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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Στο πλαίσιο αυτού του Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΠΕ) έγινε 

προσέγγιση της έννοιας της βιοποικιλότητας, σε 30 µαθητές ηλικίας 15 ετών, µέσα από τη 

φιλοσοφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η διδακτική προσέγγιση 

πραγµατοποιήθηκε µε τη µέθοδο project. Το project υλοποιήθηκε εθελοντικά εκτός 

ωρολογίου προγράµµατος, σε παραθαλάσσιο χωριό (3500 κατοίκων) της νήσου Ρόδου, 

κατά το σχολικό έτος 2005-2006. Το πρόγραµµα είχε ως σκοπό την ανάδειξη της αξίας 

της βιοποικιλότητας. Επίσης πεποίθηση ήταν να αποκτήσουν την ικανότητα οι µαθητές, 

να επιλύουν µε ενεργό δράση και συµµετοχή, περιβαλλοντικά ζητήµατα. Η επιλογή του 

θέµατος αιτιολογήθηκε από το γεγονός ότι η βιοποικιλότητα τα τελευταία χρόνια 

βρίσκεται σε κρίση. Στόχος του προγράµµατος ήταν η διάχυση της περιβαλλοντικής 

πληροφορίας και η δηµιουργία αυριανών περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών. Η 

αξιολόγηση του ΠΠΕ έδωσε αρκετά αισιόδοξα αποτελέσµατα. 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: βιοποικιλότητα, απειλούµενα είδη, κοινωνία, αειφόρος  ανάπτυξη 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
       Στη σηµερινή εποχή ο άνθρωπος δείχνει απληστία και ανευθυνότητα, γι’ αυτό και 

είναι υπαίτιος για τις καταστροφές του περιβάλλοντος. ∆υστυχώς η µείωση της 

βιοποικιλότητας αναγνωρίζεται σήµερα ως ένα µεγάλο περιβαλλοντικό - πολιτικό - 

οικονοµικό ζήτηµα. Είναι σαφές ότι η διατήρηση της βιοποικιλότητας επεκτείνεται 

πέρα από την απλή προστασία των διαφορετικών µορφών ζωής ή ειδών (Κουτσούµπας, 

2005). Τα αίτια των δραµατικών ρυθµών µείωσης είναι η καταστροφή και ο 

κατακερµατισµός των βιοκατοικιών, η εισαγωγή ξενικών ειδών, η ρύπανση και η 

υπερεκµετάλλευση, οι κλιµατικές αλλαγές (Μελιάδου, 2000).  
 

     Η διατήρηση και η προστασία της βιοποικιλότητας πρέπει να αποτελέσει µία από τις 

βασικές µας φροντίδες. Η βιοποικιλότητα διαµορφώνει τη ζωή µας σε καθηµερινή 

βάση και αποτελεί αναντικατάστατο, ζωτικό πόρο για τον καθένα µας, τις οικογένειες, 

τις κοινωνίες και τα έθνη στο παρόν και στο µέλλον (ΚΠΕ Καστοριάς, 2005). Η 

βιοποικιλότητα αποτελεί τον απαραίτητο πόρο όχι µόνο για την επιβίωση του είδους 

µας αλλά και για την πνευµατική του εξέλιξη και την πολιτισµική ανάπτυξη. Στην 

κατεύθυνση αυτή σκόπιµη είναι η ουσιαστική ενηµέρωση των πολιτών (αρχίζοντας από 

τους µαθητές)  για τα άµεσα και έµµεσα οφέλη αυτού του βιολογικού πόρου και τους 

πιθανούς τρόπους αξιοποίησης του στο µέλλον. Σκόπιµη είναι ακόµη η αναφορά σε 

ζητήµατα υπευθυνότητας και ηθικής διότι η βιωσιµότητα του πλανήτη µας και η 

προστασία του φυσικού του πλούτου αποτελεί ηθική υποχρέωση απέναντι στις 

µελλοντικές γενιές (UNCED, 1992). 

 



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

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
     Η ζωή εµφανίζεται επάνω στη Γη µε µια σχεδόν ατελείωτη ποικιλία µορφών. Ο 

αριθµός ειδών πάνω στον πλανήτη, υπολογίζεται τουλάχιστον στα 10 εκ. είδη. 

Ορισµένοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι θα µπορούσε να ανέλθει στα 30 εκ., ακόµα 

και στα 100 εκ. (Wilson, 1992). Είναι εµφανές ότι ο κανόνας στη ζωή δεν είναι η 

οµοιοµορφία αλλά η ποικιλία και η διαφορετικότητα. Αυτό οφείλεται σύµφωνα µε την 

επιστήµη της Βιολογίας, στις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά διαφόρων µακροµορίων 

όπως είναι το DNA και οι πρωτεϊνες.  

     Ο όρος «βιολογική ποικιλότητα» προτάθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’80 και 

αποδίδεται στον Αµερικανό βιολόγο Τ.Ε.Lovejoy» (Κόκκορης, κ.α., 2005). O ορατός 

κίνδυνος της µείωσης της βιοποικιλότητας σε παγκόσµιο επίπεδο, οδήγησε στη 

διακήρυξη της ∆ιάσκεψης του Ρίο το 1992 και στην έκδοση της Oδηγίας 92/43. Σκοπός 

της έκδοσης της Oδηγίας αυτής είναι τόσο η διατήρηση της βιοποικιλότητας στα 

κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέσω της προστασίας ορισµένων φυσικών τύπων 

οικοτόπων (habitats) κοινοτικού ενδιαφέροντος, όσο και ορισµένων ειδών φυτών και 

ζώων, επίσης κοινοτικού ενδιαφέροντος. Βασικό µέσο για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού αποτελεί η δηµιουργία ενός δικτύου προστατευµένων περιοχών γνωστού ως 

"ΦΥΣΗ  2000"  (Natura 2000). Στη Συνθήκη των Ηνωµένων Εθνών για τη 

Βιοποικιλότητα, υπέγραψαν τον ορισµό της περισσότερα από 150 κράτη στις 5 Ιουνίου 

του 1992. Η έννοια της βιοποικιλότητας περιγράφτηκε ως η ποικιλοµορφία όλων των 

ζωντανών οργανισµών που συναντώνται σε όλους τους τύπους οικοσυστηµάτων, 

χερσαίων και υδάτινων, αλλά και των κοινωνιών µέρος των οποίων αποτελούν ή 

συνθέτουν οι οργανισµοί αυτοί (UNCED, 1992˙ EWGRB, 1998). 

      Ο Κόκκορης, κ.α (2005) αναφέρει τρία επίπεδα βιοποικιλότητας: της "γενετικής 

ποικιλότητας"(ποικιλία των µορφών και των ιδιοτήτων που διαθέτουν οι οργανισµοί), 

"της ποικιλότητας ειδών", και "της οικολογικής ποικιλότητας" (ποικιλότητα 

βιοκοινοτήτων και τοπίων). Ένα τέταρτο επίπεδο αφορά την ανθρώπινη ‘‘πολιτιστική 

ποικιλότητα’’ η οποία εκδηλώνεται, µεταξύ άλλων, µε την ποικιλία στις γλώσσες, στις 

θρησκευτικές αντιλήψεις, στις πρακτικές διαχείρισης της γης, στην τέχνη, στη µουσική, 

στην κοινωνική οργάνωση και στις διατροφικές συνήθειες (ΚΠΕ Καστοριάς, 2005). 

Επίσης η Μελιάδου (2000) τονίζει ότι η βιοποικιλότητα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα 

είδος παγκόσµιας κληρονοµιάς, όπου µπορούν να επωφεληθούν, διατηρώντας την, όλοι 

οι λαοί του πλανήτη. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κόνσολας (2002:136) «…τα έθιµα, η 

γλώσσα, τα παραµύθια, οι παροιµίες , η ένδυση, οι χοροί, δοµούν την ταυτότητα του 

λαού..». Στην οικονοµία, η βιοποικιλότητα, αποτελεί τον απαραίτητο πόρο όχι µόνο για 

λόγους επιβίωσης αλλά και για την πνευµατική εξέλιξη και πολιτισµική ανάπτυξη της 

κοινωνίας. Αξίζει να αναφέρουµε την άποψη του Καθηγητή του Πανεπιστηµίου του 

Β.Τέξας στην Περιβαλλοντική Φιλοσοφία Max Oelschlaeger, ο οποίος αναφέρει ότι: 

«θα µπορούσαν οι πολύ φτωχές χώρες που έχουν τεράστια εξωτερικά χρέη και 

σηµαντική βιοποικιλότητα, να ζητήσουν τη διαγραφή των χρεών, µε αντάλλαγµα το 

οικονοµικό όφελος, το οποίο θα προκύψει να χρησιµοποιηθεί για την προστασία του 

βιοπεριβάλλοντος» (Oelschlaeger, 2005). 

     Υπάρχουν λίγες έρευνες για τη µείωση της βιοποικιλότητας. Για παράδειγµα 

µελετήθηκαν στάσεις για την πεταλούδα της Ρόδου, µέσα από ανάλυση περιεχοµένου 

του βιβλίου επισκεπτών (Γεωργιάδης, κ.α., 2004).  Υπάρχει έρευνα της Βασιλοπούλου 

(1998) σχετικά µε τις αντιλήψεις 184 µαθητών Γ΄ Γυµνασίου σχολείων της Αθήνας, 

όσον αφορά τη βιοποικιλότητα. Οι Stamou & Paraskevopoulos, (2004) αναφέρουν ότι 



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

εφαρµόζοντας Ανάλυση Περιεχοµένου, στα βιβλία των επισκεπτών που διατηρούνται 

σε πολλά οικοτουριστικά κέντρα (της προστατευόµενης περιοχής του δάσους της  

∆αδιάς) διαπιστώνεται η διάθεση των επισκεπτών στα ζητήµατα προστασίας του 

δάσους. Η έρευνα έδειξε ότι οι επισκέπτες της ∆αδιάς έχουν περιορισµένη γνώση και 

ενδιαφέρον για το ζήτηµα της προστασίας του φυσικού πόρου της ∆αδιάς, αναφέροντας 

στα κείµενά τους ότι δεν αποτελεί δικό τους καθήκον η προστασία του δάσους 

αφήνοντας ασαφές ποιος είναι ο θεσµικός δράστης για τη προστασία του. (Στάµου, 

Παρασκευόπουλος, 2005:126). Μία αξιόλογη επίσης έρευνα έγινε µε µορφή 

ερωτηµατολογίου για τη διερεύνηση των συναισθηµάτων και πεποιθήσεων των 

κατοίκων της Σάµου απέναντι στη µείωση των ατόµων του τσακαλιού της περιοχής 

τους (Λιαράκου, 2005:137).  
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   

Μεθοδολογική προσέγγιση 
     Η φιλοσοφία σχεδιασµού και ανάπτυξης του ΠΠΕ και η προβληµατική της 

µεθοδολογικής προσέγγισης στηρίχθηκαν στο ∆ιαθεµατικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών 

για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και στο µοντέλο των Hungerford, Peyton & 

Wilke, (1980), το οποίο συγκροτείται από τέσσερα επίπεδα γενικών στόχων (επίπεδο 

της οικολογικής θεµελίωσης, επίπεδο της εννοιολογικής συνειδητοποίησης, επίπεδο 

έρευνας και αξιολόγησης και επίπεδο ικανότητας επιλογής των ζητηµάτων). Το 

περιβαλλοντικό θέµα προσεγγίστηκε µε τη µέθοδο project διότι προσφέρει γνώσεις, 

δεξιότητες και καλλιεργεί αξίες, δίνεται η δυνατότητα στο µαθητή να αναπτύξει 

δηµιουργική σκέψη, να επικοινωνήσει, να βρεθεί σε ηθικά διλήµµατα και να πάρει 

αποφάσεις και ευθύνες για τον εαυτό του και τους συνανθρώπους του (Χατζηγεωργίου, 

2004). Επίσης, η µέθοδος project δίνει στους εκπαιδευόµενους να δράσουν ελεύθερα, 

ενώ ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι σχεδόν ισότιµος µε των υπόλοιπων 

συµµετεχόντων (Τσαµπούκου - Σκαναβή, 2004).  
 

     Ένα περιβαλλοντικό πρόγραµµα στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 

της Αειφορίας, δεν µπορεί  παρά να είναι διαθεµατικό και ολιστικό. Στο σχεδιασµό 

περιελήφθησαν µεταξύ άλλων, η χρονική διάρκεια του προγράµµατος, οι θεµατικές 

ενότητες, οι επιµέρους στόχοι, το αντικείµενο µελέτης της κάθε οµάδας, οι πηγές 

πληροφόρησης, οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσουν, οι ειδικοί µε τους οποίους θα 

επικοινωνήσουν κλπ. (Ballantyne & Packer, 2005).  
 

Eκπαιδευτικά εργαλεία 

     Τα εκπαιδευτικά εργαλεία που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του ΠΠΕ ήταν: 

Video, χρήση εφηµερίδων και διαδικτύου - καταιγισµός ιδεών, το βιβλίο του 

Ποταµιανού Θ.: «Εδώ Βυθός», χαρτογράφηση εννοιών, χρήση εργαστηριακού 

εξοπλισµού - πείραµα, τεστ παρατηρητικότητας - µελέτη πεδίου, ιστορίες - φύλλα 

εργασίας, ηθικό δίληµµα - αντιπαράθεση, παιχνίδι ρόλων, συνεντεύξεις µε ειδικούς, 

δηµοσίευση σε τύπο, κολλάζ, σταυρόλεξο, εκπαιδευτικές επισκέψεις (επίσκεψη στο 

Ενυδρείο Ρόδου, στο ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου και ΚΠΕ Καστοριάς…), ερωτήσεις 

πολλαπλής επιλογής, συµπλήρωσης κενών, αντιστοίχησης, Σ-Λ. 
 

Επιλογή θέµατος 

     Το βασικότερο κριτήριο επιλογής του συγκεκριµένου θέµατος υπήρξε το µεγάλο 

ενδιαφέρον των µαθητών οι οποίοι είχαν επηρεαστεί και ευαισθητοποιηθεί µε τους 

κινδύνους που απειλούν πολλά είδη της πανίδας και της χλωρίδας σε παγκόσµιο 

επίπεδο καθώς και σε τοπικό (απειλούµενα είδη στη νήσο Ρόδο: γκιζάνι, πλατόνι 

(ελάφι Dama-Dama της Ρόδου), πεταλούδα Panaxia Quadripunctaria στη κοιλάδα 
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Πεταλούδων, µικρόσωµα άλογα Αρχαγγέλου, το ψαράκι γκιζάνι, Υγράµβαρη - Ζυδιά 

κ.ά). Στη  Ρόδο η ραγδαία τουριστική ανάπτυξη, οι πολλές πυρκαγιές, η ελεύθερη 

βόσκηση των αιγοπροβάτων, το παράνοµο κυνήγι και ψάρεµα, καθιστούν ορατό τον 

κίνδυνο εξαφάνισης πολλών ειδών και αλλοίωσης της σύνθεσης και υποβάθµισης 

πολλών οικοσυστηµάτων, µε αποτέλεσµα τη µείωση της βιοποικιλότητας.  
 

Στόχοι project 
 

          ∆ιδακτικοί στόχοι: 

1. Να επιχειρηµατολογεί ο µαθητής, για την αξία της βιοποικιλότητας και να 

αναγνωρίζει τη σχέση του τρόπου ζωής του ανθρώπου µε την ποιότητα του 

περιβάλλοντος.  

       Γνωστικοί  στόχοι: 

 2.  Να αναγνωρίζει τη σηµασία της βιοποικιλότητας, έννοιες όπως: απειλούµενα 

είδη, ενδιαίτηµα, αειφορία, τροφική αλυσίδα, ροή ενέργειας, να προσδιορίζει 

φυσικές παραµέτρους (θερµοκρασία), χηµικές παραµέτρους (µέτρηση pH), 

βιολογικές παραµέτρους (παρατήρηση χερσαίων και υδάτινων ειδών), να 

συσχετίζει τις λειτουργίες της τεχνολογίας µε τις λειτουργίες του περιβάλλοντος, 

να αξιολογεί τα οικολογικά και ανθρωποκεντρικά κριτήρια που αιτιολογούν την 

ίδρυση προστατευόµενων περιοχών, να κατανοεί την έννοια της βιοποικιλότητας 

και την άµεση σηµασία της τόσο για τον άνθρωπο, όσο για το περιβάλλον, να 

γνωρίσει τις σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάµεσα στους βιοτικούς και στους 

αβιοτικούς παράγοντες ενός οικοσυστήµατος, να συνειδητοποιήσει το 

ενδεχόµενο της µαζικής εξαφάνισης πολλών ειδών, να γνωρίσει τα απειλούµενα 

είδη, να εµπλουτίσει τις γνώσεις του γύρω από τον πλούτο της βιοποικιλότητας 

του νησιού της Ρόδου και να διερευνήσει τα επίκαιρα προβλήµατα που 

σχετίζονται µε αυτήν, να συγκρίνει την ταχύτητα της εξαφάνισης των ειδών 

σήµερα σε σχέση µε το παρελθόν, να συλλάβει το µέγεθος της απειλής, να 

προσεγγίσει τις υπάρχουσες διεθνείς συνθήκες για τη σωτηρία της βιολογικής 

ποικιλότητας, να συνδέσει το πρόβληµα µε όσα συµβαίνουν στον ελλαδικό χώρο 

αλλά και παγκόσµια. Να εξασκηθεί στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης. 

      Συναισθηµατικοί: 

3. Καλλιέργεια φιλικών συναισθηµάτων, στάσεων και συµπεριφορών στην 

πρόληψη ή στην αντιµετώπιση περιβαλλοντικών προβληµάτων 

(ευαισθητοποίηση). 

       Ψυχοκινητικοί: 

4. Ο µαθητής να αναπτύξει δεξιότητες, να ανακαλύπτει, να µελετά, να αναλύει, να 

αξιολογεί, να διατυπώνει απόψεις, ιδέες, να δρα συλλογικά, συνεργατικά και 

δηµοκρατικά (ανάπτυξη κριτικής και δηµιουργικής σκέψης). 

 

ΣΤΑ∆ΙΟ 1ο -  Προβληµατισµός 
     Οι µαθητές προβληµατισµένοι από τα  Μ.Μ.Ε. για την ανησυχητική µείωση των 

φυτικών και ζωικών ειδών σε τοπικό και παγκόσµιο επίπεδο, πήραν την απόφαση να 

ασχοληθούν µε το ζήτηµα της βιοποικιλότητας. Ακολούθησαν συζητήσεις, 

καταιγισµός ιδεών, ανταλλαγή απόψεων. Οι µαθητές εργάστηκαν σε 5 οµάδες.   
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 2ο - Σχεδιασµός και υλοποίηση των διδακτικών δραστηριοτήτων 
     Η περιγραφή των δραστηριοτήτων είναι ενδεικτική και τροποποιείται, απλοποιείται, 

εµπλουτίζεται, προσαρµόζεται ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών, τις ιδιαιτερότητες 

του χώρου, το διαθέσιµο χρόνο, κ.α.  

1η ενότητα: Η έννοια της βιοποικιλότητας 
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∆ραστηριότητες 

� Παρουσιάστηκε φωτογραφικό υλικό σε power point (ΠΗΓΗ: ΚΠΕ Καστοριάς) µε 

διαφορετικούς τύπους οικοσυστηµάτων (θαλάσσιο, λιµναίο, χερσαίο) και διάφορες 

φυλές ιθαγενών.  

� Ζητήθηκε από τους µαθητές να καταγράψουν σε µικρά χαρτάκια, 5 επίθετα που 

αναφέρονται στον όρο περιβάλλον (φυσικό, τεχνητό, πολιτιστικό, οικονοµικό, 

κοινωνικό) και ακολούθησε συζήτηση. Οι µαθητές βρήκαν στο διαδίκτυο τα 

επίπεδα της βιοποικιλότητας και τους σταθµούς της. 

� Έγινε µία βόλτα στη σχολική αυλή και συζητήθηκε η αλληλεπίδραση του φυσικού 

µε το ανθρωπογενές περιβάλλον. Ζητήθηκε από κάθε οµάδα να καταγράψει 2 

αβιοτικά στοιχεία και 2 βιοτικά στοιχεία ενός οικοσυστήµατος (θαλάσσιου ή 

χερσαίου) και µε ένα παράδειγµα αναφέρθηκε η αλληλεπίδρασή τους (τροφικές 

σχέσεις, ροή ενέργειας).   

� Απεικονίστηκε σε κολλάζ, τροφική αλυσίδα και πλέγµα σε υδάτινο οικοσύστηµα 

και ακολούθησε συζήτηση µε ποιο τρόπο κόβεται ένας κρίκος και τι προκαλεί η 

απουσία του (Φωτογραφία1). 
 

 
Φωτογραφία1: θαλάσσιο τροφικό πλέγµα 

   
� Οι µαθητές διάβασαν ιστορίες από το βιβλίο του Ποταµιανού Θ. «Εδώ Βυθός». 

� Παρουσιάστηκαν σε power point (από τον εκπαιδευτικό) θαλάσσια ασπόνδυλα και 

σπονδυλωτά από το Ενυδρείο της Ρόδου και της Κρήτης. Έγινε συζήτηση στα 

µορφολογικά χαρακτηριστικά τους (νηκτική κύστη, πλευρική γραµµή, βράγχια), 

στους τρόπους αναπαραγωγής τους, στη θρεπτική αξία των θαλάσσιων ειδών. 

∆ηµιουργήθηκε ένα ψαρολόγιο. Οι µαθητές έφτιαξαν ένα ψάρι σε χαρτόνι και 

κόλλησαν διάφορα όσπρια (θρεπτική αξία). Φτιάχτηκε από τους µαθητές κολλάζ µε 

θαλασσινές συνταγές, παροιµίες, τραγούδια (Φωτογραφία 2). 

 

      
Φωτογραφία 2: κολλάζ 

 

� Κατηγοριοποίηση φυτών και ζώων - ταξινόµηση και ονοµασία. Παράλληλα οι 

µαθητές ετοίµασαν 20 κάρτες µε διαφορετικά είδη χερσαίων και θαλάσσιων 

οργανισµών και πίσω από κάθε κάρτα έγραψαν 4 χαρακτηριστικά του είδους 

αυτού. Η κάθε οµάδα τραβούσε µία κάρτα, την έδειχνε στην άλλη, και έθετε 

ερωτήσεις που αφορούσαν τα χαρακτηριστικά του οργανισµού. Συµπληρώθηκε 

φύλλο εργασίας µε ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχησης, Σ-Λ. 
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� Συγκέντρωσαν τα ιδιωµατικά ονόµατα των φυτών και των ζώων, αναζήτησαν 

τοπωνύµια που προήλθαν από φυτά - ζώα, και κατέγραψαν ενδηµικά είδη. 

� ∆ηµιούργησαν φωτογραφικό άλµπουµ και φυτολόγιο. 

 

2η ενότητα: οι απειλές της βιοποικιλότητας 

∆ραστηριότητες 

� Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στο ΚΠΕ Πεταλούδων και παρακολούθηση του 

εκπαιδευτικού προγράµµατος για την πεταλούδα της κοιλάδας, µε τη βοήθεια της 

παιδαγωγικής οµάδας. Έγινε επίσκεψη σε καµένη περιοχή του Θεολόγου και 

χαρτογράφηση της καµένης έκτασης από περιβαλλοντολόγο (Φωτογραφία 3). 

 

         
Φωτογραφία 3: δραστηριότητες στο ΚΠΕ Πεταλούδων - χαρτογράφηση καµένης έκτασης 

 

� Παρουσιάστηκε σε Power Point (από τον εκπαιδευτικό) η Ποσειδωνία (τα γνωστά 

φύκια που βλέπουµε στις ακτές). Ακολούθησε συζήτηση αν οι µαθητές είχαν δει 

Ποσειδωνίες στις ακτές και ποιος ήταν ο υπεύθυνος που τις ξεβράζει η θάλασσα. 

∆ιευκρινίστηκε ότι η Ποσειδωνία δεν είναι φυτοπλαγκτόν ή φύκος, αλλά αποτελεί 

φυτό (ανθοφόρο φυτό µε φύλλα, βλαστούς, καρπούς, άνθη και ρίζες). Ακολούθησε 

περίπατος σε κοντινή παραλία και φωτογραφήθηκαν Ποσειδωνίες (Φωτογραφία 4). 
 

   
Φωτογραφία 4: περίπατος σε παραλία - συλλογή Ποσειδωνίων  

 

� Οι µαθητές σχολίασαν άρθρο από εφηµερίδα (που είχαν αναζητήσει στο διαδίκτυο) 

για το πρόβληµα των πυρκαγιών, της ρύπανσης, της υπεραλιείας και του κυνηγιού. 

∆ηµιουργήθηκε εννοιολογικός χάρτης µε τις απειλές της βιοποικιλότητας.  

� Έγραψαν άρθρο µε θέµα την πλούσια βιοποικιλότητα του νησιού της Ρόδου και τους 

παράγοντες που οδηγούν στη µείωσή της που δηµοσιεύτηκε στο σχολικό περιοδικό. 

� Έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο µε απειλούµενα είδη σε παγκόσµιο επίπεδο 

(αρκούδες, φώκιες, χελώνες, µπακαλιάρος) και σε τοπικό επίπεδο (π.χ Κοιλάδα 

Πεταλούδων στη Ρόδο: http://www.dimospetaloudon.gr/html/tourismos.asp), 

προβολή βιβλίου του Καρανδεινού (1992) «Το κόκκινο βιβλίο των απειλούµενων 

σπονδυλόζωων στην Ελλάδα», Αθήνα: WWF.  
 

3η ενότητα: διαχείριση της βιοποικιλότητας - δράσεις 

∆ραστηριότητες 

� Καταγράφηκαν µε τη βοήθεια του διαδικτύου οι προστατευόµενες περιοχές της 

Ελλάδας (Εθνικοί ∆ρυµοί, Υγρότοποι, εθνικό θαλάσσιο πάρκο της περιοχής 

Αλοννήσου - Βορείων Σποράδων και εθνικό θαλάσσιο πάρκο στον κόλπο του 

Λαγανά στη Ζάκυνθο). Ακολούθησε συζήτηση για το νοµοθετικό πλαίσιο και τις 

ΜΚΟ. Συζητήθηκε η Συνθήκη RAMSAR: 

   http://www.wwf.gr/index.php?option=content&task=view&id=84 και το ∆ίκτυο 

Natura 2000: http://www.minenv.gr/1/12/121/12103/g1210300.html 
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� Επίσκεψη στο Ενυδρείο Ρόδου (Φωτ. 5) και γνωριµία µε τα τοπικά θαλάσσια είδη. 

 
Φωτογραφία5: επίσκεψη στο ενυδρείο Ρόδου 

 

� Πραγµατοποιήθηκε επίσκεψη στον υγροβιότοπο Πρεσπών, επίσκεψη στο ∆ασικό 

σταθµό Αρκτούρου (Νυµφαίο Φλώρινας), επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστοριάς 

(παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τη βιοποικιλότητα και λίµνη 

Καστοριάς), στο χιονοδροµικό κέντρο Βιτσίου (Φωτογραφία 6). Οι µαθητές 

χωρίστηκαν σε οµάδες, µε τη πολύτιµη βοήθεια της παιδαγωγικής οµάδας του ΚΠΕ 

Καστοριάς, και παρατήρησαν, κατέγραψαν, άγγιξαν, φωτογράφισαν, συνέλεξαν 

διάφορα είδη πανίδας και χλωρίδας, συνέκριναν, έπαιξαν, γαλήνεψαν, έκαναν χρήση 

εργαστηριακού εξοπλισµού (πειράµατα µε µικροσκόπια, στερεοσκόπια), 

ζωγράφισαν. 
 

       
 

   
Φωτογραφία 6: δραστηριότητες στο ΚΠΕ Καστοριάς 

 

� Έγινε παιχνίδι ρόλων µε σενάριο τα είδη που απειλούνται υπό εξαφάνιση.  

� Έγινε επίσκεψη στο πάρκο «Ροδίνι» της Ρόδου για να γνωρίσουν το πλατόνι και 

επίσκεψη στο δάσος των Λαέρµων για παρατήρηση φυτικών και ζωικών ειδών. 

Επίσης πραγµατοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη σε περιοχή µε ενδηµικά φυτά και 

ζώα (Κοιλάδα Αίθωνα στον Αρχάγγελο) για πληροφορίες για το αυτοφυές δέντρο 

«Υγράµβαρις η Ανατολική Ζυδιά», το ψαράκι των γλυκών νερών «γκιζάνι», τα 

µικρόσωµα άλογα του Αρχαγγέλου. 

� Πραγµατοποιήθηκε δεντροφύτευση (Φωτογραφία 7). 
 

 
Φωτογραφία 7: δεντροφύτευση σε περιοχή της Ρόδου 

� Τέθηκε ηθικό δίληµµα µε σενάριο την ίδρυση µεγάλης τουριστικής ξενοδοχειακής 

µονάδας σε περιοχή κοντά στην κοιλάδα Πεταλούδων Ρόδου, η οποία πρόκειται να 

επιβαρύνει αισθητικά και περιβαλλοντικά την περιοχή.  

� Έγινε ενηµέρωση στο εργαστήριο του σχολείου από δασολόγο και πυροσβέστη όπου 

οι µαθητές τους πήραν συνέντευξη (Φωτογραφία 8). 
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Φωτογραφία 8: ενηµέρωση και συνέντευξη από ειδικούς 

 

� Συλλέχθησαν όλα τα επιτεύγµατα των µαθητών και παρουσιάστηκαν στην τελική 

εκδήλωση όλων των ΠΠΕ υπο την παρακολούθηση του Νοµάρχη Ρόδου (Φωτ. 9). 
 
 

    
 
 

       
 

Φωτογραφία 9: τελική εκδήλωση σχολικών ΠΠΕ υπό την αιγίδα της Νοµαρχίας Ρόδου 

 

� Τελική εκδήλωση στο σχολείο - σχολιασµός: δηµιουργήθηκε ένα έντυπο µε όλες 

τις δραστηριότητες και οι µαθητές έφτιαξαν ένα power point για την τελική 

παρουσίαση στο σχολείο. Οι µαθητές έφεραν όλο το φωτογραφικό και έντυπο υλικό 

που είχαν συλλέξει και επέλεξαν για µουσικό ήχο, στο cd της παρουσίασης, τιτίβισµα 

πουλιών του δάσους. Οι µαθητές ενηµέρωσαν τους γονείς τους, τους φίλους τους, 

την τοπική αρχή (τηλεφωνικά ή µε προσκλήσεις) για την ηµέρα και την ώρα 

διεξαγωγής της εκδήλωσης. Οι γονείς έπαιξαν σηµαντικό και ενθαρρυντικό ρόλο σε 

όλη τη διάρκεια του ΠΠΕ. Στο τέλος δόθηκε σε κάθε µαθητή ξεχωριστά το CD και 

ένα αναµνηστικό δίπλωµα. Η εκδήλωση η οποία λειτούργησε και ως τελική 

αξιολόγηση έλαβε θετικά σχόλια (Φωτογραφία 10). 
 

.  
 

Φωτογραφία 10: τελική εκδήλωση του ΠΠΕ στο σχολείο 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 3ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  
     Αξιολόγηση έγινε από τα οµαδικά και ατοµικά επιτεύγµατα των µαθητών, από 

δεξιότητες που δεν αφορούν ένα µόνο γνωστικό αντικείµενο αλλά επηρεάζουν τη 

σχολική απόδοση σε όλα τα γνωστικά αντικείµενα, τον σχεδιασµό της τελικής 

παρουσίασης των αποτελεσµάτων (Katz & Chard, 2004). Για την αξιολόγηση των 

γνωστικών στόχων χρησιµοποιήθηκαν φύλλα εργασίας µε ερωτήσεις κλειστού τύπου, 

απλής αντιστοίχησης. Για την επίτευξη συναισθηµατικών στόχων (ευαισθητοποίηση, 

ανάπτυξη θετικών στάσεων) χρησιµοποιήθηκαν ερωτήσεις διαβαθµισµένης κλίµακας. 

Για δεξιότητες οργάνωσης πληροφοριών και επικοινωνίας χρησιµοποιήθηκε άσκηση 
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χαρτογράφησης. Για ικανότητα εντοπισµού περιβαλλοντικών προβληµάτων και των 

αιτιών τους, χρησιµοποιήθηκαν άρθρα από εφηµερίδες (Ζυγούρη, 2005).  
 

     Από την αξιολόγηση του ΠΠΕ, διαπιστώνεται ότι οι µαθητές που συµµετείχαν, 

κατανόησαν σε ικανοποιητικό βαθµό νέα γνωστικά αντικείµενα και επιτεύχθηκαν οι 

στόχοι οι οποίοι είχαν τεθεί. Επίσης προκύπτει ότι η πλειοψηφία των µαθητών 

εκδηλώνει θετική στάση και  πρόθεση για ανάληψη δράσης υπέρ του περιβάλλοντος, 

αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα προστασίας της βιοποικιλότητας, τόσο του τοπικού 

περιβάλλοντος όσο και του παγκόσµιου. 
 

ΣΤΑ∆ΙΟ 4ο - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
     Τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, ως αποτέλεσµα της αλληλεπίδρασης του 

ανθρώπου µε το φυσικό περιβάλλον, συνδέονται µε τη λειτουργία των ανθρώπινων 

κοινωνιών, τις αντιλήψεις του ανθρώπου για το φυσικό περιβάλλον, τις πολιτισµικές, 

οικονοµικές και πολιτικές επιλογές και εποµένως αφορούν, άµεσα το κοινωνικό 

περιβάλλον. Για την αντιµετώπιση των προβληµάτων αυτών, απαραίτητη κρίνεται η 

διαµόρφωση νέων αξιών, µε βάση τις οποίες η λήψη αποφάσεων σε ατοµικό και 

κοινωνικό επίπεδο θα έχουν ως γνώµονα την προστασία του περιβάλλοντος. Προς την 

κατεύθυνση αυτή κινήθηκε και το περιβαλλοντικό αυτό πρόγραµµα. 

     Το περιβαλλοντικό πρόγραµµα αυτό είναι επίκαιρο γιατί στις µέρες µας η 

προστασία τόσο του φυσικού όσο και του πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι επιτακτική. 

Η µελέτη της βιολογικής ποικιλότητας στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 

µε διαθεµατική προσέγγιση πιστεύουµε ότι αποτέλεσε ξεχωριστή αφετηρία για να 

συνειδητοποιήσουν οι µαθητές  το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος του νησιού της Ρόδου, να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέµατα προστασίας του, να γνωρίσουν την οµορφιά, τον 

πλούτο, την αξία, την ιδιαιτερότητα του και την αλληλεπίδραση του µε το 

ανθρωπογενές περιβάλλον. Επίσης να αποκτήσουν τις  αξίες, τις ικανότητες, την 

εµπειρία και τη θέληση που θα τους επιτρέψουν να δράσουν αποτελεσµατικά.  

 

     Με τη διαθεµατική υλοποίηση του προγράµµατός  και την αξιοποίηση της τοπικής 

γνώσης οι µαθητές ενηµερώθηκαν σφαιρικά και πολύπλευρα για την κατάσταση του 

τοπικού οικοσυστήµατος και για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό, ώστε ως 

περιβαλλοντικά υπεύθυνοι πολίτες πλέον θα ενεργοποιηθούν και θα δράσουν ατοµικά 

και συλλογικά µε σκοπό την επίλυση των σηµερινών και µελλοντικών προβληµάτων 

του περιβάλλοντος, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

     Παράλληλα, ευαισθητοποιήθηκαν οι µαθητές, οι γονείς, οι πολίτες  του νησιού µας 

για την προστασία της ανεκτίµητης φυσικής κληρονοµιάς του τόπου µας, ώστε να 

υπερισχύσει στην καθηµερινή τους πρακτική η ανάληψη δράσεων φιλικών προς το 

περιβάλλον σε κατευθύνσεις αειφόρες. 
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