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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα «Ακολουθώντας τη λάβα» είναι µονοήµερο, σχεδιάστηκε
από την παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ Τροιζήνας-Μεθάνων και υλοποιείται από αυτήν
για δεύτερη χρονιά. Πρόκειται για ένα ευέλικτα σχεδιασµένο πρόγραµµα που
απευθύνεται σε µαθητές πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Ιδιαίτερη
προσοχή έχει δοθεί στην προσαρµογή του, ώστε να ανταποκρίνεται κάθε φορά στην
ηλικία και στο επίπεδο γνώσεων των µαθητών. Βασικό κριτήριο επιλογής του θέµατος
ήταν το ιδιαίτερο τοπικό περιβάλλον που οφείλεται στο ηφαίστειο των Μεθάνων, ένα
γεώτοπο µε πολυεπιστηµονική αξία και που πληροί τα κριτήρια επιλογής των
εκπαιδευτικών γεωτόπων. Το πρόγραµµα εξελίσσεται τόσο στο ΚΠΕ όσο και στο πεδίο
προσεγγίζοντας το περιβάλλον ολιστικά και βιωµατικά τόσο ως αντικείµενο µελέτης
όσο και ως εργαλείο µάθησης και εστιακό σηµείο φροντίδας. Για την υλοποίηση των
στόχων του προγράµµατος υιοθετούνται η συστηµική και διεπιστηµονική προσέγγιση
του θέµατος, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία. Αυτές οι µέθοδοι διδασκαλίας στο ΚΠΕ
και στο πεδίο εξασφαλίζουν την ενεργητική, συµµετοχική και βιωµατική µάθηση. Για
τις ανάγκες του προγράµµατος έχει αναπτυχθεί ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό.
ΛΕΞΕΙΣ
ΚΛΕΙ∆ΙΑ:
Βιωµατική
µάθηση,
Γεώτοποι,
∆ραστηριότητες, Ηφαίστειο, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Γεωπεριβάλλον,

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι
γεώτοποι
αποτελούν
γεωλογικές-γεωµορφολογικές
θέσεις
που
αντιπροσωπεύουν σηµαντικές στιγµές στην ιστορία της Γης, είναι σηµαντικοί
µάρτυρες της µακράς εξέλιξής της ή δείχνουν σύγχρονες φυσικές και γεωλογικές
διεργασίες, που συνεχίζουν να εξελίσσονται στην επιφάνεια της. Είναι σηµαντικές
συνιστώσες του περιβάλλοντος και η προστασία τους αποτελεί προτεραιότητα.
Υπάρχει ανάγκη για ευαισθητοποίηση, κατάρτιση και εκπαίδευση γύρω από θέµατα
διατήρησης του γεωλογικού περιβάλλοντος και των γεωτόπων και η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση µπορεί να συµβάλλει αποτελεσµατικά στην προστασία στοιχείων του
γεωπεριβάλλοντος (Ζούρος, 2005)
Η χερσόνησος των Μεθάνων κατά το µεγαλύτερο µέρος της, είναι προϊόν
ηφαιστειακής δράσης που ξεκίνησε πριν από περίπου 900.000 χρόνια. Τελευταία
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ηφαιστειακή δραστηριότητα παρατηρήθηκε περί το 250 π.Χ. Η ηφαιστειότητα στη
χερσόνησο των Μεθάνων έχει εκδηλωθεί µε την µορφή ηφαιστείων, ατµίδων και
θερµών πηγών. Η περιοχή έχει πολυεπιστηµονική αξία γιατί εκτός από τη γεωλογική
της αξία συνδέεται και µε άλλες επιστήµες και εµπεριέχει αξίες που έχουν σχέση µε
το αρχαιολογικό, ιστορικό, οικολογικό και πολιτιστικό περιεχόµενό της.
O ηφαιστειακός γεώτοπος των Μεθάνων προσφέρει µοναδικές ευκαιρίες για
εκπαίδευση καθώς πληροί τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών γεωτόπων όπως
σαφήνεια των γεωλογικών χαρακτηριστικών, ορατότητα, δυνατότητα εύκολης
πρόσβασης, µικρή απόσταση από σχολεία, ασφάλεια, δυνατότητα ανάπτυξης
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κυρίως υπαιθρίων και σχεδίων διαθεµατικής
προσέγγισης όταν συνδέονται µε σηµαντικά στοιχεία της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς (Diacantoni et al. 1999). Επίσης, καλύπτει ποικίλα γεωλογικά
αντικείµενα (πολιτιστικά τοπία, θέσεις ιδιαίτερου παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος
κ.ά), βρίσκεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα (αστικό, περιαστικό, αγροτικό) και
παρέχει δυνατότητες ένταξης µε διαφορετικούς τρόπους στην εκπαιδευτική
διαδικασία (Φέρµελη και Μαρκοπούλου-∆ιακαντώνη, 2004).
Με βάση τα παραπάνω, κρίθηκε σκόπιµος ο σχεδιασµός του προγράµµατος µε
τίτλο «Ακολουθώντας τη λάβα», το οποίο και παρουσιάζουµε.

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Σκοποί
Σκοποί του προγράµµατος είναι:
 Να αναδειχθεί το ηφαίστειο των Μεθάνων που αποτελεί ένα γεωπολιτιστικό
µνηµείο της φύσης.
 Να εισαχθεί το ζήτηµα της αειφορικής διαχείρισης του γεωτόπου των
Μεθάνων.
 Να ευαισθητοποιηθούν οι µαθητές ώστε να προσεγγίζουν περιβαλλοντικά
ορθά τους προστατευόµενους γεώτοπους- περιοχές.
 Να συµβάλει στην αναθεώρηση του ανθρωποκεντρικού τρόπου σκέψης των
µαθητών µε την αντίληψη των πραγµατικών διαστάσεων του ανθρώπου σε
σχέση µε τις τεράστιες δυνάµεις της φύσης.

Στόχοι
Γνωστικοί στόχοι
Επιδιώκεται οι µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις γενικά για τα ηφαίστεια και
συγκεκριµένα για το ηφαίστειο των Μεθάνων ώστε:
 Να αναγνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν ότι η ηφαιστειακή
δραστηριότητα είναι αλληλένδετη µε το γεωτεκτονικό καθεστώς µιας
περιοχής.
 Να κατανοήσουν ότι η ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι µια φυσική
διαδικασία.
 Να συνειδητοποιήσουν ότι ο άνθρωπος στο Αιγαίο και στον γύρω χώρο
µεγάλωσε ως άτοµο και ως κοινωνία µαζί µε τα ηφαίστεια.
 Να διαπιστώσουν ότι τα ηφαίστεια, αν και είναι συνδεδεµένα µε
καταστροφές, παρέχουν και τεράστια οφέλη.
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Να αντιληφθούν ότι οι ηφαιστειακή δραστηριότητα επηρέασε το τοπίο της
περιοχής.
Να παρατηρήσουν και να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων στον γεώτοπο.

Ψυχοκινητικοί στόχοι (δεξιότητες)
Επιδιώκεται οι µαθητές:
 Να συνεργάζονται και να εργάζονται σε οµάδες.
 Να αποκτήσουν επιδεξιότητα στον χειρισµό σύγχρονων µέσων τεχνολογίας.
 Να επιλύουν προβλήµατα µέσω της αναζήτησης και αξιολόγησης των αιτιών
και των αποτελεσµάτων του προβλήµατος και ερµηνείας αυτών.
 Να αναπτύξουν δεξιότητες διασαφήνισης αξιών, καλλιέργειας κοινωνικής
ευθύνης και αλληλεγγύης.
 Να εξοικειωθούν µε τη διατύπωση προτάσεων ορθής περιβαλλοντικής
προσέγγισης του γεωτόπου.
Συναισθηµατικοί στόχοι (στάσεις)
Επιδιώκεται οι µαθητές:
 Να διαµορφώσουν θέση σχετικά µε την αναγκαιότητα της αειφορικής
διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και να προβλέψουν τις
συνέπειες από τυχόν αλόγιστη «αξιοποίηση» της περιοχής.
 Να αναλάβουν το µερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί επανεξετάζοντας τη
δική τους στάση σε σχέση µε τη βιωσιµότητα του γεωτόπου.
 Να ενθαρρυνθούν στην ατοµική και οµαδική δράση προς την κατεύθυνση της
πρόληψης περιβαλλοντικών προβληµάτων στην περιοχή.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Για την υλοποίηση των στόχων του προγράµµατος υιοθετούνται η συστηµική και
διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος, η οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, µέθοδοι
διδασκαλίας στο ΚΠΕ και στο πεδίο που εξασφαλίζουν την ενεργητική, συµµετοχική
και βιωµατική µάθηση.
Εφαρµόζονται σε συνδυασµό οι εξής µέθοδοι: περιβαλλοντικό µονοπάτι, µελέτη
περίπτωσης (case study), πειραµατική µέθοδος, καθοδηγούµενη περιβαλλοντική
ερµηνεία, συζήτηση, διάλεξη –διάλογος µε χρήση οπτικοακουστικών µέσων,
δραστηριότητες προσοµοίωσης – παιχνίδια, εκπαιδευτικό δράµα, επισκόπηση
απόψεων, µελέτη πεδίου, αποσαφήνιση αξιών.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πρόγραµµα είναι διάρκειας 6 ωρών και περιλαµβάνει δραστηριότητες τόσο στο
χώρο του ΚΠΕ όσο και στο πεδίο ως εξής :

Α. ∆ραστηριότητες στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΤροιζήναςΜεθάνων
1) Υποδοχή των µαθητών και ενηµέρωση για τις δράσεις του ΚΠΕ ΤροιζήναςΜεθάνων. Παιχνίδι γνωριµίας και εµπιστοσύνης για ανάπτυξη οµαδικότητας.
Χωρισµός σε οµάδες.
2) Θεωρητική ενηµέρωση-συζήτηση.
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Στην αίθουσα παρουσιάσεων του Κ.Π.Ε επιχειρείται διερεύνηση των πρότερων
γνώσεων των µαθητών σχετικά µε την ηφαιστειότητα και µια πρώτη προσέγγιση του
θέµατος αυτού µέσω συζήτησης-παιχνιδιού µε τους µαθητές και κατάλληλα
σχεδιασµένων διαφανειών. Η εξοικείωση των µαθητών µε έννοιες όπως ηφαιστειακή
δραστηριότητα, µάγµα, λάβα, αποσάθρωση, οικολογική διαδοχή κ.λ.π. γίνεται µε τη
βοήθεια φωτογραφιών και κινουµένων αναπαραστάσεων. Το όλο εγχείρηµα στοχεύει
στην αποσαφήνιση βασικών γεωλογικών και οικολογικών εννοιών για την
εξυπηρέτηση των αναγκών του προγράµµατος. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο καθώς τα
παιδιά δοµούν την κατανόησή τους για την επιστήµη µέσω ατοµικών και κοινωνικών
διαδικασιών (NRC, 1996) και οι εξηγήσεις τους για το περιβάλλον και τις
συνιστώσες του απέχουν από το επιστηµονικό πρότυπο. Η ενηµέρωση-συζήτηση
ολοκληρώνεται µε την εισαγωγή των µαθητών στο γεώτοπο των Μεθάνων µε τη
βοήθεια δορυφορικών φωτογραφιών, χαρτών και πλούσιου φωτογραφικού υλικού.
3) ∆ραστηριότητες στη θεµατική έκθεση του ΚΠΕ.
Οι µαθητές µέσω βιωµατικών δραστηριοτήτων γνωρίζουν τον κύκλο των
πετρωµάτων, τα ηφαιστειακά πετρώµατα, τα αρωµατικά φυτά της περιοχής. Στη
συνέχεια, παρατηρούν βιοδηλωτικά ίχνη ζώων. Με τη βοήθεια παλαιογεωγραφικών
χαρτών παρουσιάζεται η εξέλιξη του Αργοσαρωνικού τα τελευταία 18.000 χρόνια.
4) ∆ραστηριότητες στο εργαστήριο.
Εξέταση της σκληρότητας και της πυκνότητας διαφόρων πετρωµάτων. Παρατήρηση
πετρωµάτων, απολιθωµάτων και οργανισµών στο στερεοσκόπιο. Προσοµοίωση
ηφαιστειακής έκρηξης.

Β. ∆ραστηριότητες στο ηφαίστειο των Μεθάνων
1) Κάθε οµάδα εφοδιάζεται µε τα απαραίτητα υλικά και όργανα και οι µαθητές
ακολουθούν -µε τη βοήθεια χάρτη- ένα µονοπάτι. Σε προκαθορισµένες στάσεις της
διαδροµής γίνονται διάφορες δραστηριότητες όπως:
 Προσέγγιση της φύσης µε τις αισθήσεις.
 Προσανατολισµός µε τη βοήθεια χάρτη και πυξίδας.
 Προσδιορισµός της ταυτότητας του ηφαιστείου.
 Παρατήρηση, καταγραφή και φωτογράφιση στοιχείων της γεωποικιλότητας
και βιοποικιλότητας, αναζήτηση βιοδηλωτικών ιχνών.
 Παρατήρηση, αναγνώριση και καταγραφή ειδών της χλωρίδας.
 Παρατήρηση της οικολογικής διαδοχής.
 Καταγραφή, ταξινόµηση ανθρώπινων επεµβάσεων και παραγωγικών
δραστηριοτήτων και συσχέτισή τους µε τα ιδιαίτερα γνωρίσµατα της
περιοχής.
 Εντοπισµός των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο φυσικό
περιβάλλον του γεωτόπου µε το πέρασµα του χρόνου.
 Γνωριµία µε αρχαιολογικούς χώρους, πολιτιστικά στοιχεία.
 Συζήτηση µε κατοίκους της περιοχής – συλλογή πληροφοριών.
 ∆ιατύπωση προτάσεων για την αναβίωση παραδοσιακών γιορτών,
επαγγελµάτων, ασχολιών στο πλαίσιο οικοτουριστικής ανάπτυξης.
2) Γίνονται δραστηριότητες έκφρασης µέσω δραµατοποίησης της ιστορίας του
ηφαιστείου, συµµετοχής σε παιχνίδι ρόλων µε θέµα την ανάδειξη και την τουριστική
ανάπτυξη του γεωτόπου, δηµιουργίας ενηµερωτικού φυλλαδίου ή αφίσας,
δηµιουργιών µε φυσικά υλικά κ.α. Ακολουθεί συζήτηση για την αξία του γεωτόπου
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και προτάσεις για την προστασία του, διατύπωση θέσεων, λήψη αποφάσεων και
ανάληψη δράσης σχετικά µε τη διατήρησή του στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης.
3) Αξιολόγηση.
Η αξιολόγηση όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του προγράµµατος γίνεται από
την παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ συνεκτιµώντας τις δραστηριότητες έκφρασης των
µαθητών και τις στάσεις και απόψεις τους για την αξία και προστασία του γεωτόπου
και τη πρόθεσή τους για ανάληψη δράσης ατοµικής και οµαδικής. Η αξιολόγηση
όσον αφορά την επίτευξη του σκοπού και των στόχων του προγράµµατος, την
µεθοδολογική προσέγγιση και τα µέσα που χρησιµοποιήθηκαν επιτυγχάνεται µέσω
των ειδικά διαµορφωµένων φύλλων αξιολόγησης του προγράµµατος όπου
καταγράφονται οι απόψεις και οι παρατηρήσεις των συνοδών εκπαιδευτικών. Οι
απόψεις και οι παρατηρήσεις των µαθητών σχετικά µε το πρόγραµµα καταγράφονται
σε σχετικό φύλλο αξιολόγησης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Από την µέχρι τώρα υλοποίησή του εκπαιδευτικού προγράµµατος που
παρουσιάσαµε φαίνεται ότι είναι ένα ευέλικτα σχεδιασµένο πρόγραµµα ανοικτό σε
πολλαπλές προσεγγίσεις ανάλογα µε την ηλικία και το επίπεδο γνώσεων των
µαθητών και επιτυγχάνει τους στόχους του. Όπως προκύπτει από την αξιολόγησή του
από την παιδαγωγική οµάδα του ΚΠΕ το πλούσιο εποπτικό υλικό σε συνδυασµό µε
τη διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος και τη συστηµική προσέγγιση της
περιοχής έδρασαν καταλυτικά στο να δουν τόσο οι µαθητές όσο και οι συνοδοί
εκπαιδευτικοί την περιοχή µε µια άλλη οπτική, ως σύστηµα. Εκτίµησαν τις ιδιαίτερες
λειτουργίες και αξίες της όχι µόνο σε τοπικό αλλά και σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
και προβληµατίστηκαν για τον σηµερινό τρόπο διαχείρισής της και τον ρόλο τους σε
αυτήν. Επίσης, φαίνεται ότι δηµιουργεί ένα πλούσιο και ελκυστικό µαθησιακό
περιβάλλον που ευνοεί τη διερευνητική, τη συνεργατική, την ενεργητική, τη
δηµιουργική και βιωµατική µάθηση. Το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί ήταν
πολύτιµη βοήθεια για την υλοποίηση του προγράµµατος.
Το πρόγραµµα αυτό αποτελεί µέρος του διήµερου προγράµµατος που έχουµε ήδη
αναπτύξει και εφαρµόσει και εστιάζει στα ιαµατικά λουτρά-θερµαλισµό. Οι εµπειρίες
που αποκοµίσαµε από την µέχρι τώρα εφαρµογή του θα είναι πολύτιµη βοήθεια για
µας για το σχεδιασµό του τριήµερου προγράµµατος «Ακολουθώντας τη λάβα».
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