στήθηκε «Ένα υποτυπώδες
θεατρικό παιχνίδι, άσκηση θα µπορούσαµε να πούµε, για να γνωριστούν τα άτοµα της
οµάδας, εκπαιδευτικοί και µαθητές µεταξύ τους, για να δέσει η οµάδα στο πλοίο»
(Εκπαιδευτικός Ε2)
Εκπαιδευτικές ∆ραστηριότητες: η αποτελεσµατικότητα των εκπαιδευτικών
προγραµµάτων, στα οποία συµµετέχει ένα άτοµο, κρίνεται από το γεγονός ότι το
µεγαλύτερο µέρος απ' αυτά που µαθαίνει δεν προέρχονται από το σχολείο, αλλά από
την ελεύθερη συµµετοχή του σε δραστηριότητες που έχουν σχέση µ' ένα
αποκαλυπτικό περιεχόµενο και οι οποίες βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα και στις
εµπειρίες του (Rogers Α, 1998). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράµµατος
αναπτύχθηκαν εντός και εκτός σχολείου. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο
σχολείο υποστήριξαν τις δραστηριότητες στο πεδίο, στην κοινωνία. Στη σχολική
βιβλιοθήκη έγινε διερεύνηση της βιβλιογραφίας και στοιχείων σχετικών µε τα θέµατα
του προγράµµατος και τις περιοχές επίσκεψης. Στην αίθουσα Η/Υ αναζητήθηκαν
στοιχεία στο διαδίκτυο για τους Εθνικούς ∆ρυµούς και τα ∆ίκτυα ΠΕ. Η παρουσίαση
των αποτελεσµάτων του προγράµµατος προς τη σχολική κοινότητα, την τοπική
δηµοτική αρχή, τους γονείς και την τοπική κοινωνία έγινε σε ειδική ηµερίδα, στο
τέλος της σχολικής χρονιάς. «Οι µαθητές προετοίµασαν τις θεµατικές ενότητες της
παρουσίασης µε χρήση ΤΠΕ, τα κείµενα, τις φωτογραφίες και τα βίντεο, και σε µορφή
στρογγυλής τράπεζας, τα παρουσίασαν στο κοινό» (Εκπαιδευτικός Ε3). «Σε πολλές
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περιπτώσεις έδωσαν εξηγήσεις και ανέπτυξαν συζήτηση απαντώντας σε ερωτήσεις που
τους τέθηκαν ή βάζοντας οι ίδιοι θέµατα για συζήτηση». (Εκπαιδευτικός Ε2). Η
παρουσίαση φώτισε περιοχές του προγράµµατος που αφορούσαν στο σχεδιασµό, τη
δόµηση και τη µεθοδολογία υλοποίησης του προγράµµατος, µε ιδιαίτερη έµφαση στις
εµπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μακεδονία.
Στο πεδίο έλαβαν χώρα επισκέψεις, περίπατοι, περιηγήσεις, βόλτες στα φυσικά
οικοσυστήµατα της Κρήτης, της Θεσσαλίας και της ∆υτικής Μακεδονίας στους
νοµούς Φλώρινας και Καστοριάς. Επιχειρήθηκε µια διαγενεακή συνεύρεση και
επικοινωνία µε µεγαλύτερους και ειδικούς για την αναζήτηση βιώσιµων
παραδοσιακών πραχτικών ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο
περίπατος στο δάσος του Επανωσήφη έγινε µε τη συνοδεία των εκπαιδευτικών της
Παιδαγωγικής Οµάδας του προγράµµατος και τον Ηγούµενο της οµώνυµης µονής.
Καταγράφηκε η φυσική κατάσταση του δάσους, συζητήθηκαν θέµατα διαχείρισης και
προστασίας του και διατυπώθηκαν προτάσεις στο ∆ήµαρχο, στη ∆ασοπόνο του
∆ήµου και στον Ηγούµενο της µονής για την πυρασφάλεια, τη βόσκηση και την
καταπάτηση εκτάσεών του (ΕΠ). Η Περιβαλλοντική Οµάδα ανέλαβε την κατ΄ οίκον
ενηµέρωση των δηµοτών για την ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων και
απορριµµάτων, συµµετέχοντας στην καµπάνια του ∆ήµου Ν. Καζαντζάκη για την
ανακύκλωση. «Με την εµπειρία από τη συµµετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
και το νεανικό τους ενθουσιασµό ενθαρρύνουν ντόπιους και αλλοδαπούς στην πολιτική
της ανακύκλωσης του ∆ήµου» (Εκπαιδευτικός Ε1).
Αξιολόγηση: συστηµατική αξιολόγηση δε σχεδιάστηκε να γίνει και δεν έγινε στο
πρόγραµµα, όπως προκύπτει από την ανάλυση του αρχειακού υλικού. «Σε όλη τη
διάρκεια του προγράµµατος έγιναν συζητήσεις αξιολόγησης µε σχόλια και
τροποποιήσεις όταν χρειαζόταν… Λέγαµε τι µας άρεσε και τι δε µας άρεσε, τι έπρεπε να
γίνει, έτσι την αντιλαµβανόµαστε εµείς την αξιολόγηση» (Εκπαιδευτικός Ε1). «Στο
τέλος της χρονιάς, σχηµατίστηκαν δύο οµάδες που δούλεψαν µαζί µε τους καθηγητές
για να συνθέσουν τα προϊόντα και τα αποτελέσµατά του και να προετοιµάσουν την
παρουσίασή του στη σχολική και τοπική κοινότητα. Εκεί έγινε µια καλή αξιολόγηση του
προγράµµατος» (Εκπαιδευτικός Ε2). Στο ταξίδι της επιστροφής από την εκπαιδευτική
επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα, οι µαθητές εξέφρασαν όσα βίωσαν και τους
ενθουσίασαν, για όσα διαφορετικά είδαν και έζησαν για πρώτη φορά. Ενδεικτικά
παραθέτεται το απόσπασµα «Ήταν ταξίδι όνειρο µε οδηγό τη φύση που ο θεός
ψηµιθευτά έχει δηµιουργήσει». Έκαναν αξιολόγηση µε χρήση poster, από όπου
αποµονώθηκαν τα παρακάτω αποσπάσµατα «Όταν ο άνθρωπος σέβεται τους
συγκατοίκους του (τα ζώα και τα φυτά) στο σπίτι µας στη Γη τότε θα σεβαστεί και θα
ζει αρµονικά και µε τους συνανθρώπους του», «Ξεκίνα από σήµερα, µη χάνεις τώρα
χρόνο, το κάθε δευτερόλεπτο µετράει για αιώνιο… Προστάτεψε τα δάση µας».
Σύνδεση µε το Αναλυτικό Πρόγραµµα Σπουδών: θέµατα από όλα σχεδόν τα
µαθήµατα που διδάσκονται στα Λύκεια σχετίζονται λίγο ως πολύ µε τα αντικείµενα
του προγράµµατος. Η περαιτέρω εστίαση σε ορισµένα µαθήµατα, όπως της Ιστορίας,
της Βιολογίας και της Πληροφορικής, ενισχύθηκε από τις αντίστοιχες ειδικότητες των
εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής Οµάδας. Το ίδιο το θέµα του προγράµµατος
σχετίζεται άµεσα µε τα µαθήµατα της Οικονοµίας και της Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
των Επιχειρήσεων. Επιδιώχτηκε η σύγκριση της ιστορικής εξέλιξης των
αποµακρυσµένων µεταξύ τους περιοχών, της Μακεδονίας και της Κρήτης µέσα από
τα µνηµεία της κάθε περιοχής (ΣΥΠ). Ελληνιστικά µνηµεία στον Άγιο Αχίλλειο,
Βυζαντινά µοναστήρια στα Μετέωρα και στη Σπηλιώτισσα, παραδοσιακά αρχοντικά
της Καστοριάς του 18ου και 19ου αιώνα έφεραν την ιστορική γραµµή µέχρι τους
σύγχρονους αγροτικούς και αστικούς οικισµούς της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και
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της Κρήτης (ΕΠ). Μεγάλο µέρος των θεµάτων του προγράµµατος άπτονται της
σχολικής ύλης της Βιολογίας. Οι εκπαιδευτικοί του προγράµµατος προσπαθούσαν, σε
κάθε διδακτική συνεύρεση, να διερευνούν τις εναλλακτικές ιδέες των µαθητών, όπως
η Driver R. κά (2000) έχουν καταγράψει, σε ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα
οικοσυστήµατα, τη ροή ενέργειας και τις σχέσεις ανάµεσα στους οργανισµούς τους.
Επέµεναν σ΄ αυτά και επιδίωκαν να τα συζητούν και να τα αναλύουν όσο το δυνατόν
περισσότερο, ώστε να συµβάλλουν στην αναθεώρηση λανθασµένων αντιλήψεων και
στη συµπλήρωση µαθησιακών κενών. Οι µαθητές, γνωρίζοντας καλά, λόγω της
κρητικής τους καταγωγής, τη χρήση του δεκαπεντασύλλαβου στην ποίηση και στη
µουσική της κρητικής µαντινάδας, συνέταξαν σε µακροσκελές ποίηµα, σε
δεκαπεντασύλλαβο, την εµπειρία τους από την εκπαιδευτική επίσκεψη στη
Μακεδονία. Ο Αγροτουρισµός ως µορφή ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ήταν
κεντρικό ζήτηµα του προγράµµατος. Οι ξενώνες, το παραδοσιακό φαγητό, τα
καταλύµατα στο Χουδέτσι και στον Άγιο Γερµανό, τα προγράµµατα προστασίας της
καφέ αρκούδας και του λύκου στον Αρκτούρο αποτελούν ενδιαφέρουσες προτάσεις
διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος και των παραδοσιακών οικισµών που
µπήκαν στο µικροσκόπιο των µικρών ερευνητών, µελλοντικών ίσως επιχειρηµατιών,
εµπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στα µαθήµατα της Οικονοµίας και της Οργάνωσης
και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων. Οι ασχολίες των κατοίκων, η ντόπια οικονοµία, οι
παραδοσιακές καλλιέργειες, η αλιεία µε πατροπαράδοτα µέσα στις Πρέσπες και στην
Καστοριά, η κτηνοτροφία έδωσαν εξαιρετικό υλικό για συγκρίσεις και σχόλια. Στα
πλαίσια του µαθήµατος της πληροφορικής, οι µαθητές επεξεργάστηκαν κείµενα,
λογιστικά φύλλα, βίντεο και ήχο, παράγοντας εξειδικευµένο ψηφιακό υλικό για τις
ανάγκες του προγράµµατος. «Συµµετείχαν (οι µαθητές) στην ηλεκτρονική επικοινωνία
µέσω email της ΠΟ µε εξωτερικούς συνεργάτες του προγράµµατος» (Εκπαιδευτικός
Ε2). Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, στα πλαίσια του προγράµµατος,
στόχευαν στη συνειδητοποίηση του ρόλου του ανθρώπου στην ανατροπή και
διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, στην προώθηση των ηθικών αξίών της
αλληλεγγύης, του εθελοντισµού, της προστασίας των δικαιωµάτων των ζώων και του
ανθρώπου, στη σύνδεση της ΑΑ µε την ποιότητα της ζωής ενεργών, περιβαλλοντικά
εγγράµµατων πολιτών που χρειάζεται η Κρήτη, η Ελλάδα, όλη η Γη. Οι µαθητές,
µέσω του προγράµµατος, γνώρισαν από κοντά τη σύνθεση βιοκοινωνιών διαφόρων
οικοσυστηµάτων, τρόπους διαχείρισης και προστασίας τους και συνειδητοποίησαν τις
αξίες των φυσικών οικοσυστηµάτων και της φροντίδας τους, αυτές της οικολογικής
βιωσιµότητας, της οµορφιάς, της υπευθυνότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της
αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας όπως αυτές προωθούνται µέσω της ΕΑΑ
(Φλογαΐτη, 2006).
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