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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Μέζνδνη Πεξηβαιινληηθεο Δθπαίδεπζεο: ε εθαξκνγή ηνπο ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε 

Σν βηβιίν πεξηγξάθεη ηηο κεζφδνπο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Οη 

κέζνδνη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά θαη πεξηγξάθεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο, ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπο θαη ν ξφινο 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο.  Γηα θάζε κέζνδν παξνπζηάδεηαη κία ελδεηθηηθή 

πεξίπησζε εθαξκνγήο ηεο ζην Γεκνηηθφ ρνιείν, ε νπνία πεξηιακβάλεη  ην εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ αμηνπνηείηαη, ηελ εμέιημε  ζ’ φια ηεο ηα ζηάδηα θαη ηηο επηζεκάλζεηο ησλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ ηξσηψλ ζεκείσλ ηεο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πξέπεη λα αγαπάηε ηε γε ησλ παηδηώλ ζαο, ε αγάπε απηή αο είλαη ε λέα ζαο επγέλεηα… 

F.Nietzsche 
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Ίζσο ππάξρεη έλαο παξάδεηζνο, όζν γηα θόιαζε δελ ακθηβάιισ. ην κεηαμύ πξέπεη λα 

δήζνπκε ζηε γε εδώ. Μπνξνύκε ηίπνη’ άιιν; 

                 R. Kipling  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΟΥΟΜΔΝΧΝ

1. ΔΗΑΓΧΓΖ ................................................................................................................. 1 

2. H ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ .......................................................... 5 

 2.9  ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ................................................................................................... 14 

3 H ΜΔΘΟΓΟ PROJECT .......................................................................................... 22 

 Σα πιενλεθηήκαηα ηεο .................................................................................................. 27 

 Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο .................................................................................................. 27 

4 H ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΓΗΟΤ ................................................................................................ 38 

5 ΥΡΖΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ ............................................................... 49 

 6.   ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ...................................................................... 53 

7.  Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ................................................................................... 62 

8 Ζ  ΤΕΖΣΖΖ .......................................................................................................... 72 

9 ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ ........................................ 82 

10 H ΓΗΑΛΔΞΖ ............................................................................................................ 90 

11 ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΗΓΔΧΝ .......................................................................................... 97 

12 ΣΑ ΜΟΤΡΜΟΤΡΖΣΑ ............................................................................................ 105 

13 Ζ ΔΠΗΚΟΠΖΖ ................................................................................................. 112 

14 ΣΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ................................................................................................... 120 

15 ΣΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΔΗ ........................................................ 128 

16  «ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΡΟΛΧΝ» ........................................................................................ 136 

17 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ ............... 147 

18 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ ........................................................................... 155 

19 ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΖ ................................................................................................. 165 

20 Ζ ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΑΞΗΧΝ .................................................................................. 173 

21 ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ .................................................................... 182



 

 

1. ΔΗΑΓΧΓΖ 

Οη κέξεο καο είλαη πνιύηηκεο κα επραξίζησο  

ηηο βιέπνπκε λα θεύγνπλ 

αλ ζηε ζέζε ηνπο βξνύκε λ’ αλζεί θάηη πνιπηηκόηεξν: 

έλα ζπάλην εμσηηθό θπηό, λα ραίξεηαη ε θαξδηά 

ηνπ θεπνπξνύ καο, 

έλα παηδί πνπ δηδάζθνπκε, έλα βηβιηαξάθη πνπ γξάθνπκε 

Η. Ηermann 

 
Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο είλαη κεραληζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα κεηαδψζνπλ 

πιεξνθνξίεο θαη δεμηφηεηεο. Με ηε δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ δηδαζθαιίαο 

δηαπηζηψλεηαη αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ εθπαηδεπφκελνπ θαη έηζη πηζηνπνηείηαη ε 

κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη δεμηνηήησλ. (Lahiry et al., 1988, ζει. 75). Τπάξρεη κηα κεγάιε 

πνηθηιία εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ πνπ αμηνπνηνχληαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, νη 

νπνίεο κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Lahiry et al., 1988, ζει. 75): 

 Γηαιέμεηο θαη κέζνδνη ζπλδπαζκνχ παξνπζηάζεσλ-δηαιέμεσλ 

 Μέζνδνη επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

 Δξεπλεηηθέο/ πεηξακαηηθέο κέζνδνη 

 Μέζνδνη κειέηεο πεδίνπ 

 Μειέηεο πεξίπησζεο  

 Μέζνδνη ζπδήηεζεο 

Κάζε κηα απφ απηέο ηηο κεζφδνπο  ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα θάπνηα ζπγθεθξηκέλα πεδία 

ζηα νπνία έρεη απνδεηρζεί θαη απνδνηηθφηεξε  ζε ζρέζε κε ηηο  ππφινηπεο. Γηα παξάδεηγκα ε 

εξεπλεηηθή κέζνδνο έρεη απνδεηρζεί θαηάιιειε γηα ηελ πξνζέγγηζε ελλνηψλ ζηηο θπζηθέο 

επηζηήκεο. Αληίζηνηρα, ε κειέηε πεξίπησζεο ζεσξείηαη πεξηζζφηεξν δεκνθηιήο κέζνδνο γηα 

ηελ πξνζέγγηζε θνηλσληθψλ ζεκάησλ θαη δξάζεσλ. Απηέο νη δηαπηζηψζεηο δελ ζεκαίλνπλ ζε 

θακηά πεξίπησζε πσο θάζε κέζνδνο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη ζ’ έλα κφλν ζπγθεθξηκέλν πεδίν. 

Δμάιινπ είλαη πνιιέο νη πεξηπηψζεηο φπνπ δηαθνξεηηθέο κέζνδνη ζπλδπάδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν κηα δηάιεμε κπνξεί ρξεζηκνπνηεζεί ζε ζπλδπαζκφ κε νπηηθναθνπζηηθά 

κέζα γηα λα παξνπζηαζηνχλ ηα απνηειέζκαηα κηαο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ. Δπίζεο, νη δηαιέμεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά γηα ηελ κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, φηαλ δελ είλαη εθηθηφ λα 

απνθηεζνχλ πξσηνγελείο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ. Γίλεηαη βέβαηα ζαθέο φηη 

νη δηαιέμεηο ιεηηνπξγνχλ θαη απνδνηηθφηεξα, φηαλ ζπλδένληαη κε ηα θαηάιιεια 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα. 

 



 

 

1.1 ΜΑΘΖΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (Π.Δ.) 

χκθσλα κε ηνλ David Kolb (Braus et al. ζει, 76, 1993) ππάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο καζεηεπνκέλσλ: 

 Απηνί πνπ καζαίλνπλ απφ ηα αηζζήκαηα. Μαζεηέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο δελ 

καζαίλνπλ κέζα απφ ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Αληίζεηα είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεηνη ζ’ φ,ηη 

έρεη ζρέζε κε ζπλαηζζήκαηα θη αλζξψπηλεο ζρέζεηο  

 Απηνί πνπ καζαίλνπλ βιέπνληαο θη αθνχγνληαο. Απηνί νη καζεηέο βαζίδνληαη 

ηδηαίηεξα ζηελ πξνζεθηηθή παξαηήξεζε γηα ηελ δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπο θαη 

πξνηηκνχλ θαηαζηάζεηο πνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα είλαη αληηθεηκεληθνί παξαηεξεηέο θη φρη 

ελεξγά εκπιεθφκελνη. πλήζσο δελ επηζπκνχλ θαηαζηάζεηο δξάζεο.  

 Απηνί πνπ καζαίλνπλ κε ηε ζθέςε. Απηνί νη καζεηέο βαζίδνληαη ζηελ αλαιπηηθή 

θαη ινγηθή ζθέςε Απηή ε νκάδα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πεξηζζφηεξν ζε ζχκβνια θαη 

πξάγκαηα απ’ φηη ζε αλζξψπνπο . Μαζαίλνπλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο πνπ δίλνπλ έκθαζε 

ζηε ζεσξία θαη ηε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε κέζα απφ έλα ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ. 

 Απηνί πνπ καζαίλνπλ κε ηελ πξάμε. Δίλαη απηνί πνπ πξνηηκνχλ ηελ πξάμε θαη 

καζαίλνπλ κέζα απφ δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο είλαη ελεξγά εκπιεθφκελνη. Απηή ε 

θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλεη φινπο απηνχο πνπ απερζάλνληαη ηηο δηαιέμεηο θαη ηηο 

καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο φπνπ έρνπλ παζεηηθφ ξφιν.  

Ο Kolb, o Μcarthy θη άιινη εξεπλεηέο (Braus et al., 1993, ζει, 76) επηζεκαίλνπλ πσο νη 

άλζξσπνη καζαίλνπλ κε κηα πνηθηιία ηξφπσλ φκσο θαζέλαο ηνπο έρεη ηηο δηθέο ηνπ 

πξνηηκήζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο νθείιεη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ καζεηψλ, ψζηε 

λα πξνθαιεί θαη λα δηαηεξεί δσληαλφ ην ελδηαθέξνλ ηνπο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία . 

χκθσλα κε ηνλ Gittings, 1988, νπ. αλαθ. ζην Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., (1998, ζει. 81)  

νη άλζξσπνη ζπγθξαηνχλ: 

10 % απ’ απηά πνπ αθνχλ 

30%  απ’ απηά πνπ δηαβάδνπλ 

50%  απ’ απηά πνπ βιέπνπλ 

90%  απ’ απηά πνπ θάλνπλ. 

Ο Gardner (νπ. αλαθ. ζην Βraus et al., 1993, ζει.75) επηζεκαίλεη φηη θαηά ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία ζηα ζρνιεία ζπλήζσο δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζε δχν κνξθέο λνεκνζχλεο: ηε 

ινγηθή-καζεκαηηθή θαη ηε γισζζηθή. Τπνζηεξίδεη βέβαηα πσο δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε 

απηέο ηηο δχν, είλαη φκσο εμίζνπ ζεκαληηθφ λα αλαγλσξίδνληαη θαη νη ππφινηπεο δηαζηάζεηο 

ηεο λνεκνζχλεο φπσο είλαη ε κνπζηθή επθπΐα, ε επθπΐα ηνπ ρψξνπ, ε ελδνπξνζσπηθή επθπΐα, 

ε δηαπξνζσπηθή επθπΐα, ε θπζηνγλσζηηθή επθπΐα θαη ηέινο ε ζσκαηηθή-θηλαηζζεηηθή επθπΐα. 

Απηή ε δηαπίζησζε είλαη ηδηαίηεξε ζεκαληηθή γηα ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ε νπνία 



 

 

βαζίδεηαη ζε κηα πνηθηιία δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αλάπηπμε 

αληίζηνηρσλ ηθαλνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πνιχπινθσλ πξνβιεκάησλ χκθσλα κε ηνλ Gardner 

φινη νη άλζξσπνη δηαζέηνπλ πνιιαπιή λνεκνζχλε, αιιά ε εθάζηνηε δηάζηαζή ηεο δελ είλαη 

ηεο ίδηαο δπλακηθφηεηαο. Γη’ απηφ ζπληζηά λα δίλνληαη επθαηξίεο ζηνπο καζεηέο λα 

«αξηζηεχζνπλ» ζηνπο ηνκείο πνπ ηα θαηαθέξλνπλ θαιχηεξα γεγνλφο πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα 

εληζρχζνπλ ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, αιιά θαη ζα ηνπο βνεζήζεη λα αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο πνπ 

ζα ηνπο αθνινπζνχλ γηα φιε ηνπο ηε δσή. Ζ εμππλάδα είλαη κηα πνιχπινθε έλλνηα πνιιψλ 

δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ δηαλνεηηθψλ ηθαλνηήησλ ε νπνία επίζεο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα βνεζηνχληαη φινη νη καζεηέο λα αηζζαλζνχλ θαη λα ληψζνπλ 

φηη κπνξνχλ λα κάζνπλ θαη λα αξηζηεχζνπλ. 

Ζ Π.Δ. είλαη ζεκαληηθφ λα βνεζά ηνπο καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ ηνπο ηνκείο «πνπ έρνπλ 

θιίζε» θαη φρη λα ηνπο θαηαηάζζεη ζηηο ζηεξεφηππεο θαηεγνξίεο «ησλ έμππλσλ θαη ησλ 

αλφεησλ». 

Ο Piaget δηαπίζησζε πσο ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ απνηειεί θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα 

ηε κάζεζε. Δξεπλεηέο επίζεο έθαλαλ κηα ζεηξά απφ δηαπηζηψζεηο πάλσ ζηηο κεζφδνπο πνπ 

εθαξκφδνληαη γηα λα εληζρχνπλ ηε ζπκκεηνρή. Έηζη, έρεη παξαηεξεζεί φηη ε ζπκκεηνρή 

εληζρχεηαη φηαλ: 

  ελζαξξχλνπλ ηε ζπκκεηνρή 

 παξνπζηάδνπλ πνηθηιία θαηαζηάζεσλ θαη εκπεηξηψλ 

 βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ θαη λα παίξλνπλ απνθάζεηο βαζηζκέλεο ζηε 

κειέηε 

 επηηξέπνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο γλψζεο πνπ απέθηεζαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

παξφκνησλ ή θαη δηαθνξεηηθψλ πξνβιεκάησλ. 

ε θάζε πεξίπησζε κε ηελ εθαξκνγή κηαο κεζφδνπ επηδηψθεηαη λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο, 

ψζηε λα πεηχρνπλ δηαλνεηηθνχο ζηφρνπο θαη λα θαηαθηήζνπλ δεμηφηεηεο. 

 

1.2 ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

χκθσλα κε ηνλ (Giolitto, 1997, ζει. 98) ηα θξηηήξηα πνπ νδεγνχλ ζηελ επηινγή κηαο 

κεζφδνπ ζχκθσλα κε ην πεξηερφκελν θαη ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο ηεο Π.Δ. έρνπλ σο εμήο: 

 Να εμππεξεηεί ηαπηφρξνλα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

 Να ππνζηεξίδεη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κε 

δηαζεκαηηθή θαη ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε.  

 Να έρεη σο απνηέιεζκα, δξάζεηο θαη αιιαγέο ζηε ζπκπεξηθνξά, ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή. 



 

 

 Να εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία, λα ηνπο θάλεη αλεμάξηεηνπο, 

λα ηνπο θηλεηνπνηεί, λα αλαπηχζζεη ην αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο θαη ηελ ηθαλφηεηα 

δέζκεπζεο ηνπο. 

 Να ελζαξξχλεη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία κέζα απφ ζπλεξγαζίεο κε 

ππεξεζίεο, θνξείο, επηζηήκνλεο θ.ιπ. 

Ζ ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ησλ κεζφδσλ ζηελ Π.Δ. ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε 

εθθξάδεηαη κε ηελ αλαθνξά ηνπ Gardner (2004): «ε γεληθφ πιαίζην, νη επθπΐεο 

θαιιηεξγνχληαη επθνιφηεξα φηαλ ην άηνκν είλαη ζε κηθξή ειηθία, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη 

είλαη ελεξγεηηθφηεξν, κε απμεκέλε πεξηέξγεηα, έλα ζθνπγγάξη πνπ “ξνπθά” ηηο γλψζεηο». 
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2. H ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΗΛΤΖ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΟ 

 

Σα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζηε ξίδα ηνπο είλαη αλζξώπηλα,  

δελ είλαη  επηζηεκνληθά νύηε ηερλνινγηθά  

H. Kendal 

 

 
Ζ κέζνδνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ν βαζηθφο «αληαγσληζηήο» 

ηεο κεζφδνπ Project ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, φζνλ αθνξά ηε ζπρλφηεηα εθαξκνγήο 

ηεο, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. Ζ κέζνδνο απηή θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ 

Ακεξηθή κεηαμχ ησλ άιισλ φισλ κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε. ην δηεζλή ρψξν, φπσο θαη ζηελ Διιάδα, παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο ζπρλφηεηαο 

εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, πνπ ζπκβαδίδεη αληίζηνηρα κε ηελ έκθαζε 

ζηε ζπζηεκαηηθή θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

(Scoullos & Malotidi, 2004, ζει.36 ΓΔΠΠ, 2007). Δπηπξφζζεηα, ε κέζνδνο απηή σο πξνο 

ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο, ζχκθσλα κε ηελ άπνςε πνιιψλ, δηεθδηθεί 

επάμηα ηα πξσηεία. Ο Giolito (1997, ζει. 100), ηνλίδνληαο ην δηεπηζηεκνληθφ ραξαθηήξα ηεο 

κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, ηελ αμηνινγεί σο κηα απφ ηηο θαηαιιειφηεξεο κεζφδνπο πνπ 

κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Μάιηζηα, ε ίδηα ε κέζνδνο 

ραξαθηεξίδεηαη σο βαζηθφ «ζπζηαηηθφ» κηαο θαιήο πνηφηεηαο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο 

(Giordan et al., 1989, φπ. αλ. Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 1998, ζει. 68).  Παξάιιεια, ε ζέζε 

ηεο εληζρχεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο ππνζηεξίδεηαη φηη ε πιεζψξα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ νθείιεηαη ζην φηη πνιχ ιίγνη ζθέθηνληαη κε φξνπο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 

Μεηά απφ κεγάιε δηεζλή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ UNESCO ην 1977, 

δηαπηζηψζεθε φηη ηα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ εθαξκνδφηαλ ζε 136 

θξάηε-κέιε δελ εθάξκνδαλ ηε κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιήκαηνο, κε ζπλέπεηα λα κελ 



 

 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ θνηλσλία θαη θαη’ επέθηαζε λα πζηεξνχλ ζεκαληηθά σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο (Κακαξηλνχ, 2005, ζει. 231). 

ηε Γηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο ην 1977 γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

(UNESCO/UNEP, 1978), ηέζεθε σο πξνηεξαηφηεηα, ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηε ιχζε 

πξνβιεκάησλ (Palmer, 1998, ζει. 143). Μάιηζηα ν πξνζαλαηνιηζκφο απηφο δηαθαίλεηαη απφ 

ηελ αξρή ηνπ θεηκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο, σο βαζηθή πξνυπφζεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ 

αθνινπζνχλ (Π.Δ.ΔΚ.Π.Δ., 1999β): «….ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφθιεζε πξνο ηε ζχγρξνλε 

θνηλσλία απφ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη ην ξφιν πνπ ε εθπαίδεπζε κπνξεί λα 

δηαδξακαηίζεη ζηελ θαηαλφεζε θαη ηε ξχζκηζε απηψλ ησλ πξνβιεκάησλ, πξνηείλεη…» (ζει. 

13).Σν γεγνλφο απηφ ζεκαηνδφηεζε ηελ επξεία δηάδνζε ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο 

σο κηαο επξείαο κεζφδνπ, πνπ δχλαηαη θαηά ηε εθαξκνγή ηεο, λα ελζσκαηψλεη θαη άιιεο 

κεζφδνπο γηα ηε πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο.  

Ζ κεηέπεηηα εθαξκνγή ηεο ζηα ρξφληα πνπ αθνινχζεζαλ θαίλεηαη πσο δηθαηψλεη απηήλ 

ηελ επηινγή: ηα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απνηππψλνπλ πσο νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζε 

επηηπρή πξνγξάκκαηα γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ είλαη πηζαλφ ζην 

κέιινλ λα δξάζνπλ θαη πάιη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ επηζπκηψλ ηνπο έρνληαο σο εθφδηα ηηο 

ηθαλφηεηεο πνπ απέθηεζαλ θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηεο πεξηνρήο ηνπο (Ramsey et al., 

1981, Marcinkowski, 1988 Holt 1988, ζην Κακαξηλνχ, 2005, ζει. 233). Απνδεηθλχεηαη 

ινηπφλ πσο ε ζσζηή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηθαλνπνηεί ην βαζηθφηεξν ίζσο ζηφρν ηεο Π.Δ. 

πνπ δελ είλαη κφλν «ε θαηάθηεζε γλψζεσλ, ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ, αιιά θαη ε κεηαθνξά 

ησλ θαηαθηήζεσλ απηψλ ζε απνθάζεηο ηηο νπνίεο ην άηνκν νθείιεη λα παίξλεη ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ» φπσο αλαθέξνπλ νη Hungerford θαη Peyton (1980, νπ.αλαθ. ζην 

Φινγαΐηε, 1998, ζει. 225). 

 

1.1 2.1  Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο απνηειεί κέξνο ηεο αλζξψπηλεο ζθέςεο θαη κάιηζηα ηελ πην 

ζχλζεηε απφ φιεο ηηο δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο, θαζψο απαηηεί ηε δηακφξθσζε θαη ηνλ έιεγρν 

βαζηθψλ δεμηνηήησλ γηα ηε δφκεζε θαη ηε ιχζε ελφο πξνβιήκαηνο. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο 

αμηνπνηνχληαη ε ζπγθιίλνπζα θαη ε απνθιίλνπζα ζθέςε σο εμήο: ε ζπγθιίλνπζα ζθέςε 

απαηηείηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ηελ ηαμηλφκεζε θαη ηελ αλάιπζε ηνπο γηα ηελ 

εμεχξεζε ιχζεο, ε απνθιίλνπζα ζθέςε απφ ηελ άιιε ελεξγνπνηείηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία 

ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμεχξεζε φισλ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ ελφο πξνβιήκαηνο 

(Βαβνπγπηφο, Ξαλζάθνπ, Καΐια, 2005, ζει. 246). 

ε ζεσξεηηθφ επίπεδν, ε κέζνδνο ππνζηεξίδεηαη απφ ηε ζεσξία κάζεζεο ηνπ Dewey, φπνπ 

κε άμνλα ηε δξάζε ν καζεηήο νδεγείηαη σο επηζηήκνλαο εξεπλεηήο ζηελ θαηάθηεζε ηεο 



 

 

γλψζεο (Pritchard, 2007), ηηο θνηλσληθνπνιηηηζκηθέο ζεσξίεο ηνπ Vygotsky θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ άπνςε πσο νη καζεηέο αιιειεπηδξνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνπο ελήιηθνπο θαη 

αιιεινθαηαλννχληαη κέζσ ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Jaramillo,1996), ελψ παξάιιεια 

ππνζηεξίδεηαη θαη απφ ηε ζεσξία ηνπ Κνλζηξνπθηηβηζκνχ ηνπ Bruner πνπ αληηκεησπίδεη ηε 

κάζεζε ζαλ κηα ελεξγφ δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο νηθνδνκνχλ λέεο ηδέεο πάλσ 

ζηηο ήδε ππάξρνπζεο, επηιέγνληαο πιεξνθνξίεο, θηηάρλνληαο ππνζέζεηο θαη εμάγνληαο 

ζπκπεξάζκαηα (Bruner, 1986).  

ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε δηαπίζησζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνβιήκαηνο είλαη ε 

πξνυπφζεζε ηεο κεηάβαζεο ζηε δξάζε, πνπ απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ 

(Κακαξηλνχ, 2005, ζει. 233), ψζηε λα εκπιαθνχλ νη καζεηέο ζηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

(Giolitto, 1997, ζει. 100). Ση φκσο νξίδεηαη σο πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, ην νπνίν ζα 

απνηειεί θαη ην αληηθείκελν ηεο κεζφδνπ; H Φινγαΐηε, (1998), αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ ηνπ, 

ψζηε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ λα απνθεχγνληαη γεληθεχζεηο πνπ θαζηζηνχλ ηα πάληα 

γχξσ καο σο πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα : 

«Χο πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ελλννύκε αθελόο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθύπηνπλ 

από δηαηαξαρέο θαη δπζιεηηνπξγίεο ησλ «ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο ηεο δσήο», νη νπνίεο 

έρνπλ πξνθύςεη από δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο θαη παξεκβάζεηο ηνπ αλζξώπνπ, 

ζεσξνύκελεο ππό ην πξίζκα ησλ επηπηώζεσλ πνπ απηέο επηθέξνπλ ζε όια ηα επίπεδα 

ηεο δσήο θαη ζηηο αλζξώπηλεο θνηλσλίεο, θαη αθεηέξνπ ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ 

πξνθύπηνπλ από απηέο ηηο δηαηαξαρέο ή πνπ πξνθαινύλ δπζιεηηνπξγίεο ζην πιαίζην ηνπ 

θαύινπ θύθινπ ησλ αηηίσλ θαη επηπηώζεσλ (ζει.175». 

Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, ζηφρνο είλαη λα αλαπηχμνπλ νη καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα 

γηα δηεξεχλεζε θαη επίιπζε, φρη κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνβιήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη, αιιά 

θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζα αλαθχςνπλ ζηελ δσή ηνπο, αμηνπνηψληαο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απέθηεζαλ.(Ζungerford et al.,1980, oπ. αλαθ. ζην Κακαξηλνχ, 2005, ζει. 233). Μέζσ ηεο 

κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο νη καζεηέο θαινχληαη λα εμαζθεζνχλ ζηελ αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ, λα δηαπηζηψλνπλ ηηο αηηίεο πνπ ηα πξνθαινχλ θαη ηηο επηπηψζεηο ηνπο. Μέζα 

ινηπφλ απφ ηελ ελεξγφ δξάζε θαιιηεξγνχληαη κηα ζεηξά απφ πνιχηηκεο δεμηφηεηεο, ελψ 

απνθηψληαη γλψζεηο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ κε επηζηεκνληθφ 

ηξφπν. Ζ δηαδηθαζία απηή εληζρχεηαη ηδηαηηέξσο εάλ ην πξνο αληηκεηψπηζε πξφβιεκα 

πξνέξρεηαη απφ ην πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, θαζψο απνηειεί έλα ηζρπξφ θίλεηξν γηα ηελ 

ελεξγνπνίεζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο. Ο Marcinskowski (1990, νπ. αλ. ζην Κακαξηλνχ,2005, 

ζει. 244) πξνηείλεη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνληαη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

επηιπζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο. Σν ζηνηρείν απηφ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηαηί κ’ 

απηφ ηνλ ηξφπν νη καζεηέο ζα βηψζνπλ ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ηνπο ηίζεληαη ζην 



 

 

πιαίζην ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ρσξίο λα εκπιαθνχλ ζε πξνβιήκαηα πνπ απαηηνχλ 

καθξνρξφληεο δηαδηθαζίεο επίιπζεο. Σέηνηα πξνβιήκαηα - πνπ επηιχνληαη ζε κεγάιν βαζκφ 

άκεζα - κπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα είλαη ε δηακφξθσζε ηνπ αχιεηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, ε 

αλαθχθισζε ζην ζρνιείν, νη δεληξνθπηεχζεηο. Παξ’ φια απηά, ζεκαζία δελ έρεη ηφζν ην 

απνηέιεζκα απηφ θαζαπηφ φζν ε φιε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ επηινγή ησλ θαηάιιεισλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη απηή πνπ θαηεμνρήλ 

επζχλεηαη γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ηε θαηαγξαθή ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ (Φινγαΐηε, 1998, ζει. 198  Σudge,1989). Μηα ραξαθηεξηζηηθή 

απεηθφληζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ παξαζέηνπλ νη Παξαθεπφπνπινο θ. ζπλ., (2003, ζει. 

197). Ζ δηαδηθαζία, αλαθέξνπλ, νξίδεηαη απφ ηε ζρέζε, Πξφβιεκα = θνπφο + εκπφδην 

(Κahney, 1986 φπ. αλαθ. Παξαθεπφπνπινο θ.ζπλ., 2003, ζει. 197). Ζ πνξεία πξνο ηελ 

επίιπζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο πεξηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ ζπληζηνχλ ηα εκπφδηα, έρεη 

παξαζηαηηθά σο εμήο (ρ. 1): 
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                  ρ. 1  Παξαζθεπφπνπινο &  Κνξθηάηεο (2003) 

 

Υαξαθηεξηζηηθφ επίζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηνξηζηηθψλ παξαγφλησλ, είλαη ην φηη αμηνπνηεί επηκέξνπο κεζφδνπο θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο, φπσο ηε ζπδήηεζε, ηε θαζνδεγνχκελε πεξηβαιινληηθή εξκελεία, ηα πεηξάκαηα, ηα 

παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο (UNESCO,1985) γεγνλφο πνπ ηελ θαηαηάζζεη ζηηο κεζφδνπο 

«νκπξέια» (Palmer, 1998, ζει. 143). 

Ζ θηινζνθία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ, ζπλνςίδεηαη ζην φηη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα ρξεηάδνληαη ιχζεηο θαη νη καζεηέο πξέπεη λα ζπλεζίζνπλ λα ςάρλνπλ νη 

ίδηνη γη’ απηέο, θαζψο ε ιχζε δελ πξνζθέξεηαη έηνηκε θαη ζπλήζσο δελ είλαη κηα θαη 

κνλαδηθή. 

 

2.2  Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Οη εξεπλεηέο, ζε γεληθέο γξακκέο, ζπκθσλνχλ γηα ηε δηάθξηζε ησλ ζηαδίσλ φζνλ αθνξά 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, έρνληαο σο άμνλα ην ζρεδηάγξακκα ηνπ Dewey (1910), κε κηθξέο 
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εθάζηνηε δηαθνξνπνηήζεηο, σο εμήο (UNESCO - UNEP, 1985 Young & Mc Elhone 1986, 

νπ.αλ. Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει.155 Φινγαίηε,1998, ζει.199): 

1.Θέζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

2. Παξαηήξεζε ησλ φξσλ ηνπ πξνβιήκαηνο. 

3. Γηαηχπσζε ππνζέζεσλ γηα ηε ιχζε. 

4. Έιεγρνο ππνζέζεσλ. 

5. Αμηνπνίεζε θαη εθαξκνγή ηεο ιχζεο ζε άιια πξνβιήκαηα. 

 

2.3 ΟΗ ΦΑΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

Οη Καιατηδίδεο θ.ζπλ., (1999, ζει.138) θαη νη Scoullos et al., (2004, ζει.90) έρνληαο 

ππφςε ηε δνκή ηεο κεζφδνπ πξνηείλνπλ σο ζηάδηα ηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο, ηα εμήο:  

 Πξνζδηνξηζκφο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Σίζεηαη ην πξφβιεκα θη 

απνζαθελίδνληαη νη δηαζηάζεηο ηνπ ζε ζρέζε πάληνηε κε ηελ εκπεηξία ηνπ καζεηή. Σν 

πξφβιεκα πξέπεη λα είλαη ζαθέο θαη θαηαλνεηφ απφ φινπο. Γηα ηελ επηινγή ηνπ είλαη 

ζεκηηφ λα αθνινπζείηαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία λα ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο, ψζηε λα 

ζπλδέεηαη κε φινπο ηνπο δηθνχο ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο θαη ηηο εκπεηξίεο ηνπο (Φινγαΐηε, 

1998, ζει. 202). ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο είλαη πιένλ μεθάζαξνη γηα φινπο ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο νη ζηφρνη πνπ έρνπλ ηεζεί. 

 Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Δδψ δηεξεπλψληαη φιεο νη πηζαλέο αηηίεο ηεο δεκηνπξγίαο 

ηνπ πξνβιήκαηνο θαη νη επηδξάζεηο θαη νη ζπλέπεηεο πνπ είλαη παξάγσγέο ηνπ. Αηηίεο θαη 

απνηειέζκαηα εξεπλψληαη ζε βάζνο ρξφλνπ, ψζηε λα κειεηεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ. 

Δάλ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ, δηαπηζησζεί πσο ππάξρνπλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

πξνβιήκαηα, αληηκεησπίδνληαη απφ ππννκάδεο καζεηψλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

ππφινηπνπο.  

 Αλαδήηεζε ιχζεσλ. ηε θάζε απηή γίλεηαη αξρηθά κηα ζεψξεζε ησλ δηαπηζησκέλσλ 

δπζθνιηψλ. Αμηνπνηψληαο ηε ζρεηηθή κειέηε πνπ έρεη πξνεγεζεί θαη ηελ απνθηεζείζα 

εκπεηξία δηαηππψλνληαη ππνζέζεηο πνπ νδεγνχλ ζηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Αλαδεηνχληαη ζπλεπψο νη πηζαλέο ιχζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ ε θάζε ιχζε αληίζηνηρα παξνπζηάδεη.  

 Αμηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Παξνπζηάδνληαη θαη ηίζεληαη ζηελ θξίζε 

ησλ καζεηψλ φιεο νη πηζαλέο ιχζεηο. Δμεηάδεηαη πνηα ή πνηεο αληαπνθξίλνληαη 

απνηειεζκαηηθά ζηα θξηηήξηα πνπ έρνπκε ζέζε γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 ρεδηαζκφο ηεο δξάζεο – πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ. Μεηά ηε δηαδηθαζία 

θξίζεο ησλ πξνηάζεσλ, αθνχ νη ίδηνη νη καζεηέο επηιέμνπλ ηελ πην θαηάιιειε ιχζε, 



 

 

ζρεδηάδνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα πινπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο ζ’ έλα επξχ πιαίζην ζπκκεηνρήο θαη ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. ’ 

απηή ηε θάζε επηβεβαηψλεηαη ε πξνηαζείζα ιχζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ 

νινθιήξσζε ησλ δξάζεσλ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηελ αλαθνίλσζε θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε ηεο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ή ησλ πξνηάζεσλ καο, πνπ πξέπεη λα 

πηνζεηεζνχλ απφ ηελ θνηλφηεηα ησλ καζεηψλ, αλ πξφθεηηαη γηα έλα πην ζχλζεην πξφβιεκα 

(Φινγαΐηε, 1998, ζει.198). 

Δπηπιένλ, ε αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ, πνπ ζηφρν έρεη ηελ επαλαηξνθνδφηεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, (Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2007) κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηα ζηάδηα σο 

ηειεπηαία θάζε ηεο κεζφδνπ. Παξ’ φια απηά, γίλεηαη εκθαλέο φηη ε αμηνιφγεζε επηθαιχπηεη 

φιεο ηηο θάζεηο ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο, θαζψο είλαη δηαξθψο παξνχζα απφ ηελ 

αξρή σο ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο. Ζ αμηνιφγεζε θαηέρεη νπζηαζηηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε 

ηεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη επλφεην φηη δίλεη ηελ επθαηξία ηεο αλαηξνθνδφηεζεο γηα λα 

επαλεθηηκεζεί ε πνξεία ηεο δηαδηθαζίαο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα ή ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ. Δπηπιένλ, ε ίδηα ε αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαη νη 

απαξαίηεηεο ζπκπιεξψζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ πνπ θπζηνινγηθά 

πξνθχπηνπλ ζηα πιαίζηα κηαο δσληαλήο θαη δπλακηθήο δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη ε εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ (Φινγαΐηε, 1998, ζει. 200).  

 

2.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ζπληνληζηηθφο αιιά ηαπηφρξνλα θαζνξηζηηθφο γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο, παξά ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν εθπαηδεπηηθφο δε βξίζθεηαη σο πξσηαγσληζηήο, 

ζην πξψην δειαδή πιάλν θαηά ηε δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηεο. Ο εθπαηδεπηηθφο, κε καεζηξία, 

ζα πξέπεη λα θξνληίζεη, ψζηε λα ηεξεζεί κηα ζεηξά παξακέηξσλ πνπ ζα εμαζθαιίζεη ζην 

κέγηζην βαζκφ ηελ νκαιή εμέιημε θαη ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο κεζφδνπ. Καηά ζπλέπεηα 

κεξηκλά, ψζηε λα ππάξρεη δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο απ΄ φινπο ηνπο καζεηέο, λα είλαη ε 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο νιηζηηθή, λα ππάξρνπλ πνιιέο πξνηάζεηο θαη λα αζθείηαη 

θξηηηθή φηαλ θάπνηεο απ’ απηέο δελ είλαη εθαξκφζηκεο.  Δπίζεο, επηιέγεη ηηο θαηάιιειεο, θαηά 

πεξίπησζε, επηκέξνπο κεζφδνπο πνπ ζα εθαξκνζηνχλ ζηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο γηα ηελ 

επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ, 

αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ πξφηαζε πεγψλ πιεξνθφξεζεο, επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ, ζηε 

ζπδήηεζε θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκφ (Φινγαΐηε, 1998, ζει. 201). Ο εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη 

ηνπο καζεηέο  λα ζπιιεηηνπξγνχλ θαη λα κνηξάδνληαη ηνπο ζηφρνπο κέζσ δξαζηεξηνηήησλ 

νκαδηθψλ παηρληδηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ. (Tudor, 

2001  SSccoouullllooss  et al.,,  22000044,,  ζζεελλ..  8888). πλνπηηθά  ν ξφινο ηνπ είλαη:  



 

 

 πληνληζηηθφο θαη πεξηνξηζκέλνο. 

 Δμαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ, εκςπρψλεη θη ελζαξξχλεη. 

 Δκπιέθεη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπο καζεηέο πνπ δηζηάδνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ (Σudge 

& Caruso,1989).   

 Βνεζά ηνπο καζεηέο, ψζηε λα μεθαζαξίζνπλ ηνπο θνηλνχο κεηαμχ ηνπο ζηφρνπο. 

 Φξνληίδεη γηα ηε ζθαηξηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο.   

 Παξνηξχλεη  ηνπο καζεηέο  λα ζπλεξγάδνληαη θαη λα αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο θη 

απφςεηο.  

 Διέγρεη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη ηηο πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, ψζηε απηέο λα είλαη 

εθαξκφζηκεο .                                        

 Τπνδεηθλχεη ηξφπνπο εξγαζίαο, αιιά δελ παξαζέηεη έηνηκεο ιχζεηο. 

 Απνπνηείηαη ην ξφιν ηνπ εηδηθνχ θαη παληνγλψζηε θαη πηνζεηεί απηφλ ηνπ δεκηνπξγνχ 

κηαο θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο γηα  ηελ αλάπηπμε  ηεο θξηηηθήο θαη 

δεκηνπξγηθήο ζθέςεο (Βαβνπγπηφο θ. ζπλ. 2005, ζει.247). 

 

1.2 2.5 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ  

Oη θνηλνί ζηφρνη, ε πξνζέγγηζε ηνπο απφ δηαθνξεηηθή ζθνπηά, ε πηνζέηεζε θνηλήο 

ζηξαηεγηθήο θαη έλα πξφβιεκα ηνπ νπνίνπ ε επίιπζε παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνπο 

καζεηέο, είλαη νη βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο. (Φινγαΐηε, 1998, ζει. 197, 198 Tudor & Dvornich, 2001). Ζ κέζνδνο είλαη 

απνηειεζκαηηθή φηαλ νη καζεηέο κνηξάδνληαη απφ θνηλνχ ην ζθνπφ ηεο εθαξκνγήο ηεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ηνπο εμαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα λα πξνηείλνπλ ιχζεηο κέζα απφ ηε δηθή ηνπο, 

πξνζσπηθή νπηηθή γσλία (Kamii & DeVries, 1978). Πξνυπφζεζε ηεο κεζφδνπ είλαη θαη ε 

πηνζέηεζε  ησλ  θαηάιιεισλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ πνπ επηηξέπνπλ ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο 

κεζφδνπ φπσο είλαη ε νκαδηθή εξγαζία, ε έξεπλα, ηα πεηξάκαηα θαη ε ζπδήηεζε πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ καζεηψλ. (Φινγαΐηε, 

1998, ζει. 200). Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο δπζθνιεχνληαη γηα ηελ εμεχξεζε 

ηεο, δελ είλαη ηαηξηαζηφ λα δίλεηαη κηα έηνηκε ιχζε, γηαηί θάηη ηέηνην ζα αθχξσλε ηνπο 

ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ θαη ηειηθά ηελ ίδηα ηε κέζνδν (Σudge & Caruso,1989). ε θάζε  

πεξίπησζε ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε πξφηαζε κίαο θαη κφλεο ιχζεο ζην πξφβιεκα πνπ 

πξνζεγγίδεηαη (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε 1998, ζει. 65 Παξαζθεπφπνπινο θαη Κνξθηάηεο, 

2003, ζει.96). 

 

 



 

 

 

 

2.6 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ζ κέζνδνο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα έξζνπλ πξφζσπν κε πξφζσπν κε 

πξνβιήκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο θαη λα πξνζπαζήζνπλ γηα ηελ επίιπζή ηνπο 

(Παξαζθεπφπνπινο θαη Κνξθηάηεο, 2003, ζει. 96). ’ απηά ηα πιαίζηα παξνπζηάδεη κηα ζεηξά 

απφ δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά : 

 Δίλαη καζεηνθεληξηθή 

 Δλεξγνπνηεί ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο. 

 Δπηθεληξψλεηαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηα πξαγκαηηθά δεηήκαηα. 

 Απνηειεί ελεξγεηηθή κάζεζε. 

 Πξνσζεί ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε. Μηα δ 

 ηαδηθαζία κάζεζεο  πνπ πξνζνκνηάδεη κε ηηο πξαγκαηηθέο 

 ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζην ρψξν εξγαζίαο. 

 Φαλεξψλεη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία, απαξαίηεηα 

ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, θαζψο ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αθνξνχλ ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία (Φινγαΐηε, 1998).  

 Αλαπηχζζεη θαζνξηζηηθά, απνζαθεληζηηθά θξηηήξηα ηεο εθπαίδεπζεο γηα ην 

πεξηβάιινλ (Palmer,1998, ζει.203). 

 θνπφο ηεο κεζφδνπ δελ είλαη ε αλαθάιπςε ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο ιχζεο,  αιιά ε 

θαηαγξαθή φισλ ησλ πηζαλψλ ιχζεσλ (Φινγαΐηε, 1998, ζει. 197). 

 

1.3 2.7 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο   

ππεξηεξνχλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο  θη έρνπλ  σο εμήο (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 

156): 

Πιενλεθηήκαηα 

 Ζ απφθηεζε γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα ηνπηθά πξνβιήκαηα. 

 Καιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ αθνξνχλ ηελ θξηηηθή ζθέςε, ηελ έξεπλα, ηελ αλάιπζε 

θαη ηελ αμηνιφγεζε δεδνκέλσλ. 

 Αλαπηχζζεηαη ε επηζηεκνληθή ζεψξεζε ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Πξνσζείηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα σο βαζηθφο ζηφρνο ζηελ αληηκεηψπηζε 

πξνβιεκάησλ, πέξα απφ ηε ζεσξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε. 



 

 

 Δληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ θαη παξάιιεια θαιιηεξγείηαη ν ξφινο ηνπ 

ελεξγνχ πνιίηε.  

 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Σν κεγαιχηεξν πξφβιεκα θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη ν ρξφλνο: είλαη κηα 

ρξνλνβφξνο κέζνδνο.  

 Τπάξρεη θίλδπλνο λα δίλεηαη έκθαζε ζηελ αξλεηηθή πιεπξά ησλ ζεκάησλ θαη λα 

αγλνείηαη ε ζεηηθή ηνπο πιεπξά. 

 Πξφδξνκεο κειέηεο έρνπλ δείμεη πσο κηα ζεηξά απφ κε γλσζηηθνχο παξάγνληεο  πνπ 

αθνξνχλ ην ζπλαηζζεκαηηθφ θφζκν ηνπ παηδηνχ ην εκπνδίδνπλ ζηελ ελεξγφ εκπινθή ηνπ 

ζηηο θαηαζηάζεηο –  

3.9.1πξνβιήκαηα  (Φηιίππνπ θαη Υξίζηνπ, 2001 νπ. αλ. ζην Βαβνπγπηφο θ. ζπλ., 2005, 

ζει.249) 

 

2.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Δίλαη θνηλψο απνδεθηή ε άπνςε φηη ε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο έρεη κεγάιε 

εθπαηδεπηηθή αμία, θαζψο εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζηελ παξαηήξεζε θαη αλάιπζε δεδνκέλσλ, 

ζηε δεκηνπξγία ππνζέζεσλ θαη ηε εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ, δεμηφηεηεο πνπ απνηεινχλ 

βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο.  

Ζ δηεζλήο επηζηεκνληθή θνηλφηεηα αλαγλσξίδνληαο ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο κεζφδνπ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο πξνσζεί ηελ εθαξκνγή ηεο φρη 

κφλν ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  θαη ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο, αιιά θαη ζ’ άιια πεδία 

κάζεζεο (Βαβνπγπηφο θ. ζπλ., 2005, ζει. 249). 

H κεγάιε παηδαγσγηθή ηεο αμία έγθεηηαη ζην φηη ε επίιπζε πξνβιήκαηνο, πνπ 

πξνζδηνξίδεηαη σο κηα απφ ηηο πςειφηεξεο κνξθέο εθκάζεζεο, αληηκεησπίδνληαο λέεο 

θαηαζηάζεηο, νδεγεί ζηελ απφθηεζε λέαο γλψζεο, πνιιαπιαζηάδνληαο ηελ ήδε ππάξρνπζα 

θαη ζπλεπψο ηηο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηεο (Pritchard, 2007). ’ απηφ ην ζεκείν ε θηινζνθία 

ηεο  ζπλαληηέηαη κε ηελ θεληξηθή ηδέα ηεο αγσγήο: ε εκπεηξία δελ είλαη πνηέ νξηζηηθή θαη ν 

άλζξσπνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί κηα δηαδηθαζία δηαξθνχο  αλαζχλζεζήο ηεο. Μηα 

ζεκαληηθή ινηπφλ δηαπίζησζε είλαη φηη ε επηθάλεηα ηνκήο ηεο κεζφδνπ κε ηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε είλαη ηφζν επξεία πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηεο ηαχηηζεο.  

Δδψ θαη θαηξφ ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηε ιχζε πξνβιεκάησλ 

(Φινγαΐηε, 1998, ζει.195), απνδεηά ηνλ ηξφπν πνπ ζα κεηαηξέςεη φιν ηνλ φγθν ηεο 

ζεσξεηηθήο γλψζεο ζε κηα λέα γλψζε πνπ ζα νδεγεί ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 



 

 

πξνβιεκάησλ θαη νη απνθηεζείζεο δεμηφηεηεο απφ ηνπο καζεηέο ζα πηνζεηνχληαη  θαη ζα 

εθαξκφδνληαη σο ζηάζε δσήο (Palmer,1998, ζει. 96· Skolimowski, 1981, νπ. αλαθ. ζην Pal-

mer, 1998, ζει. 101-102). Πνηνο είλαη απηφο ν ηξφπνο; χκθσλα κε πνιινχο εξεπλεηέο θαη 

εξεπλεηηθά δεδνκέλα, ε κέζνδνο επίιπζεο πξνβιήκαηνο, σο κηα  επξεία κέζνδνο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  πνπ  θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο πιαηζηψλεηαη  απφ άιιεο 

κεζφδνπο θη εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο,  κπνξεί λα απνηειέζεη ην γεθχξη αλάκεζα ζηε ζεσξία 

θαη ηελ πξάμε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ή αθφκα 

θαη ηελ πξφιεςε ηνπο. 
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1.4 2.10 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ : «Ζ ΚΤΡΗΑ 

ΑΔΗΦΟΡΗΑ ΣΟ ΥΟΛΔΗΟ ΜΑ» 

1.5 2.10.1  ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο επηηξνπήο Βrutland (1987), κε ηνλ φξν αεηθνξία ελλνείηαη  ε 

«αλάπηπμε» πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο, ρσξίο λα δηαθπβεχεη ηε 

δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα ηθαλνπνηήζνπλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ηηο δηθέο 

ηνπο αλάγθεο. Ο φξνο αεηθνξία ρξεζηκνπνηείηαη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ζηα πξνγξάκκαηα 

ηεο Π.Δ.  Παξφια απηά δελ είλαη εχθνιν γηα ηνπο καζεηέο λα ηνλ θαηαλνήζνπλ αλ δελ 

βηψζνπλ ηελ αεηθνξία θαη ηί απηή ζεκαίλεη κέζα απφ εκπεηξηθή κάζεζε.  

H Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο είλαη κηα κέζνδνο πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ηεο βησκαηηθήο 

κάζεζεο, ζπλδένληαο ηε ζεσξία κε ηε πξάμε θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηελ αλάιεςε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ θαη ηελ αιιαγή 

θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ. 

Σα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πνπ αθνξνχλ ηα απνξξίκκαηα, ην λεξφ, ηελ 

ελέξγεηα – θαη ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε, ηελ «ηξχπα» 

ζηε ζηνηβάδα ηνπ φδνληνο, ηελ εξεκνπνίεζε, ηε κείσζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο – είλαη ππαξθηά  

ζηελ θαζεκεξηλή δσή ησλ καζεηψλ, αθφκε θαη κέζα ζην ζρνιηθφ ρψξν. Ο αεηθνξηθφο ηξφπνο 

δηαρείξηζεο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη ε δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη ν ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο. Μέζα απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο, δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο 

ζην ζρνιηθφ θηίξην, ζηνλ πξναχιην ρψξν θαη ηε δσή ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ηνπ 

λεξνχ, θαη ηεο ελέξγεηαο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη  επίζεο απνηεινχλ βαζηθφ  δεηνχκελν γηα 

ηελ επίιπζε ησλ παγθφζκησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 
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Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Αζήλα, 1999. 
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ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Χο ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο πξνηείλεηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο ζρνιηθήο 

ρξνληάο. Αλαιπηηθά ε αλάπηπμε ηεο έρεη σο εμήο: 

α. Πξνζδηνξηζκόο θαη ηνπνζέηεζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο 

δηεξεπλνχλ ηελ θαηάζηαζε ζε παγθφζκην επίπεδν κε ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ. 

πγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ γηα παξάδεηγκα ζηε 

δηαρείξηζε ελέξγεηαο, απνξξηκκάησλ, λεξνχ θαη ηε ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηα παγθφζκηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, θαζψο είλαη πηζαλφλ λα έξρνληαη ζ’ επαθή είηε κε ηηο αηηίεο 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ είηε κε η’ απνηειέζκαηά ηνπο. Οη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

ζπιιέμνπλ παξνπζηάδνληαη ζην ζχλνιν ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπο θαη έηζη ελεξγνπνηείηαη 

ζπδήηεζε κέζα απφ ηελ νπνία επηρεηξείηαη κηα πξψηε ζχλδεζε – εληνπηζκφο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα θαη ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

ηε ζπλέρεηα, νξγαλψλεηαη δηάιεμε απφ εηδηθφ πξνζθεθιεκέλν επηζηήκνλα γηα ηα 

παγθφζκηα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ δηάιεμε ζπλνδεχεηαη απφ παξνπζίαζε Power-

point ή πξνβνιή δηαθαλεηψλ. Αμηνπνηνχληαη νη δηαθάλεηεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ 

«Δλέξγεηα, Πεξηβάιινλ, Αλάπηπμε». ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί επηρεηξείηαη ε ζχλδεζε 

ησλ παγθφζκησλ πξνβιεκάησλ κε πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζην ζρνιηθφ ρψξν 

παξαδείγκαηνο ράξηλ έιιεηςε πξαζίλνπ, ζπαηάιε ελέξγεηαο, θαθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη 

ησλ απνξξηκκάησλ. ε επφκελε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο θάλνπλ έξεπλα ζην ζχλνιν ησλ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ θαη εληνπίδνπλ ηα ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ θαη κπνξεί λα 

είλαη θάπνηα ή θαη φια απφ ηα πξναλαθεξζέληα.  Παξάιιεια κε ην μεθίλεκα ηεο εθαξκνγήο 

πξαγκαηνπνηνχληαη παηρλίδηα – αζθήζεηο ελδπλάκσζεο ηεο νκάδαο  γηα λα απμεζεί ε ζπλνρή 

ησλ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα επίπεδα ζπλεξγαζίαο ηνπο.  



 

 

β. Αλάιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε φπνπ δηεξεπλψληαη νη αηηίεο 

γηα ηε ζπαηάιε ελέξγεηαο, ηελ έιιεηςε πξαζίλνπ, ηα ππεξβνιηθά απνξξίκκαηα, ηελ 

ππνβαζκηζκέλε αηζζεηηθή ηνπ ζρνιείνπ. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη πξνζεγγίδνπλ 

ε θάζε κηα έλα μερσξηζηφ πξφβιεκα, αιιά πάληα ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππφινηπεο νκάδεο. Οη 

καζεηέο είλαη ειεχζεξνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο φισλ ησλ νκάδσλ. Μία νκάδα 

είλαη απηή πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ ζην ζρνιείν, άιιε νκάδα κε ηε 

δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, άιιε νκάδα κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη κία άιιε κε 

ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ.  

 Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε απνξξηκκάησλ θάλεη έξεπλα  θαη θαηαγξάθεη  

ζεκεία φπνπ ηπρφλ  ππάξρνπλ ζθνππίδηα, ηνλ αξηζκφ ησλ θάδσλ ζηελ απιή θαη ην θηίξην, 

αλ ππάξρνπλ εηδηθνί θάδνη γηα αλαθχθισζε πιηθψλ θαη ην είδνο ησλ ζθνππηδηψλ πνπ 

πεηηνχληαη ζηνπο θάδνπο 

 Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πινπνηεί έξεπλα γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ, ησλ ιακπηήξσλ θαη ηνπ είδνπο ηνπο θαη γηα ην 

ζπλήζε  ηξφπν ρξήζεο ηνπο, ηηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο θαη ηε κφλσζε ηνπ θηηξίνπ.  

 Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε θαη ηελ εμνηθνλφκεζε  ηνπ λεξνχ θάλεη έξεπλα 

ζηνπο ζρνιηθνχο ρψξνπο θαη θαηαγξάθεη ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν έληππν (Δγρεηξίδην 

δξαζηεξηνηήησλ «Οηθνινγηθά ρνιεία») ην ρψξν πνπ βξίζθεηαη, ηε ρξήζε ηνπ, απφ πνχ 

πξνέξρεηαη, αλ ππάξρνπλ δηαξξνέο, φπσο θαη ην πνχ θαηαιήγεη ην λεξφ.  

 Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θάλεη έξεπλα θαη θαηαγξάθεη ηνπο 

ρψξνπο πξαζίλνπ.  

 Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ  θαηαγξάθεη ηα 

«αηζζεηηθά» πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιείνπ.  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνληαη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Χο 

αηηίεο γηα ηα πξνβιήκαηα θαηαγξάθνληαη ε αδηαθνξία θαη ζπγθεθξηκέλεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο πνπ παξακέλνπλ αλαιινίσηεο. 

γ. Αλαδήηεζε ιύζεσλ. ηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη δξαζηεξηφηεηα γηα ηε 

κειέηε ηεο απνηθνδφκεζεο ησλ πιηθψλ, φπνπ ζε ζπγθεθξηκέλν ρψξν  νη καζεηέο ζάβνπλ έλα 

θνκκάηη ραξηί, έλα θνκκάηη βακβαθεξνχ πθάζκαηνο, κία θινχδα κήινπ, έλα θνκκάηη απφ 

αινπκίλην. Μεηά απφ δηάζηεκα ηξηψλ κελψλ, παξαηεξνχλ ηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβνιέο ζηα 

πιηθά. Ζ δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ην ζέκα ηεο 

δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ.  

Οη καζεηέο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζέκα ηεο ελέξγεηαο θαηαζθεπάδνπλ έλα ειηαθφ 

θνπξλάθη θαη ην παξνπζηάδνπλ. ηε ζπλέρεηα, ζπγθεληξψλνπλ ελεκεξσηηθφ πιηθφ γηα ηα 

«έμππλα» βηνθιηκαηηθά θηίξηα θαη ην παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Ζ νκάδα πνπ 



 

 

αζρνιείηαη κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ πινπνηεί πείξακα γηα ην θαζαξηζκφ ηνπ λεξνχ κε 

δηήζεζε. Ζ νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηνπο ρψξνπο πξαζίλνπ θαηαζθεπάδεη καθέηα ηνπ 

ζρνιηθψλ ρψξσλ κε πεξηζζφηεξνπο ρψξνπο πξαζίλνπ. Σέινο, ε νκάδα πνπ αζρνιείηαη κε ηελ 

αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ ζρνιείνπ πξαγκαηνπνηεί δξαζηεξηφηεηα εξγαζηεξίνπ εηθαζηηθψλ,  

θαηά ηελ νπνία δσγξαθίδνπλ νκαδηθά ζε ζπλεξγαζία κε πξνζθεθιεκέλν θαιιηηέρλε  θαη  κε 

ζέκα «Δηθφλεο πνπ ζα νκνξθχλνπλ ην ζρνιείν καο».  

Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, φπνπ γλσζηνπνηνχληαη ηα απνηειέζκαηα 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο θάζε νκάδαο  θαη πξνηείλνληαη  ιχζεηο φπσο: δηαρσξηζκφο ησλ 

απνξξηκκάησλ, αμηνπνίεζε ηνπ λεξνχ πνπ πεξηζζεχεη απφ ηηο βξχζεο γηα ην πφηηζκα ησλ 

δέληξσλ, δεληξνθχηεπζε ή δεκηνπξγία ζρνιηθνχ θήπνπ, δσγξαθηέο ζηνπο ηνίρνπο ηνπ 

ζρνιείνπ, αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ κε ζχγρξνλνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, 

ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνδφηεζεο θ.ι.π. ηε ζπλέρεηα φιεο νη νκάδεο  

θαινχλ ζην ζρνιείν  εηδηθνχο επηζηήκνλεο (Δθπ.παθ. Βηώζηκεο πόιεηο)  θαη πξαγκαηνπνηείηαη 

δεκφζηα ζπδήηεζε κε πάλει νκηιεηψλ θαη ζέκα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηα πξνβιήκαηα  πνπ 

δηαπηζηψζεθαλ ζην ζρνιείν, παξνπζία ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο θαη ηεο 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Οη πξνηάζεηο γηα ηε ιχζε ησλ πξνβιεκάησλ αλαξηψληαη ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

δ. Αμηνιόγεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ ιύζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη παηρλίδη ξφισλ: νη καζεηέο 

ρσξίδνληαη ζε νκάδεο  θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, πνιηηηθψλ, καζεηψλ, δαζθάισλ θαη  

εθπξνζψπσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα (Δθπ.παθ. Οηθνινγηθά ρνιεία). ην παηρλίδη,  θάζε νκάδα 

πξνηείλεη ζπγθεθξηκέλεο ιχζεηο θαη επεκβάζεηο γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

ζρνιείνπ. Οη ιχζεηο θαηαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαη αλ δελ ππάξμεη ζπλνιηθή ζπκθσλία γηα 

ην πνηεο ζα αθνινπζεζνχλ, ςεθίδνληαη απηέο πνπ ζεσξνχληαη σο θαιχηεξεο, κε θξηηήξηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπο. Σαμηλνκνχληαη κε ζεηξά  

πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο. 

ε. Σρεδηαζκόο δξάζεο. Οη καζεηέο επηζθέπηνληαη ην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο 

εθπξνζψπνπο ηνπ πιιφγνπ ησλ Γνλέσλ θαη Κεδεκφλσλ θαη ζπδεηνχλ καδί ηνπο  ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ. Παξάιιεια απεπζχλνπλ κε ηε κνξθή αηηήκαηνο ηηο πξνηάζεηο 

ηνπο ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. ηε ζπλέρεηα μεθηλνχλ λα πινπνηνχληαη νη ιχζεηο – 

επεκβάζεηο ζε ζπλεξγαζία  κε ηνπο αξκφδηνπο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο, φζεο ηνπιάρηζηνλ 

είλαη άκεζα εθηθηέο.  

Οη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζηελ δεληξνθχηεπζε ηνπ αχιεηνπ ρψξνπ, νξγαλψλνπλ ην 

δηαρσξηζκφ απνξξηκκάησλ, ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζε πξφγξακκα αλαθχθισζεο ραξηηνχ θαη 

κπαηαξηψλ, πιαζηηθψλ ή αινπκηλίνπ. Γηνξζψλνληαη νη ηπρφλ βιάβεο ζηηο πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπ ζρνιείνπ. Σν λεξφ απφ ηηο βξχζεο πνπ ρχλεηαη θάησ νδεγείηαη ζην ρψξν 



 

 

ηεο δεληξνθχηεπζεο. Μαδί κε ηνλ αξκφδην θαιιηηέρλε ή εθπαηδεπηηθφ δσγξαθίδνπλ έλα έξγν 

ηνπο ζ’ έλαλ ηνίρν ηνπ ζρνιείνπ. Αιιάδνληαη νη παιηνί ιακπηήξεο ηνπ ζρνιείνπ κε 

θαηλνχξηνπο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη γίλεηαη πξφηαζε γηα ηελ εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε – κεξηθή έζησ – ειεθηξνδφηεζε  ηνπ ζρνιείνπ. ινη καδί 

δηακνξθψλνπλ, ηππψλνπλ θαη αλαξηνχλ ηνλ «νηθνθψδηθα» ζπκπεξηθνξάο  ησλ κειψλ ηεο 

ζρνιηθήο θνηλφηεηαο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε λεξνχ, ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. 

ιεο νη δξάζεηο θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπο αλαξηψληαη ζηελ ηζηνζειίδα θαη ηνλ πίλαθα 

αλαθνηλψζεσλ ηνπ ζρνιείνπ. Γηνξγαλψλεηαη επίζεο παξνπζίαζε φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηεο εθαξκνγήο, ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα γλσζηνπνηεζνχλ ζην ζχλνιν ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, κε ζηφρν λα ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο, θάηη πνπ 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ δξάζεσλ.  

Ζ αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ είλαη παξνχζα ζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο είλαη αξρηθή, 

δηακνξθσηηθή θαη ηειηθή  θαη επαλαηξνθνδνηεί ηε δηαδηθαζία, ψζηε λα ηελ θαζηζηά επέιηθηε 

θαη πξνζαξκνζηηθή ζηηο εθάζηνηε εηδηθέο ζπλζήθεο. Πξαγκαηνπνηείηαη  κέζα απφ ζεαηξηθά 

παηρλίδηα ξφισλ, δσγξαθηέο, θαη παξαηήξεζε. Αληί εξσηεκαηνινγίνπ αμηνπνηνχληαη 

εθαξκνγέο παηρληδηψλ  πξνζνκνίσζεο ζε Ζ/Τ  πνπ δηαηίζεληαη ηηο ηζηνζειίδεο ηεο Δ.ΤΓΑ.Π. 

θαη ηνπ Κ.Α.Π.Δ. θαιχπηνληαο ην γλσζηηθφ, ην ςπρνθηλεηηθφ θαη ηνλ ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα. 

 

2.10.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή πεξηιακβάλεη αξθεηέο επηκέξνπο κεζφδνπο θαη ζηελ νπζία απνηειεί έλα 

νινθιεξσκέλν ζρνιηθφ Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ δίλεη ηελ επθαηξία 

ζηνπο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπλ ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  θαη θπξίσο λα 

αληηκεησπίζνπλ νη ίδηνη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ, θάλνληαο πξνηάζεηο γηα ηελ 

αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε.  

     Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνηάζεηο ησλ εξεπλεηψλ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ πσο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνζεγγίδνληαη, πξέπεη λα αθνξνχλ ην άκεζν  

πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ, ψζηε λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα επηιπζνχλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

καζεηέο θαη ε επίιπζή ηνπο λα απνηειεί βίσκα ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Καηά ηελ 

εθαξκνγή, νη καζεηέο αληηκεησπίδνπλ νη ίδηνη ηα πξνβιήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη  

βειηηψλνπλ ηε δηθή ηνπο δσή, κεηνπζηψλνληαο ηε ζεσξία ζε πξάμε: δελ θάλνπλ απιψο 

πξνηάζεηο θαη επρνιφγηα, αιιά έρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνρσξήζνπλ ζηελ πινπνίεζή ησλ 

ιχζεσλ θαη λα βηψζνπλ ηα ρεηξνπηαζηά απνηειέζκαηα, σο αληακνηβή ηεο δξάζεο ηνπο. Οη 

καζεηέο απνθηνχλ απηνπεπνίζεζε θαη αλαβαζκίδνπλ ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ δίλνληαο 



 

 

απάληεζε ζε εξσηήκαηα, φπσο «Ση κπνξεί λα θάλεη έλα ζρνιείν; Πνηνο ηψξα ζα αζρνιεζεί κε 

ηελ απιή καο;  Μήπσο είλαη πξνηηκφηεξν λα ιεηηνπξγεί σο  πάξθηλγθ γηα ηα απηνθίλεηα;». 

Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα  ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο είλαη ηα πνιιά ππνζέκαηά ηεο, ηα 

νπνία, απφ ηε κηα δελ επηηξέπνπλ ηδηαίηεξε, επηκέξνπο εκβάζπλζε – θαζψο κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε ζα απνπξνζαλαηνιίζεη ηελ εθαξκνγή θαη απφ ηελ άιιε θαζηζηνχλ ηελ εθαξκνγή 

ρξνλνβφξα. Απηέο νη δηαπηζηψζεηο, κε ηε ζεηξά ηνπο, δεκηνπξγνχλ  απμεκέλεο απαηηήζεηο γηα 

ζπληνληζκφ θαη  νξγάλσζε. ηελ  πεξίπησζε πνπ ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη πσο δε δηαζέηεη ηνλ 

απαηηνχκελν ρξφλν, ηφηε, είηε επηκεθχλεη ηελ εθαξκνγή, είηε πξνζεγγίδεη γηα επίιπζε, κφλν 

έλα ππφζεκα ηεο. Αλ αληηκεησπηζηνχλ θαη ππνζθειηζηνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα, ε 

εθαξκνγή έρεη έλα ζεκαληηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα: νη καζεηέο πξνζεγγίδνληαο νιηζηηθά 

ηα παγθφζκηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, νδεγνχληαη ζε επηηφπηα δξάζε, θάλνληαο πξάμε 

ην γλσζηφ ζχλζεκα ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: «θέςνπ παγθφζκηα, δξάζε ηνπηθά». 

Μέζα απφ δηαδηθαζίεο ηεο κεζφδνπ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο, νη καζεηέο κπνξνχλ λα 

αλαδείμνπλ ην ρψξν ηνπο ζε έλα ζρνιείν πνπ ζα δηδάζθεη κε ηελ εηθφλα ηνπ θαη νη δξάζεηο ηνπ 

ζα απνηεινχλ παξάδεηγκα πξνο κίκεζε, φρη κφλν γηα ηνπο καζεηέο, αιιά θαη γηα ην ζχλνιν 

ησλ πνιηηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία.
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3 H ΜΔΘΟΓΟ PROJECT 

 

Ζ επηζηήκε δείρλεη ην δξόκν πνπ ζα αθνινπζήζνπκε αιιά όρη ην  ζθνπό… 

F. Nietzsche 

 
Ζ κέζνδνο Project,  γλσζηή επίζεο  σο   ρέδην εξγαζίαο, Γηεθπεξαίσζε Πξνγξάκκαηνο, 

Μέζνδνο βησκάησλ, Βησκαηηθή επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία., είλαη κηα νινθιεξσκέλε, 

δνθηκαζκέλε εθπαηδεπηηθή κέζνδνο, πνπ  δηαθξίλεηαη γηα ηελ  επξεία ηεο εθαξκνγή δηεζλψο 

θαη  ζηε ρψξα καο ζηα  Πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Γεσξγφπνπινο & 

Σζαιίθε, 2002, ζει. 84·  SSccoouullllooss  & Malotidi, 2004, ζει. 36,38·  Νηνιηνπνχινπ, 2005, ζει. 89· 

Mπηξκπίιε, 2005, ζει. 133). Απνηειεί κηα δηεπηζηεκνληθή θαη νιηζηηθή κέζνδν 

(Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 2002, ζει.84) πνπ βαζίδεηαη ζηελ νκαδηθή δηδαζθαιία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο,  κέζα ζ’ έλα πιαίζην  πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

θαη ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηή (Frey, 1998). Καηά ηελ εθαξκνγή ηεο, κπνξεί λα  

ζπλδπάδεη – ζπλήζσο πεξηιακβάλεη – πνιιέο δηαθνξεηηθέο, επηκέξνπο κεζφδνπο (Καιατηδίδεο 

& Οπδνχλεο, 1999, ζει.138) γη’ απηφ θαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα κέζνδνο «νκπξέια» 

(Palmer,1998, ζει. 185) γηαηί αθξηβψο αμηνπνηεί θαη ηηο ππφινηπεο κεζφδνπο γηα λα  απμήζεη  

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο (Πεηξελίηε, 2000, ζει. 33). 

Ο φξνο Project ζηελ εθπαίδεπζε απαληάηαη αξρηθά ζηελ Ηηαιία (Knoll, 1997) φπνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ρσξίο λα εληάζζεηαη ζηνλ θεληξηθφ άμνλα ησλ ζπνπδψλ. ηε ζπλέρεηα 

έκθαλίδεηαη ,κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα, ζηελ Γαιιία ζηα ηέιε ηνπ 16νπ θαη ζηηο αξρέο ηνπ 

17νπ αηψλα ζε αξρηηεθηνληθέο Παλεπηζηεκηαθέο ρνιέο (Γξφιιηνο, 2005, ζει. 109). 

πζηεκαηηθά, σο κέζνδνο, παξνπζηάζηεθε γηα πξψηε θνξά απφ ηνλ  W. Kilpatrick (1918) 

καζεηή ηνπ J. Dewey, ππνζηεξηδφκελε απφ ηηο ζέζεηο ηνπ Thorndike γηα ηελ αλάγθε δηάδνζεο 

ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο ζηελ θνηλσλία (Kilpatrick, 1918). H κέζνδνο σξίκαζε σο έλαο 

θνηλφο θαξπφο ηνπ θηλήκαηνο ηεο "Νέαο Αγσγήο" θαη ηνπ "ρνιείνπ εξγαζίαο" πνπ ζέηνπλ σο 

επίθεληξν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ηνλ ίδην ην καζεηή, ηα βηψκαηά θαη ηελ πξάμε ηνπ, 

φζν θαη ηνπ "νηθνδνκηζηηθνχ" πξνηχπνπ κάζεζεο ηνπ Piaget θαη ηνπ "θνηλσληθνχ" ή 

"αιιειεπηδξαζηηθνχ θνλζηξνπθηηβηζκνχ" πνπ ππνζηήξημαλ νη Bruner θαη Vygotski 

(θπξφεξα, 2005). Κνηλφο παξνλνκαζηήο φισλ απηψλ ησλ ηάζεσλ,  είλαη ην φηη κεηαθέξνπλ 

ην ελδηαθέξνλ απφ ηε δηδαζθαιία ζηε κάζεζε θη αθνινπζνχλ κεζφδνπο δηδαζθαιίαο πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα αλαθαιχπηνπλ θαη λα νηθνδνκνχλ ηε δηθή ηνπο 

γλψζε. ε θάζε πεξίπησζε ε εθαξκνγή ηεο, έρεη πξννδεπηηθά – αλακνξθσηηθά   

ραξαθηεξηζηηθά  θη εθθξάδεη αλαλεσηηθέο ηάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία,  

ππνζηεξίδνληαο  πσο ην δεηνχκελν δελ είλαη νη πιεξνθνξίεο, αιιά  ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ 

εθαξκνζκέλε κάζεζε, ψζηε  λα θαιιηεξγείηαη  ε  πξσηνβνπιία, ε δεκηνπξγηθφηεηα, θαη ε 

θξίζε (Knoll, 1977). 
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3.1 Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT 

Ο Frey (1986) παξαζέηεη ηε δνκή ηεο κεζφδνπ σο εμήο: 

 Πξσηνβνπιία  

 Αληαιιαγή απφςεσλ ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία 

 Απφ θνηλνχ δηακφξθσζε πιαηζίσλ δξάζεο 

 Τινπνίεζε ησλ φζσλ έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

 Πεξάησζε ηνπ Project κε έλαλ απφ ηνπο εμήο ηξφπνπο: 

α) ζπλεηδεηφο ηεξκαηηζκφο (επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ) 

β) επαλαζχλδεζε κε ηελ αξρηθή πξσηνβνπιία 

γ) εθαξκνγή ηνπ Project ζηελ πξάμε  

 Γηαξθήο ελεκέξσζε θαη αλαηξνθνδφηεζε  ζ’ φιε ηελ εμέιημε. 

 

3.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ PROJECT ΣΖΝ 

Π.Δ. 

Ζ δηάξθεηα ηεο  εθαξκνγήο  ηεο  κεζφδνπ κπνξεί  λα  είλαη κηθξή, κέηξηα  ή  κεγάιε (Frey 

1998,φπ. αλαθ. Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 170), αλεμαξηήησο φκσο ηεο δηάξθεηάο ηεο, 

ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζνχληαη, κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο, νη εμήο θάζεηο:  

1. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο  

ινη νη ζπκκεηέρνληεο καζεηέο, δάζθαινη, γνλείο εθθξάδνπλ ηε γλψκε  ηνπο γηα ην ζέκα 

πνπ ζα επηιεγεί. Ο θαζνδεγεηήο εθπαηδεπηηθφο δηεπθνιχλεη ηνπο καζεηέο λα θαηαζέζνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο  γηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα  απφ ην νηθείν ή επξχηεξν 

πεξηβάιινλ (Katz & Chard, 2000). ηε ζπδήηεζε πνπ πξνθχπηεη κεηά απφ επηρεηξεκαηνινγία 

θαη ηπρφλ θαηάζεζε ππνζηεξηθηηθνχ πιηθνχ (θσηνγξαθίεο, εθεκεξίδεο θ.α.) ην ζχλνιν 

θαιείηαη λα ζπλαπνθαζίζεη – κε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία – πνην ζα είλαη ηειηθά ην ζέκα κε 

νπνίν ζα απαζρνιεζεί. (Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1999, ζει. 124). 

2. Καζνξηζκόο ζηόρσλ  

Ζ απφ θνηλνχ επηινγή ηνπ ζέκαηνο απηφκαηα ππνδειψλεη έλα θνηλφ ζθνπφ πξνο επίηεπμε,  

πνπ ζπλήζσο αθνξά ηελ επαηζζεηνπνίεζε φρη κφλν ησλ κειψλ, αιιά θαη ησλ πνιηηψλ.  Ο  

θνηλφο απηφο ζθνπφο επελδχεηαη απφ ηνπο παξάιιεινπο επηκέξνπο ζηφρνπο  πνπ ηνλ 

ζπλνδεχνπλ ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη αθνξνχλ αληίζηνηρα ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα 

πνπ ηίζεληαη ζρεηηθά κε ην επηιεγκέλν ζέκα (Braus, 1993, ζει. 25). Οη ζηφρνη εληάζζνληαη 

ζηελ πνιχπιεπξε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα πνιιαπιψλ 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηψλ (θπξφεξα, 2005) θαη θαινχληαη λα θαιχςνπλ ην γλσζηηθφ, ην 

ζπλαηζζεκαηηθφ θαη ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα (Braus, 1993, ζει. 26). 

 

3. ρεδηαζκόο ηεο εξγαζίαο θαη ζπγθξόηεζε νκάδσλ  

Ο ζρεδηαζκφο ηεο εξγαζίαο θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ επεηζέξρεηαη  θαη αιιειεπηδξά κε 
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ηελ πξνεγνχκελε θάζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, απηήο ηνπ θαζνξηζκνχ ησλ ζηφρσλ. Οη 

δξαζηεξηφηεηεο ζρεδηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ θαη ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, 

εληνχηνηο θαη θάπνηνη ζηφρνη ηίζεληαη εθ λένπ βάζεη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηάζεθαλ θη 

επηιέρζεθαλ λα πινπνηεζνχλ. ’ απηή ηε θάζε νη ζπκκεηέρνληεο ζπλαπνθαζίδνπλ γηα ηηο 

πεγέο πιεξνθφξεζεο, ηηο δξαζηεξηφηεηεο θαη πνχ ζα πινπνηεζνχλ. Δπίζεο θαζνξίδεηαη πνηεο 

επηζθέςεηο ζα γίλνπλ, πνηνη ζα είλαη νη ζπλεξγάηεο θαη πνην ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο 

εθαξκνγήο. Μεηά ηε δηαδηθαζία απηή  ε νκάδα πνπ πινπνηεί ηελ εθαξκνγή ρσξίδεηαη ζε ππφ-

νκάδεο πνπ θάζε κηα αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο επζχλεο θαηά ηελ θάζε ηεο πινπνίεζεο  ηηηηρρ  

((ΑΑγγγγεελλήήρρ,,  22000077). Ο θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη ηηο 

θιίζεηο ησλ καζεηψλ (Μηραειίδεο, 2003, ζει. 27). 

4. Τινπνίεζε ηεο εξγαζίαο 

1
ν
 ζηάδην: Δλεκέξσζε – ρεδηαζκόο 

Οη καζεηέο ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο απφ ηελ πεγή πνπ νη ίδηνη επηιέγνπλ  δειαδή απφ 

εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, επηζηήκνλεο, δηαδίθηπν θ.α. ή κε ηε κνξθή ζπλεληεχμεσλ ή ζπδήηεζεο 

ζε ζπλαληήζεηο κε εηδηθνχο (Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1999, ζει. 126). Οη νκάδεο ζην ζχλνιν ηνπο 

αιιεινελεκεξψλνληαη. 

2
ν
 ζηάδην: Γξάζε πεδίνπ 

χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ πνπ πξνέθπςε απφ ηε ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο πινπνηνχληαη 

νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ (Frey,1998). Ζ δξάζε πεδίνπ 

πεξηιακβάλεη έξεπλα, κεηξήζεηο, θσηνγξαθίζεηο, πεηξάκαηα, θαηαγξαθέο  

3
ν
 ζηάδην: Σαμηλόκεζε– πκπεξάζκαηα 

’ απηφ ην ζηάδην γίλεηαη ε ζχλζεζε θαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ πιηθνχ (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., 

1998, ζει. 87). Σα δεδνκέλα αλαιχνληαη, νη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαηαγξάθνληαη θη 

εμάγνληαη ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ νδεγνχλ ζε πξνηάζεηο. Γηα ηελ αληαιιαγή απφςεσλ 

θαη ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ κπνξεί λα αμηνπνηεζνχλ κέζνδνη φπσο ε ζπδήηεζε, ε 

αληηπαξάζεζε, ε πξνζνκνίσζε ζε Ζ/Τ ή θαη ηα παηρλίδηα ξφισλ. Οη πξνηάζεηο  

απνζηέιινληαη ζηνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη δηαρένληαη ζηελ ηνπηθή θη επξχηεξε θνηλσλία 

κέζα απφ καδηθά κέζα ελεκέξσζεο,  ηζηνζειίδεο θαη θπιιάδηα. 

5. Παξνπζίαζε – Πεξάησζε 

ηε θάζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη ε ηειηθή παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ ακεζφηεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ καζεηψλ κε ην θνηλφ. Ζ κνξθή ηεο παξνπζίαζεο κπνξεί λα είλαη γξαπηή, 

πξνθνξηθή, θαιιηηερληθή, λα ρξεζηκνπνηεί νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή θαη λα ζπλδπάδεη ηα 

πξνεγνχκελα ζηα πιαίζηα κηαο εθδήισζεο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 87·   

Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 129). Ζ παξνπζίαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα  

εθθξαζηνχλ αμηνπνηψληαο θαη παξάιιεια θαιιηεξγψληαο  ηηο δεμηφηεηεο ηνπο αλάινγα κε ηηο 

θιίζεηο ηνπο. 
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6. Αμηνιόγεζε  

ηε κέζνδν Project ε αμηνιφγεζε  είλαη  δηαξθψο  παξνχζα, σο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο, απνηειεί δειαδή κηα  εζσηεξηθή αμηνιφγεζε,  

πξαγκαηνπνηείηαη φκσο  θαη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα, επηζηήκνλεο, ηνπηθή θνηλσλία, 

νπφηε είλαη εμσηεξηθή. (Κ.Π.Δ. Έδεζζαο, ρ.ρ.). ε θάζε πεξίπησζε, ε  αλαηξνθνδφηεζε πνπ 

πξνζθέξεη, ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο κεζφδνπ. ε θακηά 

πεξίπησζε δελ αμηνινγείηαη κφλν ην απνηέιεζκα (Frey, 1998) θαη γη’ απηφ ε αμηνιφγεζε 

αθνινπζεί φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθαξκνγήο (θπξφεξα, 2005).  Δίλαη Γηαγλσζηηθή,  

Γηακνξθσηηθή θαη Σειηθή. ρεδηάδεηαη έηζη, ψζηε λα πεξηιακβάλεη ηνπο ηξεηο ηνκείο ησλ 

ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, δειαδή  ην γλσζηηθφ, ηνλ ςπρνθηλεηηθφ θαη ην ζπλαηζζεκαηηθφ. Καηά 

ηε Γηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε,  αμηνινγνχληαη νη γλψζεηο θαη νη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ πξηλ  ηε 

θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ Γηακνξθσηηθή, 

εμεηάδεηαη επίζεο θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπγθεθξηκέλσλ επηινγψλ κε ζηφρν ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ πξνβιεκάησλ, ηε βειηίσζε θαη θάπνηεο θνξέο αθφκε θαη ηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ θάπνησλ δξαζηεξηνηήησλ. ηελ Σειηθή αμηνιφγεζε, ειέγρεηαη ε γεληθή 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο, νη γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ νη καζεηέο, νη εκπεηξίεο, νη 

δεμηφηεηεο πνπ επέδεημαλ, νη ζηάζεηο πνπ δηακφξθσζαλ, ε εθαξκνγή ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, 

γεληθά φια ηα παξαδνηέα ζηνηρεία, ελψ παξάιιεια  ε ηειηθή αμηνιφγεζε ζπκβάιιεη ζην 

ζρεδηαζκφ ησλ κειινληηθψλ εθαξκνγψλ. Χο εξγαιεία αμηνιφγεζεο αμηνπνηνχληαη ε 

ζπδήηεζε, ην εκεξνιφγην, εξσηεκαηνιφγηα, παηρλίδηα, εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.α. 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 130,195). 

 

3.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ  ζηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ Project είλαη θαζνξηζηηθφο, φρη 

ιφγσ  ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ηνπ, αιιά γηα ην αληίζεην: ν εθπαηδεπηηθφο  θαιείηαη λα 

απνδερζεί  θαη λα πεηχρεη ην ξφιν ηνπ σο ηζφηηκν κέινο ηεο νκάδαο ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 172), κε ηελ επηπιένλ ππνρξέσζε ηνπ ζπληνληζηή, ηνπ 

νξγαλσηή θαη ηνπ «αλαδηνξγαλσηή», φηαλ απηφ απαηηείηαη. Μάιηζηα νθείιεη λα θαζνδεγεί κε 

ηέηνην ηξφπν ηελ εμέιημε ηνπ ζρεδίνπ, ψζηε λα δηαζθαιίδεη γηα φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ίζεο 

επθαηξίεο κέζα ζ’ έλα παηδαγσγηθφ θιίκα πνπ ελζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ηε δεκηνπξγία. 

Δπίζεο, είλαη απηφο πνπ παξαηεξεί θαη θαηαγξάθεη φιε ηε δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηνπ είλαη 

δπζθνιφηεξνο – θαη πην δεκηνπξγηθφο – απ’ φηη ζε κηα ζπκβαηηθή δηδαζθαιία, (Ζandschluch, 

1980 φπ. αλαθ. ζην Frey, 1998) θαζψο ε εμέιημε ηεο κεζφδνπ είλαη κηα δσληαλή δηαδηθαζία, 

πνπ απαηηεί δηαξθή εγξήγνξζε κε ζηφρν ηελ – απφ κέξνπο ηνπ – αλαηξνθνδφηεζε ηνπ ζρεδίνπ 

αθφκε θαη ζ’ φια ηα επίπεδα,  φηαλ ν ίδηνο θξίλεη φηη θάηη ηέηνην είλαη απαξαίηεην. Ζ βνήζεηα 

πνπ παξέρεη ν θαζνδεγεηήο εθπαηδεπηηθφο ειαηηψλεηαη φζν αλαπηχζζεηαη ε απηνλνκία ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ νκάδσλ θαη φζν εληζρχεηαη ε απηνπεπνίζεζε ησλ καζεηψλ (Καλάθεο, 1987). 

Ο ξφινο ηνπ δαζθάινπ ζηε κέζνδν Project ζπλνςίδεηαη ζε φζα ραξαθηεξηζηηθά  αλαθέξεη 
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ν Kilpatrick (1918) φηαλ ιέεη φηη ν δάζθαινο θαζνδεγεί θαη θαηεπζχλεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

θαη επεκβαίλεη κφλν ηφηε, φηαλ νη καζεηέο ρξεηάδνληαη βνήζεηα. 

 

3.4 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

O ρξφλνο πνπ ζα αθηεξσζεί ζηε κέζνδν Project, θαζψο θαη ε δηεπζέηεζε θαη ε δηαρείξηζε 

ηνπ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ. Ο απαξαίηεηνο ρξφλνο ζα 

ζπκβάιιεη, ψζηε ε κέζνδνο λα εμειηρζεί νκαιά θαη ρσξίο δηαθνπέο πνπ κπνξεί λα νθείινληαη 

ζε εμσγελείο παξάγνληεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο θαηάιιεινπ ρξφλνπ (Frey, 1998). Πνιιέο θνξέο, 

είλαη δχζθνινο ν ζρεδηαζκφο ηεο κεζφδνπ κέζα ζηα πιαίζηα ελφο απζηεξνχ αλαιπηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ δηακφξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο ησλ καζεηψλ, νη 

θησρέο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο δελ επλννχλ ηελ πινπνίεζή ηεο. Αθφκα θαη ε επίπισζε, ε 

δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο παίδεη ηνλ ξφιν ηεο. Ζ ζπλεξγαζία θαη ε δηαζθάιηζή ηεο 

κε νκάδεο, άηνκα, νξγαληζκνχο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ είλαη αθφκα κία πξνυπφζεζε γηα ηελ 

νκαιή εθαξκνγή ηεο. ε θάζε πεξίπησζε είλαη ρξήζηκν λα επηδηψθεηαη ε θαιιηέξγεηα ηεο 

επηθνηλσλίαο ησλ κειψλ ηεο νκάδαο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο. Καηαιπηηθφο είλαη επίζεο 

θαη ν ξφινο ηεο ελεκέξσζεο ησλ γνλέσλ, γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλεξγαζία θαη ε ππνζηήξημε 

απφ κέξνπο ηνπο. Γελ ζα πξέπεη λα ππνηηκάηαη ην γεγνλφο φηη  ε κέζνδνο Project δελ είλαη κηα 

ηππηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο κε ηελ έλλνηα φηη δελ αθνινπζεί ηνλ θαζεκεξηλφ ξπζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ θαη γηα ην ιφγν απηφ ελδερνκέλσο λα παξαμελεχζεη ηνπο γνλείο. Δπηπξφζζεηα, 

γξαθεηνθξαηηθέο δηεπθξηλίζεηο θαη δηαηππψζεηο είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα  ηε 

κέζνδν Project κε επξχ πεδίν δξάζεο. Σέινο, ν έγθαηξνο δηαθαλνληζκφο ησλ επαθψλ κε 

νξγαληζκνχο ή ηδξχκαηα θαη ησλ επηζθέςεσλ ζ’ απηά, δηαζθαιίδεη ηελ νκαιή θαη απξφζθνπηε 

εμέιημε ηεο εθαξκνγήο καο. 

 

3.5 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ ζπλνςίδνληαη σο εμήο (Kilpatrick,1918· Καιατηδίδεο θ. 

ζπλ.,  1999, ζει. 134· θπξφεξα, 2005): 

 Έρεη αξρή, κέζε θαη ηέινο 

 Δίλαη καζεηνθεληξηθή 

 Οδεγεί ζε «ρεηξνπηαζηά» απνηειέζκαηα 

 Έρεη ζέκα  πνπ ελδηαθέξεη ηνπο καζεηέο 

 Βαζίδεηαη ζηε ζπιινγηθή δξάζε καζεηψλ θαη εθπ/θσλ 

 Αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα πξνο επίιπζε 

 Βαζηθά ζπζηαηηθά ηεο είλαη δηαξθήο αμηνιφγεζε  θαη αλαηξνθνδφηεζε 

 Δίλαη  κηα «εμσζηξεθήο» βησκαηηθή θαη επηθνηλσληαθή εθπαηδεπηηθή  δηαδηθαζία  

  Σέινο, ε ζαθήο ππφδεημε ηνπ Kilpatrick (1918) πσο  ηα παηδηά πξέπεη λα είλαη ειεχζεξα 

λα επηιέμνπλ απηφ πνπ ζέινπλ θαη ε θξάζε  ηνπ Sartre  ζην «Κξηηηθή ηεο δηαιεθηηθήο 
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ππνζηήξημεο», «…δηεθπεξαίσζε πξνγξάκκαηνο είλαη ην ζεκάδη ηεο παξνπζίαο θαη ηεο 

ειεπζεξίαο» (Πεηξελίηε, 2000, ζει. 30) θαηαζηνχλ ηε δηάζηαζε ηεο ειεπζεξίαο ησλ 

επηινγψλ σο κέγηζην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ..  

 

3.6  ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο εμήο 

(Οkebukola &Αhove, 2000· Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 137· Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 

2004, ζει. 172): 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο 

 πκβαδίδεη κε ηνλ νιηζηηθφ ραξαθηήξα ηεο Π.Δ. 

 Δπλνεί ηε δηαζεκαηηθή θαη δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 

 Βνεζά ζηελ θαηάθηεζε δεμηνηήησλ. 

 πλδέεη ηελ εθπαίδεπζε κε ηηο αηζζήζεηο. 

 Καιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζθέςε. 

 Πξνσζεί ηελ δεκηνπξγία. 

 πκβάιιεη ζηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ καζεηψλ, κε ηελ «εμσζηξέθεηα» ηεο 

 Αλαδεηθλχεη ην ξφιν ηεο απηναμηνιφγεζεο. 

 Χζεί ζηελ αλάιεςε δξάζεο, ηε ζπκκεηνρή θαη ηε ζπλεξγαζία. 

 Σν άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία. 

 Δληάζζεη ζηελ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα ηε δεκνθξαηηθή λννηξνπία. 

Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

 Ζ ζπκκεηνρή εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηή δελ είλαη πάληα ηζνδχλακε. 

 Δίλαη ρξνλνβφξα. 

 Δίλαη αζαθήο φζνλ αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο θαζψο «θπθινθνξνχλ» πνιιέο ζεσξίεο –  

παξαιιαγέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. 

 Θπζηάδεη – θάπνηε – ηνπο καζεζηαθνχο ζηφρνπο, ψζηε λα είλαη επράξηζηε ζηνπο 

καζεηέο: αλαδεηά ηελ εχθνιε ιχζε γηα λα θαηαιήμεη ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα. 

 

 

1.1 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ Project είλαη ε κέζνδνο πνπ ζπλαληάηαη πνιχ ζπρλά ζε δηεζλέο επίπεδν θαη θαηά 

θφξνλ ζηα πξνγξάκκαηα Π.Δ. ζηελ Διιάδα κεηά ην 1982 (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 

84) κε ζεκαηνινγία απ’ φιν ην πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ 

ιεηηνπξγηψλ ηεο θχζεο  ((SSccoouullllooss  et al.,  22000044,,  ζζεελλ..  8888). ήκεξα πιένλ δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε γηα ηελ επξεία εθαξκνγή ηεο ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαζεκαηηθνχ Πιαηζίνπ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ.(Γ.Δ.Π.Π..,2006). Ζ εθαξκνγή ηεο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθή θαη δίθαηα 

ζεσξείηαη σο κηα απφ ηηο θαιχηεξεο κεζφδνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Π.Δ. ( Stevens, 
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1996 νπ. αλαθ. Παξαζθεπφπνπινο & Κνξθηάηεο, 2003 ζει. 95· Giolitto et. al., 1997, ζει. 

101). Απηφ ηζρχεη φηαλ  εμαζθαιίδεηαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ηεο πνξείαο  θαη ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο, ε  ζαθήο  ζηνρνζεζία, ε πξνζαξκνγή 

ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ζηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο θη φηαλ ν  εθπαηδεπηηθφο –  

εκςπρσηήο νδεγεί ηα παηδηά, κέζσ ησλ καζεζηαθψλ ζηφρσλ, ζην δεηνχκελν απνηέιεζκα.  

Π.ρ. αλ ην δεηνχκελν είλαη έλα πεξηνδηθφ, δελ μεθηλά ε εθηχπσζε ηνπ απφ ηελ πξψηε θηφιαο 

κέξα ηεο εθαξκνγήο. 

πλνςίδνληαο, φηαλ ν εθπαηδεπηηθφο απνδέρεηαη ην ξφιν ηνπ νξγαλσηή θαη ηνπ εκςπρσηή 

θαη φηαλ γίλνληαη νη απαηηνχκελεο αλαπξνζαξκνγέο θαηά πεξίπησζε, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδνληαη θάζε θνξά ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο, ηφηε ε κέζνδνο Project απνδεηθλχεηαη 

έλα απνηειεζκαηηθφ εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν πνπ δεκηνπξγεί επράξηζηε εθπαηδεπηηθή 

αηκφζθαηξα γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.  
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δηζεθαηνκκχξην δελ έρεη πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ. Σεηξαθφζηα εθαηνκκχξηα παηδηά δελ 

δηαζέηνπλ ην ειάρηζην λεξφ πξνο επηβίσζε, πέληε εθαηνκκχξηα άλζξσπνη βξίζθνπλ ην ζάλαην 

εηεζίσο ιφγσ κνιπζκέλσλ πδάησλ. ηε ρψξα καο ε ιεηςπδξία ήδε απνηειεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζηε γεσξγηθή παξαγσγή. Οη δηαθαηλφκελεο θιηκαηηθέο αιιαγέο δπζρεξαίλνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε. Ο ξφινο ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ σο θπζηθνχ πφξνπ 

θαη ζηελ νηθνλνκία ηεο ρξήζε ηνπ. 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Project θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο ελφο  Πξνγξάκκαηνο 

Π.Δ. πνπ  ζρεδηάζηεθε κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε γλψζεσλ, ηελ θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ 

θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ θαη 

θαη’ επέθηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο γεληθφηεξα. 

Με θχξην άμνλα ηεο εθαξκνγήο ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνσζνχλ ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, ηε ζπλεξγαζία κε ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε, επηζηεκνληθά ηδξχκαηα 

θαη θνξείο ηεο πεξηνρήο, ηε δηάδνζε ησλ δξάζεσλ θαη ην άλνηγκα ηνπ ρνιείνπ ζηελ 

θνηλσλία, επηδηψθεηαη λα δεκηνπξγεζεί κηα φκνξθε ζρέζε αλάκεζα ζηνπο καζεηέο θαη ην 

πνιπηηκφηεξν ίζσο αγαζφ ηνπ πιαλήηε: ην λεξφ, ηελ πεγή ηεο δσήο. Σα παηδηά  βηψλνπλ κηα 

επράξηζηε πεξηπέηεηα δξάζεο, θαζψο παξέα κε ην ηαγνλνχιε θάλνπλ πεξηπάηνπο, πεηξάκαηα, 

κεηξήζεηο, παίδνπλ ζεαηξηθά  ξφισλ, επηθνηλσλνχλ  κε παηδηά άιισλ ρνιείσλ, θαη 

ηξαγνπδνχλ. Δμάιινπ, ην λεξφ σο αληηθείκελν κειέηεο απνηειεί έλα απφ ηα πην ειθπζηηθά 

ζηνηρεία ηεο θχζεο γηα ηα παηδηά γεγνλφο πνπ επλνεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θάηη πνπ 

άιισζηε απνηειεί βαζηθφ ζπζηαηηθφ γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ Project. 

 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΈΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ. Δθπαηδεπηηθφ παθέην. Κχξηνο πγγξαθέαο: Βξέηηα - 

Κνπζθνιέθα, Νέιιε. Δθδνηηθφο Οίθνο: ΚΑΛΔΗΓΟΚΟΠΗΟ. Έηνο έθδνζεο:1997  

 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Π.Δ. «ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ». Γ. 

Καιατηδίδεο-Β. Φαιιηδάο. 1999. Δθδφζεηο Κξηηηθή. 

 ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ηνπ Γηθηχνπ «Οηθνινγηθά ρνιεία» κε ζέκα Δλέξγεηα 

– Απνξξίκκαηα-Νεξφ. Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο.  Έηνο έθδνζεο 1999.  

 ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ λεξνχ: Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε  

CD-Rom -3d multimedia. πγγξαθείο Γεκήηξεο Λέθθαο, Σάζνο Κνζκάο, Βάζσ 

Καηζανχλε. Έηνο έθδνζεο: 2003 

 ρνιηθφ Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Βιαζηάξεο Κ.,(2000).  Σν κηθξό βαηξαράθη.  Ζ Δθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία  ζε 

ηνπξηζηηθά θνξηηζκέλεο πγξνηνπηθέο πεξηνρέο.  Πφξνο: Γ/λζε Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 

Πεηξαηάο. 

Ηζηνζειίδεο 
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 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ : ΝΔΡΑ 

http://hermes.edpp.gr/website/nera/viewer.htm 

 ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΖ UNESCO ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΡΟ  

http://www.unesco.org/water 

 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ ΜΔΣΔΧΡΟΛΟΓΗΚΖ 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ http://ndbhmi.chi.civil.ntua.gr/el/index.html  

 ΔΤΓΑΠ-Ο ΣΑΓΟΝΟΤΛΖ http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/eydapime.pdf  

 ΤΓΡΟΛΟΓΗΚΖ ΒΑΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ  

http://titan.chi.civil.ntua.gr/ 

 ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΧΝ ΤΓΑΣΧΝ - Ννκνζεζία ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο γηα ην Πεξηβάιινλ  

http://europa.eu/scadplus/leg/el/s15005.htm 

 U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY 

http://www.epa.gov/kids/water.htm 

 
 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο. Οη καζεηέο εθνδηαζκέλνη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε κηα 

θσηνηππεκέλε δσγξαθηά πνπ απεηθνλίδεη ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, θάλνπλ πεξίπαην ζην 

γεηηνληθφ – ζρνιείν, δαζάθη ή πάξθν –  κεηά απφ βξνρή ή πξσηλή πγξαζία θαη ζπλαληνχλ ηνλ 

«ηαγνλνχιε».  πδεηνχλ απφ πνχ ήξζε, πνχ ζα πάεη, ηη κνξθή κπνξεί λα πάξεη θαη γηα ην 

ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηηο πεξηπέηεηεο ηνπ. Έηζη, κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ νξίδεηαη ην ζέκα 

θαη ηα πξνο κειέηε αληηθείκελα ηνπ. 

2.  θνπόο θαη ζηόρνη. Ζ  ζηνρνζεζία απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ αθνξά θπξίσο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαζνδεγεηή. Παξ’ φια απηά ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη γίλνληαη αληηθείκελν 

ζπδήηεζεο αλάκεζα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ηνπο καζεηέο. Χο ζθνπφο νξίδεηαη ε  

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ απφ ηνλ 

άλζξσπν θαη ε θαιιηέξγεηα κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο θη έλα απφ ηα 

πνιπηηκφηεξα αγαζά ηνπ πιαλήηε, ην λεξφ. Οη δε ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίδνληαη σο εμήο: 

Γλσζηηθνί   

 Να γλσξίζνπλ νη καζεηέο ηηο θπζηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ λεξνχ.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θχθινπ ηνπ λεξνχ ζηε θχζε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηνλ απαξαίηεην ξφιν ηνπ γηα ηελ χπαξμε δσήο.  

 Να δηαθξίλνπλ ηε δηαθνξά ησλ ελλνηψλ ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο νξζνινγηθήο 

ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

 Να θαηαλνήζνπλ ηελ έλλνηα ηεο αεηθνξίαο.  

πλαηζζεκαηηθνί 

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
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 Ζ αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο. 

 Ζ  θαιιηέξγεηα αμηψλ ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο.  

 Ζ ραξά ηεο  επηθνηλσλίαο ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο δεκηνπξγίαο. 

Φπρνθηλεηηθνί 

 Ζ ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε θαη ε νκαδηθή εξγαζία – ζπιινγηθή δξάζε.  

 Ζ εμνηθείσζε κε ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ππνζέζεσλ θαη ηελ  

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηεο ηθαλφηεηαο  ηαμηλφκεζεο θαη  αμηνιφγεζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα γξαπηνχ θαη πξνθνξηθνχ ιφγνπ θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ δηαιφγνπ σο κέζνπ 

γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 Ζ θαιιηηερληθή θαιιηέξγεηα, έθθξαζε θαη δεκηνπξγία.  

 Ζ ηθαλφηεηα ρξήζεο  ησλ Νέσλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσλίαο. 

3. Τινπνίεζε 

1
ν
 ζηάδην: Δλεκέξσζε – ζρεδηαζκόο. Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο 

κε ην ζέκα απφ απνθφκκαηα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ θαη ην δηαδίθηπν. Οη πιεξνθνξίεο 

πξνζθνκίδνληαη θαη ζπδεηηνχληαη ζηελ ηάμε. Δπίζεο, δηνξγαλψλεηαη παξνπζίαζε απφ αξκφδην 

επηζηήκνλα  γηα ην ξφιν ηνπ λεξνχ σο πεγή δσήο, γηα ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ  ζηε θχζε θαη ηνλ 

θχθιν ηνπ, γηα ηελ ελέξγεηα ηνπ θαη γηα ηε ζρέζε ηνπ κε ηνλ άλζξσπν απφ ηελ αξραηφηεηα 

κέρξη ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα γίλεη κηα ηζηνξηθή αλαδξνκή απφ ην Θαιή ην 

Μηιήζην (πνπ πίζηεπε πσο ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηνπ  θφζκνπ είλαη ην λεξφ) θαη ηνπο 

πνηάκηνπο ζενχο κέρξη ηνλ 21
ν
 αηψλα θαη ηελ παγθφζκηα θαηάζηαζε γηα λα δηαπηζησζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα ηεο  ππεξάληιεζεο, ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο ξχπαλζεο ηνπ λεξνχ ζήκεξα. (Δθπ. 

Παθ. ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ θαη CD-Rom ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ). 

Με ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ νη καζεηέο αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο κε καζεηέο άιισλ 

ζρνιείσλ: αμηνπνηνχληαη ηνπηθά, εζληθά ή δηεζλή Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Απφ 

θνηλνχ καζεηέο θη ν εθπαηδεπηηθφο ζπδεηνχλ θαη ζρεδηάδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα 

πινπνηεζνχλ γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ. Κάζε δξαζηεξηφηεηα είλαη δπλαηφ λα 

εμππεξεηεί έλαλ ή θαη πεξηζζφηεξνπο ζηφρνπο. Ο ζρεδηαζκφο ηνπο, απφ θνηλνχ, εμαζθαιίδεη 

ζε κεγάιν βαζκφ ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ επηηπρή έθβαζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ. ην ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ παξαιείπεηαη λα ιακβάλεηαη 

ππφςε ζε πνηα ζεκεία ε εθαξκνγή ζπλαληά ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ, ψζηε λα 

ζπλδέεηαη κ’ απηφ θαη λα πινπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηε δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ εθαξκνγή  αμηνπνηεί, αιιά θαη αμηνπνηείηαη απφ ηα καζήκαηα ηεο 

Γιψζζαο, ηεο Ηζηνξίαο, ησλ Θξεζθεπηηθψλ, ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο ή ηεο Μειέηεο 

Πεξηβάιινληνο, ηεο Γεσγξαθίαο,  ηεο Μνπζηθήο θαη ησλ Δηθαζηηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία γηα δξάζε ζην πεδίν έξεπλαο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη 

ζε νκάδεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο θιίζεηο ηνπο, ηηο επηινγέο ηνπο θαη ην ηφπν θαηνηθίαο, ψζηε 

λα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα επηπιένλ ζπλαληήζεηο πέξαλ ηνπ ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Γηα 
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παξάδεηγκα, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο δεκνζηνγξάθσλ, θσηνγξάθσλ, επηζηεκφλσλ, 

δσγξάθσλ θαη κνπζηθψλ. Γίλεηαη ζαθέο φηη ε πινπνίεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ 

θαιχπηνληαη επηκέξνπο απφ ηηο νκάδεο θαη θάπνηεο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. ε ηαθηά 

ρξνληθά δηαζηήκαηα παξάιιεια κε ηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο νξίδνληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη νκαδηθά πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηζζήκαηνο 

ησλ νκάδσλ θαη ηεο ζπλεξγαζίαο. Σέινο, νξίδεηαη ν θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο καο πνπ πξέπεη λα 

ηεξείηαη θαηά ηηο εμφδνπο καο θαη ηε κεηάβαζή καο απφ ην ζρνιείν – ζην πεδίν 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ απνθπγή πξνβιεκάησλ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ νκάδσλ.  

’ απηή ηε θάζε επίζεο νξηζηηθνπνηνχληαη ηα κέιε ηεο παηδαγσγηθήο νκάδαο, νξίδνληαη 

νη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, ε ζπκκεηνρή ζε Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ζε 

Πξνγξάκκαηα Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Οιφθιεξνο ν ζρεδηαζκφο 

θαηαγξάθεηαη, νξίδεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ειέγρεηαη κε ηελ ηήξεζε εκεξνινγίνπ 

δξαζηεξηνηήησλ. Με έληππν, πνπ θηηάρλνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ελεκεξψλνληαη θαη νη γνλείο ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ην ρέδην Δξγαζίαο 

ηνπο, ην αληηθείκελν ηνπ θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 

2
ν
 ζηάδην: Γξάζε πεδίνπ. χκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ πνπ πξνέθπςε  απφ ηε ζπδήηεζε κε 

ηνπο καζεηέο πινπνηνχληαη νη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. 

Αξρηθά, νξγαλψλεηαη επίζθεςε ζην ηνπηθφ Λανγξαθηθφ Μνπζείν ή Αξραηνινγηθφ Μνπζείν, 

απ’ φπνπ νη καζεηέο ελεκεξψλνληαη θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε ζεκαζία θαη ηε 

δηαρείξηζε  ηνπ λεξνχ άιινηε, γηα ηα έζηκα  θαη γεληθά ηνλ πξσηαξρηθφ ξφιν ηνπ λεξφ ζηελ 

αλζξψπηλε δσή. 

Οη καζεηέο ζε πξψηε θάζε αθνινπζνχλ ην δίθηπν χδξεπζεο θαη ζε δεχηεξε θάζε ην 

απνρεηεπηηθφ δίθηπν – εάλ ππάξρεη – έσο ην ζεκείν πνπ είλαη εθηθηφ (ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ηνπ Γηθηχνπ «Οηθνινγηθά ρνιεία»).  Κάζε νκάδα απνηππψλεη κε ην 

δηθφ ηεο ηξφπν ηηο παξαηεξήζεηο ηεο: ε νκάδα ησλ δσγξάθσλ κε δσγξαθηέο, ησλ θσηνγξάθσλ 

κε θσηνγξαθίεο. Ζ νκάδα ησλ δεκνζηνγξάθσλ παίξλεη γξαπηέο θαη πξνθνξηθέο 

(καγλεηνθψλεζε) ζπλεληεχμεηο θαηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ησλ ππεπζχλσλ γηα ηε δηαρείξηζε 

ηνπ λεξνχ. Πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα  γηα ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ  απέλαληη ζηα πξνβιήκαηα 

δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ. πληάζζεηαη εξσηεκαηνιφγην, απφ ηελ νκάδα ησλ επηζηεκφλσλ  θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη έξεπλα γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ  λεξνχ,  πνπ απεπζχλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο  πεξηνρήο, ψζηε λα θαηαγξαθνχλ νη ζηάζεηο ηνπο. Παξάιιεια, απνζηέιινληαη  επηζηνιέο 

δεηψληαο ελεκέξσζε απφ ηηο Αξκφδηεο Τπεξεζίεο Όδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο θη εάλ είλαη 

εθηθηφ νξίδνληαη επηζθέςεηο ζηα γξαθεία ηνπο.  Μ’ απηνχο ηνπο ηξφπνπο, ζπιιέγνληαη 

ζηνηρεία γηα ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πδάηηλσλ απνζεκάησλ ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη 

γηα ηελ δηαρείξηζε ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα δηνξγαλψλεηαη επίζθεςε ζε γεηηνληθφ πνηακφ, ξέκα, ιίκλε, θξάγκα ή 

πγξνβηφηνπν ηεο πεξηνρήο. Οη καζεηέο παξαηεξνχλ ηε ιεθάλε απνξξνήο, ην θπζηθφ ηνπίν, 
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αθνχλ θη ερνγξαθνχλ ηνπο ήρνπο ηνπ λεξνχ, ςαξεχνπλ, παίδνπλ νκαδηθά παηρλίδηα θαη 

ηξαγνπδνχλ ηξαγνχδηα ηνπ λεξνχ.  

ε δεχηεξε επίζθεςε, νη καζεηέο παξαθνινπζνχλ κεηξήζεηο ζε Φνξεηφ Δξγαζηήξην 

ζπλεξγαηψλ επηζηεκφλσλ. Αθνινπζνχλ απιά πεηξάκαηα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο  καζεηέο: κε ηε 

ρξήζε Water test kits γίλνληαη κεηξήζεηο ηεο αιθαιηθφηεηαο, ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο 

ηαρχηεηαο ηνπ λεξνχ. ην ρνιείν πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξηζκφο λεξνχ απφ θεξηέο χιεο, 

απφζηαμε πφζηκνπ λεξνχ, ζαιαζζηλνχ θαη βξνρήο. (ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΧΝ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ Π.Δ. «ΣΟ ΠΟΣΑΜΗ» θαη Δθπ. Παθ. ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ). 

Γηνξγαλψλεηαη δηάιεμε – παξνπζίαζε απφ αξκφδην επηζηήκνλα  ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ, 

αλνηρηή γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ζηελ πεξηνρή καο θαη ηε 

δπλαηφηεηα βειηίσζεο ηεο. Αθνινπζεί ζπδήηεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ νη καζεηέο. 

Οη καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε δαζθάινπ κνπζηθήο, αθνχλ θαη ερνγξαθνχλ ήρνπο ηνπ 

λεξνχ, ζπγθεληξψλνπλ ιαιίηζεο, κπαζηνχληα ηεο βξνρήο, θηηάρλνπλ κνπζηθά πνηήξηα, 

θξνπζηά ηνπ λεξνχ κε λεξνθνινθχζεο, θινγέξεο απφ θαιάκηα (Δθπ. Παθ. ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ 

ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ), γξάθνπλ πνηήκαηα πνπ ηα κεινπνηνχλ θη φινη καδί θηηάρλνπλ ηελ 

«Οξρήζηξα ηνπ ηαγνλνχιε».  

3
ν
 ζηάδην: Ταμηλόκεζε – Σπκπεξάζκαηα. πγθεληξψλεηαη θαη ηαμηλνκείηαη φιν ησλ 

πιηθφ ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Οη θαηαγξαθέο, νη θσηνγξαθίεο, νη δσγξαθηέο, νη 

καγλεηνθσλεκέλεο ζπλεληεχμεηο, νη ερνγξαθήζεηο θαη ηπρφλ βίληεν αμηνπνηνχληαη γηα λα 

γίλνπλ  παξαηεξήζεηο, ζπδεηήζεηο θαη δηαπηζηψζεηο. Οξγαλψλεηαη ζεαηξηθφ παηρλίδη ξφισλ, 

φπνπ νη καζεηέο πηνζεηνχλ ξφινπο αηφκσλ ή νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

λεξνχ ζηελ πεξηνρή ηνπο (Δθπ. Παθ. ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ) θαη ππνζηεξίδνπλ κε 

επηρεηξήκαηα ηηο απφςεηο ηνπο, ψζηε λα πξνβιεκαηηζηνχλ θαη λα αλαδεηήζνπλ πξνηάζεηο κεηά 

απφ έλα αλάινγν, πηζαλφ δηάινγν «πνιηηψλ»:  

-Σα απνζέκαηα ηνπ πόζηκνπ λεξνύ ζπλερώο ιηγνζηεύνπλ… 

- Μα ηη λα θάλνπκε ινηπόλ; 

- Δμνηθνλόκεζε λεξνύ ζην ζπίηη, ζην ζρνιείν, ζηνπο θήπνπο, ζηα ρσξάθηα. 

- ηα ρσξάθηα; Γειαδή δελ ζα πνηίδνπκε; Απηό δε γίλεηαη! 

- Μα νη γεσηξήζεηο ήδε έρνπλ αικπξό λεξό, ή θάπνηεο άιιεο ζηεξεύνπλ… 

- Γηαηί ν πδξνθόξνο νξίδνληαο ηεο πεξηνρήο δελ έρεη αξθεηό λεξό;  

- Δπεηδή γίλεηαη ππεξάληιεζε, ελώ δελ απνζεθεύεηαη λεξό από ηηο βξνρέο, πνπ είλαη νύησο ή 

άιισο ιηγνζηέο, επεηδή δελ ππάξρεη ην δάζνο πνπ ππήξρε παιηόηεξα θαη ηα λεξά κε ηνπο 

ρείκαξξνπο, ρύλνληαη γξήγνξα ζηε ζάιαζζα. 

- Να θάλνπκε αθαιάησζε, λα παίξλνπκε λεξό απ’ ηε ζάιαζζα!. 

- ρη, ρη. Κνζηίδεη πνιύ. 

- Ση ζα θάλνπκε ινηπόλ;  

Χο απφξξνηα  ηεο ζπδήηεζεο, ηεο αλάιπζεο ηνπ πιηθνχ θαη ησλ δηαπηζηψζεσλ 

αλαδεηθλχνληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ππεξθαηαλάισζεο, ηεο θαθνδηαρείξηζεο, ηεο 
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ππεξάληιεζεο, ηεο κείσζεο ησλ απνζεκάησλ πφζηκνπ λεξνχ, ηεο ζχλδεζή ηνπο κε ην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ελψ δηαπηζηψλνληαη ζεηηθέο πξαθηηθέο θαη δηαηππψλνληαη 

πξνηάζεηο. Οη πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ ζπληάζζνληαη ζε κνξθή ελφο νηθνθψδηθα 

ζπκπεξηθνξάο πνπ αθνξά ζηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ηνπ λεξνχ. 

Παξάιιεια, απνζηέιινληαη επηζηνιέο ζην Γήκαξρν θαη ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο κε ηηο πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ γηα ηε ζσζηφηεξε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ.  

4
ν
 ζηάδην: Παξνπζίαζε ην ρψξν ηνπ ρνιείνπ πξαγκαηνπνηείηαη εθδήισζε γηα ηελ  

παξνπζίαζε ηεο εμέιημεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο πνπ απεπζχλεηαη ζην 

καζεηηθφ θνηλφ θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Σελ ίδηα ζηηγκή, ιεηηνπξγεί έθζεζε δσγξαθηθήο θαη 

θσηνγξαθίαο κε ηηο εηθαζηηθέο δεκηνπξγίεο ησλ καζεηψλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην 

ζρέδην εξγαζίαο.  

Οη καζεηέο παξνπζηάδνπλ έλα ερφξακα ζε κνξθή PowerPoint πνπ πεξηγξάθεη ηελ εμέιημε 

ηνπ ρεδίνπ εξγαζίαο κε  ζπλνδεία ήρσλ ηνπ λεξνχ πνπ έρνπλ ερνγξαθήζεη. ηε  ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνπλ, κε ηε κνξθή ζεαηξηθήο παξάζηαζεο, έλα δσληαλφ παηρλίδη ξφισλ κε ζέκα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, ζην νπνίν αληαιιάζζνληαη απφςεηο θαη αθνχγνληαη πξνηάζεηο γηα ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Ζ παξνπζίαζε νινθιεξψλεηαη  κε ηνπο καζεηέο  λα 

ηξαγνπδνχλ ηα ηξαγνχδηα ηνπ λεξνχ κε ηε ζπλνδεία ηεο «Οξρήζηξαο ηνπ ηαγνλνχιε». ηα 

πιαίζηα ηεο εθδήισζεο νη  καζεηέο κνηξάδνπλ έληππν κε ηνλ νηθνθψδηθα δηαρείξηζεο  ηνπ 

λεξνχ ζηνπο ζεαηέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο, νη δηαπηζηψζεηο θαη νη πξνηάζεηο, αλαξηψληαη ζηελ 

Ηζηνζειίδα ηνπ ρνιείνπ θαη δεκνζηνπνηνχληαη ζηνλ ηνπηθφ ηχπν. 

4. Αμηνιόγεζε Ζ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ αμηνινγείηαη κε ηελ ηήξεζε ηνπ 

εκεξνινγίνπ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ  αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο ζην ζχλνιν ηεο ζρεδηάδεηαη έηζη 

ψζηε λα θαιχπηεη θαη ηνπο ηξεηο ηνκείο (γλσζηηθφ, ςπρνθηλεηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ) ησλ 

ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ. Βαζηθή επίζεο κέξηκλα δίλεηαη πξνθεηκέλνπ ε αμηνιφγεζε λα 

αλαηξνθνδνηεί θαη ηελ εθαξκνγή ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηά απφ ζπδήηεζε ζηελ 

νπνία ζπκκεηέρνπλ ηα κέιε ηεο Παηδαγσγηθήο Οκάδαο, νη καζεηέο θη εάλ είλαη εθηθηφ νη 

γνλείο ηνπο  φπσο θαη νη άιινη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο. Αλαιπηηθά: 

Γλσζηηθόο ηνκέαο: ρεδηάδνπκε θαη παίδνπκε ην παηρλίδη γλψζεσλ κε ηίηιν «Οη ζνθέο 

ζηαγφλεο»: νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάζνληαη ζην έδαθνο ζρεκαηίδνληαο έλα 

πνηήξη. Έλαο καζεηήο πνπ είλαη φξζηνο, είλαη ε «κάλα – πεγή» θαη θξαηά ράξηηλεο 

δσγξαθηζκέλεο ζηαγφλεο, πνπ ζην πίζσ κέξνο ηνπο έρνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα. Γηα 

θάζε ζσζηή απάληεζε ν παίθηεο θεξδίδεη ηε ζηαγφλα γηα ην πνηήξη ηεο νκάδαο ηνπ. Ζ νκάδα 

πνπ «γεκίδεη» ην πνηήξη ηεο κε ζηαγφλεο ζην πνηήξη ηεο ληθά – μεδηςά. πκπέξαζκα; Οη 

ζηαγφλεο γεκίδνπλ ηα πνηήξηα ησλ ζνθψλ! Σα παηρλίδηα γλψζεσλ απνηεινχλ κηα επράξηζηε, 

δεκηνπξγηθή θαη πνιχ αμηφπηζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηνπ γλσζηηθνχ ηνκέα: «Δίλαη σξαίν 

λα καζαίλεηο παίδνληαο!» Σν παηρλίδη παίδεηαη απφ ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο σο ην ηέινο ηεο,  

ψζηε λα αμηνινγείηαη ε εθαξκνγή ζ’  φιε ηεο ηελ εμέιημε. 
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Φπρνθηλεηηθόο: Οξγαλψλεηαη δηαγσληζκφο δσγξαθηθήο κε ζέκα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Οη 

δσγξαθηέο αλαξηψληαη θαη παξακέλνπλ ζε κφληκε έθζεζε ζην ρψξν ηνπ ρνιείνπ ν νπνίνο 

επηιέγεηαη κε θξηηήξην λα είλαη πξνζβάζηκνο απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Αηνκηθέο θαη 

θπξίσο νκαδηθέο εηθαζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξαγκαηνπνηνχληαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

ρεδίνπ Δξγαζίαο θαη δίλνπλ ζηα παηδηά ηε δπλαηφηεηα λα θαληαζηνχλ θαη λα εθθξαζηνχλ 

δεκηνπξγηθά, επηηξέπνληαο  παξάιιεια ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θξίλεη ηί απνθφκηζαλ απφ θάζε 

ζηάδην ηεο εθαξκνγήο. 

πλαηζζεκαηηθόο: Ζ αμηνιφγεζε πξαγκαηνπνηείηαη κέζα απφ ηηο ζπδεηήζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ζεαηξηθψλ παηρληδηψλ ξφισλ θαη θπξίσο παξαηεξψληαο ηηο αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ 

ζ’ φια ηα ζηάδηα ηεο θιηκάθσζεο ηνπ ρεδίνπ Δξγαζίαο. 

ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ε ζχληαμε ηνπ Πίλαθα Γηαθχκαλζεο ηνπ Δλδηαθέξνληνο 

ησλ καζεηψλ αλά δξαζηεξηφηεηα (ρ.1) κε ηε ρξήζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ απνηειεί ίζσο ηελ θαιχηεξε πεξηγξαθή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο, 

απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ. Μ’ απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ηαπηφρξνλα ε δπλαηφηεηα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα επαλεμεηάζεη νξηζκέλα ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα ζρεδηαζηεί πην 

πεηπρεκέλα ε επφκελε. Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ε δξάζε ζην πεδίν, νη αζθήζεηο ελδπλάκσζεο 

ηεο νκάδαο θαη ηα παηρλίδηα, έιθνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Άμην παξαηήξεζεο επίζεο 

είλαη ην φηη ε ελεκέξσζε απφ δηάθνξα έληππα, εθεκεξίδεο θαη επηζηεκνληθά πεξηνδηθά 

παξακέλεη ζε ρακειά πνζνζηά σο πξνο ην βαζκφ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ, ελψ ε 

ελεκέξσζε κέζσ δηαδηθηχνπ κε ηε ρξήζε Ζ/Τ έιθεη ηδηαίηεξα ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 
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      δξαζηεξηφηεηεο 

η)   Παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο  

ηα)   Γξακαηνπνίεζε 

ηβ)   Γισζζηθά παηρλίδηα, 

Δπηηξαπέδην παηρλίδη ζρεηηθφ  κε ην 
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ρ.1  Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο Πίλαθα Γηαθχκαλζεο ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ αλά 

δξαζηεξηφηεηα, Βιαζηάξεο Κ.,(2000). 

 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαιχπηεη νπζηαζηηθά ηηο αλάγθεο ελφο νινθιεξσκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Έλα ηέηνην παξάδεηγκα απνηειεί θαη ε  

ζπγθεθξηκέλε ελδεηθηηθή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ κε αληηθείκελν κειέηεο ην λεξφ.   

Ζ πξψηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο είλαη ε παξαρψξεζε απφ ηελ πιεπξά 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηνπ πξσηαγσληζηηθνχ ξφινπ ζηνπο καζεηέο. ηαλ ν εθπαηδεπηηθφο 

απνδερηεί ην ξφιν ηνπ σο νξγαλσηήο θαη εκςπρσηήο ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ηφηε κπνξεί 

λα πξνρσξήζεη ζηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηεο κεζφδνπ, ψζηε λα ππάξρεη  ζπλάθεηα θαη ζπλνρή κεηαμχ  ησλ ζηφρσλ πνπ εμ 

αξρήο νξίζηεθαλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ: έλαο θαιφο ζρεδηαζκφο 

κε δξαζηεξηφηεηεο πνπ εμππεξεηνχλ ηελ επίηεπμε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ 

απνηειεί ην βαζηθφ άμνλα πάλσ ζηνλ νπνίν ζα εμειηρζεί κηα πεηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ σο πξνο ηα πιαίζηα ηεο δνκήο ηεο. Καηαιπηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ηεο είλαη ε 

ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζ’ φιεο ηηο θάζεηο ηεο κεζφδνπ. Ζ δηαζθάιηζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ απνηειεί κεγάιε πξφθιεζε γηα ηνλ νξγαλσηή  εθπαηδεπηηθφ πνπ 

θαιείηαη λα εμαζθαιίζεη ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο γηα φινπο ηνπο καζεηέο, λα εηζαθνχζεη ηηο 

αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη λα ζπκπεξηιάβεη ζηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ  δξαζηεξηφηεηεο πνπ ε 

ηάμε ζα βξεη ειθπζηηθέο.  

Ο εθπαηδεπηηθφο απαηηείηαη λα είλαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα, λα αθνπγθξάδεηαη  ηνλ παικφ 

ηνπ ρεδίνπ, πνπ άιισζηε ζπγθεληξψλεη θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ  θαη λα ην αλαλεψλεη 

πξνρσξψληαο ζηηο αλαγθαίεο αλαπξνζαξκνγέο, φηαλ θξίλεηαη ζθφπηκν, ρσξίο φκσο λα 

απνθιίλεη απφ ηελ πνξεία θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ. 
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4 H ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΓΗΟΤ 

 

Γε θηάλνπκε ζηα πξάγκαηα από ηα ιόγηα αιιά ζηα ιόγηα μεθηλώληαο από ηα πξάγκαηα. 

Μύζσλαο 

 
Έλα θνκκάηη ηεο πην απνηειεζκαηηθήο κάζεζεο πξαγκαηψλεηαη ζε πεδία, εθηφο ηεο ηάμεο 

(Braus et al., 1993, ζει. 281). Σα πηζαλά πεδία πξνο κειέηε, κπνξεί λα είλαη κηα ήζπρε ιίκλε, 

κηα  άζρεκα ζρεδηαζκέλε πφιε, έλαο εληαηηθά θαιιηεξγεκέλνο αγξφο, κηα δηαβξσκέλε φρζε, ε 

ηνπηθή ρσκαηεξή ή κηα πξφζθαηα απνδαζσκέλε έθηαζε. Ζ Μειέηε Πεδίνπ φκσο, δελ είλαη 

κηα ζπλεζηζκέλε  εθδξνκή ηεο ηάμεο, έμσ απφ ηνλ ζρνιηθφ ρψξν θη εμαξηάηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα νξίζεη ηηο παξακέηξνπο πνπ απαηηνχληαη, ψζηε ε δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν λα 

κελ ραξαθηεξηζηεί σο κηα απιή επίζθεςε ζην ρψξν (UNESCO/UNEP,1985, ζει. 23). Ζ 

κέζνδνο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα κειεηεζνχλ 

πεξηβαιινληηθέο έλλνηεο θαη ζρεηηθά δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα θαη πεξηιακβάλεη ηε κειέηε 

νηθνινγηθψλ αξρψλ, θπζηθψλ πφξσλ, ην ξφιν θαη ηελ επίδξαζε ησλ αλζξψπηλσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηα νηθνζπζηήκαηα (Lahiry et al., 1988 ζει.92).             

Ζ Μειέηε Πεδίνπ πξνζθέξεη πξσηνγελείο εκπεηξίεο κε ηε θχζε ζε ζέκαηα ξχπαλζεο ζε 

θνηλσληθά  θαη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα (Braus et al.,1993, ζει. 281). Ζ εθαξκνγή ηεο κπνξεί 

λα πεξηέρεη  ζηνηρεία έξεπλαο,  ελεκέξσζε γηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πξνζεγγίζεηο γηα 

ηελ  επίιπζε ηνπο, θαηαγξαθέο πιεξνθνξηψλ, πεξηγξαθέο ησλ καζεηψλ γηα ην πεδίν πνπ 

επηζθέπηνληαη θαη γεληθφηεξα ζηνηρεία θαη δξάζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηέο κέζα ζηα πιαίζηα 

ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο (UNESCO/UNEP,1985, ζει.23). Ο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη νη 

καζεηέο κε ηελ ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ αηζζήζεψλ ηνπο, λα  θάλνπλ παξαηεξήζεηο, λα 

ζπιιέμνπλ ζηνηρεία θαη λα απνθηήζνπλ εκπεηξίεο θαη γλψζεηο (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, 

ζει. 175). ηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ, νη καζεηέο επηζθέπηνληαη ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ ηνπο –  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο αθφκε θαη ηεο απιήο ηνπο ζρνιείνπ – θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ σο έλα 

δσληαλφ εξγαζηήξην γηα λα εληζρπζεί ε ηθαλφηεηα ηνπο γηα επηζηεκνληθή κειέηε, γηα λα 

νμπλζνχλ νη καζεκαηηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο, αιιά αθφκε θαη (γηαηί φρη;) γηα λα απνηειέζεη πεγή  

έκπλεπζεο γηα λα γξάςνπλ πνηήκαηα (Braus et al., 1993,  ζει. 327). Οη δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πεξηβάιινλ πξνσζνχλ ηηο ζεηηθέο επηζηήκεο, ηελ Ηζηνξία, ηηο Σέρλεο, ελψ  θηλεηνπνηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη θαιιηεξγνχλ ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζην θπζηθφ θφζκν (Braus et al., 1993,  ζει. 327).   

Ζ Μειέηε Πεδίνπ αμηνπνηείηαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, σο κηα κέζνδνο πνπ  

ζπλήζσο ελζνπζηάδεη ηα παηδηά (Βιαζηάξεο, 2000· Noel, 2007,ζει.43), πξνζθέξνληαο 

ηαπηφρξνλα ζεκαληηθέο ππεξεζίεο: κηα κειέηε εθπαηδεπηψλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο, έδεημε πσο νη εκπεηξίεο εθηφο ηεο ζρνιηθήο αίζνπζαο έρνπλ κεγάιε επίδξαζε 

φζνλ αθνξά ην ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα ην πεξηβάιινλ (Palmer, 1992, in 

Cooper,1994 oπ. αλαθ. ζην Glyn, 2004). Άιιεο κειέηεο θαηαγξάθνπλ πσο  νη καζεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο  απνθηνχλ κηα ζηελφηεξε ζρέζε κε ην 
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πεξηβάιινλ, θαιχηεξε θνηλσληθή ζπκπεξηθνξά θαη πςειά εζηθά θξηηήξηα (Palmberg & 

Kuru,2000, νπ. αλαθ. ζην Scoullos & Malotidi, 2004, ζει.79). 

 

1.1 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ 

Ζ Μειέηε Πεδίνπ δελ είλαη κηα αλαθάιπςε ηεο επνρήο καο: ν σθξάηεο θαη ν 

Αξηζηνηέιεο νδεγνχζαλ ηνπο καζεηέο ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα παξαηεξήζεηο θαη γηα 

λα ζπδεηήζνπλ γηα ηε θχζε (Lisowski & Disinger, 1987).  

ηε ζχγρξνλε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ε κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν  

παξαηήξεζεο θαη βίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ. 1998, ζει.117) 

παξέρνληαο ζρεηηθέο εκπεηξίεο. Οη εκπεηξίεο απηέο πξνέξρνληαη απφ ηελ έμνδν ζην πεδίν 

(θπζηθφ ή δνκεκέλν) γηα παξαηήξεζε θαη ζπιινγή ζηνηρείσλ κεηά απφ ηελ αλάιπζε ελφο 

ηκήκαηνο ηνπ  πεξηβάιινληνο (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει. 174). 

Ζ εκπεηξηθή κάζεζε, πνπ  αμηνπνηείηαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα ηελ  

θαιιηέξγεηα ζεηηθψλ ζηάζεσλ πξνο ην πεξηβάιινλ (Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει.92), 

είλαη ην θπξίαξρν ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ.  χκθσλα κε ηνλ Piaget (1970)  ε 

δεκηνπξγία εκπεηξηψλ, ζρεηηθψλ κε ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη, βνεζά θαη εκπινπηίδεη ηε 

δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο, ελψ ν Novak (1987) ππνζηεξίδεη πσο νη εκπεηξίεο θαη νη δηαδηθαζίεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε πξαγκαηηθά αληηθείκελα  κπνξνχλ λα δψζνπλ κνξθή θαη πεξηερφκελν ζε 

απιέο έλλνηεο θαη λα βνεζήζνπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ εθαξκνγή  ησλ πην ζχλζεησλ 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει. 176). πσο ν Piaget  (1970), έηζη θαη  ν Vygotski  (1978) 

ππνζηεξίδεη πσο ε αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ θη άιινπο αλζξψπνπο δηαδξακαηίδεη 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Ννel, 2007,ζει.44). Νεφηεξεο ζεσξίεο πνπ 

βαζίδνληαη ζηηο πξναλαθεξφκελεο, δίλνπλ έκθαζε ζηνλ ξφιν ησλ καζεηψλ γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαζψο, σο ελεξγνί εθπαηδεπφκελνη, ζπλδένπλ ηηο λέεο πιεξνθνξίεο κε 

ηελ πξνυπάξρνπζα γλψζε (Ννel, 2007,ζει.44). Απηή αθξηβψο ηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα ηελ 

εληζρχζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί θάλνληαο πξνπαξαζθεπαζηηθά καζήκαηα γηα ηηο έλλνηεο πνπ ζα 

πξνζεγγηζηνχλ, εληζρχνληαο  κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο. Πξνο απηή ηελ 

θαηεχζπλζε αμηνπνηνχληαη πιεξνθνξίεο, αξρηθά δεδνκέλα θαη ν θαηάιιεινο ζρεδηαζκφο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. (Ννel, 2007, ζει.44). 

Ζ κέζνδνο ζχκθσλα κε ην ρψξν θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγία ηεο, πεηπραίλεη ηελ εθπαίδεπζε  

κέζα απφ ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη κέζσ ηνπ πεξηβάιινληνο (Πεηξελίηε, 2000, ζει.35).  Ζ 

«κέζα ζην πεξηβάιινλ εθπαίδεπζε» επηθεληξψλεηαη ζε  κε γλσζηηθνχο ζηφρνπο,  παξφια 

απηά, δηαπηζηψλεηαη φηη είλαη απνηειεζκαηηθή γηα λα εκπεδψλνπλ θαη λα θαηαλννχλ νη 

καζεηέο νηθνινγηθέο έλλνηεο (Disisnger,1984, Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει.  176).  Μηα 

κειέηε ησλ Farmer, Knapp θαη Benton έδεημε κηα καθξνρξφληα επίδξαζε ζηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο φζνλ αθνξά ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο θαη πεξηβαιινληηθήο γλψζεο, 

αιιά θαη  κηα  βειηίσζε ηεο ζηάζεο ηνπο  πξνο ην πεξηβάιινλ (Farmer, Knapp,  Benton, 

2007). Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιιέο κειέηεο (Barney, Mintzes, & Yen, 2005· DiEnno & Hil-
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ton, 2005· Gotch & Hall, 2004· Hartig, Kaiser, & Bowler, 2001·Kruse & Card, 2004· Pooley & 

O'Conner, 2000, φπ. αλαθ. ζην Farmer, Knapp &  Benton, 2007, ζει. 40) πνπ δηαπηζηψλνπλ 

ζεηηθά απνηειέζκαηα ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ. Έρεη δηαπηζησζεί 

επίζεο φηη ε επαλάιεςε ησλ επηζθέςεσλ εληζρχεη ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο 

δηαδηθαζίαο (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει.176). 

Ζ δνκή θαη ηα ζηάδηα ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ  ζπλνςίδνληαη ζηελ χπαξμε ελφο ζθνπνχ, 

ζηελ θαιή νξγάλσζε θαη ζηελ πιεξνθφξεζε γηα φ,ηη ζα αθνινπζήζεη, ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηψλ, ψζηε λα γλσξίδνπλ γηα ηελ πεξηνρή, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο κεηά ηελ επίζθεςε (Μarcinνwski et al. 1990, 

oπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004 ,ζει.174· Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., 1998, ζει.122). 

Ζ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο κεζφδνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζρνιείν σο εμήο: νη 

νκάδεο ησλ καζεηψλ ζπγθεληξψλνπλ, ηαμηλνκνχλ θη αλαιχνπλ ην πιηθφ πνπ πξνέξρεηαη απφ 

ηηο εξγαζίεο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα θαη δηαηππψλνπλ 

πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ δηαπίζησζαλ (Καιατηδίδεο θ.ζπλ.,1998, 

ζει.176). Ζ κειέηε ησλ Farmer θαη Wott (νπ. αλαθ. ζην Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1998, ζει. 176) 

έδεημε πσο κεξηθέο έλλνηεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηελ εξγαζία πεδίνπ, εληζρχνληαη απφ ηηο 

εξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

παξνπζίαζε θη επίδεημε ηνπ ζπγθεληξσζέληνο πιηθνχ, φρη κφλν ζην ρνιείν, αιιά θαη ζηελ 

ηνπηθή θνηλφηεηα, γεγνλφο πνπ θέξλεη πην θνληά ην ρνιείν ζηελ θνηλσλία (Γεσξγφπνπινο θ. 

ζπλ. 1998,ζει. 123). 

Οη επηζθέςεηο ζην πεδίν θαη νη ζρεηηθέο εκπεηξίεο απμάλνπλ ηε γλψζε, θαιιηεξγνχλ 

δεμηφηεηεο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ελλνηψλ – ηδηαίηεξα  

κάιηζηα, φζνλ αθνξά ηνπο καζεηέο κεζαίσλ ή ρακειψλ ζρνιηθψλ απνδφζεσλ – θαη πξνσζνχλ 

ηε ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηηο επηζηήκεο. Αθφκε πεξηζζφηεξν, βνεζνχλ ζηελ αλάπηπμε 

ελδηαθέξνληνο θαη ζεβαζκνχ ηνπ πεξηβάιινληνο παξέρνληαο ζπγθεθξηκέλεο πξνζσπηθέο 

εκπεηξίεο ζηνπο καζεηέο (Braus et al., 1993, ζει. 281). 

 

1.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

χκθσλα κε ηνπο  Lahiry et al.,(1988, ζει.92) νη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

αθνινπζνχλ ηα εμήο βήκαηα: 

 Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιχεη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη νξίδεη ηηο έλλνηεο θαη ηα ζέκαηα 

ηνπ ηνπηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ζα εμεηαζηνχλ. 

 Γίλεηαη έιεγρνο ηεο πεξηνρήο πνπ ζα  απνηειέζεη ην πεδίν κειέηεο ή θαη ηνπ 

εξγαζηεξίνπ πνπ ζα εξγαζηνχλ. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαγξαθή θαη ε ζπιινγή ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεηαζηεί λα 

κεηαθεξζνχλ ζην πεδίν. 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε γηα ην ζθνπφ ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ θαηαλνκή ησλ 

εξγαζηψλ αλά νκάδα, ην ρξνλνδηάγξακκα ησλ επηζθέςεσλ, ηνλ ηξφπν ησλ 
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κεηαθηλήζεσλ, ηε ζπκκεηνρή άιισλ επηζηεκφλσλ ή αξκνδίσλ γηα ηελ νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο πεξηνρήο. 

 Αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπλειέγεζαλ θαηά ηε κειέηε ζην 

πεδίν. Κάζε νκάδα αλαιχεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε θαη ηηο παξνπζηάδεη ζην ζχλνιν 

ησλ καζεηψλ. Οη πιεξνθνξίεο ζπδεηνχληαη απφ ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Μηα έγγξαθε 

ζχλνςε κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηηο εξγαζίεο ησλ καζεηψλ θαη ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί. 

 Γίλεηαη έθζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηψλ κε ζθνπφ ηελ θηλεηνπνίεζε γηα 

δξάζε ηνπ ζπλφινπ φρη κφλν ησλ καζεηψλ, αιιά θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

 

1.3 ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ  ΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε κηα 

ζεηξά απφ παξάγνληεο πνπ είλαη θαζνξηζηηθνί γηα ηελ έθβαζε ηεο (UNESCO/UNEP, 

1985,ζει.24): 

1. Γηαθαλνληζκφο ηεο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ. 

2. Οξηζκφο κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. 

3. Πξνθαηαξθηηθή επίζθεςε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζηελ πεξηνρή πνπ ζα εξεπλεζεί γηα ηελ 

εμνηθείσζή ηνπ κε απηήλ. 

4. Πξνθαηαξθηηθέο ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο πνπ ζα πεξηγξάθνπλ ηε κνξθή θαη  ην 

ιφγν ηεο επίζθεςεο, ηελ ίδηα  ηελ πεξηνρή θαη ηα ζέκαηα πνπ ζα  εμεηαζηνχλ.  

5. πδήηεζε πνπ ζα αθνξά ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ησλ 

καζεηψλ θαηά ηελ επίζθεςε.  

6. χλζεζε θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο εξγαζίεο ζην πεδίν, ζηα 

νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη αλαθνξέο ησλ καζεηψλ. 

Τπάξρνπλ θη άιινη παξάκεηξνη πνπ κπνξνχλ λα νξηζηνχλ θαη έρνπλ ζρέζε κε ηε θχζε ηεο 

εθάζηνηε επίζθεςεο ή ην αληηθείκελν κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα δεηεζνχλ 

θαηαγξαθέο θαη παξαηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαθίλεζεο καο, λα γίλεη ζπδήηεζε θαηά 

ηε δηαδξνκή πξνο ην πεδίν έξεπλαο ή θαη θαηά ηελ επηζηξνθή (UNESCO /UNEP, 

1985,ζει.24).   

εκαληηθφο είλαη επίζεο ν ξφινο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αθνινπζνχλ ηε Μειέηε Πεδίνπ 

θαη πξαγκαηνπνηνχληαη ζηελ ηάμε, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη λα θάλνπλ πξνηάζεηο πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν κειέηεο  θαη ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ κέζα ζηα πιαίζηα αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο (UNESCO 

UNEP, 1985,ζει.24). Υαξαθηεξηζηηθή, γηα ηε ζεκαζία απηψλ ησλ εξγαζηψλ, είλαη ε ζρεηηθή 

αλαθνξά ηνπ Kolb (1984, νπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ. 2003, ζει.92) πνπ 

ζεκεηψλεη πσο ε κάζεζε είλαη πιήξεο εθφζνλ έλα άηνκν έρεη πξψηα κηα ζπγθεθξηκέλε 

εκπεηξία θαη ζηε ζπλέρεηα εμεηάδεη ηελ ίδηα απηή εκπεηξία γηα λα δηαπηζηψζεη ηε ζεκαζία ηεο. 
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Καζνξηζηηθφο επίζεο παξάγνληαο - πνπ ίζσο απνηειεί  θαη κηα πνιχ ζεκαληηθή πξνυπφζεζε 

γηα ηελ επηηπρία ηεο κεζφδνπ - είλαη ην λα πεηζζνχλ νη ίδηνη νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ αμία ηεο 

(Disinger,1984 · Καιατηδίδεο θ.ζπλ.,1998, ζει.176). 

 

1.4 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Σα ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε κέζνδν κπνξνχλ λα ζπλνςηζζνχλ σο εμήο: 

 Δίλαη απνηειεζκαηηθή θαη ζηνπο ηξεηο ηνκείο ηεο κάζεζεο: γλσζηηθφ, ζπλαηζζεκαηηθφ 

θαη ςπρνθηλεηηθφ (δεμηνηήησλ) (Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1998, ζει. 176). 

 Πξνζθέξεη πλεπκαηηθά θαη θνηλσληθά νθέιε (Kent, 1996, νπ. αλαθ. ζην Καιατηδίδεο 

θ. ζπλ., 1998, ζει.176). 

 πκβάιιεη ζηε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ καζεηψλ (Kent, 1996, νπ. αλαθ. ζην 

Καιατηδίδεο θ. ζπλ.,1998, ζει.176). 

 Δίλαη απνηειεζκαηηθή γηα ηελ απφθηεζε γλψζεσλ. Ζ απνθηψκελε γλψζε  

ζπγθξαηείηαη γηα κεγαιχηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα ( Falk, 1982,1983, νπ. αλαθ. ζην 

Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1998,ζει.176). 

 Βνεζά ζηελ αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο 

κέηξεζεο θαη ησλ δεμηνηήησλ δηάγλσζεο θαηαζηάζεσλ θαη ιήςεο απνθάζεσλ 

(αλαιπηηθήο θαη ζπλζεηηθήο δεμηφηεηαο) (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., 1998, ζει.119). 

 Πξνσζεί ηελ ελεκέξσζε, ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ καζεηψλ γηα ζπκκεηνρή ζηε δσή ηεο 

θνηλφηεηαο θαη πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ησλ ηαιέλησλ ησλ καζεηψλ (Γεσξγφπνπινο 

θ.ζπλ.,1998, ζει. 119). 

Γεληθά ε κέζνδνο θάλεη πην πινχζηα ηε δηδαζθαιία παξέρνληαο εκπεηξίεο απφ ηελ 

αμηνπνίεζε πξαγκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη βειηηψλεη ηελ ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θη επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ (Palmer, 1993, ζει. 182). 

 

1.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο  γηα ηελ εμέιημε ηεο κεζφδνπ, ιφγσ 

ησλ ηδηαίηεξσλ νξγαλσηηθψλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη ε κεηάβαζε ζην πεδίν θαζηζηψληαο,  γηα 

νξηζκέλνπο, ίζσο αθφκε θαη απνζαξξπληηθή ηελ πινπνίεζε ηεο (Disinger,1984).  Ο 

εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο εμφξκεζεο, αιιά θαη ησλ  

δξαζηεξηνηήησλ (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει.186).  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ν 

εθπαηδεπηηθφο επίζεο νθείιεη:  

 Να ζπλδέζεη  αξκνληθά ηε Μειέηε Πεδίνπ κε ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ καζεηψλ θαη  

κε ην αληηθείκελν πνπ πξνζεγγίδεηαη, φπσο θαη λα έρεη θαιή ζρέζε επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπλεξγάδεηαη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πεδίνπ (Ννel, 2007,ζει.44). 

 Να θξνληίζεη, ψζηε κε ην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ ηνπ λα εμαζθαιίδεη κηα νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο πεξηνρήο θαη λα κελ αληηκεησπίδεηαη ην ρέδην σο κηα 
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μεθνκκέλε πεξίπησζε απφ ην θνηλσληθφ θαη ην θπζηθφ ηεο πεξηβάιινλ (UNESCO/UNEP, 

1985,ζει..24). 

 Να πξνεηνηκαζηεί θαηάιιεια. Ζ πξνεηνηκαζία  ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πεξηιακβάλεη 

(Braus et al. ζει. 289): 

- Οξηζκφο ηνπ ζέκαηνο ή ησλ ζεκάησλ ηεο επίζθεςεο. 

- Οξηζκφο θαη ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ κε ηε δξάζε ζην πεδίν, εμαζθάιηζε ηεο άδεηαο 

επίζθεςεο απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία, εάλ απαηηείηαη. 

- Αλαγλσξηζηηθή επίζθεςε, πξηλ ηελ επίζθεςε κε ηνπο καζεηέο, γηα ηελ εμνηθείσζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ κε ηελ πεξηνρή, ηελ εμεξεχλεζε ηνπ ρψξνπ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ, φζνλ 

αθνξά ζέκαηα αζθάιεηαο.  

- Δλεκέξσζε ησλ καζεηψλ φζνλ αθνξά ηελ ελδπκαζία ηνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ πνπ 

κπνξεί λα ρξεηαζηνχλ.  

- Δμαζθάιηζε ηεο άδεηαο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο  θαη ηε 

Γηεχζπλζε ηνπ ρνιείνπ. 

 

1.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαηαγξάθνληαη σο εμήο: 

Πιενλεθηήκαηα 

 Πξνζθέξεη κηα άκεζε επαθή κε ην πεξηβάιινλ (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, 

ζει.175). 

 Παξέρεη πεξηζζφηεξε θαη νπζηαζηηθφηεξε ελεκέξσζε ζε ζρέζε κε ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα (Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, ζει.175). 

 Καιιηεξγεί δεμηφηεηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ, παξαηήξεζεο παξνπζίαζεο θαη 

ππνζηήξημεο απφςεσλ  (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004,ζει.175) 

 Πξνσζεί ζεηηθέο ζηάζεηο απέλαληη ζηηο επηζηήκεο (Braus et al.,1993, ζει. 289). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γελ ελδείθλπηαη γηα κεγάιεο ηάμεηο θαζψο ν κεγάινο αξηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπο 

θαζηζηά σο έλα ζχλνιν κε ραξαθηεξηζηηθά φρινπ, ρσξίο πεηζαξρία θαη αίζζεζε 

ππνρξεψζεσλ (Jenkins,1994, oπ. αλαθ. Καιατηδίδεο θ.ζπλ.,1998,ζει.176). 

 Ζ πηζαλή αξηζκεηηθή αλεπάξθεηα ζπλνδψλ πεξηνξίδεη ηελ πνηφηεηα εξγαζίαο. Απηφ 

απνθεχγεηαη κε ηελ πξφζθιεζε θαη γνλέσλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη 

επηζηεκφλσλ γηα ζέκαηα ελεκέξσζεο θη εξγαζίαο (Καιατηδίδεο θ.ζπλ.,1998, ζει.176). 

 Πηζαλφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε απιή εθδξνκή (Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, 

ζει.175). 

 Οη νξγαλσηηθέο δπζθνιίεο (Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, ζει.175).   

Τπάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο γηα ηε κέζνδν απφ αξθεηνχο εθπαηδεπηηθνχο  γεγνλφο πνπ 

πεξηνξίδεη ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο (Lisowski & Disinger,1987), φηαλ επηιέγεηαη λα 

εθαξκνζζεί. 
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1.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ Μειέηε Πεδίνπ κπνξεί λα είλαη δηαζθεδαζηηθή, επράξηζηε,  λα θηλεηνπνηεί ην 

ελδηαθέξνλ  ησλ  καζεηψλ θαη παξάιιεια λα είλαη επηζηεκνληθά απνηειεζκαηηθή. πλνπηηθά 

δειαδή λα απνηειεί κηα καζεζηαθή δηαδηθαζία κε πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, αθφκε θαη ηνπο γνλείο (Ννel, 2007,ζει.44). Ζ εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί σο έλα κέζν γηα θνηλσληθή αιιαγή θαη αιιαγή  ηεο ζηάζεο ησλ πνιηηψλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ, θαζψο εθπιεξψλεη βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο: ε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε δξαζηεξηφηεηεο έμσ απφ ηε ηάμε θαη ε εξγαζία ζην πεδίν 

θαιιηεξγνχλ ηε ζηάζε ηνπ ππεχζπλνπ θαη ελεξγνχ  πνιίηε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ηελ 

πξνζηαζία ή ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο, ηνπ  «δηθνχ ηνπ» πεξηβάιινληνο (Scoullos  

et.el.,2004,ζει.79). Σα νθέιε φκσο ααππόό  ηηηηνν  ααξξιιοοπποοίίηηζζηη  ηηηηρρ,,  εεξξααππηηώώννηηααιι  ζζεε  μμεεγγάάλλοο  ββααθθμμόό  

ααππσσιικκάά  ααππόό  ηηηη  δδέέζζμμεεςςζζηη  κκααιι  ηηηηνν  εεμμππιιζζηηοοζζύύννηη  ηηωωνν  ίίδδιιωωνν  ηηωωνν  εεκκππααιιδδεεςςηηιικκώώνν  ζζηηηηνν  ααξξίίαα  ηηηηρρ  

(Lisowski & Disinger,1987) κκααιι  ζζηηηη  ζζςςννέέσσεειιαα  ααππόό  ηηηηνν  ααπποοδδοοσσήή  ήή  όόσσιι  ηηηηρρ  ππππόόκκλληηζζηηρρ  γγιιαα  ηηηηνν  

εεθθααππμμοογγήή  ηηηηρρ,,  κκααθθώώρρ  ααππκκεεηηοοίί  εεκκππααιιδδεεςςηηιικκοοίί  θθαα  θθεεωωππήήζζοοςςνν  ππωωρρ  ππην εχθνιε είλαη ε 

δηδαζθαιία κέζα ζηελ ηάμε (Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ.,2003 ζει.92)..  
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1.9 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: «ΈΓΑΦΟ ΚΑΗ ΓΑΟ» 

4.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ εθαξκνγή επηρεηξεί κέζα απφ ηελ Μειέηε Πεδίνπ  λα γλσξίζεη ζηνπο καζεηέο κεξηθέο 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εδάθνπο θαη λα αλαδείμεη ηε ζπνπδαηφηεηα πνπ έρεη ην 

ίδην ην έδαθνο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο ζηα δάζε, αλαδεηθλχνληαο 

παξάιιεια θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ αεηθνξηθή ηνπο δηαρείξηζε. Ζ Μειέηε Πεδίνπ  είλαη ίζσο ε 

πην θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην έδαθνο, θαζψο δίλεη ηελ επθαηξία 

λα ην πξνζεγγίζνπλ κέζα απ’ φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Ζ εθαξκνγή ελεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ 

ηνπο,  ψζηε λα απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα θαιιηεξγήζνπλ αμίεο θαη κηα ζρέζε κε ην έδαθνο, 

εθηηκψληαο ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ πξνζθέξεη ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα. Οη καζεηέο ζα γλσξίζνπλ 

κέζα απφ εκπεηξηθή κάζεζε έλαλ απφ ηνπο πην βαζηθνχο παξάγνληεο ησλ δαζηθψλ 

νηθνζπζηεκάησλ, πνπ είλαη ην έδαθνο. Γηα πνιινχο καζεηέο ίζσο απνηειεί – ιαλζαζκέλα 
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βέβαηα –  απιά έλαλ αδξαλή θπζηθφ παξάγνληα. Χζηφζν, κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζα 

γλσξίζνπλ πσο ην έδαθνο απνηειεί ην ρψξν φπνπ βξίζθεη θαηαθχγην έλαο πνιχ κεγάινο 

αξηζκφο νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ ην ξφιν ησλ απνηθνδνκεηψλ ησλ ηξνθηθψλ ζηνηρείσλ θαη 

παξάιιεια ζα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ πσο απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ δάζνπο, αιιά 

δηαδξακαηίδεη θαη ην ξφιν ηνπ θίιηξνπ ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ππφγεησλ 

απνζεκάησλ.  

Ζ εθαξκνγή πέξα απφ ηελ πξψηε επαθή κε ην έδαθνο, ζηνρεχεη ζην λα απνθηήζνπλ νη 

καζεηέο γλψζεηο γηα ηελ εδαθνπαλίδα, ηνπο εδαθηθνχο νξίδνληεο, ηε δαζηθή αλαγέλλεζε θαη 

ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο 

 

 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ  

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΣΟ ΓΑΟ  Δγρεηξίδην επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ θαη ζηειερψλ ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

Π.Δ. Α.Π.Θ.- Π.Σ.Γ.Δ.  Παξαζθεπφπνπινο . - Γνχθα ΤΠΔΠΘ- ΔΠΔΑΔΚ. Θεζζαινληθή, 

1999. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

http://www.agriculture.gr/eee/ 

 YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ - ΓΑΗΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ 

http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/dasika/forests/forests1.htm 

 

 ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

1. Πξνγξακκαηηζκόο θαη ζεκαηνινγία. Οξίδεηαη ν ηφπνο πνπ ζα απνηειέζεη ην πεδίν ηεο 

εθαξκνγήο κε αληηθείκελν ην έδαθνο ζην δάζνο,  ν ηξφπνο κεηαθίλεζεο ησλ καζεηψλ θαη ε 

δηάξθεηα ηεο θάζε επίζθεςεο.  

2. Έιεγρνο ηεο πεξηνρήο. Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ηελ πεξηνρή φπνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο  θξνληίδνληαο, ψζηε ηα ζεκεία πνπ ζα επηιεγνχλ λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο. 

3. Καηαγξαθή θαη ζπιινγή ησλ πιηθώλ πνπ ζα ρξεηαζηνύλ ζην πεδίν. Τιηθά πνπ 

απαηηνχληαη: εκεησκαηάξην, κνιχβη, κπινθ δσγξαθηθήο, κπνγηέο, θφζθηλν, έλα κεηαιιηθφ 

θνπηί ή γπάιηλν δνρείν, κηθξά ζθαπηηθά εξγαιεία (ζθαιηζηήξη). 

4. Καηαλέκνληαη θαη πινπνηνύληαη νη εξγαζίεο θαηά νκάδα. Αξρηθά πξαγκαηνπνηείηαη 

πξνθαηαξθηηθή ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζην 

πεδίν θαη ηνπο θαλφλεο αζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα ηεξεζνχλ. Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ εξγαζηψλ 

νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ηεζζάξσλ έσο πέληε αηφκσλ αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα 

ηνπο: νη δσγξάθνη, νη εξεπλεηέο, νη θσηνγξάθνη, νη ζπγγξαθείο θ.ιπ. Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν 

θάζε νκάδα αλαιακβάλεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. ην μεθίλεκα ηεο δξάζεο ζην πεδίν, νη 

καζεηέο παξαηεξνχλ ην έδαθνο θαη ην πεξηεξγάδνληαη ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο 



 

 

48 

 

 

 

 

ηνπο, ηελ αθή, ηελ φξαζε θαη ηελ νζκή. Καηαγξάθνπλ, δσγξαθίδνπλ θαη θσηνγξαθίδνπλ ηα 

πιηθά πνπ βξίζθνπλ (κηθξέο πέηξεο, θχιια, ζπφξνπο, θιπ). Παξαηεξνχλ θαη ζπγθξίλνπλ ηηο 

δηαζηξσκαηψζεηο ησλ θχιισλ σο πξνο ην ρξψκα θαη ηελ θαηάζηαζή ηνπο θαη εληνπίδνπλ κε 

ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηα είδε ησλ δσηθψλ νξγαληζκψλ πνπ δνπλ αλάκεζά ηνπο. Γηα λα 

δηεπθνιπλζνχλ ζηηο παξαηεξήζεηο ηνπο, ζπγθεληξψλνπλ θχιια πνπ βξίζθνληαη ζην έδαθνο 

κέζα ζε έλα ρσλί θαη ην ηνπνζεηνχλ ζ’ έλα άδεην κεηαιιηθφ θνπηί πνπ ην αθήλνπλ ζε ζεκείν 

κε ειηνθάλεηα γηα έλα κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. ηε ζπλέρεηα, αμηνπνηψληαο κεγεζπληηθφ 

θαθφ, παξαηεξνχλ θαη θαηαγξάθνπλ ηα επξήκαηά ηνπο θαη ηα επηζηξέθνπλ ζην ρψκα. ε κηα 

παξφκνηα δξαζηεξηφηεηα θνζθηλίδνπλ έλα δείγκα εδάθνπο θαη ζπιιέγνπλ ζ’ έλα άζπξν ραξηί 

φ,ηη πεξλά απφ ην θφζθηλν. Παξαηεξνχλ κε κεγεζπληηθφ θαθφ, αλαγλσξίδνπλ ηνπο δσηθνχο 

νξγαληζκνχο, ηνπο θαηαγξάθνπλ ή ηνπο δσγξαθίδνπλ. 

ε κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο αλαθαηεχνπλ ην έδαθνο ζε βάζνο ιίγσλ 

εθαηνζηψλ θαη  παξαηεξνχλ θαη  θαηακεηξνχλ ηνπο εδαθηθνχο νξίδνληεο πνπ μερσξίδνπλ απφ 

ην ρξψκα θαη ην κέγεζνο ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπο. Αθνχ απνκαθξχλνπλ ην ζηξψκα ησλ θχιισλ, 

ζπιιέγνπλ δείγκαηα ηνπ εδάθνπο απφ δηαθνξεηηθά επίπεδα σο θαη ζε βάζνο 15 πεξίπνπ 

εθαηνζηψλ. Σα δείγκαηα ηα ηνπνζεηνχλ ζε κηθξά βαδάθηα θαη ηα αμηνπνηνχλ γηα πεξαηηέξσ 

αλάιπζε ζην ζρνιηθφ εξγαζηήξην ή ηελ ηάμε. Σα δηαθνξεηηθά δείγκαηα ηνπ εδάθνπο 

ηνπνζεηνχληαη ζε μερσξηζηέο γιάζηξεο, φπνπ θπηεχνληαη ζπφξνη θαθήο θαη νη καζεηέο 

παξαηεξνχλ ηε δηαθνξεηηθή αλάπηπμε πνπ έρνπλ ηα λέα θπηά ζε θάζε γιάζηξα. ’ άιιεο 

γιάζηξεο ηνπνζεηείηαη ην ρψκα απηνχζην θαη νη καζεηέο παξαηεξνχλ ηα θπηά πνπ θπηξψλνπλ. 

πγθξίλνπλ ην ξπζκφ αλάπηπμεο, ηνλ αξηζκφ ησλ θχιισλ θ.ιπ. 

 Παξάιιεια νη καζεηέο πεηξακαηίδνληαη θαη ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ γηα λα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο απνηθνδφκεζεο: ζάβνπλ ζε κηθξέο ιαθθνχβεο δηαθνξεηηθά 

αληηθείκελα: θξνχηα, ραξηί, μχιν, έλα πιαζηηθφ κπνπθάιη, έλα θνπηί απφ αινπκίλην, έλα 

θνκκάηη χθαζκα. Κάζε 15 κέξεο γηα δηάζηεκα 3 κελψλ, ειέγρνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

ζακκέλσλ αληηθεηκέλσλ θαη παξαηεξνχλ  ηα απνηειέζκαηα.  

5. Αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηώλ θαη ζπδήηεζε. ια ηα ζηνηρεία πνπ ζπλειέγεζαλ 

ηαμηλνκνχληαη θαη ζπδεηνχληαη ζηε ηάμε. Κάζε νκάδα θαηαζέηεη ην δηθφ ηεο πιηθφ θαη  ε 

έξεπλα ησλ καζεηψλ παξνπζηάδεηαη κέζα απφ θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη δσγξαθηέο 

ελεξγνπνηψληαο ηα ζρφιηα θαη  ηηο παξαηεξήζεηο ησλ ππφινηπσλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ. Ζ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ είλαη κηα πνιχ νπζηαζηηθή δηαδηθαζία ηεο εθαξκνγήο πνπ νδεγεί ζηε 

δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ θαη δηακνξθψλεη ηε λέα γλψζε πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο  κέζα 

απφ ηε βησκαηηθή κάζεζε. Οη καζεηέο αλαθεθαιαηψλνπλ ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο γηα ηε δσή 

ζην έδαθνο, ηηο δηαζηξσκαηψζεηο ηνπ θαη ην ξφιν ηνπ ζην θχθιν ηεο δσήο ζην δάζνο κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο απνηθνδφκεζεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο ζπδήηεζεο 

θαηαγξάθνληαη.  

6. Παξνπζίαζε. ην ηέινο πξαγκαηνπνηείηαη παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο απφ ηνπο καζεηέο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζε κηα αλνηρηή εθδήισζε πνπ 
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ζπλνδεχεηαη απφ έθζεζε θσηνγξαθίαο θαη δσγξαθηθήο. ηφρνο ηεο παξνπζίαζεο είλαη ε 

δηάρπζε ησλ  απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ψζηε λα ελεκεξσζεί θαη λα επαηζζεηνπνηεζεί ε 

ηνπηθή θνηλσλία γηα ην ζεβαζκφ ηνπ δαζηθνχ νηθνζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ. 

 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Σν  έδαθνο απνηειεί έλα ηδαληθφ πεδίν κειέηεο γηα ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή κηαο πιεζψξαο δξαζηεξηνηήησλ γηα ηελ θαηαλφεζε 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ κέζα ζην δαζηθφ νηθνζχζηεκα θαιιηεξγψληαο δεμηφηεηεο νξγάλσζεο, 

παξαηήξεζεο, δηεμαγσγήο πεηξακάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή γηα 

παξάδεηγκα κπνξεί λα εκπινπηηζηεί κε ην πείξακα δηήζεζεο ηνπ λεξνχ κέζσ ηνπ εδάθνπο ζηε 

ζχγθξηζε δηαθφξσλ ηχπσλ εδαθψλ. ε θάζε πεξίπησζε  ν εθπαηδεπηηθφο θξίλεη θαη επηιέγεη 

ηηο θαηάιιειεο θάζε θνξά, αλάινγα πάληα κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο 

πνπ παξέρεη ην ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ πνπ επέιεμαλ λα επηζθεθηνχλ. Ζ κέζνδνο 

εμαζθαιίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, εληζρχνληαο ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία. Σν θξίζηκν ζεκείν ηεο εθαξκνγήο ηεο είλαη ε πηζαλφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε κηα 

απιή εθδξνκή. Σν αλ ζα ζπκβεί θάηη ηέηνην ή φρη, δελ εμαξηάηαη κφλνλ απφ ηνπο καζεηέο, 

αιιά θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, ν ζρεδηαζκφο επηζηεκνληθψλ 

πξνζεγγίζεσλ θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φζνλ αθνξά  ηε καζεζηαθή αμία ηεο 

εθαξκνγήο,  απνηξέπνπλ έλα ηέηνην ελδερφκελν. 
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5 ΥΡΖΖ ΟΠΣΗΚΟΑΚΟΤΣΗΚΧΝ ΜΔΧΝ 

 

 Ζ κεγάιε πξόθιεζε πνπ έρνπκε κπξνζηά καο ζηελ απγή ηνπ εηθνζηνύ πξώηνπ αηώλα 

είλαη ε εμήο: λα επηρεηξήζνπκε ηελ ελνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο  κε ηελ αλζξώπηλε θύζε 

Μ. Γεξηνύδνο  

 

Ζ εθαξκνγή ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζπλίζηαηαη ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ πξνεηνηκαζία 

θαη ζηε ρξήζε ζπζθεπψλ θαη πιηθψλ, θαζψο αμηνπνηνχλ ηελ εηθφλα ή ηνλ ήρν ή θαη ηα δχν 

απηά κέζα καδί γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. ’ απηά πεξηιακβάλνληαη πίλαθεο, ζπζθεπέο 

παξνπζίαζεο δηαθαλεηψλ, εηθφλσλ, ηαηληψλ, θαζεηφθσλα, ζχγρξνλεο ζπζθεπέο αλαπαξαγσγήο 

ήρνπ θαη εηθφλαο, ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο. ηε Γηαθήξπμε ηεο Γηάζθεςεο ηεο Σηθιίδαο 

(1977) ζπληζηάηαη ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο  Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο  (UNESCO-UNEP,1978, ζει. 30). Οη Heimlich θαη Daudi, (2000 νπ. αλαθ. ζην 

Willis& Weiser, 2005, ζει. 300), αλαθέξνπλ φζνλ αθνξά ηε ρξήζε ηνπο, πσο ε 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα αθνινπζεί θαη λα πηνζεηεί ηηο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο, 

εάλ ζέιεη λα είλαη επίθαηξε θαη άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηελ θνηλσλία. Ζ εθαξκνγή ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ δελ είλαη απηφλνκε θαη ζπλήζσο ζπλδπάδεηαη κε  ζπδήηεζε ή 

δηάιεμε γηα λα παξνπζηάζεη θαη λα ηνλίζεη ηα βαζηθφηεξα ζεκεία θάπνηνπ ζέκαηνο, 

αμηνπνηψληαο ηε δχλακε ηεο εηθφλαο ή λα θηλεηνπνηήζεη εξεπλεηηθέο δηαδηθαζίεο (Lahiry et 

al., 1988, ζει.106).  

Ζ εθπαίδεπζε κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα πξσηνεκθαλίζηεθε ην 1920, φηαλ αλαπηχρζεθε ε 

ηερλνινγία πξνβνιήο ηαηληψλ (Αudiovisual Δducation, 2007). Ζ εμέιημή ηνπο ζπκβάδηζε κε 

ηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο. Σν απνηέιεζκα  απηήο ηεο παξάιιειεο εμέιημεο είλαη θαη νη 

ζεκεξηλέο, ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ηεο νπηηθναθνπζηηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο εθπαηδεπηηθήο 

ηερλνινγίαο. ήκεξα ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα ζεσξνχληαη αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ο Β.F. Skinner ζεσξείηαη φηη είλαη  απηφο πνπ έδσζε έκθαζε ζην 

ξφιν ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηελ εθπαίδεπζε (Αudiovisual Δducation, 2007). 

 

1.1 ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπο σο εθπαηδεπηηθή κέζνδνο – αιιά θαη ε αμία ηεο –  έρεη άκεζε ζρέζε κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο βαζίδεηαη ζηελ αληίιεςε, δειαδή ζηε 

δηαδηθαζία ιήςεο πιεξνθνξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ θαη είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ 

πξνυπάξρεη κηα πξνεγνχκελε αληίιεςε γηα ηε λέα πιεξνθνξία πνπ πξνζιακβάλεηαη. Έξεπλεο 

έδεημαλ φηη νη καζεηέο καζαίλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξα, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ιακβάλνληαη 

ηαπηφρξνλα κε δπν ηξφπνπο, γηα παξάδεηγκα κε ηνλ ήρν θαη ηελ εηθφλα (Mayer & Anderson, 

1991, ζει.484 ρ.1, Moreno & Mayer, 2000).   
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ρήκα 1. Ζ απεηθφληζε ιεηηνπξγίαο ηεο λνεηηθήο δηαδηθαζίαο, ζηε ρξήζε πνιπκέζσλ, ησλ Mayer & 

Anderson, (2000). 

 

Απηφ ην επηηπγράλνπλ ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα εληζρχνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Με ηελ εθαξκνγή ηνπο, νη καζεηέο  έξρνληαη ζε επαθή κε 

πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, ελψ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα ηνπο 

επαηζζεηνπνηήζεη θαη λα ηνπο επεξεάζεη ζεηηθά σο πξνο ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα πνπ επξέσο αμηνπνηνχληαη είλαη (Σζακπνχθνπ-θαλαβή 

2004, ζει. 180) : 

Ο πίλαθαο: Ο πίλαθαο αμηνπνηείηαη γηα λα ηνληζηνχλ ηα βαζηθά ζεκεία ελφο ζέκαηνο ή γηα ην 

πιάλν κηαο δηάιεμεο. Αληίζηνηρν ξφιν κπνξεί λα έρνπλ αλαξηεκέλα θείκελα ή θσηνγξαθίεο. 

Γηαθάλεηεο: Οη δηαθάλεηεο ζπλνδεχνπλ θη απηέο δηαιέμεηο θαη έρνπλ αλάινγν ξφιν κε ηνλ 

πίλαθα, ελψ ελδείθλπληαη γηα κεγαιχηεξν θνηλφ. Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα ηελ πξνβνιή 

δηαθαλεηψλ αληηθαζηζηά νινέλα θαη πεξηζζφηεξν ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο Power Point 

κε ηελ νπνία γίλεηαη ειεθηξνληθή παξνπζίαζε ησλ δηαθαλεηψλ. Ζ εθαξκνγή απηή είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε θαη δίλεη κεγάιεο δπλαηφηεηεο ζηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ πξνβνιή 

εηθφλσλ, θεηκέλσλ, δηαγξακκάησλ,  κε ηε δπλαηφηεηα  ζπλνδείαο ήρνπ, ελψ ν ρξφλνο 

πξνβνιήο ηνπο κπνξεί λα ξπζκηζηεί, ψζηε λα γίλεηαη ν ζρνιηαζκφο ηνπο (Braus & Monroe, 

1994, φπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή,  2004, ζει. 181). 

Σαηλίεο: Ζ πξνβνιή ηνπο κπνξεί λα ξπζκηζηεί έηζη ψζηε λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπδεηήζεηο.  Ζ 

πξνβνιή ηαηληψλ απφ βηληενθαζέηεο ελδείθλπληαη γηα αμηνπνίεζε ζηα πιαίζηα ηεο 

δηδαζθαιίαο κε  ηθαλνπνηεηηθά καζεζηαθά  απνηειέζκαηα (Welsch & Devlin, 2006 ζει.53). 

Yπάξρεη έλα πιήζνο ηαηληψλ κε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ άγξηα δσή, ηε 

ξχπαλζε ηνπ λεξνχ, ηελ απνδάζσζε, ηελ εξεκνπνίεζε, ηελ ρισξίδα θαη ηελ παλίδα πεξηνρψλ 

θαη είλαη δηαζέζηκεο ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο σο ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία (Lahiry et al., 

1988, ζει.106).   

Σέινο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπο ζε ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε θαη ε παξάκεηξνο ηνπ εθζπγρξνληζκνχ ηεο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. ζν ε ηερλνινγία αλαπηχζζεηαη, αλάινγα εμειίζζνληαη θαη ηα 

νπηηθναθνπζηηθά κέζα θαη παξάιιεια αιιάδνπλ ηα δεδνκέλα κάζεζεο θαζηζηψληαο ίζσο 
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θάπνηεο εθαξκνγέο ιηγφηεξν ελδηαθέξνπζεο γηα ηνπο καζεηέο (Torkelson & Driscoll, 1968, 

ζει.129). 

 

1.2 ΦΑΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

χκθσλα κε ηνλ Β.F. Skinner πξνηείλεηαη ε εμήο δηάξζξσζε ζηελ εθαξκνγή ηεο ρξήζεο 

ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ (Αudiovisual Δducation, 2007): 

 Δπηζήκαλζε ηνπ ζέκαηνο.  

 Οξγάλσζε ηνπ πιηθνχ ζε ινγηθή ζεηξά. 

 Πξνεηνηκαζία ηνπ πξνγξάκκαηνο δηδαζθαιίαο. (Οξίδεηαη ν ρξφλνο γηα ζπδήηεζε ή γηα 

εξσηήζεηο). 

 Δθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

 πδήηεζε, αμηνιφγεζε, αλαζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

1.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ EΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Ο εθπαηδεπηηθφο σο νξγαλσηήο θαη ζπληνληζηήο ηεο εθαξκνγήο, επηιέγεη ην θαηάιιειν 

κέζν θαη ηα πιηθά πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο. Ζ 

γλψζε ηεο ρξήζεο ηνπο θαη αληίζηνηρα ηνπ ηξφπνπ κεηαθνξάο ηεο γλψζεο ζηνπο καζεηέο 

απνηειεί αλαγθαηφηεηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ ζα επηιέμεη ηε ρξήζε ησλ 

νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ ζηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο. Δμππαθνχεηαη ζπλεπψο φηη ε ζσζηή 

ρξήζε ηνπο απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο 

 

1.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ  KAI ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Tα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο ρξήζεο ησλ νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ έρνπλ αλαιπηηθά 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004,ζει.181  Αudiovisual education, 2007): 

Πιενλεθηήκαηα  

 Σα νπηηθναθνπζηηθά κέζα φρη κφλν πξνμελνχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, αιιά θαη 

θξαηνχλ ακείσην ην ελδηαθέξνλ ηνπο.  

 Βνεζνχλ ζηελ νξγαλσκέλε παξνπζίαζε θαη ηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζε επξχ θνηλφ. 

 Σα νπηηθναθνπζηηθά  κέζα θέξλνπλ ηνπο καζεηέο ζε επαθή κε εηθφλεο θαη θαηαζηάζεηο, 

πνπ είλαη έμσ απφ ηελ ηάμε θαη δε είλαη δπλαηφ λα ηηο βηψζνπλ νη καζεηέο. 

 Αμηνπνηνχλ ηε δχλακε ηεο εηθφλαο θαη ησλ εληππψζεσλ πνπ απηή δεκηνπξγεί.  

 Αλαπηχζζνπλ ηελ παξαηεξεηηθφηεηα θαη ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα εμαγσγήο ησλ δηθψλ 

ηνπο ζπκπεξαζκάησλ. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Ο παζεηηθφο ξφινο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 Οη απαηηήζεηο ζε πιηθνηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ε άκεζε  εμάξηεζε απ’ απηφλ. 

 Πνιιέο θνξέο ν εθπαηδεπηηθφο δελ είλαη γλψζηεο ησλ ιεηηνπξγηψλ. 



 

 

53 

 

 

 

 

 

1.5 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ο Mehlinger, (1995, νπ. αλαθ. ζην Willis & Weiser, 2005 ζει. 300) αλαθέξεη πσο αλ 

έρνπκε έλα φξακα γηα έλα ζρνιείν πνπ ζέιεη νη καζεηέο ηνπ λα δνπιεχνπλ γηα λα αλαπηχμνπλ 

ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο κε ην δηθφ ηνπο ξπζκφ θαη κε δηαδηθαζίεο πνπ βξίζθνπλ ελδηαθέξνπζεο θαη 

επράξηζηεο, ε πηζαλφηεηα λα ην πεηχρνπκε εμαξηάηαη απφ ην αλ αμηνπνηήζνπκε ηηο 

δπλαηφηεηεο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ. Βέβαηα  ηα νπηηθναθνπζηηθά κέζα δελ  είλαη απηνζθνπφο 

ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. κσο, ε ρξήζε ηνπο θαη ε αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ 

ηνπο, σο  ζχγρξνλα  εξγαιεία πνπ πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, πνπ εληζρχνπλ  θαη 

θάλνπλ απνηειεζκαηηθφηεξεο άιιεο κεζφδνπο, ππνδειψλεη ηαπηφρξνλα  θάηη – ίζσο θαη ην 

ζεκαληηθφηεξν – φζνλ αθνξά  ην ξφιν ηνπο: πσο ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε βαδίδεη κε 

ζχγρξνλν βήκα καδί κε ηελ θνηλσλία,  αληί λα ηελ αθνινπζεί ή λα είλαη ζην πεξηζψξηφ ηεο. 
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6.   ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ 

Ζ ηζηνξία ηεο δσήο ζηε γε  είλαη ε ηζηνξία αιιειεπίδξαζεο ησλ δσληαλώλ νξγαληζκώλ 

κε ην πεξηβάιινλ ηνπο.
  

R. Carson 
 

 



 

 

55 

 

 

 

 

H κέζνδνο ζπλίζηαηαη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε κηαο νξγαλσκέλεο δηαδξνκήο 

κέζα απφ δηάθνξεο ηνπνζεζίεο, πνπ έρνπλ επηιεγεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα 

παξαηεξεζνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απφ ηνπο καζεηέο (Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, ζει. 

175). Χο δηαδξνκή κπνξεί λα επηιεγεί κηα πεξηήγεζε ζ’ έλα θπζηθφ ή έλα δνκεκέλν 

πεξηβάιινλ (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998 ζει. 177). Ζ δηαδξνκή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζ’ 

έλα δάζνο, έλαλ πγξνβηφηνπν ή θαη ζε κηα θαηνηθεκέλε πεξηνρή ή βηνκεραληθή πεξηνρή 

(Καιατηδίδεο, 1998, ζει. 178) θαη λα πεξηιακβάλεη πεξηήγεζε κε πεξπάηεκα, πνδήιαην ή 

αθφκα θαη κε θσπειαζία (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 124). 

Οη Braus et al., (1993, ζει.327) πξνηείλνπλ αλάινγεο δξαζηεξηφηεηεο σο εθηφο ηάμεηο 

δξαζηεξηφηεηεο κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο, πνπ αμηνπνηνχλ δηαδξνκέο ζηε θχζε δίλνληαο  

έκθαζε ζηελ εκπινθή ησλ αηζζήζεσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ θη επξεκάησλ (Braus et 

al 1993, ζει. 328· Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998 ζει. 178). Οη εθαξκνγέο απηέο δελ 

επηθεληξψλνληαη ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν, αιιά  αμηνπνηνχλ φιε ηε δηαδξνκή, ζηνηρείν 

πνπ δηαθνξνπνηεί - ηνπιάρηζην κεξηθά - ηε κέζνδν, απφ ηε Μειέηε Πεδίνπ (Braus et al.,1993 

ζει. 328·  Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998, ζει. 124· Καιατηδίδεο θ. ζπλ. ζει. 177· Πεηξελίηε, 

2000, ζει.36)  κε ηελ νπνία  είλαη ζπγγεληθή  (Σζακπνχθνπ – θαλαβή, 2004, ζει. 175). 

χκθσλα κε ηνλ  Gittins (1988, νπ. αλαθ. ζην Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 124) κε 

ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξέπεη λα επηδηψθεηαη ε εκπινθή ζε δηαδηθαζίεο επίιπζεο 

πξνβιήκαηνο, λα θαιιηεξγνχληαη δεμηφηεηεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, γηα ηελ άζθεζε 

εγεζίαο, λα πξνσζείηαη ε έξεπλα θαη ε επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, λα 

θαιιηεξγείηαη ε γισζζηθή θαη ε θαιιηηερληθή έθθξαζε. 

 

6.1 Ζ ΓΟΜΖ KAI H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Πεξηγξάθνληαο ηε  ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ, νη Καιατηδίδεο, θ. ζπλ., (1998, ζει. 177) 

αλαθέξνπλ: 

«Ζ εκπεηξία ελόο πεξηβαιινληηθνύ  κνλνπαηηνύ εκπιέθεη θαη θηλεηνπνηεί όιεο ηηο 

αηζζήζεηο, πξνζθέξεη καζεζηαθή εκπεηξία από πξώην ρέξη θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

γλσξίζνπλ θαιύηεξα ην θνληηλό ή καθξηλό πεξηβάιινλ». 

Ζ δηαδξνκή, κεηά ηελ αξρηθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο, είλαη δπλαηφ – ελδείθλπηαη κάιηζηα - 

λα επαλαιεθζεί κεηά απφ έλα ρξνληθφ δηάζηεκα, είηε γηα λα παξαηεξεζνχλ αιιαγέο πνπ 

νθείινληαη ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ είηε γηα λα ηνληζηνχλ θάπνηα άιια ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

πεξηνρψλ. Σέηνηεο αιιαγέο κπνξεί λα νθείινληαη ζηελ αιιαγή ηεο επνρήο επίζθεςεο 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει. 178) ή ζηηο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο.  Ζ έλλνηα ηεο 

κεηαβνιήο ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ απνηειεί βαζηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 176· Καιατηδίδεο, θ. ζπλ., ζει. 177). Ζ κεηαβνιή κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο δηαπηζηψλεηαη κέζα απφ ηηο δηαδνρηθέο επηζθέςεηο: νη καζεηέο 

θαηαλννχλ ηελ έλλνηα ηεο, παξαηεξψληαο ηηο αιιαγέο πνπ ζπκβαίλνπλ, ηε ζπλδένπλ κε ηνπο 

παξάγνληεο πνπ ηελ πξνθαινχλ θαη δηαπηζηψλνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε ηνπο (Καιατηδίδεο, 
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θ. ζπλ., ζει. 177). Oη πξνζεγγίζεηο ηεο δηαδξνκήο νξίδνληαη αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα θαη 

ηηο πξνζσπηθέο επηινγέο ησλ δηνξγαλσηψλ θαη πεξηιακβάλνπλ θνηλσληθέο, ηζηνξηθέο θαη 

νηθνινγηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 124). ε γεληθά 

πιαίζηα, ε κέζνδνο πξέπεη λα θηλείηαη πάλσ ζε ζπγθεθξηκέλνπο άμνλεο,  ψζηε (Γεσξγφπνπινο 

θ. ζπλ., 1998, ζει. 124) : 

-Να ελεκεξσζνύλ ηα  ζπκκεηέρνληα άηνκα γηα ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ιόγσ ηεο 

αλάπηπμεο. 

-Να αλαγλσξηζηεί ε αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ηνπ ηξόπνπ δσήο ηνπ ρσξηνύ ή ηεο πόιεο θαη ηνπ 

θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. 

-Να θαηαλνεζεί ην πώο έγηλαλ νη αιιαγέο θαη ηη πηζαλέο ελαιιαθηηθέο ιύζεηο ππήξραλ. 

-Να εκπλεύζεη ζέιεζε γηα εκπινθή ζηε δηαηήξεζε ηνπ ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο. 

Σα Πεξηβαιινληηθά Μνλνπάηηα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπρλήο επαθήο κε ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ, ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πεξηβαιινληηθήο επαηζζεζίαο: ε 

αιιειεπίδξαζε κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ ηνπο νδεγεί ζηελ θαηαλφεζε ηεο θχζεο θαη ζην 

ζπλαηζζεκαηηθφ δέζηκν κε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο (Peterson and Hungerford 1981 ζει. 113 

ζην Deckert, 1998). Ζ ζεηηθή ζηάζε ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ε επαηζζεζία ηνπ, 

ε πεπνίζεζε ηνπ πσο κπνξεί λα επεξεάζεη κηα θαηάζηαζε θαη ην αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο,  

πνπ αλαπηχζζνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ, απνηεινχλ βαζηθνχο παξάγνληεο πνπ  

σζνχλ πξνο ηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε(Hines, Hungerford, θαη Tomera,1987, ζην Deckert, 

1998), ε νπνία απνηειεί θαη ην ηειηθφ άμνλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ. 

Ζ φιε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ θαίλεηαη πσο αμηνπνηεί  πξνο φθεινο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο ηηο επηζεκάλζεηο ηνπ Gittins (1988, νπ. αλαθ. ζην Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, 

ζει. 81) φηη νη άλζξσπνη ζπγθξαηνχλ ην 10% φζσλ αθνχλ, ην 30% φζσλ δηαβάδνπλ, ην 50% 

φζσλ βιέπνπλ θαη ην 90% φζσλ θάλνπλ. 

 

6.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

χκθσλα κε ηηο πεξηγξαθέο ησλ Γεσξγφπνπινπ θ. ζπλ., (1998, ζει. 124), Καιατηδίδε θ 

ζπλ., (1998, ζει. 177), Σζακπνχθνπ-θαλαβή, (2004, ζει.175), νη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο 

κεζφδνπ,  κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ  σο εμήο: 

1. ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε.  Απηή ε θάζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηελ  πξνεηνηκαζία  

ελφο ράξηε ή θπιιαδίνπ - ή θαη ηα δχν -  πνπ λα έρεη ελεκεξσηηθφ ξφιν γηα ηελ πεξηνρή θαη  

λα αμηνπνηείηαη θαηά ηε δηαδξνκή (Braus et al.,1993,ζει. 330· Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.1998, ζει. 

124).  χκθσλα κε ηνλ Gittins (1988 νπ. αλαθ. Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.1998, ζει. 124) ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δηαδξνκήο κπνξεί λα πεξηιακβάλεηαη ζηα πιαίζηα ελφο ζελαξίνπ πνπ 

ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα αμηνπνηνχληαη, θαηά ηελ εμέιημε ηνπ, ηα ηδηαίηεξα 

ζηνηρεία ή επξήκαηα ηεο δηαδξνκήο θαη λα νδεγνχλ ζε κηα επφκελε αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ. 

Δπηδηψθεηαη λα επηιέγνληαη δηαδξνκέο φπνπ ηα ηνπία ελαιιάζζνληαη:  γηα παξάδεηγκα αλ 

πξφθεηηαη γηα κνλνπάηη δάζνπο, απηφ ζα είλαη θαηάιιειν αλ έρεη πνηθηιία θπηηθψλ 
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νξγαληζκψλ, ηνπίσλ, γεσινγηθψλ ζρεκαηηζκψλ, θ.ι.π. θαη θπζηθά  πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηνπο 

καζεηέο (Καιατηδίδεο θ ζπλ., 1998 ζει. 176).   Αλ πάιη  πξφθεηηαη γηα κνλνπάηη κέζα ζ’ έλα 

ρσξηφ ή κηα πφιε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πεξηήγεζε ζε δξφκνπο, λα δίλεη έκθαζε ζηελ 

αξρηθηεθηνληθή θιπ. Γεληθά, ζην ζρεδηαζκφ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα εμήο 

(Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 124):  

-Οη πεξηνρέο απ’ φπνπ δηέξρνληαη νη καζεηέο λα είλαη δηαθνξεηηθέο, ψζηε λα γίλνληαη 

ζπγθξίζεηο. 

-Να εηνηκάδεηαη έλα θπιιάδην κε ράξηε ηεο πεξηνρήο θαη πιεξνθνξίεο. 

-Να εκπιέθνληαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο αηζζήζεηο ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηαδξνκή. 

2  Ζ πινπνίεζε. ηε θάζε ηεο πινπνίεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ε δηαδξνκή ηνπ κνλνπαηηνχ 

ζχκθσλα κε ην ζρεδηαζκφ πνπ πξνεγήζεθε. Οη καζεηέο  κπνξεί λα έρνπλ έληππα ή γηα λα 

δσγξαθίζνπλ θαη λα απνηππψζνπλ ην ραξαθηήξα ηεο πεξηνρήο ή γηα ηελ θαηαγξαθή ζηνηρείσλ 

πνπ παξαηεξνχλ θαη ηε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ (Braus et al., 1993 ζει. 328).  Καηά ηε 

δηαδξνκή επηδηψθεηαη ε εκπινθή θη αμηνπνίεζε φισλ ησλ αηζζήζεσλ. Πξνζεγγίδνληαη επίζεο 

νη δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο (θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, ηζηνξηθή), ψζηε λα 

δηεξεπλψληαη νη ζπζρεηηζκνί ηνπο θαη λα δηαπηζηψλνληαη νη παξάγνληεο πνπ ην επεξεάδνπλ 

(Καιατηδίδεο θ ζπλ., 1998 ζει. 177).  Ζ πινπνίεζε ηεο δηαδξνκήο  κπνξεί λα επαλαιεθζεί 

βνεζψληαο ζηε δηαπίζησζε ησλ πηζαλψλ κεηαβνιψλ ζηελ πεξηνρή (Καιατηδίδεο θ. ζπλ.,1998, 

ζει. 177). 

Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθαξκνγήο, κηα ζπδήηεζε κπνξεί λα αθνινπζήζεη ηηο δπν 

πξνεγνχκελεο θάζεηο γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ, ησλ  δηαπηζηψζεσλ θαη  ησλ 

εκπεηξηψλ  (Βraus et al., 1993, ζει. 328), θαζψο ίζσο δελ αξθεί κφλν λα νδεγνχληαη νη 

καζεηέο γηα δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο ηάμεο, αιιά πξέπεη επίζεο λα εμεηάδνπλ ηελ εκπεηξία, 

δειαδή (Kolb,1984, νπ. αλαθ. ζην Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει. 92) λα ζθέθηνληαη 

θαη λα νδεγνχληαη ζε δξάζεηο αληηκεηψπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Deckert, 1998 ·Gittins,1988, 

νπ. αλαθ. ζην Γεσξγφπνπινο θ ζπλ., 1998 ζει. 124). 

 

6.3 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Σα Πεξηβαιινληηθά Μνλνπάηηα σο κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη εθηφο ηεο ηάμεο,  

δεκηνπξγνχλ πξσηνγελείο εκπεηξίεο, εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ, ηελ επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε, 

ηε γισζζηθή θαιιηέξγεηα, ηηο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη ηε δεκηνπξγία  αμηψλ απέλαληη 

ζην πεξηβάιινλ (Braus et al., 1993 ζει.327· Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998 ζει. 125). 

Παξάιιεια – θη αλάινγα κε ην κνλνπάηη – πξνζθέξνπλ αηζζεηηθή απφιαπζε  ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο (Καιατηδίδεο θ ζπλ., 1998 ζει. 177). Δπίζεο, πνιιά  ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

κεζφδνπ απνξξένπλ απφ ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο εζηηάδεηαη, νη νπνίνη κάιηζηα θαιχπηνπλ 

θαη ηηο ηξεηο πεξηνρέο κάζεζεο: ηε γλσζηηθή πνπ αθνξά ηα γεγνλφηα, ηε ζπλαηζζεκαηηθή πνπ 

αθνξά ηα ζπλαηζζήκαηα,  ηελ ςπρνθηλεηηθή πνπ αθνξά ηε δξάζε. (Bloom, 1986, oπ. αλαθ. 
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ζην Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998 ζει.125). Οη Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., (1998, ζει. 125), σο 

ραξαθηεξηζηηθά ζηνηρεία ηεο κεζφδνπ, αλαθέξνπλ: 

●     ηεξίδεη ηελ απηνπεπνίζεζε θαη ηελ πξνζσπηθή αλάπηπμε. 

●     Δπλνεί ηελ ζπλεξγαζία θαη ην αίζζεκα αιιειεμάξηεζεο  ζηελ νκάδα.  

●     Γεκηνπξγεί ην αίζζεκα  ηεο ζπλππεπζπλφηεηαο ζηα κέιε. 

●     Βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

●     Πξνσζεί ηελ επίγλσζε, ηελ θαηαλφεζε θαη  ηελ δξάζε γηα ην πεξηβάιινλ. 

●     Βνεζά  ζηελ εμνηθείσζε ησλ καζεηψλ κε ην θπζηθφ θαη  ην αζηηθφ πεξηβάιινλ. 

 

6.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 

Ο εθπαηδεπηηθφο αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ, ηελ νξγάλσζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηελ 

θξνληίδα θαζνδήγεζεο θαηά ηε δηαδξνκή. Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη αθφκε ππεχζπλνο  γηα ηε 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδξνκήο  θαη ηε ιήςε  φισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα ηελ αζθάιεηα 

ησλ καζεηψλ, δίλνληαο πξνζνρή ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο, σο κηαο κεζφδνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο ηάμεο, θξνληίδνληαο γηα ηα εμήο (UNESCO/UNEP 1985, ζει. 9): 

 Σν ζρεδηαζκφ ηεο αζθάιεηαο. 

 Να επηζθεθζεί εθ ησλ πξνηέξσλ ηνπο ρψξνπο ηεο δηαδξνκήο. 

 Να ζπδεηεζνχλ κε ηνπο καζεηέο, πξηλ ηε επίζθεςε, ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε 

δηαδξνκή. 

 Να γίλεη ζπδήηεζε  γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδξνκήο. 

Δπίζεο ν εθπαηδεπηηθφο θαζνξίδεη ηπρφλ ζπλεξγαζίεο κε ππεξεζίεο ή  εηδηθνχο ζπλεξγάηεο 

αλάινγα κε ηε δηαδξνκή θαη ην ζέκα  πνπ πξνζεγγίδεηαη (Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1998, ζει. 177). 

 

6.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη: 

Πιενλεθηήκαηα 

 πγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, σο δξαζηεξηφηεηα εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ 

(Βιαζηάξεο, 2000).  

 Δπηθεληξψλεηαη ζηα θνληηλά πξνβιήκαηα ηεο θνηλφηεηαο θαη εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο κε 

ην ρψξν (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.125). 

 Πξνεηνηκάδεη θαη θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο λα εκπιαθνχλ ( Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998 

ζει. 124).  

Μεηνλεθηήκαηα 

 Χο κέζνδνο δελ είλαη απηνδχλακε (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 176). 

 Ζ απαηηεηηθή νξγάλσζε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο, φπσο θαη ζηε πεξίπησζε ηεο  Μειέηεο 

Πεδίνπ. (Σζακπνχθνπ-θαλαβή 2004, ζει. 176). 
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 Τπάξρεη πάληα ν θίλδπλνο λα εθιεθζεί απφ ηνπο καζεηέο σο κηα απιή εθδξνκή, φπσο  

κπνξεί λα ζπκβεί θαη κε ηε Μειέηε Πεδίνπ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 176). 

 

6.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ελδείθλπηαη ζε ζπλδπαζκφ κε άιιεο κεζφδνπο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Σζακπνχθνπ-θαλαβή 2004, ζει. 176). Απηφ βέβαηα ζε 

θακηά πεξίπησζε δελ κεηψλεη ηελ αμία θαη ηε ζπκβνιή ηεο κεζφδνπ ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε. ε κηα επνρή πνπ ε απνμέλσζε ησλ αλζξψπσλ απφ ην πεξηβάιινλ είλαη θνηλή 

δηαπίζησζε ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα θέξεη ηελ 

Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε  θαη ηνπο καζεηέο πην θνληά  ζην πεξηβάιινλ (Braus et al., 1993, 

ζει. 327) θαη κάιηζηα δεκηνπξγεί δεζκνχο αλάκεζα ζ’ απηνχο θαη ηηο πεξηνρέο πνπ 

επηζθέπηνληαη (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.124). O Lewis, (2005 ζει. 27-28, νπ. αλαθ. 

ζην Knapp, 2006 ζει.60) αλαθέξεη, πσο εάλ έλα εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θηινδνμεί λα 

αλαπηχμεη επαξθείο νηθνινγηθέο ηθαλφηεηεο ζηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία πνπ επηδηψθνληαη θαη θαιιηεξγνχληαη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ: 

πεξηβαιινληηθφ ήζνο θαη αμίεο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 124), αηζζεηηθή 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει. 177) βησκαηηθή κάζεζε θαη πξαθηηθέο επίιπζεο θνηλσληθψλ 

θαη πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ο Deckert (1998) κάιηζηα ζπζηήλεη νη καζεηέο  λα 

επηζθέπηνληαη  ην θπζηθφ πεξηβάιινλ φζνλ ην δπλαηφλ ζπρλφηεξα, θαζψο  ππάξρνπλ ηζρπξέο 

απνδείμεηο πσο έηζη θαιιηεξγείηαη ε  πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία: ν  πην ζεκαληηθφο ίζσο  

παξάγνληαο πνπ νδεγεί  ζηελ πεξηβαιινληηθή δξάζε. 
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Πηπρηαθή εξγαζία, Σκήκα Πεξηβάιινληνο, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

TΑΜΠΟΤΚΟΤ-ΚΑΝΑΒΖ ΚΧΝ/ΝΑ  (2004) Κνηλσλία θαη Πεξηβάιινλ-Μηα ζρέζε ζε 

αδηάθνπε εμέιημε. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην. 

     

6.8 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ:  «ΟΣΑΝ ΣΔΛΔΗΧΝΟΤΝ ΣΑ 

ΠΗΣΗΑ… ΑΡΥΗΕΔΗ ΣΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ» 

6.8.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ απνμέλσζε ηνπ αλζξψπνπ απφ θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη έλα απφ ηα γλσξίζκαηα ηεο 

επνρήο καο. Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο πνπ νη καζεηέο - θη φρη κφλν- δελ έρνπλ επηζθεθζεί 

θαη δε γλσξίδνπλ ηηο θπζηθέο πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαη δίπια ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Δίλαη 

κάιηζηα ζπρλφ θαηλφκελν απηέο νη θνληηλέο, ζην αζηηθφ πεξηβάιινλ,  πεξηνρέο λα είλαη 

ππνβαζκηζκέλεο. Ζ εθαξκνγή ζθνπεχεη λα ηνπο θέξεη ζε επαθή θαη λα ηνπο «ζπλδέζεη» κε 

έλα ηέηνην θπζηθφ πεξηβάιινλ πνπ βξίζθεηαη ζηα φξηα κηαο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο θαη λα 

αλαδείμεη ηε ζεκαζία ηνπ. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ζα παξαηεξήζνπλ ηπρφλ 

αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πεξηνρή πνπ ζα επηζθεθζνχλ, ζα 

δηαπηζηψζνπλ ηελ αμία ηεο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ αλάγθε γηα ην ζεβαζκφ ηεο θαη ζα 

πινπνηήζνπλ πξνηάζεηο θαη δξάζεηο γηα ηελ αεηθνξηθή ηεο δηαρείξηζε. 

 

6.8.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 Ο ΞΔΥΑΜΔΝΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΜΟΝΟΠΑΣΗΟΤ. Μαλνχζνπ Γ., ζπλεξγάηεο Φαιηδάο 

Β. Γηεχζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννηηνλαηνιηθψλ Κπθιάδσλ Σκήκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο , 2000. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΡΝΗΘΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ-ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ 

http://park.ornithologiki.gr/gr/act/paths.htm 

 E.E.Π.Φ.«ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟ ΜΟΝΟΠΑΣΗ» -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΘΑΗΝΧ ΓΗΑ ΣΑ 

ΓΑΖ»  

http://www.eepf.gr/pe_MathainoGiaTaDasi_01_nea.asp 

6.8.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

 1. Σρεδηαζκόο θαη νξγάλσζε. Οη καζεηέο ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

ζπγθεληξψλνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαδξνκή θαη ηελ πεξηνρή πνπ ζα επηζθεθηνχλ. 
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Δηνηκάδνπλ έλαλ ράξηε θη έλα ελεκεξσηηθφ θπιιάδην κε ηηο πιεξνθνξίεο. ε κηα γσληά ηεο 

ηάμεο ή ζην δηάδξνκν ηνπ ζρνιείνπ εηνηκάδνπλ ηε γσληά ηνπ κνλνπαηηνχ, φπνπ ηνπνζεηνχλ ην 

ράξηε, ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ κε λέα ζηνηρεία, φπνηε απηά πξνθχπηνπλ. 

Μαζεηέο θαη εθπαηδεπηηθφο ζπδεηνχλ θαη ζρεδηάδνπλ ηε δηαδξνκή, ε νπνία πεξηιακβάλεη 

δηαθνξεηηθά ηνπία κε ρακειή βιάζηεζε, κε πςειή βιάζηεζε, ρσξίο αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο 

ή θαη κε αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. Ο εθπαηδεπηηθφο πινπνηεί ηε δηαδξνκή ρσξίο ηνπο καζεηέο 

θαη επηζεκαίλεη ηπρφλ επηθίλδπλα ζεκεία ηεο θαη ηα ιακβάλεη  ππφςε ζην ζρεδηαζκφ γηα ηελ 

θαιχηεξε αζθάιεηα ησλ καζεηψλ. ην ζρεδηαζκφ πεξηιακβάλνληαη ηα ζεκεία, φπνπ ζα 

εζηηαζηεί ε δηαδξνκή θαη κηα πνηθηιία ηξφπσλ πξνζέγγηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. 

2. Υινπνίεζε. Οη καζεηέο εθνδηάδνληαη κε ην ράξηε, ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην, έλα 

κπινθ θαη κπνγηέο δσγξαθηθήο. Πάλσ ζην ράξηε έρνπλ ήδε επηζεκάλεη ηα ζεκεία πνπ 

πξφθεηηαη λα επηζθεθηνχλ  θαη ηνπο ελδηαθέξνπλ.  

Οη καζεηέο είλαη ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θσηνγξάθσλ, δσγξάθσλ θαη δεκνζηνγξάθσλ. 

Παξαηεξνχλ θαιά ηε ρισξίδα θαη ηελ παλίδα ηεο πεξηνρήο θαη επηζεκαίλνπλ ηα ζπάληα είδε 

πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζηαζία. Παίξλνπλ ζπλέληεπμε απφ ειηθησκέλνπο αλζξψπνπο 

πνπ πεξπαηνχζαλ παιηά ζην κνλνπάηη, νη νπνίνη πεξηγξάθνπλ πψο ήηαλ θάπνηε ε εηθφλα ηεο 

δηαδξνκήο. ιεο νη νκάδεο παξαηεξνχλ ηα ρξψκαηα ζην πεξηβάιινλ, κπξίδνπλ ηα αξψκαηα θη 

αθνχλ πξνζεθηηθά ηνπο ήρνπο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπο, θάλνπλ ζηάζεηο 

ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο δηαδξνκήο πνπ έρνπλ επηιερζεί. Κάλνληαο απφιπηε εζπρία γηα 

δηάζηεκα ελφο πεξίπνπ ιεπηνχ, παξαηεξνχλ θαη αθνπγθξάδνληαη ην πεξηβάιινλ αμηνπνηψληαο 

φιεο ηηο αηζζήζεηο ηνπο. Με θιεηζηά κάηηα εζηηάδνπλ ηελ αθνή ηνπο ζηνπο ήρνπο ηεο πεξηνρήο 

θαη κε ηελ αθή μερσξίδνπλ ην ρψκα, ηηο πέηξεο, ην γξαζίδη θαη ηνπο θνξκνχο ησλ δέληξσλ. Οη 

καζεηέο ζπγθξίλνπλ ηε ζεκεξηλή δηαδξνκή κε ηε δηαδξνκή πνπ ηνπο πεξηέγξαςαλ νη 

ειηθησκέλνη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο. Βξίζθνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Δπηζεκαίλνπλ ηνπο 

δηαθνξεηηθνχο  νηθνλνκηθνχο, θνηλσληθνχο θαη πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ έπαημαλ ξφιν 

ζηηο αιιαγέο ηνπ ηνπίνπ.  ’ φιε ηε δηαδξνκή θαη ηηο ζηάζεηο, νη νκάδεο θαηαγξάθνπλ, 

δσγξαθίδνπλ, θσηνγξαθίδνπλ θη ερνγξαθνχλ. 

Ζ δηαδξνκή  επαλαιακβάλεηαη ηξεηο ή ηέζζεξηο θνξέο ζε κία δηδαθηηθή ρξνληά, ψζηε λα 

δηαπηζηψζνπλ ηηο αιιαγέο ηεο θχζεο ζε θάζε επνρή, αιιά θαη λα παξαηεξήζνπλ ηπρφλ 

αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο κέζα ζ’ απηφ ην δηάζηεκα. Ζ ηειεπηαία επίζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη 

ηελ παγθφζκηα εκέξα πεξηβάιινληνο ζηηο 5 Ηνπλίνπ θαη νη καζεηέο ηνπνζεηνχλ μχιηλεο 

πηλαθίδεο δσγξαθηζκέλεο απφ ηνπο ίδηνπο ζε δηάθνξα κέξε ηνπ κνλνπαηηνχ, γηα λα 

εθηζηήζνπλ ηελ πξνζνρή ησλ επηζθεπηψλ γηα ηελ θαζαξηφηεηα ηεο πεξηνρήο. Μπνξνχλ επίζεο 

λα αλαθνηλψζνπλ πσο «πηνζεηνχλ» ην κνλνπάηη. 

3. Αλαθεθαιαίσζε - Σπδήηεζε. Οη καζεηέο ζπγθεληξψλνπλ φιν ην πιηθφ πνπ ζπλέιεμαλ 

θαη απνηειείηαη απφ δσγξαθηέο, θείκελα, θσηνγξαθίεο θαη ερνγξαθήζεηο. ηελ ηάμε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε, φπνπ νη καζεηέο ζπδεηνχλ γηα ηηο εκπεηξίεο ηνπο απφ ηηο 

επηζθέςεηο. πδεηνχλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. πδεηνχλ γηα ην 
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κνλνπάηη πσο ήηαλ πξηλ θαη πσο είλαη ηψξα. Αλαθέξνπλ αλ ηψξα ην επηζθέπηνληαη γηα 

πεξηήγεζε θαη παηρλίδη, αλ πξνζθαινχλ θίινπο ηνπο λα ην δνπλ  θη αλ ηνπο μελαγνχλ ζηε 

δηαδξνκή. 

Σν πιηθφ πνπ ζπγθεληξψζεθε αμηνπνηείηαη γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε. Ζ παξνπζίαζε γίλεηαη 

ζην ζρνιείν θαη είλαη αλνηρηή γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πεξηιακβάλεη εθζέζεηο δσγξαθηθήο, 

θσηνγξαθίαο, θείκελνπ. Σν πιηθφ καδί κε ηηο ερνγξαθήζεηο κπνξεί λα ζπλδπαζηεί γηα ηελ 

δεκηνπξγία κηαο παξνπζίαζεο Powerpoint. ε ζπλεξγαζία κε ην θαζεγεηή Μνπζηθήο  ηνπ 

ζρνιείνπ νη καζεηέο γξάθνπλ θαη κεινπνηνχλ ζηίρνπο γηα ην κνλνπάηη. Δπίζεο, ζπληάζζνπλ 

έλα θπιιάδην κε πιεξνθνξίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βησκαηηθή ηνπο πξνζέγγηζε, ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη σο ελεκεξσηηθφ έληππν πνπ κνηξάδεηαη ζην ζρνιείν θαη ηελ ηνπηθή θνηλσλία 

θη απνηειεί έλα είδνο πξφζθιεζεο, ψζηε λα επηζθεθζνχλ ην κνλνπάηη. Οη καζεηέο, σο άηνκα 

θαη σο νκάδεο, θαηαζέηνπλ πεξαηηέξσ πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ 

κνλνπαηηνχ πνπ απνζηέιινληαη ζηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε. 

 

6.8.4. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ εθαξκνγή είλαη κηα επράξηζηε δηαδηθαζία γηα ηνπο καζεηέο, θαζψο είλαη εκπινπηηζκέλε 

κε δξάζε θαη πνηθηιία δεκηνπξγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πινπνηνχληαη εθηφο ηεο ηάμεο. ια 

απηά ζπκβάιινπλ ζηελ πξνζέιθπζε θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ ζε 

πςειά επίπεδα. πσο θάζε εθαξκνγή πνπ εζηηάδεηαη ζε δξάζεηο πεδίνπ, δηαηξέρεη ηνλ θίλδπλν 

λα κεηαηξαπεί ζε απιή εθδξνκή. Έλα ηέηνην ελδερφκελν απνηξέπεηαη κε ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία, πνπ πξνεγείηαη ησλ επηζθέςεσλ. Δπηζθέςεηο ρσξίο ιεπηνκεξή ζρεδηαζκφ, πνπ 

δελ αμηνπνηνχλ δεκηνπξγηθά φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο δηαδξνκήο - αθφκε θαη ηα 

«δηαιείκκαηα» κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ κε θαηάιιεια παηρλίδηα - ζηεξνχλ ηελ εθαξκνγή 

απφ ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θαη δελ επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη ηεο. 
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7.  Ζ ΜΔΛΔΣΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ 

Έλα ζσζηά πξνζδηνξηζκέλν πξόβιεκα έρεη ιπζεί θαηά 50%  

  Α. Ατλζηάηλ  

 
Ζ Μειέηε Πεξίπησζεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ αθνξά ηε κειέηε θαη ηελ αλάιπζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ επηιεγκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ ζέκαηνο (Scoullos & Malotidi, 2004, ζει. 69). 

Χο φξνο, ππνδειψλεη ηε κειέηε κηαο μερσξηζηήο, επδηάθξηηεο ελφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηελ θαηαλφεζε θη αλάιπζε δεηεκάησλ πνπ είλαη πνιχπινθα θαη ηαπηφρξνλα κνλαδηθά 

(Βroclawik et al.,1994, φπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει. 166). Ζ κειέηε 

πεξίπησζεο ραξαθηεξίδεηαη γηα ηε δηεξεπλεηηθή ζηξαηεγηθή, ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηo πιαίζηo επίιπζεο πξνβιήκαηνο, γηα λα δηδαρζνχλ ζέκαηα κε 

πεξηβαιινληηθφ πεξηερφκελν θαη είλαη ηδηαίηεξα δεκνθηιήο ζηελ πξνζέγγηζε ηεο θνηλσληθήο 

πιεπξάο ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ (Lahiry et al,1988). Ζ βαζηθή δηαθνξά ηεο απφ ηε 

Mέζνδν Eπίιπζεο Πξνβιήκαηνο, είλαη ην φηη ε κέζνδνο θαηαιήγεη ζε κηα θνηλή απνδεθηή 

πξφηαζε θαη φρη ζηελ ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει.166). Σα 

ζέκαηα ηεο κεζφδνπ πνιχ ζπρλά παξνπζηάδνληαη κε ηε κνξθή άξζξσλ εθεκεξίδσλ ή 

πεξηνδηθψλ ηειενπηηθψλ  εθπνκπψλ ή  άιισλ  γεγνλφησλ  πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα κέζα 

ελεκέξσζεο (Lahiry et al. 1988, ζει.89). Δπίζεο, είλαη δπλαηφλ ην αληηθείκελν πξνο κειέηε λα 

είλαη κηα ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ έρεη ζρεδηαζηεί απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο (Σζακπνχθνπ - 

θαλαβή, 2004, ζει. 166). 

Ζ κειέηε πεξίπησζεο  ζπλνπηηθά πεξηιακβάλεη ηελ επηινγή ηνπ αληηθεηκέλνπ κειέηεο, ηε 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ηελ κειέηε ηνπο, ηελ αλάιπζή ηνπο, ηε ζπδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ, 

ηε ζπλαξκνιφγεζή ηνπο  απφ ηα δηαθνξεηηθά γθξνππ  θαη ηηο πξνηάζεηο γηα δξάζε (Lahiry et 

al., 1988, ζει.89). Ο ζηφρνο ηεο είλαη ε - θαηά ην δπλαηφλ- ζθαηξηθή κειέηε θη αλάιπζε ελφο 

πξαγκαηηθνχ ή ππνζεηηθνχ πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο, ψζηε λα θαηαλνεζεί ε 

πνιππινθφηεηα ηνπ θφζκνπ θαη ε αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Scoullos & Malotidi, 2004, ζει.69). Απψηεξνο ζηφρνο ηεο είλαη ε αιιαγή 

λννηξνπίαο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ (Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, ζει. 

166). 

 

7.1  Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ  Ζ ΓΟΜΖ  ΣΖ 

Ζ κέζνδνο αμηνπνηεί θπξίσο δεπηεξεχνπζεο πεγέο πιεξνθφξεζεο, νη νπνίεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη αξρηθά απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, γηα λα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνπο καζεηέο. 

Καηά ηε  Μειέηε Πεξίπησζεο, ε θαηάζηαζε πνπ πξνζεγγίδεηαη, παξνπζηάδεηαη σο κηα  

«ηζηνξία», ηεο νπνίαο ηε δνκή θαη ηε κνξθή ηεο θαη ηειηθά  ηελ παξνπζίαζε ηεο, νξίδεη ν  

εθπαηδεπηηθφο (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 211).  

χκθσλα κε ηνπο Καιατηδίδε θ. ζπλ.,( 1999, ζει.211), Σζακπνχθνπ- θαλαβή, (2004, 

ζει. 167) θαη Scoullos et al., (2004, ζει. 69) ε δηαδηθαζία μεθηλάεη κε ζπδήηεζε 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ ή πξνβιεκάησλ, ηα νπνία παξνπζηάδνληαη ζε άξζξα 



 

 

64 

 

 

 

 

εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ ή ζηα κέζα ελεκέξσζεο. Ζ αξρηθή ζπδήηεζε πξνζειθχεη ην 

ελδηαθέξνλ θαη θηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο,  ψζηε λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ αλαγλψξηζε θαη ηελ 

εμαθξίβσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ πνπ ελππάξρνπλ ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

πξνζεγγίδεηαη. ηε ζπλέρεηα ε ηάμε ζπδεηά ζην ζχλνιν ηεο ή ρσξηζκέλε ζε κηθξέο νκάδεο, ηα 

δηαθνξεηηθά ζρεηηθά ζέκαηα θαη πξνβιήκαηα θαη δηαηππψλνληαη πξνηάζεηο (Γεσξγφπνπινο θ. 

ζπλ., 1998, ζει. 69). Καηά ηε ζπδήηεζε ηα κέιε ησλ νκάδσλ εθθξάδνπλ ειεχζεξα, ηα 

ζπλαηζζήκαηά ηνπο θαη ηηο πξνζσπηθέο ηνπο απφςεηο θαη είλαη πηζαλφ λα νδεγεζνχλ ζε 

αιιαγέο ησλ απφςεσλ ή ηεο ζηάζεο ηνπο. ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, νη απφςεηο 

αμηνινγνχληαη θαη  πηνζεηνχληαη πξνηάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία έρεη ε ζπδήηεζε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο, θαζψο ε επηηπρήο έθβαζή 

ηεο, θαζνξίδεη ηελ εμέιημε θαη ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ (Lahiry et al., 1988, 

ζει.89).  

Βαζηζκέλε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ, ε δνκή ηεο έρεη ζπλνπηηθά σο εμήο (UNES-

CO/UNEP, 1985, ζει. 64): 

- Απφθηεζε ησλ ζεκειησδψλ γλψζεσλ πνπ αθνξνχλ γεληθά ζην αληηθείκελν ηεο κειέηεο. 

- Δλεκέξσζε πνπ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ κειεηάηαη. 

- Γηεξεχλεζε ηνπ δεηήκαηνο θαη αμηνιφγεζε. 

- Ζ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο επζχλεο, γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο. 

 

7.2 ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ζ κέζνδνο  είλαη δαζθαινθεληξηθή (UNESCO/UNEP, 1985,ζει.64 Scoullos & Malotidi, 

2004, ζει.69)  ηδηαίηεξα ζηελ αξρή ηεο δηαδηθαζίαο (Hungrerford et al.,1994 νπ. αλαθ. ζην 

Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει.168), ελψ ζηε ζπλέρεηα  δίλεη ηε δπλαηφηεηα επξείαο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ (Scoullos & Malotidi, 2004, ζει.69). Ζ Μειέηε Πεξίπησζεο βνεζά 

ζηελ επηζήκαλζε αμηψλ, ζηάζεσλ, απφςεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ, πνπ θαζνξίδνπλ ηε κνξθή ηεο 

θάζε πεξίπησζεο πνπ πξνζεγγίδεηαη. Απνθαιχπηεη ηηο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ, νδεγεί ζε ζπγθξίζεηο ζηνλ νξηζκφ πξνηεξαηνηήησλ θαη ζηε ζπκκεηνρή  γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ.,1998, ζει.70 Καιατηδίδεο θ.ζπλ., 1999, ζει. 211). 

Καιιηεξγεί ηε ζπιινγηθή εξγαζία, ην ζεβαζκφ ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ, ην δηάινγν θαη 

πξνσζεί ηελ αλάιεςε δξάζεο. Υαξαθηεξίδεηαη επίζεο, γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηεο ζηελ 

εμεχξεζε ιχζεσλ, ζε πεξίπινθα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (Braus et al. 1993,ζει. 245).  Ζ 

κέζνδνο πξνσζεί ηελ πεξηβαιινληηθή κάζεζε θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο (Lahiry 

et al ., 1988, ζει.89): 

 Να έρνπλ εξεπλεηηθή ζηάζε θαη ελδηαθέξνλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη απφ καδηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

 Να αλαδεηνχλ θαη λα πξνζθνκίδνπλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ, γηα λα ην ζέζνπλ ζηε δηάζεζε 

ηεο ππφινηπεο νκάδαο.  
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 Να αλαπηχζζνπλ ηθαλφηεηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηψλ κε ζπλεληεχμεηο θαη 

εξσηεκαηνιφγηα. 

 Να πξνσζνχλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο.  

 Να θαηεγνξηνπνηνχλ θαη λα απνζαθελίδνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλνπλ.  

 Να θαιιηεξγήζνπλ δεμηφηεηεο ζπδήηεζεο, αλάιπζεο θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

(Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει. 97). 

Υαξαθηεξηζηηθφ, επίζεο, ηεο κεζφδνπ είλαη ην φηη πξνσζεί ηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 70) 

 

7.3 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

ηε κειέηε πεξίπησζεο  ζε γεληθέο γξακκέο αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία εθαξκνγή 

ηεο (UNESCO/UNEP, 1985, ζει.64 Lahiry et al ., 1988, ζει. 89): 

 Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη  ε θαηαγξαθή ησλ ζηφρσλ. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ είηε απφ ηνπο  καζεηέο. Ζ ζαθήλεηα φζνλ 

αθνξά ην ζέκα θαη ε επαξθήο πξνεηνηκαζία ηεο εθαξκνγήο απνηεινχλ εγγχεζε γηα ηε 

ζεηηθή εμέιημε ηεο. 

 πγθέληξσζε θαη παξνρή πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ. Σν ζελάξην ηεο πεξίπησζεο, 

πξαγκαηηθφ ή ζθελνζεηεκέλν, θνηλνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο. Ο εθπαηδεπηηθφο επηιέγεη θαη 

ζπγθεληξψλεη ην απαξαίηεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ ζε έληππε ή ειεθηξνληθή κνξθή θαη ην 

παξέρεη ζηνπο καζεηέο. Οη ίδηνη νη καζεηέο επίζεο, κπνξνχλ λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθφ 

πιηθφ. Γηαιέμεηο εηδηθψλ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε.   

Δάλ δελ  είλαη  επαξθήο ε ζπγθέληξσζε  θαη ε παξνρή ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, είλαη 

πηζαλφ λα δεκηνπξγεζνχλ πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. Γη’ 

απηφ ην ιφγν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν  εθπαηδεπηηθφο  θαη νη καζεηέο θξίλνπλ, πσο δελ 

αξθνχλ νη παξερφκελεο δεπηεξνγελείο πιεξνθνξίεο, ζρεδηάδεηαη θαη πινπνηείηαη έξεπλα 

γηα ηελ ζπγθνκηδή ησλ πξσηνγελψλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο (Scoullos & Malotidi, 2004, ζει.70UNESCO/UNEP, 1985, 

ζει.16). 

 Δξγαζία ζε νκάδεο: επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Οη καζεηέο ζε 

επίπεδν ηάμεο ή ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εμεξεπλνχλ, επεμεξγάδνληαη  θη αλαιχνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί (UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 16). 

 Παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ νκάδσλ  κε επηρεηξεκαηνινγία ζπδήηεζε -   

πξνηάζεηο γηα δξάζε. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο κειέηεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ  

παξνπζηάδνληαη νη  επηκέξνπο πξνηάζεηο ησλ νκάδσλ ή ησλ καζεηψλ - εάλ ε εξγαζία 

έγηλε ζε επίπεδν ηάμεο - γηα ην πεξηβαιινληηθφ ζέκα πνπ πξνζεγγίζηεθε. Κάζε νκάδα  

παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ηεο, πεξηιεπηηθά θαη κε ζαθήλεηα,  ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Οη 

πξνηάζεηο ζπδεηνχληαη, αμηνινγνχληαη θαη πξνηείλνληαη πηζαλέο δξάζεηο. Σν εάλ ζα 
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πινπνηεζνχλ νη δξάζεηο εμαξηάηαη απφ ηνλ  ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο (UNESCO/UNEP, 

1985, ζει. 16). 

       Ζ δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο  νξίδεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ καζεηψλ, ην είδνο ηνπ ζέκαηνο 

πνπ πξνζεγγίδεηαη, ηηο επηζπκίεο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ην δηαζέζηκν ρξφλν θαη 

ηε ζπλεθηίκεζε ηνπο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 211). Δίλαη 

ζεκαληηθφ, ε εθαξκνγή ηεο Μειέηεο Πεξίπησζεο λα ζρεδηάδεηαη έηζη, ψζηε λα είλαη 

ηαηξηαζηή κε  ηελ θνηλσλία, ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο εμεηάδεηαη (Braus et al., 1993, ζει. 245).  

ε θάζε πεξίπησζε, ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξέπεη λα πεξηέρεη θαη λα αμηνπνηεί 

δηαζηάζεηο πνπ ζα σζνχλ ηνπο καζεηέο λα αιιάμνπλ ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

θαη γη’ απηφ ην ιφγν ν ζρεδηαζκφο ηεο  νθείιεη λα ζπκπεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ 

γλψζεσλ, ηε ζπλεηδεηνπνίεζε  ησλ δεηεκάησλ,  ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε  θαη ηειηθά 

ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ αηζζήκαηνο ηνπ ελεξγνχ θαη ππεχζπλνπ πνιίηε (UNESCO/UNEP, 

1985, ζει. 64). 

 

7.4 ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΟΗ  ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ηελ νξγάλσζε θη εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εληνπίδνληαη ηέζζεξηο ηνκείο ηεο πνπ έρνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν  ζηελ επηηπρία ηεο (Corcoran, et al., 2004, ζει. 14): 

- Ο θαζνξηζκφο ηνπ ζθνπνχ. Ζ Μειέηε πεξίπησζεο πξέπεη λα έρεη έλα μεθάζαξν ζθνπφ θαη ε 

πινπνίεζε ηεο λα επηδηψθεη ηελ επίηεπμε ηνπ. 

- Ο ξφινο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Πξέπεη λα εμεγείηαη κε ζαθήλεηα ν ξφινο ηνπ θάζε 

ζπκκεηέρνληα, φπσο απηφο ππαγνξεχεηαη απφ  ην ζρεδηαζκφ ηεο εθαξκνγήο. 

- Ζ δπλαηφηεηα γελίθεπζεο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη ζεκαληηθφ νη 

πξαθηηθέο αλάιπζεο θη αληηκεηψπηζεο, κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο, λα  εμεγνχληαη θαη λα 

αλαιχνληαη, ψζηε λα κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ πξνζέγγηζε παξφκνησλ πεξηπηψζεσλ 

(Corcoran, et al., 2002 νπ. αλαθ. ζην Dillon et al., 2004, ζει. 29). 

- Ζ πξφθιεζε γηα ζπκκεηνρή. Ζ κειέηε πνπ επηιέρζεθε πξέπεη λα παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ,  

λα πξνθαιεί ηελ ζπκκεηνρή θαη  θαηά ζπλέπεηα ηελ εθδήισζε απφςεσλ θαη ηελ έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ην αίζζεκα ηνπ κνηξάζκαηνο ησλ εκπεηξηψλ θαη ηδεψλ  

θηλεηνπνηεί αθφκε πεξηζζφηεξν ηνπο καζεηέο. 

 

7.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμεχξεζε θαη παξνπζίαζε ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ, 

ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ ελεξγεηψλ, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ δηαιέμεηο, 

πξνβνιή δηαθαλεηψλ, επηζθέςεηο ζην πεδίν, δξαζηεξηφηεηεο πξνζνκνίσζεο ή φ,ηη ρξεηαζηεί 

γηα ηελ νινθιεξσκέλε παξνρή πιεξνθνξηψλ αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε (UNESCO/UNEP, 

1985, ζει.63). Ο δάζθαινο είλαη παξψλ ζηηο δηαδηθαζίεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο 

ηεο κεζφδνπ (Lahiry et al., 1988 ζει. 89): θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αξρηθήο ζπδήηεζεο, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ζηηο νκάδεο θαη ζηε γεληθή  ζπδήηεζε, παξεκβαίλνληαο 
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δηαθξηηηθά, φηαλ απαηηείηαη. Δπίζεο, θξνληίδεη, ψζηε ν θαζέλαο λα έρεη ηελ επθαηξία λα 

εθθξάζεη ηηο απφςεηο ηνπ θαη λα εθδειψζεη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ (Scoulos et al., 2004,ζει. 

70). Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο θαη γηα ην ζρεδηαζκφ εξγαιείσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

εθαξκνγήο (UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 16). Αθφκε πην απμεκέλε είλαη ε επζχλε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο, φηαλ ε πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη είλαη 

ππνζεηηθή (Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, ζει. 167). πλνπηηθά, ε κέζνδνο πξνζθέξεη ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ κεγάιε  δπλαηφηεηα επειημίαο θη ειέγρνπ ηεο εμέιημεο ηεο εθαξκνγήο κε 

αληίηηκν ηελ αθηέξσζε αξθεηνχ ρξφλνπ, ελέξγεηαο, αιιά θαη ηελ απαίηεζε ηθαλψλ ρεηξηζκψλ.  

Ζ νξγάλσζε ηεο ζε θακηά πεξίπησζε δελ είλαη έλα εχθνιν έξγν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ. (UN-

ESCO/UNEP, 1985, ζει. 64). 

 

7.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ, φπσο απνξξένπλ απφ ηε ιεηηνπξγία θαη 

ηελ εθαξκνγή ηεο έρνπλ σο εμήο (Πεηξελίηε, 22000000,,  ζζεελλ..  2266 Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, 

ζει. 167): 

Πιενλεθηήκαηα 

 Ζ εμνηθείσζε  ησλ καζεηψλ κε ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 Ζ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ θφζκνπ θαη ησλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

 Ζ ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηελ  πξάμε, θαζψο νη αξρηθέο γεληθέο γλψζεηο 

αμηνπνηνχληαη γηα ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ ζην πξαθηηθφ επίπεδν κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο.   

 Πξνσζεί ηε ζεηηθή ζηάζε ησλ καζεηψλ γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο  (Γεσξγφπνπινο θ. 

ζπλ., 1998, ζει.70). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Ζ εμάξηεζε απφ ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ: Με επαξθείο πιεξνθνξίεο  είλαη πηζαλφ 

λα καο νδεγήζνπλ ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. 

 Τπάξρεη δπζθνιία ζχλδεζεο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα  ζε νξηζκέλεο ππνζεηηθέο 

πεξηπηψζεηο.  

 Δίλαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία. 

 

7.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ Μειέηε Πεξίπησζεο είλαη ε θαηάιιειε κέζνδνο γηα ηε ζθαηξηθή  αλάιπζε κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο ((SSccoouullllooss  & MMaalloottiiddii,,  22000044,,  ζζεελλ..  6699)),,  γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ 

ζε πνιχπινθα δεηήκαηα  (Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει. 97) θαη γηα ηελ πξνζπάζεηα  

αιιαγήο ηεο αληίιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηνπο 

καζεηέο(UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 16). Ζ εθαξκνγή ηεο ελδείθλπηαη γηα ηελ θαηάθηεζε 

ησλ γλψζεσλ πνπ απαηηνχληαη, ψζηε λα πξνεηνηκαζηνχλ νη καζεηέο γηα ηελ αλάιεςε 

δξάζεσλ (UNESCO/UNEP, 1985, ζει.16). Ζ πξνεηνηκαζία θαη ε πξνψζεζε ηεο 
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αλάιεςεο  δξάζεο, σο αλαγθαίαο - κνλαδηθήο ίζσο επηινγήο - γηα ηελ  αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, αλαδεηθλχεη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε πνπ  επηδηψθεη «απεγλσζκέλα» ηε κεηαηξνπή ηεο ζεσξίαο ζε πξάμε.  Ο ξφινο ηεο 

Μειέηεο Πεξίπησζεο είλαη θνκβηθφο θαη ιεηηνπξγεί σο κηα κέζνδνο – γέθπξα  πνπ ζπλδέεη ηηο 

θπζηθέο κε ηηο θνηλσληθέο επηζηήκεο θαη ηελ ζεσξία κε ηελ πξάμε (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 

2004, ζει. 167). 
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7.9 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο «θνππίδηα; Όρη ζηελ απιή κνπ!» 

7.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ Μειέηε Πεξίπησζεο είλαη κηα κέζνδνο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ πξνζέγγηζε ηεο 

θνηλσληθήο πιεπξάο πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ απνηειεί 

έλα απφ ηα πην πνιπζχλζεηα θαη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα ησλ ζχγρξνλσλ θνηλσληψλ. Ο 

ζπλερψο απμαλφκελνο φγθνο ηνπο, δεκηνπξγεί ζνβαξφ πξφβιεκα ζηε δηάζεζε ηνπο. Ο ρψξνο 

ελαπφζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, είηε πξφθεηηαη γηα αλεμέιεγθηεο ρσκαηεξέο, είηε γηα ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνξξηκκάησλ πνιχ ζπρλά δηράδεη ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο, θαζψο θακηά δελ 

ζέιεη «ηα ζθνππίδηα ζηελ απιή ηεο». Ζ δηάζηαζε απφςεσλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο, 

θιηκαθψλεηαη ζνβαξά δεκηνπξγψληαο κεγάιεο αληηπαιφηεηεο αλάκεζα ζε γεηηνληθέο 

θνηλσλίεο. Σν πξφβιεκα ηεο ελαπφζεζεο θαη γεληθφηεξα ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ 

είλαη έλα παγθφζκην πξφβιεκα, γηαηί θαλέλαο δε ζέιεη ηα απνξξίκκαηα ζηελ απιή ηνπ θάηη 

πνπ πεξηγξάθεηαη  ραξαθηεξηζηηθά κε ηνλ φξν NIMBY (not in my back yard).  

Σν ζπγθεθξηκέλν πξφβιεκα πξνζεγγίδεηαη κε ηε Μειέηε Πεξίπησζεο, ψζηε λα 

θαηαλνεζεί ε πνιππινθφηεηά ηνπ, ε θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ην πεξηβάιινλ. Ζ πξνζέγγηζε επηρεηξείηαη  κε ηέηνην 

ηξφπν, ψζηε νη καζεηέο λα θαηαιήμνπλ ζε πξνηάζεηο αληηκεηψπηζεο ηνπ, αμηνπνηψληαο ηηο 

γλψζεηο πνπ ήδε έρνπλ, αιιά θαη απηέο πνπ απνθηνχλ κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

εθαξκνγήο. Δπηδηψθεηαη νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο ζε επίπεδν 

θαηαλάισζεο, δειαδή ηεο επανατρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης των 

σλικών γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ. 

 

7.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ  

 Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

-Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα  βηώζηκεο πόιεηο. Διιεληθή Δηαηξεία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Αζήλα, 1999. 

 Ηζηνζειίδεο 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ: Ζ ΑΝΑΚΤΚΛΧΖ (ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΓΗΑ ΠΑΗΓΗΑ) 

http://www.minenv.gr/4/41/4111/g411100.html 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ: ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΚΔΤΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ 

ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ 

http://www.minenv.gr/anakyklosi/general/general.html 

GREENPEACE   

http://www.greenpeace.org 
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7.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

Χο ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο, νξίδνληαη θαηά πξνζέγγηζε νη 6 δηδαθηηθέο ψξεο πνπ 

πινπνηνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο εκέξεο. Ζ κέζνδνο αλαπηχζζεηαη σο εμήο: 

α. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη νξηζκόο ησλ ζηόρσλ. 

Σν ζέκα νξίδεηαη μεθάζαξα ζηνπο καζεηέο: ην πξφβιεκα ηεο δηάζεζεο θαη ηεο ελαπφζεζεο 

ησλ απνξξηκκάησλ. Χο ζηφρνη νξίδνληαη ε δηεξεχλεζε ησλ αηηίσλ πνπ δεκηνπξγνχλ ην 

πξφβιεκα, ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο θαηαλάισζεο θαη απνξξηκκάησλ, νη ηξφπνη κείσζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ε δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο.  

β. πγθέληξσζε θαη παξνρή  πιεξνθνξηαθνύ πιηθνύ. 

Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη ζηνπο καζεηέο  ηo θείκελν « Σα ζθνππίδηα δηράδνπλ ηα Υαληά» 

(Διεπζεξνηππία, 6.5.1997), πνπ πεξηέρεηαη ζην Πξφγξακκα 12 ηνπ εθπαηδεπηηθνχ παθέηνπ 

«Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε γηα  βηψζηκεο πφιεηο»: 

«Αλαζηάησζε ζηηο θνηλόηεηεο Ννκνύ Υαλίσλ έρεη πξνθαιέζεη ην πξόβιεκα ηεο 

ελαπόζεζεο ησλ ζθνππηδηώλ. Σν Ννκαξρηαθό πκβνύιην Υαλίσλ απνθάζηζε πξν 

κελώλ ηε δεκηνπξγία εξγνζηαζίνπ κεραληθήο αλαθύθισζεο θαη ρώξνπ πγεηνλνκηθήο 

ηαθήο ησλ απνξξηκκάησλ ζηελ ηνπνζεζία ηξνγγπιό Κεθάιη, πνπ βξίζθεηαη ζηα όξηα 

ηεο Κνηλόηεηαο Υνξδαθίνπ Αθξσηεξίνπ. Έηζη ζα θιείζεη ν ζθνππηδόηνπνο ηνπ 

Κνπξνππεηνύ, όπνπ  θαηαιήγνπλ ζήκεξα ηα ζθνππίδηα. Με ηελ επηινγή ηξνγγπιό 

Κεθάιη ζπκθώλεζαλ κε αλαθνηλώζεηο ηνπο ν Γήκνο Μνπξληώλ θαη νη θνηλόηεηεο 

Πιαηαληά, Αγηάο θαη Βακβαθνπνύινπ, ελώ δηαθσλνύλ νη 5 θνηλόηεηεο θαη νη θνξείο 

ηνπ Αθξσηεξίνπ. Σν θνηλνηηθό πκβνύιην Μνπδνπξά, Αθξσηεξίνπ, ζην νπνίν 

ππάγεηαη ν Κνπξνππεηόο, ζα ζπλεδξηάζεη αύξην πξνθεηκέλνπ λα απαγνξεύζεη ζηνπο 

δήκνπο θαη ηηο θνηλόηεηεο, πνπ ζπκθσλνύλ κε ηελ απόθαζε ηεο Ννκαξρίαο, λα 

ξίρλνπλ ηα ζθνππίδηα ηνπο ζηνλ Κνπξνππεηό. Οη πνιηηηζηηθνί ζύιινγνη Αθξσηεξίνπ 

αλακέλεηαη λα ζπλεδξηάζνπλ ην άββαην 10 Μαΐνπ, πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζνπλ 

απνθιεηζκό ή όρη ηνπ Κνπξνππεηνύ. Από ηελ άιιε πιεπξά, νη θνξείο ηνπ αθξσηεξίνπ 

αληηδξνύλ έληνλα ζηε επηινγή, ππνζηεξίδνληαο όηη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζθνππηδόηνπνπ 

ζα ππνβαζκίζεη ηελ πεξηνρή». 

ηε  ζπλέρεηα κνηξάδεηαη ην θείκελν  «Understanding our enviroλment», ηνπ Cunnigham 

W. P. ζει. 276, νπ. αλαθ. ζην Πξφγξακκα 12 ζην εθπαηδεπηηθφ παθέην Πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε γηα  βηώζηκεο πόιεηο : 

«Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1986 έλα θνξηεγό πινίν θνξησκέλν κε 14.000 ηόλνπο ηέθξαο 

από ηελ εγθαηάζηαζε απνηέθξσζήο ησλ απνξξηκκάησλ ηεο Φηιαδέιθεηαο ησλ 

ΖΠΑ, μεθίλεζε έλα ηαμίδη πνπ κπνξεί λα παξαβιεζεί κε ηελ Οδύζζεηα. Καζώο 

έθζαλε ζηελ Ατηή  γηα λα αδεηάζεη ηηο ζηάρηεο ηνπ κηα νκάδα ηεο Greenpeace 

ελεκέξσζε  ηηο αξρέο  όηη πηζαλόλ νη πνζόηεηεο ηνμηθώλ ζηελ ηέθξα απηή λα είλαη 

απμεκέλεο. Οη αξρέο  εκπόδηζαλ ην πινίν λα αδεηάζεη ην θνξηίν ηνπ. Γηα 24 κήλεο ην 
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πινίν πεξηπιαληόληαλ από ιηκάλη ζε ιηκάλη ζηελ Καξατβηθή, ζηηο αθηέο ηεο Γπηηθή 

Αθξηθήο, ζηε Μεζόγεην θαη από ην νπέδ πξνο ηελ Ηλδία. Σόηε μαθληθά, θάπνπ 

κεηαμύ ξη Λάλθα θαη ηγθαπνύξεο νη 14.000 ηόλνη ηνμηθήο ηέθξαο εμαθαλίζηεθαλ 

ρσξίο ην πιήξσκα λα δίλεη εμεγήζεηο». 

Αθνχ δηαβαζηνχλ ηα θείκελα πξαγκαηνπνηείηαη δηεξεπλεηηθή ζπδήηεζε γηα λα 

εθθξαζηνχλ νη αξρηθέο απφςεηο γηα ην ζέκα. ηε ζπλέρεηα, νη καζεηέο θαινχληαη λα θάλνπλ 

έξεπλα θαη λα πξνζθνκίζνπλ ζρεηηθφ πιηθφ, είηε απφ άξζξα εθεκεξίδσλ είηε απφ ην 

δηαδίθηπν, φπνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηήζνπλ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ. θαη ηεο  Green-

peace. Αθνινπζεί παξνπζίαζε  ζην ζρνιείν απφ θαιεζκέλν αξκφδην επηζηήκνλα πνπ 

πξαγκαηνπνηεί δηάιεμε – παξνπζίαζε κε ζέκα ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηάζεζε ησλ 

απνξξηκκάησλ. Ζ δξαζηεξηφηεηα νινθιεξψλεηαη κε αλνηρηή ζπδήηεζε.   

γ. Δξγαζία ζε νκάδεο.  

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο γηα λα αλαιχζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

πξνζθνκηζηεί σο απηφ ην ζεκείν ηεο δηαδηθαζίαο. ε θάζε νκάδα δίλεηαη έλα έληππν κε ζθνπφ 

λα θαηεπζχλεη θαη λα αλαπηχμεη ηε ζπδήηεζε. Σν έληππν απηφ πεξηέρεη κηα ζεηξά απφ 

εξσηήκαηα, φπσο: φηαλ κηα θνηλσλία  παξάγεη ζθνππίδηα έρεη ην δηθαίσκα λα ηα κεηαθέξεη ζε 

κηα άιιε πεξηνρή πέξα απφ ηα δηθά ηεο φξηα; πνηνη ζεσξνχληαη σο αξκφδηνη λα απνθαζίζνπλ 

πνχ ζα γίλεη ε εγθαηάζηαζε κηαο ρσκαηεξήο ή ελφο ρψξνπ πγεηνλνκηθήο ηαθήο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη πνηνη ηειηθά απνθαζίδνπλ; πνηα πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαηά ηε ιήςε 

ηεο απφθαζεο; Μπνξεί λα πξνθχςεη κηα απφθαζε, ψζηε φινη λα είλαη επραξηζηεκέλνη; Ση 

κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα λα ζπκβάιινπκε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ πξνβιήκαηνο; 

δ. Παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ  κε επηρεηξεκαηνινγία.  πδήηεζε – πξνηάζεηο γηα 

δξάζε. 

Οη νκάδεο αθνχ νινθιεξψζνπλ ηε κειέηε ησλ πιεξνθνξηψλ παξνπζηάδνπλ ηηο απφςεηο 

θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Καηά ηε ζπδήηεζε πνπ 

αθνινπζεί δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζηξαηεγηθέο κείσζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ην ζεκείν απηφ 

πξαγκαηνπνηείηαη έλα εθπαηδεπηηθφ παηρλίδη ξφισλ πνπ δσληαλεχεη ηε δηαδηθαζία θαη αλαθηλεί 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Σν παηρλίδη πεξηιακβάλεη ηνπο εμήο ξφινπο: εθπξνζψπνπο ηνπ 

Τ.ΠΔ.ΥΧ.ΓΔ., ηεο Πεξηθεξεηαθήο θαη Ννκαξρηαθήο απηνδηνίθεζεο  θαη ηνπο εθπξνζψπνπο 

δχν γεηηνληθψλ δήκσλ πνπ αληηκάρνληαη γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ ρψξνπ ελαπφζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ, κέζα απφ ηνπο ξφινπο ηνπο, ηηο γλψζεηο πνπ 

απέθηεζαλ απφ ηελ αλάιπζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ, ζηνρεχνληαο ζηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο θαηαζέηνληαο ηηο απφςεηο ηνπο θαη παξάιιεια θαηαλνψληαο ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ, αληηιακβάλνληαη ηηο πνιιαπιέο δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

Γηαπηζηψλνπλ πσο ε κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ απνξξηκκάησλ κέζα απφ ηαθηηθέο 

επαλαρξεζηκνπνίεζεο, αλαθχθισζεο θαη ρξήζεο βηνδηαζπψκελσλ πιηθψλ κπνξεί λα είλαη ε 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή απφ φινπο γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Οη καζεηέο 

πξνβιεκαηίδνληαη φζνλ αθνξά ηελ πξνζσπηθή ηνπο ζηάζε ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 
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απνξξηκκάησλ, αλαινγηδφκελνη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Σέινο, γεληθεχνληαο ηηο 

δηαπηζηψζεηο ηεο εθαξκνγήο, δίλεηαη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ 

δηαιφγνπ ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ, αιιά θαη 

γεληθφηεξα ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπρλά δεκηνπξγνχλ νμείεο αληηπαξαζέζεηο 

αλάκεζα ζε θνηλσληθέο νκάδεο. 

 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ  εθαξκνγή κέζα απφ ηηο πνιχπιεπξεο πξνζεγγίζεηο ηνπ ζέκαηνο βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

θαηαλνήζνπλ φηη ε ζεσξία δελ είλαη αξθεηή γηα λα ιπζνχλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη 

επίζεο πσο ε εθαξκνγή ηεο ζηελ πξάμε δελ είλαη απιή ππφζεζε. Πξνζεγγίδνληαο έλα νμχ 

πξφβιεκα κε έληνλεο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο φπσο απηφ ηεο δηάζεζεο ησλ απνξξηκκάησλ, 

δηαπηζηψλνπλ ηελ αμία ηεο ζσζηήο ελεκέξσζεο, ηεο πνιχπιεπξεο πξνζέγγηζεο θη ηνπ 

δηαιφγνπ γηα ηελ επίιπζε θαη γηα ηελ εμεχξεζε ιχζεο. Μαζαίλνπλ επίζεο λα αλαδεηνχλ ηηο 

βαζχηεξεο αηηίεο δεκηνπξγίαο ηνπ πξνβιήκαηνο, ψζηε γλσξίδνληαο πιένλ ηα δεδνκέλα  ηνπ 

πξνβιήκαηνο  λα αλαδεηνχλ θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο. Καζνξηζηηθφ ξφιν γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ θάζε θνξά 

πξνζεγγίδεηαη. Ζ εκβφιηκε εθαξκνγή Παηρληδηψλ Ρφισλ ή Πξνζνκνίσζεο ζπκβάιινπλ πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε δσληαλεχνληαο ηε δηαδηθαζία. Δάλ θαηά ηελ εθαξκνγή δελ δηαζθαιηζηεί 

ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη, ε δηαδηθαζία θαη αθπξψλεη ηα 

καζεζηαθά πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ θαη παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ζηελ εμέιημε ηεο. 
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 Ζ  ΤΕΖΣΖΖ 

Σν ζέκα δελ είλαη πνηνο ζα βγεη ληθεηήο  

από ηε ζπδήηεζε καο, αιιά πσο ζα βνεζήζνπκε 

θαη νη δπν ώζηε λα ληθήζεη ε αιήζεηα. 

Σσθξάηεο 

 
Ζ «ζπδήηεζε» ζπλίζηαηαη ζηελ ειεχζεξε αληαιιαγή απφςεσλ θαη ηδεψλ (Γεσξγφπνπινο 

θ. ζπλ., 1998, ζει.83) θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο φισλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεζφδσλ 

(SSccoouullllooss  et al., 22000044  ζζεελλ..  5500)).. ΣΣύύμμθθωωνναα  μμεε  ηηοοςςρρ  ((LLaahhiirryy  eett  aall..,,11998888,,  ζζεελλ..  110033))  ηη  μμέέθθοοδδοορρ  εείίννααιι  

έένναα  ζζύύννοολλοο  εεκκππααιιδδεεςςηηιικκώώνν  ζζηηππααηηηηγγιικκώώνν  πποοςς  ςςιιοοθθεεηηοούύννηηααιι  γγιιαα  νναα  πππποοωωθθήήζζοοςςνν  ηηηηνν  οομμααδδιικκήή  

εεππγγααζζίίαα,,  νναα  ααννααππηηύύξξοοςςνν  δδεεξξιιόόηηηηηηεερρ  ααννάάλλςςζζηηρρ  ααπποοζζααθθήήννιιζζηηρρ  ααξξιιώώνν  κκααιι  νναα  κκααλλλλιιεεππγγήήζζοοςςνν  

θθεεηηιικκέέρρ  ζζηηάάζζεειιρρ  ζζηηοοςςρρ  εεκκππααιιδδεεςςόόμμεεννοοςςρρ  Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

εηζαγάγεη έλα ζέκα ή γηα λα ην αλαπηχμεη  ((SSccoouullllooss  et al.,22000044))..  ΑΑςςηηόό  μμπποοππεείί  νναα  γγίίννεειι  κεηά 

απφ κηα παξνπζίαζε, ή κεηά απφ κηα δηάιεμε, ή κηα ηαηλία πνπ ζα αλαιπζεί 

(Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει.100). πδήηεζε βέβαηα κπνξεί λα ελεξγνπνηεζεί αθφκε 

θαη μμεεηηάά  ηελ πινπνίεζε κηαο δξαζηεξηφηεηαο γηα λα απνθαιπθζεί ε θεληξηθή ηδέα, αιιά θαη ε 

επηζηεκνληθή αιήζεηα πίζσ απφ ην γεγνλφο πνπ αλαιχζεθε ή ην πείξακα πνπ δηεμήρζε 

(Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.,1998,ζει.83).   

Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, φηαλ απηά είλαη 

απιά θαη επηδέρνληαη άκεζε επίιπζε ή αθφκε θαη γηα λα αλαδεηρηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ επηινγψλ γηα ηελ επίιπζε ηνπο. (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., 1998, ζει. 83).  

Ζ ζπδήηεζε εηδηθά ζε κηθξέο νκάδεο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο 

καζεηέο. Με ηε ζπδήηεζε αλαιχνληαη ζέκαηα, αληαιιάζζνληαη ηδέεο θαη κέζα απφ απηή είλαη 

δπλαηφλ νη ζπκκεηέρνληεο λα πεηζζνχλ απφ ηα λέα δεδνκέλα θαη λα αιιάμνπλ ηηο 

πξνυπάξρνπζεο απφςεηο ηνπο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.,1998, 

ζει.83). Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα έρεη πνιιέο κνξθέο: λα είλαη κηα δαζθαινθεληξηθή  ζπδήηεζε 

ή κηα άηππε ζπδήηεζε νκάδσλ ζε επίπεδν ηάμεο, λα έρεη ηε κνξθή ηεο «καηεπηηθήο» κεζφδνπ, 

κηαο αληηπαξάζεζεο ή κηα δεκφζηαο ζπδήηεζεο (SSccoouullllooss  et al., 22000044,,  ζζεελλ..  5500)).. Δπίζεο, κπνξεί 

λα αμηνπνηεί εθπαηδεπηηθέο πξαθηηθέο φπσο ηε ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ θαη ηνλ θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ, εηδηθά ζην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο  (SSccoouullllooss  et al., 22000044,,  ζζεελλ..  5500))..  

Ζ κέζνδνο εμππεξεηεί έλα πιήζνο ζηφρσλ. ην ζχλνιν ηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο 

θαηεγνξίεο, πνπ αθνξνχλ ην ζπκκεηέρνληα (UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 4): 

Γλσζηηθνί ζηόρνη 

 Να αλαγλσξίδεη ηηο γλψκεο άιισλ. 

 Να επηηξέπεη ζηνπο άιινπο λα εθθξάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο. 

 Να πξνθαιεί ηδέεο ή λα θαηαιήγεη ζε ζπκβηβαζκνχο. 

 Να επηδεηθλχεη αιιειεγγχε θαη λα κεηαδίδεη ζηνπο άιινπο ηελ πιεξνθνξία ,λα 

πξνηείλεη, λα βνεζά ζηελ απνζαθήληζε θιπ. 
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 Να αλαθαιχπηεη ν ζπκκεηέρσλ/νληεο ηδέεο κέζσ ησλ άιισλ θαη θαηά ζπλέπεηα λα 

ζεσξεζεί ε ζπδήηεζε σο αληαιιαγή. 

 Να αληηκεησπίδεηαη σο επθαηξία επηθνηλσλίαο  κε ιφγν θαη αληίινγν.  

 Να εθηηκεζεί σο κηα πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή ζρέζε κεηαμχ αηφκσλ θαη νκάδσλ. 

Αμηνινγηθνί ζηόρνη 

 Σεο γισζζηθήο θαιιηέξγεηαο, γηαηί ην άηνκν απηνπξνζδηνξίδεηαη κέζσ ηεο γιψζζαο.   

 Σεο νξγάλσζεο  ησλ ζηνηρείσλ  ησλ παξαηεξήζεσλ ηνπ, ηεο δηαζαθήληζεο θαη ηεο  

θαηάηαμεο ηνπ πεξηερνκέλνπ κηαο ζπδήηεζεο. 

 Σεο κάζεζεο, γηαηί θάπνηνο καζαίλεη απηφ πνπ κπφξεζε λα εθθξάζεη ζηνπο άιινπο. 

 Σεο πξνζσπηθήο ελδπλάκσζεο, γηαηί κέζσ ηεο ζπδήηεζεο κπνξεί θάπνηνο λα 

εθθξάζεη απηφ πνπ έρεη κέζα ηνπ, λα επηβεβαησζεί σο άηνκν θαη ζε ζρέζε κε ηνπο άιινπο. 

Καηά ζπλέπεηα: 

 Να  «παίξλεη» ην ιφγν ζε κηα νκαδηθή ζπδήηεζε. 

 Να εθθξάδεηαη, λα επεμεγεί θαη λα απνζαθελίδεη ηηο απφςεηο ηνπ. 

 Να βειηηψζεη ην ιεμηιφγην θαη ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπ. 

Σερληθνί ζηόρνη 

Οη ζηφρνη απηνί έρνπλ ζρέζε κα ηελ απφθηεζε ηερληθψλ ζηηο νκαδηθέο ζπδεηήζεηο φπσο 

ηελ πξνεηνηκαζία, ην ζπληνληζκφ ηεο ζπδήηεζεο, ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θαηαηγηζκνχ ηδεψλ θαη 

ηε ζχλζεζε πιεξνθνξηψλ. Οη ηερληθνί ζηφρνη εμαξηψληαη απφ ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ζπληνληζηή 

ηεο ζπδήηεζεο. πγθεθξηκέλα εμαξηψληαη απφ ηηο  ηθαλφηεηεο ηνπ: 

 Να γλσξίδεη θαη λα θαζνξίδεη ηα πιαίζηα  ηνπ ξφινπ ηνπ. 

 Να αληαπνθξίλεηαη ζ’ απηφλ. 

 Να απνδέρεηαη ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αμίεο ησλ άιισλ. 

 Να ζέηεη εξσηήζεηο θαη λα αμηνινγεί ην επίπεδν πιεξνθφξεζεο ησλ ππνινίπσλ. 

 Να κνξθνπνηεί θαη λα αμηνινγεί ηηο ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη. 

 Να επαλαθέξεη ηε ζπδήηεζε ζην ζέκα, φηαλ απαηηείηαη. 

 Να αλαπηχζζεη θαη λα νδεγεί ηε ζπδήηεζε ζε πξαθηηθά απνηειέζκαηα 

 Να δηαθξίλεη θαη λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αξλεηηθέο ή ζεηηθέο ζηάζεηο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ πξνο άιινπο. 

 Να επηθεληξψλεηαη ζηα βαζηθά ζεκεία ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ δηαζπλδέζεσλ ηνπ κε 

άιια ζέκαηα. 

 

8.1  Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ  ΣΖ 

Ζ νκαδηθή ζπδήηεζε είλαη ην κέζν έθθξαζεο ηεο εκπεηξίαο, κε ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ. Ζ 

εκπεηξία εθθξάδεηαη κε ηε δηαηχπσζε ηδεψλ, απφςεσλ, πξνηάζεσλ θιπ. UNESCO/UNEP, 

1985, ζει. 3). Ζ αληαιιαγή απηψλ ησλ ηδεψλ είλαη θχξην ζπζηαηηθφ ηεο ζπδήηεζεο 

(Γεσξγφπνπινο, θ. ζπλ., 1998, ζει. 83). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ε αληαιιαγή 
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απφςεσλ πεξηιακβάλεη αληηζέζεηο ζπκβνπιέο, ζχκβνια, λνήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζηε 

γισζζηθή επηθνηλσλία θαη απνθαιχπηνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 

6).  

Ζ θχξηα ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ ζθνπεχεη λα θηλεηνπνηήζεη θαη λα απμήζεη ηηο 

αληαιιαγέο απφςεσλ, αιιά θαη ηηο γλψζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε 

ηνπο κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 143). Ζ ζπδήηεζε 

δηεπθνιχλεηαη, φηαλ ν θάζε ζπκκεηέρσλ έρεη θάηη λα θαηαζέζεη, επηζπκεί λα ην πξάμεη θη έρεη 

ηε δπλαηφηεηα - κε ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο -λα ην πινπνηήζεη. Ζ 

ίδηα ε ζπκκεηνρή ζηελ νκαδηθή ζπδήηεζε θαιιηεξγεί απηέο ηηο ηθαλφηεηεο θαη επηπιένλ νη 

ζπκκεηέρνληεο εμαζθνχληαη  ζην λα κνηξάδνληαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέιαβαλ, λα 

πεξηγξάθνπλ γεγνλφηα θαη θαηαζηάζεηο, λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο κε αθξίβεηα θη 

επηθεληξσκέλεο ζην ζέκα. Δίλαη αλαγθαίν, λα δίλεηαη αξθεηφο ρξφλνο ζηνπο καζεηέο γηα λα 

απαληήζνπλ ζε κηα εξψηεζε, θαζψο ζρεηηθέο κειέηεο γλσζηνπνηνχλ πσο νη καζεηέο 

ρξεηάδνληαη ηνπιάρηζην 3 δεπηεξφιεπηα γηα λα κεηαηξέςνπλ ηε ζθέςε ηνπο ζε ιφγν θη φηαλ 

ηνπο δίλεηαη ρξφλνο ηα απνηειέζκαηα είλαη ζεακαηηθά θαιχηεξα (Bruner et al., 2001, νπ. 

αλαθ. ζην Scoullos 2004, ζει. 50). 

Ζ δηαδηθαζία μεθηλά κε ηε δηαζθάιηζε ηεο δπλαηφηεηαο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ρξεηάδνληαη νη ζπκκεηέρνληεο, γηα λα δηαπηζηψζνπλ ηα πξνβιήκαηα θαη λα ηα κνξθνπνηήζνπλ 

κέζα ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ε δξάζε ηεο νκάδαο ζην 

ζχλνιν ηεο (UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 4). Ζ εμέιημε ηεο, ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο 

επίιπζεο ελφο πξνβιήκαηνο, πεξηιακβάλεη ηέζζεξα ζηάδηα (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 

143): 

1. Απηνγλσζία ζην δνκεκέλν πεξηβάιινλ. 

2. Αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηελ εμαθξίβσζε ησλ θχξησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ πην απνηειεζκαηηθψλ ιχζεσλ θαη ζεξαπεηψλ. 

3. Αλαδήηεζε βειηηψζεσλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ 

απνηειεζκάησλ κεηά απφ ζπδήηεζε. 

4. Δθαξκνγή ηεο ιχζεο θαη αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαζέζηκσλ 

κέζσλ, κέζα απφ ζπδήηεζε θαη κέζα απφ πνζνηηθφ θαη πνηνηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

 

8.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ.  

Οη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ αθνινπζνχλ - θαη πεξηέρνπλ - ηα ζηάδηα ηεο εμέιημεο 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., (1998,ζει.84) :  

 Δπηζήκαλζε θαη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 84). Ζ 

εηζαγσγή ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα γίλεη κε ηελ πξνβνιή ηαηλίαο ή δηαθαλεηψλ ή κε 

εηζήγεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ (Lahiry et al.,1998, ζει.103). 
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 ρεκαηηζκφο ηεο ππφζεζεο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998,ζει.84) θαη αλαδήηεζε  ησλ 

πηζαλψλ ιχζεσλ ζην πξφβιεκα (Lahiry et al., 1998, ζει. 103) 

 Γελίθεπζε ή ζρέδην δξάζεο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 84). Δάλ εθαξκνζηνχλ 

νη πξνηεηλφκελεο ιχζεηο, αμηνινγνχληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο (Lahiry et 

al.,1998, ζει. 103). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε κνξθή ηεο είλαη απηή ηεο δεκφζηαο ζπδήηεζεο ε δηαδηθαζία έρεη 

σο εμήο (Ζungerford et al., 1994 νπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή 2004,ζει.157): 

-Παξνπζίαζε ζέζεσλ. 

-Απνζαθήληζε ζέζεσλ. 

-πδήηεζε ζε ειεχζεξε κνξθή. 

-πδήηεζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ππφινηπσλ εθπαηδεπνκέλσλ. 

Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη ζηελ 

επηθέληξσζε ηεο ζπδήηεζεο πάλσ ζην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη. Απηφ κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε 

ηνλ νξηζκφ ελφο πεξηγξάκκαηνο ησλ εξσηήζεσλ πνπ ηίζεληαη γηα ζπδήηεζε 

(Παξαζθεπφπνπινο θ.ζπλ., 2003 ζει. 100). Ζ επηθέληξσζε ηεο ζπδήηεζεο ζην ζέκα είλαη 

απαξαίηεηε, φκσο εμίζνπ πξέπεη λα δίλεηαη πξνζνρή, ψζηε ε ζπδήηεζε λα κελ πξνζεγγίδεη 

κνλφπιεπξα θαη κνλνδηάζηαηα ην πξνο εμέηαζε ζέκα (Παξαζθεπφπνπινο θ.ζπλ., 2003, ζει. 

100). 

 

8.3 ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ζ πδήηεζε δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ηεο αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κε ηε 

ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ελδπλακψλεη ηε δηακφξθσζε ηδεψλ, ζέζεσλ θαη πξνηάζεσλ, σζψληαο 

ηνλ ζπκκεηέρνληα λα εμσηεξηθεχζεη ηνλ εζσηεξηθφ θφζκν ηνπ θαη λα ππνζηεξίμεη ηα πηζηεχσ 

ηνπ (UNESCO /UNEP, 1985, ζει.3). Ζ ζπδήηεζε  δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

ππνζηεξίδνπλ κε επηρεηξεκαηνινγία ηηο απφςεηο ηνπο θαη παξάιιεια λα ζέβνληαη ηηο απφςεηο 

ησλ άιισλ, πξνσζψληαο ζηάζεηο αλεθηηθφηεηαο θαη δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (Scoullos et 

al., 2004, ζει. 50). 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ πεξηιακβάλεηαη ε θαιιηέξγεηα ησλ εμήο ηθαλνηήησλ ((Braus 

et al.,1993, ζει. 454· Lahiry et al., 1988, ζει. 103): 

 Καηαλφεζεο ελφο ζέκαηνο ή κηαο εξψηεζεο. 

 Αληίδξαζεο θη απάληεζεο ζηηο ζέζεηο ησλ άιισλ. 

 πκκεηνρήο ζε κηα νξγαλσκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Οκηιίαο θαη παξνπζίαζεο αηηηνινγεκέλσλ απφςεσλ. 

 Απνζαθήληζεο αμηψλ. 

 Αμηνιφγεζεο ηζρπξηζκψλ θαη αιιαγήο πξνζσπηθψλ αμηψλ θάπνηνπ, εάλ απαηηείηαη. 

 Οκαδηθήο εξγαζίαο. 

Δπίζεο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπκπεξηιακβάλνληαη  θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη 

γηα ηελ  αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ (Lahiry et al., 1988, ζει. 103): 
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 Πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο. 

 Οξγάλσζεο θαη έθθξαζεο ησλ ζθέςεσλ. 

 Γηάθξηζεο κεηαμχ ησλ ζρεηηθψλ θαη ησλ άζρεησλ κε ην ζέκα πιεξνθνξηψλ. 

 Γηαηχπσζεο εξσηήζεσλ, ζηελ αξρή θαη ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Αιιαγήο ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ κέζα απφ ινγηθή αηηηνιφγεζε πνπ βαζίδεηαη ζε 

πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπδήηεζεο  νδήγεζαλ ηνλ  Peter  Martorella, ζην βηβιίν ηνπ 

Δlementary Social Studies (1985, νπ. αλαθ. ζην Braus et al., 1993, ζει. 454) λα πξνηείλεη ηελ 

αμηνπνίεζε ηεο ζπδήηεζεο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θνηλσληθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ καζεηψλ πνπ αθνξνχλ: 

 ηελ απνδνρή ηδεψλ ησλ άιισλ, 

 ηελ δεκηνπξγία ηδεψλ, 

 ηελ θαηάζεζε απφςεσλ, 

 ηελ επηθέληξσζε ζ’ έλα δήηεκα, 

 ηε βνήζεηα ηνπο πξνο ηνπο άιινπο, 

 ηελ εμεξεχλεζε πιεξνθνξηψλ, 

 ηελ ελζάξξπλζε-παξφηξπλζε άιισλ λα ζπκκεηάζρνπλ, 

 ηελ αξκνληθή  ζπλεξγαζία κε ηνπο ππφινηπνπο, 

 ηελ εμεχξεζε θαη δηαηχπσζε πξνθιεηηθψλ θη ελδηαθεξνπζψλ εξσηήζεσλ,  

 ηε δηάζεζε λα αθνχλε ηνπο άιινπο, 

 ηελ ηθαλφηεηα λα δηαθσλνχλ κε επνηθνδνκεηηθφ ηξφπν,  

 θαη ηε γεληθή πξνζθνξά ζηελ νκάδα. 

 

8.4 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

Ζ πξνζσπηθή ζπκκεηνρή νξίδεηαη σο ε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

ζπδήηεζεο (Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 143) θαη ε νξγάλσζε ηεο ηελ θαζηζηά πην 

απνδνηηθή, φηαλ ζπκπεξηιακβάλεη φινπο ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Lahiry et. al., 1988,ζει. 103). 

Ζ ζπδήηεζε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο σο κέζνδνο δελ κπνξεί λα επδνθηκήζεη ζε νκάδεο 

ή ηάμεηο πνπ είλαη άλσ ησλ 20-25 αηφκσλ. Απαηηείηαη ζσζηή θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ, έλα 

πεξίγξακκα ησλ εξσηήζεσλ (Παξαζθεπφπνπινο θαη Κνξθηάηεο, 2003, ζει.100). Ζ 

θαηάιιειε παηδαγσγηθή αηκφζθαηξα θαη ε ζρέζε εκπηζηνζχλεο εθπαηδεπηηθψλ θαη καζεηψλ 

πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπο  είλαη  επίζεο ζεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

επηηπρία ηεο (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.,1998,ζει.83) 

 

8.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ζ επηηπρία ηεο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ  ηνλ θαζνδεγεηή - δάζθαιν. Ο 

εθπαηδεπηηθφο  είλαη ππεχζπλνο ζε κεγάιν βαζκφ γηα ηελ θαζνδήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, έηζη 
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ψζηε λα ζηνρεχεη ζην ζέκα θαη ζηνπο ζηφρνπο πνπ έρνπλ ηεζεί θαη λα επηθεληξψλεηαη ζηα 

θχξηα ζεκεία ηνπ ζέκαηνο ((SSccoouullllooss  et. al.,22000044,,  ζζεελλ..  5500)).. χκθσλα κε ην Γεσξγφπνπιν 

θ.ζπλ.,(1998,ζει.84), ν εθπαηδεπηηθφο ελζαξξχλεη  θαη επηβξαβεχεη ηνπο καζεηέο, ψζηε λα 

πεηχρεη ηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ηνπο θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζή ηνπο.  ’ απηά ηα πιαίζηα  

εθθξάδεη ηελ επραξίζηεζε ηνπ γηα ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, απνθαιεί ηα παηδηά κε ην φλνκα 

ηνπο, απνθεχγεη ηε ζηαηηθφηεηα θαηά ηε δηαδηθαζία, φπσο απνθεχγεη θαη ηηο απνξξηπηηθέο 

εθθξάζεηο ηεο (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.,1998,ζει.84)  Ζ ζσζηή εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο 

επνκέλσο εμαξηάηαη θαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θη απφ ηνπο καζεηέο θαη πξνθχπηεη κέζα απφ 

ηελ θαηάιιειε πξνεξγαζία. (Παξαζθεπφπνπινο θαη Κνξθηάηεο, 2003 ζει.100). 

 

8.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ είλαη: 

Πιενλεθηήκαηα χκθσλα κε ηνπο  Scoullos et al.,(2004,ζει.50) έρνπλ σο εμήο :  

 Καιιηεξγεί ηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο έθθξαζεο θη επηθνηλσλίαο. 

 Πξνσζεί ην κνίξαζκα ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σελ αλάιπζε θαηαζηάζεσλ θαη ηε δηακφξθσζε ιχζεσλ. 

 Δθπαηδεχεη  ηνπο καζεηέο λα ππνζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο επηρεηξεκαηνινγψληαο 

θαη   ζεβφκελνη ηηο απφςεηο ησλ άιισλ. 

 Πξνσζεί ηελ αλεθηηθφηεηα θαη ηηο δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο. 

 Πξνάγεη ηελ νκαδηθή εξγαζία (Πεηξελίηε,2000, ζει.15). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Δίλαη πηζαλφ λα πεξηνξηζηεί ε  ζπδήηεζε ζε κηα κφλν πηπρή ελφο ζέκαηνο 

(Παξαζθεπφπνπινο θαη Κνξθηάηεο, 2003, ζει.100). 

 Οη αλαζηνιέο θάπνησλ λα πάξνπλ ην ιφγν, εμαηηίαο ηνπ ραξαθηήξα ηνπο ή ιφγσ ησλ 

αληηδξάζεσλ ησλ ππνινίπσλ ζηηο απφςεηο ηνπο,  πξνθαιεί αληζνξξνπία ζηε ζπκκεηνρή 

(Young & McElhone, 1986, oπ. αλαθ. ζην  ΠΠεεηηππεεννίίηηηη,,  22000000,,  ζζεελλ..1155  UNESCO/UNEP 

1985, ζει. 3).   

 Ζ αλάισζε ζε πξνζσπηθέο δηαθσλίεο ιφγσ πξνθαηαιήςεσλ (Lahiry et al., 1988, ζει. 

104). 

 Δίλαη δχζθνιν λα εθαξκνζηεί ζε κεγάιεο νκάδεο αηφκσλ (Σζακπνχθνπ θαλαβή, 

2004, ζει. 157). 

 

8.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ελδείθλπηαη ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ αλάιπζε 

ή ηελ θαηαλφεζε ζεκάησλ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.157). Έρεη ζέζε  ζηελ αξρή, ηελ 

αλάπηπμε ή ηελ αλαθεθαιαίσζε δξαζηεξηνηήησλ (Παξαζθεπφπνπινο θ.ζπλ., 2003, ζει.100), 

γηα λα βνεζήζεη ζηελ πινπνίεζε ή ηελ αμηνιφγεζε ηνπο, θαζψο ιεηηνπξγεί σο κηα κέζνδνο 
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πνπ ζπλδξάκεη άιιεο κεζφδνπο, φπσο ηελ κέζνδν Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο ζηελ νπνία 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε εηδηθά ζην μεθίλεκα ηεο (UNESCO/UNEP 1985,ζει.3). Ζ 

ζπκβνιή ηεο είλαη μερσξηζηή, θαζψο αξθεηέο θνξέο απνηειεί ην ζπλδεηηθφ θξίθν αλάκεζα ζε 

κεζφδνπο θαη δξαζηεξηφηεηεο. Παξάιιεια, απνηειεί ην θιεηδί γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο 

εκπεηξίαο θαη ηελ επηθνηλσλία ησλ ζπκκεηερφλησλ ιεηηνπξγψληαο σο κηα ειεχζεξε, αλνηρηή 

θαη δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία πνπ δηαπνηίδεη θαη δηακνξθψλεη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. 
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8.9 ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ: «ΣΟ ΚΛΗΜΑ ΑΛΛΑΕΔΗ. ΔΤ; » 

8.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Πεξηζζφηεξα απφ 200 θξάηε ζπγθεληξψζεθαλ ζην Μπαιί ηεο Ηλδνλεζίαο κε ζηφρν κηα 

ζπκθσλία γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Σν ιηψζηκν ησλ πάγσλ, ηα 

ζεξκφηεξα θαινθαίξηα, ε κεηαλάζηεπζε ησλ δψσλ, ε εξεκνπνίεζε, ε απνδάζσζε πεξηνρψλ, ε 

εμάπισζε ζαλαηεθφξσλ κηθξνβίσλ είλαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ νθείινληαη ζε 
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επηζηεκνληθέο κειέηεο θη άξρηζαλ λα πείζνπλ ηελ παγθφζκηα θνηλσλία γηα ηελ ππεξζέξκαλζε 

ηνπ πιαλήηε.  Ζ παγθφζκηα θνηλφηεηα απέρεη φκσο πνιχ απφ ην λα θάλεη πξάμε ηεο επηηαγέο 

ηεο ζεσξίαο πνπ ήδε γλσξίδεη. Οη ρψξεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο ζπλφδνπο, γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο κε ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, 

δελ έρνπλ δηακνξθψζεη αθφκε θνηλή ζηάζε θαη πξνσζνχλ δηαθνξεηηθά ζρέδηα αληηκεηψπηζεο 

ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αλάινγα κε ηα ππνθεηκεληθά ηνπο ζπκθέξνληα. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

ζέκαηνο νη αηηίεο ηνπ, νη ζπλέπεηεο ηνπ θαη νη ηξφπνη πνπ κπνξεί λα αληηκεησπηζζεί  

απνηεινχλ ην αληηθείκελν κηαο ζπδήηεζεο,  πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ηάμε, ζε επίπεδν 

νκάδσλ. 

 

8.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα  

 ΒΗΧΗΜΔ ΠΟΛΔΗ. Σξηθαιίηε Α., Παιαηνπνχινπ-ηαζνπνχινπ Ρ. Διιεληθή Δηαηξεία 

γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο. Αζήλα, 1999. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΚΑΠΔ:Δλέξγεηα & Πνιίηεο. 

www.cres.gr/kape/energeia_politis/energeia_politis_bioclimatic_thermokipio.htm - 15k - 

 Ζ ΠΤΛΖ ΣΖ ΦΤΗΚΖ - Σν θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ.  

http://www.physics4u.gr/faq/greenhouse.html   

 

8.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Δπηζήκαλζε θαη αλάιπζε ηεο θαηάζηαζεο.  Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο 

ζπγθεληξψλεηαη απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ ζρεηηθφ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ: άξζξα 

θαη θσηνγξαθίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ  εθεκεξίδεο θαη ην δηαδίθηπν. Παξνπζηάδεηαη απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ ή αξκφδην επηζηήκνλα  κε ηελ πξνβνιή δηαθαλεηψλ ή Powerpoint, ην πξφβιεκα 

ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, νη αηηίεο ηνπ θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ. Ζ παξνπζίαζε «θιείλεη»  

κε ηελ παξάζεζε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ην μεθίλεκα ηεο ζπδήηεζεο: 

-Πνηέο είλαη νη δηαπηζηψζεηο πνπ έρνπλ πείζεη ηνπο επηζηήκνλεο φηη νη αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο είλαη ππεχζπλεο γηα ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε; 

-Σεξνχλ ηελ ίδηα ζηάζε απέλαληη ζην πξφβιεκα νη αλαπηπγκέλεο απφ ηε κηα κεξηά  θαη νη 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο απφ ηελ άιιε ή φρη θαη γηαηί; 

-Γηαηί ππάξρνπλ δηαθσλίεο αλάκεζα ζηηο ρψξεο πνπ ζπδεηνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ; 

Οη εξσηήζεηο αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα. Oη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ηνπο δίλεηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο γηα ζπδήηεζε. Σν ζέκα πξνζεγγίδεηαη απ’ φιεο ηηο πιεπξέο θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ζπκπιεξψλνπλ απαληήζεηο άιισλ ή φηαλ εθθξάδνληαη 

δηαθνξεηηθέο απφςεηο, αληαπαληνχλ θη επηρεηξεκαηνινγψληαο.  

http://www.physics4u.gr/faq/greenhouse.html
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2. Σρεκαηηζκόο ηεο ππόζεζεο θαη αλαδήηεζε πηζαλώλ ιύζεσλ. Αξρηθά  νη καζεηέο 

ππνζέηνπλ πνηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο επζχλνληαη ή επηβαξχλνπλ ην πξφβιεκα. Οη 

καζεηέο εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο  γηα ην πψο κπνξεί λα κεησζεί ε εθπνκπή ησλ αέξησλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ πνπ επζχλνληαη γηα ην πξφβιεκα, βαζηζκέλνη ζηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηε  

πιεξνθφξεζε πνπ έρνπλ έσο ηψξα. Ζ ζπδήηεζε ζηαδηαθά εζηηάδεηαη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη θιηκαθψλεηαη κε ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ θαη ηε 

δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ πξνηάζεσλ. Δξσηήζεηο πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ πξνο απηή 

ηελ  θαηεχζπλζε είλαη:    ππάξρνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο; πψο 

κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζ’ έλα παγθφζκην εληαίν ζρέδην γηα ηελ αληηκεηψπηζε  ηνπ 

πξνβιήκαηνο; ηη κπνξνχκε λα θάλνπκε ζε ηνπηθφ  θαη πξνζσπηθφ επίπεδν;  

’ απηή ηε θάζε είλαη  ζεκαληηθφ λα αθνπζηνχλ νη απφςεηο ησλ καζεηψλ γηα κέηξα πνπ 

κπνξνχλ λα ιεθζνχλ φρη κφλν ζε παγθφζκην επίπεδν, αιιά θπξίσο ζηελ θαζεκεξηλή δσή ηνπ 

θαζέλα. Οη καζεηέο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε πξνηάζεηο γηα  εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε 

ρξήζε ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ηεο, ηελ αλαθχθισζε κε πξαθηηθέο εθαξκνγέο ζην ζρνιείν, ζην 

ζπίηη, ηε κεηαθίλεζε θ.ιπ. 

3. Γελίθεπζε ή ζρέδην δξάζεο. Ζ ζπδήηεζε νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλαθεθαιαίσζε ησλ 

απφςεσλ θαη ησλ πξνηάζεσλ πνπ πξνήιζαλ απφ ηε ζπδήηεζε. Ζ ζχλνςε πεξηέρεη ζε θεληξηθή 

ζέζε  ηελ επηζήκαλζε ηνπ ξφινπ ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα  ζε ζρέζε κε ηελ αηηία  θαη ηε 

ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μ’ απηή ηε δηαπίζησζε  αλαγλσξίδνληαη  νη ζπλνιηθέο θαη αηνκηθέο 

επζχλεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο νδεγνχλ ζηελ αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίιπζε ηνπ.  Ο 

άλζξσπνο δεκηνχξγεζε ην πξφβιεκα θη  είλαη απηφο πνπ κπνξεί λα δψζεη ηε  ιχζε. Oη νκάδεο 

θαινχληαη λα ζπλνςίζνπλ ζ' έλα ζχλζεκα ηε βαζηθή ηνπο πξφηαζε γηα ηελ επίιπζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. Σα ζπλζήκαηα γξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαη ζηε ζπλέρεηα θηηάρλνπλ κηα αθίζα 

κ’ έλα ή θαη πεξηζζφηεξα ζπλζήκαηα, αμηνπνηψληαο κηα θσηνγξαθία ή κηα δσγξαθηά ησλ 

καζεηψλ. Σηο αθίζεο ηηο ηνπνζεηνχλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη πξνηάζεηο ησλ καζεηψλ, πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ζε ηνπηθφ επίπεδν, κπνξνχλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ζ' έλα θπιιάδην πνπ ζα ην κνηξάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ζην ζρνιείν, 

ζηνπο γνλείο ηνπο, ζηε γεηηνληά ηνπο, ζα αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ θαη ζα δνζεί 

ζηνλ ηχπν. 

 

8.9.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζπδήηεζεο πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία, ηελ  

ππνζηήξημε απφςεσλ κε επηρεηξεκαηνινγία, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη  θπξίσο ηελ θξηηηθή 

ζθέςε ησλ καζεηψλ. Ζ ζηαδηαθή θιηκάθσζε ηεο ζπδήηεζεο νδεγεί ηνπο καζεηέο απφ ηελ 

αηηηνιφγεζε ελφο παγθφζκηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ αλάιεςε δξάζεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. Σν 

ιεπηφ ζεκείν ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ηζνξξνπία αλάκεζα ζε κηα απζηεξά θαζνδεγνχκελε 

δηαδηθαζία, πνπ δε δηαθέξεη απφ κηα δαζθαινθεληξηθή δηδαζθαιία θαη ζε κηα ειεχζεξε 

ζπδήηεζε, φπνπ απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη δίλεηαη ζηνλ θαζέλα ε 
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δπλαηφηεηα ειεχζεξεο έθθξαζεο. Ζ εθαξκνγή αθξνβαηεί  αλάκεζα ζηηο δχν θαηαζηάζεηο, 

θαζψο επηδηψθεη λα κελ εθηξνρηαζηεί απφ ην ζέκα ηεο ή λα κελ ην πξνζεγγίζεη κνλνδηάζηαηα. 

Ζ δηαπίζησζε απηή είλαη κηα πξφθιεζε πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ν εθπαηδεπηηθφο κε 

θαηάιιεινπο ρεηξηζκνχο  πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ ελζάξξπλζε φισλ ησλ καζεηψλ γηα 

ζπκκεηνρή θαη ηηο δηαθξηηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ, φηαλ  δηαπηζηψλεηαη ε απφθιηζε απφ ην ζέκα. 
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9 ΚΑΘΟΓΖΓΟΤΜΔΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΡΜΖΝΔΗΑ 

Πόζν αθαηαλίθεην θαθό ε ακάζεηα 

Σνθνθιήο 

 
Ζ θαζνδεγνχκελε πεξηβαιινληηθή εξκελεία είλαη κηα κέζνδνο πνπ  θχξην ζθνπφ έρεη ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Απηφ επηδηψθεηαη κε ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ γλψζεσλ 

ησλ καζεηψλ γχξσ απφ έλα ζπγθεθξηκέλν πεξηβαιινληηθφ ζέκα. Ζ πινπνίεζε ηεο βαζίδεηαη 

ζ’ έλα πξφγξακκα επηζθέςεσλ ή κειέηεο θαηαζηάζεσλ πνπ δελ είλαη πνιχ γλσζηέο ζηνπο 

καζεηέο. Άμνλεο ηηο κεζφδνπ είλαη ε αλαθάιπςε, ε παξαηήξεζε, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ 

θαη ε ζπδήηεζε  (UNESCO/UNΔP, 1985, ζει.13). 

 

9.1 H ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ απνξξέεη απφ ηε ιεηηνπξγία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εξκελείαο, ε ζρέζε ηεο νπνίαο κε ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη 

άκεζε.  Ζ πεξηβαιινληηθή εξκελεία έρεη θαζνξηζηεί θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε πνηθίινπο 

ηξφπνπο. ε φιε ηελ ηζηνξία ηεο, εληνχηνηο, επηθεληξψλεηαη ζ’ έλα ζεκείν: ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ  αλζξψπσλ πξνο ην πεξηβάιινλ.  (Knapp, 1997, ζει.24). Σν θείκελν  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζην πεδίν ηεο είλαη απηφ ηνπ Grant Sharpe, «Interpreting the Envi-

ronment» (1982, νπ. αλαθ. ζην Knapp, 1997, ζει.26) βάζεη ηνπ νπνίνπ νξίδνληαη θαη ηα 

πιαίζηα ησλ αληηθεηκεληθψλ ζηφρσλ ηεο: (α) λα βνεζήζεη ηνπο επηζθέπηεο ζηελ αλάπηπμε κηαο 

ζπλεηδεηνπνίεζεο, κηαο εθηίκεζεο θαη κηαο θαηαλφεζεο ησλ πεξηνρψλ επηζθέπηνληαη, (β) λα 

νινθιεξψζεη ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ θαη (γ) λα πξνσζήζεη ηε θαηαλφεζε ησλ ζθνπψλ θαη ησλ 

ζηφρσλ απηψλ ζηελ θνηλσλία.. ε θάζε πεξίπησζε νη ζηφρνη ηεο πξέπεη λα ζπκβαδίδνπλ  κε ηηο 

εκπεηξίεο πνπ πξνζθέξεη ε πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνχ.  

ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ε κέζνδνο εθαξκφδεηαη ζπλήζσο ζηηο δηαδηθαζίεο 

επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Ζ ζπκβνιή ηεο είλαη νπζηψδεο ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ή 

ησλ πξνβιεκάησλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ιεηηνπξγία ηεο εζηηάδεη ηελ πξνζνρή 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην πεξηβάιινλ, θαζψο θάζε κέινο ηεο μερσξηζηά, αιιά θαη ε νκάδα ζην 

ζχλνιν ηεο ηνπνζεηνχληαη κέζα ζε κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία πάληα ππάξρεη  ρψξνο γηα 

«απξφνπηα», λέα δεδνκέλα θαη απηνθξηηηθή. Χο απνηέιεζκα,  νη ζπκκεηέρνληεο βνεζηνχληαη 

λα εγθαηαιείςνπλ πξνεγνχκελεο «αθειείο» απφςεηο γηα ην ζέκα πνπ εμεηάδεηαη, κε θξηηηθφ 

πλεχκα θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ νκάδα θαη λα δηαπηζηψζνπλ ηελ πξαγκαηηθή ππφζηαζε θαη 

δηάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο (UNESCO/UNEP, 1985, ζει.16).  Άιιεο ιεηηνπξγίεο  ηεο 

πξνζαξκφδνληαη αλά πεξίπησζε θαη κπνξεί λα είλαη ε πξνεηνηκαζία κηαο νκάδαο γηα λα 

ζπδεηεζεί ε λέα πξαγκαηηθφηεηα, φπσο απηή πξνθχπηεη, ε επίζθεςε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ 

θ.ά.  Ζ θαζνδεγνχκελε πεξηβαιινληηθή εξκελεία κπνξεί λα απεηθνληζηεί σο κηα κεραλή φπνπ 

θάζε ζηνηρείν ηεο είλαη απαξαίηεην γηα ηε ιεηηνπξγίαο ηεο: νη δηαλνεηηθέο ιεηηνπξγίεο 

θηλεηνπνηνχληαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ιφγνπ, κέζα ζηα πιαίζηα κηα εξεπλεηηθήο 
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ζπκπεξηθνξάο,. Με ηε ζεηξά ηεο ε εξεπλεηηθή ζπκπεξηθνξά επαηζζεηνπνηεί ην λνπ θαη 

θηλεηνπνηεί ηηο δπλάκεηο δξάζεο, ζθέςεο, παξαηήξεζεο, δηαηχπσζεο εξσηήζεσλ θαη 

αλαδηαηχπσζεο απφςεσλ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα. Ζ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα 

αλαδείμεη θαη λα θέξεη ζην θσο ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη ηνπο δεζκνχο ζε επίπεδν ινγηθήο 

θαη ζπλαηζζεκάησλ, αλαδεηθλχνληαο παξάιιεια ηνπο ηξφπνπο θαη ηηο κνξθέο επηθνηλσλίαο, 

φπσο νκηιίεο, δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπκθσλίεο, ζπλεξγαζίεο. Σν  ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο 

κεζφδνπ ην νπνίν απνηειεί θαη ηνλ άμνλα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα αιιαγήο ησλ απφςεσλ ησλ καζεηψλ γηα ζέκαηα ηα νπνία γλσξίδνπλ ελ κέξεη θαη 

δελ έρνπλ θαηαλνήζεη (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει. 159. 

 

9.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

Οη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο φπσο πξνθχπηνπλ απφ ην παξάδεηγκα πνπ παξαηίζεηαη  απφ ηελ 

UNESCO/UNEP, (1985), έρνπλ σο αθνινχζσο: 

1. Δπηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο επίζθεςε ρψξνπ – θαη ηνπ ζέκαηνο πξνο αλάιπζε –  

θαη αληίζηνηρα ελεκέξσζε ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. Δλδείθλπηαη ν ρψξνο λα είλαη γλσζηφο εθ 

ησλ πξνηέξσλ θαη λα έρεη δηεξεπλεζεί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαζνδεγεηή. Μηα θαιή 

πξνζέγγηζε είλαη ε επηινγή θαηαζηάζεσλ πνπ παξαπέκπνπλ ζε ζπγθξίζεηο κε άιιεο πνπ ίζσο  

είλαη πεξηζζφηεξν νηθείεο θαη γλψξηκεο ζηνπο καζεηέο.  

2. Δπίζθεςε ζηελ πεξηνρή  θαη εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην επαλάιεςε ηεο γηα πην 

δηεξεπλεηηθή εμέηαζή ηεο. ηε θάζε απηή νη καζεηέο έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην 

πεξηβάιινλ πνπ έρεη επηιεγεί – θπζηθφ ή αλζξψπηλν ή θαη ηα δχν – παξαηεξνχλ, 

αλαθαιχπηνπλ, θαηαγξάθνπλ. Αλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

κπνξεί λα  αθνινπζεζεί ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε ππφ – νκάδεο. 

3. Αλάιπζε θαη κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο  πεξηνρήο. Οη καζεηέο  θάλνπλ  δηαπηζηψζεηο 

γηα ηελ πεξηνρή πνπ επηζθέθζεθαλ θη φ,ηη ζπλάληεζαλ, γηα  ηε δηθή ηνπο ζπκπεξηθνξά  θαηά 

ηελ επίζθεςε, ην ξφιν ηνπ αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θαη ηελ 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ηνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ. πλεξγάδνληαη κεηαμχ ηνπο ή θαη κε 

άηνκα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ «θαηάζηαζε» ηελ νπνία κειεηνχλ θαη δηαηππψλνπλ 

εξσηήκαηα θαη ππνζέζεηο γηα φζα αληηκεηψπηζαλ.  

4. Οξγαλψλεηαη θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε, σο ζπλέρεηα – ίζσο θαη  κέξνο – ηεο 

πξνεγνχκελεο θάζεο. Με βάζε φια φζα παξαηεξήζεθαλ θαη δηαπηζηψζεθαλ, αλαπηχζζνληαη 

πεξαηηέξσ νη πξνβιεκαηηζκνί ησλ καζεηψλ. νη νπνίνη κπνξνχλ λα γεληθεπζνχλ θαη ζε άιιεο 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

5. Αλαζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ νπνία αμηνινγείηαη ε φιε δηαδηθαζία απφ ηνλ 

θαζνδεγεηή. 

 

9.3 ΟΗ ΣΟΥΟΗ  
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Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κεζφδνπ απνηεινχλ ηηο ζπληζηακέλεο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο. Γειαδή, φπσο πξναλαθέξζεθε λα απνθηήζνπλ νη καζεηέο  κηα  λέα αληίιεςε γηα 

ην πεξηβάιινλ, βαζηζκέλε ζηε ζχλζεζε θαη πηζαλψο αλακφξθσζε ησλ παιαηφηεξσλ 

αληηιήςεσλ ηνπο γηα ην πεξηβάιινλ βάζεη ησλ λέσλ ζηνηρείσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε 

εθαξκνγή. Οη ζηφρνη ηεο έρνπλ αλαιπηηθά σο εμήο (UNESCO/UNEP, 1985, ζει.14  

Καιατηδίδεο θ. ζπλ. 1998, ζει.147):  

 Να αλαθαιχςεη ή λα αλαθαιχςεη θαη πάιη απ’ ηελ αξρή μεθηλψληαο απφ ηηο 

πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο λέεο πιεξνθνξίεο θαη δεδνκέλα.  

 Να αμηνινγήζεη ηε δηαλνεηηθή πεξηέξγεηα θάπνηνπ, ηε δπλαηφηεηα παξαηήξεζεο.  

 Να δηακνξθψζεη εξσηήζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα κελ είλαη λέεο, αιιά λα κελ έρνπλ  

εθθξαζηεί επαξθψο.  

 Να δηαηππψζεη ηηο γλσζηέο ή ιηγφηεξν γλσζηέο ζπλέπεηεο απφ ηηο πξάμεηο θάπνηνπ 

πνπ κπνξεί λα είλαη ε ξχπαλζε, ε κφιπλζε, αλνξγαλσζηά θ.ά.   

 Να δεκηνπξγήζεη έλα θιίκα ζεηηθήο πξνζέγγηζεο ζε θαηαζηάζεηο  

 Να εθθξάζεη επρέο γηα απνηειεζκαηηθή δξάζε 

 Να αθνχζεη ηνπο άιινπο 

 Δπίζεο λα δηακνξθψζεη άπνςε, λα απνθηήζεη γλψζε θαη θαηαλφεζε γηα ην 

πεξηβάιινλ κέζα απφ κηα δηαδηθαζία έξεπλαο θαη επεμεγήζεσλ  

 Να δηακνξθψζεη ζεηηθή ζπκπεξηθνξά απέλαληη ζηνπο άιινπο θαη λα ζέβεηαη ηηο 

απφςεηο ηνπο θαη ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο. 

 Να ζπγθεληξψζεη λέεο πιεξνθνξίεο.  

 Ζ ζπδήηεζε, ε παξαηήξεζε, ε πιεξνθφξεζε, νη νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο απνηεινχλ 

ηνπο ηερληθνχο ζηφρνπο ηεο κεζφδνπ θαζψο αμηνπνηνχληαη, ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη 

πξναλαθεξφκελνη. 

 

9.4 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα  πιενλεθηήκαηα ππεξηεξνχλ ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηεο κεζφδνπ θαη αλαιπηηθά έρνπλ σο 

εμήο (UNESCO/UNEP, 1985, ζει.15 ·Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 159) : 

Πιενλεθηήκαηα 

 πκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο χπαξμεο δηαθνξεηηθψλ ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο θαη 

εξκελείαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

 Δπαλαπξνζδηνξίδεη ηεο ζρέζε ηνπ  εθπαηδεπνκέλνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη  

πξνσζεί ηελ  αλάπηπμε κηαο λέαο αληίιεςεο ζεηηθήο γηα ην πεξηβάιινλ. 

 Πξνσζεί ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπνκέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

δηάινγν θαη ηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 Καιιηεξγεί ηελ θξηηηθή ζηάζε   

Μεηνλεθηήκαηα      
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 Ζ πηζαλφηεηα ηεο κε αληαπφθξηζεο ησλ  καζεηψλ ζηα λέα ζηνηρεία  

 Ζ πηζαλφηεηα ιαλζαζκέλεο αμηνιφγεζεο ησλ λέσλ ζηνηρείσλ. 

 

9.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο ξφινο ηνπ  θαζνδεγεηή εθπαηδεπηηθνχ είλαη πνιπδηάζηαηνο, θαζψο ζηα πιαίζηα ηεο 

κεζφδνπ επηδηψθεη (UNESCO/UNΔP,1985, ζει.13· Καιατηδίδεο θ.ζπλ. 1998, ζει.146· 

Πεηξελίηε, 2000, ζει.17 Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 159):  

 Να επηιέμεη ηελ πεξηνρή θαη ην ζέκα  πνπ ζα κειεηεζεί. 

 Να θέξεη ηνπο καζεηέο ζε αξκνληθή επαθή κε ην πεξηβάιινλ,  ψζηε λα  εθθξαζηνχλ 

ειεχζεξα. 

 Να δψζεη ηελ επθαηξία ζηελ νκάδα λα ζρνιηάδεη ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηα γεγνλφηα.  

 Να πξνεηνηκάζεη ζπλαληήζεηο, αληηπαξαζέζεηο, αληαιιαγέο απφςεσλ θαη ζπδεηήζεηο, 

ψζηε  ν θαζέλαο λα πξνζδηνξίζεη ή λα αλαπξνζδηνξίζεη ηελ  άπνςε θαη ηηο αμίεο ηνπ. 

 Να θέξεη ηνλ θαζέλαλ αληηκέησπν κε ηνλ έμσ θφζκν. 

 

9.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

ε πξαθηηθφ επίπεδν ε εθαξκνγή ηεο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηε θάζε δηαηχπσζεο 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηαδηθαζία Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο. Απνηειεί 

ρξήζηκε κέζνδν γηα ηελ αιιαγή αληηιήςεσλ βαζηζκέλε ζηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε γηα ηα 

δεηήκαηα πνπ πξνζεγγίδνληαη θαη ζηελ θαιιηέξγεηα ζεκαληηθψλ δεμηνηήησλ, φπσο ηνπ 

δηαιφγνπ, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο θξηηηθήο ζθέςεο  θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο.  

Ο ξφινο ηεο, γεληθφηεξα ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο, 

θαζψο ζε κηα επνρή ηαρχηαησλ εμειίμεσλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην άηνκν λα 

επαλαπξνζδηνξίδεη δηαξθψο ηε ζρέζε ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, κε απηνεθηίκεζε, επαηζζεζία, 

θξηηηθή ζθέςε θαη θνηλφ αίζζεκα. Ζ κέζνδνο αλαδεηθλχεη θαη θαιιηεξγεί θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν 

έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ ελεξγνχ πνιίηε, πνπ είλαη ην δηθαίσκα, αιιά θαη ε επζχλε 

πνπ έρεη λα γλσξίδεη θαη λα θαηαλνεί ηη γίλεηαη γχξσ ηνπ. 
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9.8 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Βόιηεο ζην βάιην» 

9.8.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ  

Δίλαη ζπρλφ θαηλφκελν νη καζεηέο θαη φρη κφλν, λα κελ έρνπλ επαξθείο γλψζεηο  γηα ην 

θνληηλφ ηνπο θπζηθφ πεξηβάιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα γηα ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ θαη ηα πξνβιήκαηα 

πνπ απηφ αληηκεησπίδεη. Έλα απφ ηα πιένλ απεηινχκελα ζπζηήκαηα ζηε ρψξα καο είλαη νη 

πγξνβηφηνπνη. Δίηε πξφθεηηαη γηα πνηάκηα, γηα ιίκλεο, έιε, ιηκλνζάιαζζεο,θ.ιπ. Ζ ρψξα καο 

αληηκεησπίδεη νμχ πξφβιεκα, θαζψο ηα ηειεπηαία 20 πεξίπνπ ρξφληα ν ξπζκφο εμαθάληζεο 

ησλ πγξνβηφηνπσλ είλαη πνιχ ςειφο. Ζ κείσζε ηνπο νθείιεηαη  ζηηο αλζξψπηλεο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηηο θιηκαηηθέο αιιαγέο.  Ο αλζξψπηλνο παξάγνληαο είλαη  απηφο πνπ 

επζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν: ξχπαλζε, εθρεξζψζεηο, κπαδψκαηα θαη αζηηθή δηαζθφξπηζε 

απνηεινχλ ηα θχξηα πξνβιήκαηα ησλ πδξνβηνηφπσλ.  Οη γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ νη πνιίηεο σο 

ηψξα γηα ηνπο πγξνβηφηνπνπο πηζαλνινγείηαη – γηα άιινπο είλαη βέβαην – φηη αδπλαηνχλ λα 

ζπκβάιινπλ ζηε δηαηήξεζε ησλ πγξνβηνηφπσλ σο θπζηθψλ πφξσλ γηα ηηο επφκελεο γεληέο. Ζ 

θαζνδεγνχκελε πεξηβαιινληηθή εξκελεία κπνξεί λα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζ’ απηφ ην 

ζεκείν: λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα εκπινπηίζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο γηα ηνπο πγξνβηνηφπνπο 

εζηηάδνληαο ζηε ζπλεηζθνξά πνπ έρνπλ νη ηφπνη απηνί ζηελ νηθνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ 

πιαλήηε, λα θαηαλνήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, λα δηαπηζηψζνπλ ηνπο παξάγνληεο πνπ ηνπο 

επεξεάδνπλ θαη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ  κ’ απηνχο. 

 

9.8.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ.Φινγατηε Δ.- 

Μέξηδηνπ Δ. Ίδξπκα Μπνδνζάθε –WWF,1999. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΒΗΟΣΟΠΧΝ-ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 

http://www.ekby.gr/ekby/el/PP_main_el.html#Τγξφηνπνη Ρακζάξ 

 ΣΟ ΔΗΚΟΝΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ –ΤΓΡΟΣΟΠΟΗ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

http://web.auth.gr/virtualschool/2.4/TheoryResearch/KarpadakisYgrotopoi.html 

 THE RAMSAR CONVENTION ON WETLANDS 

http://www.ramsar.org 

 WETLANDS INTERNATIONAL- WETLANDS FOR WATER AND LIFE 



 

 

88 

 

 

 

 

http://www.wetlands.org 

 WWF- ΔΛΛΑ 

http://www.wwf.gr 

 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΧΝ-ΤΓΡΟΣΟΠΟΗ 

http://www.minagric.gr/greek/agro_pol/dasika/Ygrotopoi/Ygrotopoi1.htm  

 

9.8.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

1. Δπηινγή ηνπ ρώξνπ επίζθεςεο. Χο ηφπνο επίζθεςεο, νξίδεηαη ν πγξνβηφηνπνο ηεο 

πεξηνρήο καο. Ο εθπαηδεπηηθφο πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο επίζθεςεο κε ηνπο καζεηέο 

ειέγρεη ην ρψξν θαη «νξηνζεηεί» πνχ ζα θηλεζνχλ νη καζεηέο, ελψ παξάιιεια ηνλ ειέγρεη, 

ψζηε λα δηαζθαιηζηεί κηα απξφζθνπηε θη αζθαιήο πεξηήγεζε θαηά ηελ επίζθεςε πνπ ζα 

αθνινπζήζεη. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ έρεη ιεθζεί απφ θνηλνχ  ε απφθαζε γηα ηελ επηινγή 

ηεο πεξηνρήο  επίζθεςεο, ν εθπαηδεπηηθφο, ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο.  

2. Δπίζθεςε ζηελ πεξηνρή.  Πξνγξακκαηίδνληαη ηξεηο δηαδνρηθέο επηζθέςεηο ζην βάιην 

ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα δνζεί ε επθαηξία λα παξαηεξήζνπλ νη καζεηέο αιιαγέο ζηε ρισξίδα 

θαη ηελ παλίδα  θαη ηπρφλ αλζξψπηλεο παξεκβάζεηο. Ζ πξψηε επίζθεςε πξαγκαηνπνηείηαη ην 

ρεηκψλα – ελδείθλπηαη ε επηινγή ηεο Παγθφζκηαο Ζκέξαο Τγξνβηνηφπσλ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 

– ε δεχηεξε ζηηο αξρέο ηεο άλνημεο θαη ε ηξίηε ζην ηέινο ηεο. Πξηλ ηελ επίζθεςε ν 

εθπαηδεπηηθφο νξγαλψλεη κηα δηεξεπλεηηθή ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, θαηά ηελ νπνία 

πηζαλψο λα αθνπζηνχλ απφςεηο φπσο: «ν βάιηνο δελ πξνζθέξεη θαη πνιιά», «δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα, γηαηί καδεχεη πνιιά θνπλνχπηα», «ίζσο ζα ήηαλ θαιχηεξα λα ηνλ θάλνπκε 

ρσξάθηα» θ.ιπ. 

Καηά ηελ πξψηε επίζθεςε νη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο θσηνγξαθίδνπλ, 

δσγξαθίδνπλ θαη θαηαγξάθνπλ ηε βιάζηεζε, ηα πνπιηά ή φ,ηη άιια δψα ζπλαληνχλ ζην βάιην, 

εμεξεπλνχλ ην ηνπίν θαη αλαδεηνχλ κε εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπο θαηνίθνπο  ηνπ βάιηνπ.  

Γίλεηαη ζηαδηαθά αληηιεπηφ φηη ν βάιηνο είλαη έλα ζεκαληηθφ νηθνζχζηεκα πνπ 

αιιεινεπεξεάδεηαη απφ άιια νηθνζπζηήκαηα θαη απφ ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

Δμεγείηαη επίζεο ν ξφινο ηνπ θάζε έκβηνπ φληνο ζηελ ηξνθηθή αιπζίδα ηνπ βάιηνπ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ εληφκσλ. πδεηήζεηο αλαπηχζζνληαη επηηφπνπ  γηα ην ηη είλαη ε ιεθάλε 

απνξξνήο, πνηνο ν ξφιν ηεο, ην πψο κπνξεί λα επεξεαζηεί ν βάιηνο απφ δξαζηεξηφηεηεο εληφο 

ησλ νξίσλ ηεο θαη αλαιχεηαη ν ξφινο ηνπ βάιηνπ ζην θηιηξάξηζκα ησλ λεξψλ, ηελ απνθπγή 

πιεκκχξσλ θ.ιπ. 

ηε δεχηεξε επίζθεςε νη καζεηέο γίλνληαη κάξηπξεο ηνπ «μππλήκαηνο ηνπ βάιηνπ». 

Δθηφο απφ ηελ έληνλε βιάζηεζε εκθαλίδνληαη νη πξψηνη γπξίλνη. Οη καζεηέο παξαηεξνχλ θη 

επηζεκαίλνπλ ηηο αιιαγέο ζηε δσή  ηνπ βάιηνπ.  

ηελ ηξίηε επίζθεςε ν βάιηνο είλαη γεκάηνο απφ δσή. Αλ ν βάιηνο είλαη θνληά ζε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή πηζαλφλ λα δηαπηζηψζνπλ δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απνξξίςεηο κπαδψλ, 

ζθνππηδηψλ, νηθνδνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ή άιιεο κε ζπκβαηέο κε ηνλ πγξνβηφηνπν 
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αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. ηε θάζε απηή νη καζεηέο  έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ην 

πεξηβάιινλ πνπ έρεη επηιεγεί – θπζηθφ ή αλζξψπηλν ή θαη ηα δχν – παξαηεξνχλ, 

αλαθαιχπηνπλ, θαηαγξάθνπλ. Αλ ηα πξνβιήκαηα ζηελ πεξηνρή είλαη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

κπνξεί λα  αθνινπζεζεί  ν ρσξηζκφο ησλ καζεηψλ ζε ππφ – νκάδεο. 

3. Αλάιπζε θαη κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο  πεξηνρήο. Οη καζεηέο αλαιχνπλ ηα ζηνηρεία 

πνπ ζπγθέληξσζαλ  θαη κειεηνχλ ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ησλ αλζξψπηλσλ δξάζεσλ κε ην 

ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ πεξηβάιινλ. Γελ παξαιείπνπλ λα εμεηάζνπλ θαη ηε δηθή ηνπο 

ζπκπεξηθνξά  φηαλ επηζθέπηνληαη  ην βάιην.  ηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο θαη κειέηεο ησλ 

δεδνκέλσλ ζπλεξγάδνληαη κε  θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο, πηζαλνχο θνξείο πνπ έρνπλ ζρέζε κε 

ηε δηαρείξηζε ηεο θαη εηδηθνχο επηζηεκφλεο.  Απφ ηε δηαδηθαζία πξνθχπηνπλ εξσηήκαηα θαη 

ππνζέζεηο: Ση ζα ζπκβεί αλ επεθηαζνχλ νη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζηελ πεξηνρή; Μήπσο 

ζα πξέπεη λα ππάξμνπλ κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο; Ση κπνξνχκε λα θάλνπκε εκείο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο; Πψο κπνξνχκε λα αλαδείμνπκε ηελ αμία ηεο; 

4. Σπδήηεζε. Με βάζε φια φζα παξαηεξήζεθαλ θαη δηαπηζηψζεθαλ, νη καζεηέο  

αλαθαιχπηνπλ ηε κεγάιε αμία ησλ πγξνβηνηφπσλ γηα ηε δσή ζηνλ πιαλήηε θη αλαπηχζζνπλ 

πεξαηηέξσ ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ηνπο. Ξεθηλνχλ απφ ην αξρηθφ ζπκπέξαζκα: απηφο πνπ δίλεη 

ηελ ελέξγεηα γηα ην μεθίλεκα ηεο δσήο ζηνλ βάιην είλαη ν ήιηνο θη απηφο πνπ είλαη ππεχζπλνο 

γηα ην πφζν ζα ζπλερηζηεί απηή ε δσή είλαη ν άλζξσπνο. Με ηε βνήζεηα ηνπ δηαδηθηχνπ 

θάλνπλ ζπγθξίζεηο κ’ άιινπο  πγξνβηνηφπνπο, επηζεκαίλνπλ ηα ηπρφλ θνηλά  πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ θαη ηηο πξνζπάζεηεο αληηκεηψπηζεο ηνπο. ηα πιαίζηα ησλ πξνζπαζεηψλ 

πξνζηαζίαο ηνπο γίλεηαη αλαθνξά ζηε ζπλζήθε Ramsar  θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πγξνβηνηφπσλ.  

5. Αλαζθόπεζε. ηελ αλαζθφπεζε ηεο εθαξκνγήο αμηνινγείηαη ε φιε δηαδηθαζία απφ ηνλ 

θαζνδεγεηή – δάζθαιν θαη ηνπο καζεηέο. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ νη ίδηνη ην επηηξαπέδην 

παηρλίδη «Ο πξίγθηπαο ηνπ βάιηνπ» (Βιαζηάξεο, 2000), φπνπ παίδνληαο αμηνινγνχληαη νη ίδηνη 

σο πξνο ηηο γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ. Ζ παξαηήξεζε, ε ζπδήηεζε, ε ηήξεζε εκεξνινγίνπ, νη 

δσγξαθηέο ησλ παηδηψλ αμηνπνηνχληαη επίζεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, πνπ 

θαηαγξάθεη ηελ αιιαγή ή φρη ηεο ζηάζεο ηνπο. 

 

9.8.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ επηινγή ηνπ βάιηνπ σο αληηθείκελν ηεο θαζνδεγνχκελεο πεξηβαιινληηθήο εξκελείαο 

είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε φπνπ κπνξεί λα δηαπηζησζεί ζεακαηηθή αιιαγή ησλ 

αξρηθψλ απφςεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη, θαζψο ε επηθξαηνχζα άπνςε 

ηνπο αθφκε θαη πξηλ απφ ιίγα ρξφληα είλαη πσο νη βάιηνη είλαη απιψο θάπνηεο ειψδεηο, 

δχζβαηεο πεξηνρέο ή απιψο άληξν ησλ θνπλνππηψλ.  Ζ εθαξκνγή ηεο ελδείθλπηαη γηα ηελ 

πξνζέγγηζε αλάινγσλ πεξηπηψζεσλ «παξεμεγεκέλσλ» πεξηνρψλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκε ή ζηα πιαίζηα ηεο κεζφδνπ επίιπζεο πξνβιήκαηνο  γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ βάιηνπ. Ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη 
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ιεπηνί ρεηξηζκνί απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ απαηηνχληαη ζηελ πεξίπησζε πνπ θάπνην ζπγγεληθφ 

πξφζσπν ησλ καζεηψλ είλαη ζπλδεκέλν κε δξαζηεξηφηεηεο παξάλνκεο ή επηβιαβείο γηα  ην 

βηφηνπν ηνπ βάιηνπ. πλνςίδνληαο, δηαπηζηψλεηαη πσο ε εθαξκνγή κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε, 

ελεξγνπνηεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα πνπ αγλννχζαλ. 
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10 H ΓΗΑΛΔΞΖ 

Ο Λόγνο είλαη κηα πνιύ ιεπηή κνξθή πξάμεο πνπ δηαπνηίδεη ηα πάληα 

Ζ. Skolimowsky 

 
Ζ δηάιεμε είλαη ε κέζνδνο δηδαζθαιίαο ε νπνία απαληάηαη ζπρλφηεξα ζηελ εθπαίδεπζε. 

Απνηειεί κηα παξαδνζηαθή κέζνδν δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (θαλαβή-Σζακπνχθνπ,2004, ζει.178). Ζ δηάιεμε απνηειεί ηελ 

νινθιεξσκέλε  παξνπζίαζε  ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο, κε ζθνπφ  ηε κεηάδνζε γλψζεσλ 

θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε (Braus,1993, ζει.335). Παξά ην 

φηη ε δηάιεμε απνηειεί κέζνδν πνπ έρεη δαζθαινθεληξηθφ ραξαθηήξα κε ηνπο καζεηέο ζε 

παζεηηθφ ξφιν, ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο ε εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα θαηαζηεί ρξήζηκε 

ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε νη δηαιέμεηο είλαη ίζσο 

απαξαίηεηεο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε ή δπλαηφηεηα άληιεζεο ησλ απαηηνχκελσλ πιεξνθνξηψλ γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ(Lahiry et al.,1988). 

 

10.1 ΠΟΣΔ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΜΗΑ ΓΗΑΛΔΞΖ 

Ζ ρξήζε ηεο δηάιεμεο θξίλεηαη  θαηάιιειε  ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο  (Lahiry et al., 

1988, ζει. 77, Giolitto, et al.,1997, ζει.99 Leonardi , 2007 ζει. 154):  

 Ζ δηάιεμε είλαη θαηάιιειε φηαλ απαηηείηαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη ζε κεγάιν θνηλφ.  

 Γηα ηελ απιή παξνπζίαζε ελφο ζέκαηνο. 

 ηαλ απαηηείηαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ, πξηλ απφ κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

 Γηα λα πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα έλα ζέκα κε ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζή 

ηνπ. 

 Γηα ηελ παξνπζίαζε πιεξνθνξηψλ, πξηλ απφ κηα δξαζηεξηφηεηα. 

 Ζ δηάιεμε ελδείθλπηαη φηαλ απαηηείηαη ε θαηαλφεζε νξηζκέλσλ επηζηεκνληθψλ ελλνηψλ 

θαη ε απνζαθήληζε δχζθνισλ ελλνηψλ απφ εηδηθνχο 

 

10.2 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ ΓΟΜΖ TH 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζηε κεηαθνξά ηεο γλψζεο απφ ηνλ νκηιεηή ζηνπο 

καζεηέο. Δίλαη εχθνια αληηιεπηφ φηη ην ζχζηεκα ηεο απιήο παξάδνζεο ηεο γλψζεο είλαη 

ζπλήζσο ιηγφηεξν απνηειεζκαηηθφ απφ ηελ αλάκεημε ζηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε θαη ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. Γη’ απηφ ην ιφγν, ε ελίζρπζε ηεο κ’ άιιεο κεζφδνπο θαη ν 

εκπινπηηζκφο ηεο εληζρχνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο.  Γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο 

ελδείθλπηαη ε αμηνπνίεζε νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ θαη ν ζπλδπαζκφο ηεο κε ηε ζπδήηεζε θη 

άιιεο δξαζηεξηφηεηεο (Βraus,1993, ζει. 335). Γηαιέμεηο γηα ην δάζνο, ηελ άγξηα δσή, ηε 

ζάιαζζα ή άιια παξαπιήζηα ζέκαηα είλαη πηζαλφ φηη αθνκνηψλνληαη θαιχηεξα απφ ηνπο 
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καζεηέο, φηαλ ζπλνδεχνληαη απφ ηαηλίεο, θσηνγξαθίεο ή γεληθά ηε ρξήζε νπηηθναθνπζηηθψλ 

κέζσλ  Δξεπλεηέο ζεκεηψλνπλ φηη φηαλ ε εθαξκνγή PowerPoint κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθνχ 

ππνινγηζηή ζπλνδεχεη ηε δηάιεμε ηφηε απμάλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. (Susskind,2005, 

νπ. αλαθ. ζην  Leonardi, 2007, ζει. 159). Βέβαηα, αλαθέξεηαη επίζεο, πσο ζε θάζε πεξίπησζε 

δελ πξέπεη λα απνζπάηαη ε πξνζνρή απφ ην ζέκα ηεο δηάιεμεο θαη λα εζηηάδεηαη ζηα 

ζπλνδεπηηθά ηεο κέζα. Δπίζεο, δηαιέμεηο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ζηνηρεία δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ 

ή εμεξεχλεζεο ζεκάησλ ή πξνβιεκάησλ απφ ηνπο καζεηέο ίζσο είλαη απνδνηηθφηεξεο 

δηαδηθαζίεο κάζεζεο (Lahiry et al., 1988 ζει. 77). Σν  ίδην ηζρχεη  φηαλ νη καζεηέο είλαη 

πξνεηνηκαζκέλνη γηα ηε δηάιεμε. Tα δηαθξηηά κέξε ηεο δνκήο ηεο δηάιεμεο είλαη ε εηζαγσγή 

ηεο, ην θπξίσο ζέκα θαη ν επίινγνο ηεο.(Lahiry et al.,1988,ζει. 77  Cough,1987, ζην 

Palmer,1998, ζει.235). 

 

10.3 ΟΗ ΦΑΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

ε γεληθέο γξακκέο θαη έρνληαο πάληα ππφςε ηηο απαηηήζεηο πξνζαξκνγήο ηεο δηαδηθαζίαο 

αλά πεξίπησζε, νη θάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ έρνπλ σο εμήο (Knight , 2006): 

-Πξνεηνηκαζία :  Oξίδνληαη νη ζηφρνη, ν ρξφλνο θαη ε κνξθή ηεο δηάιεμεο. Ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο δηαδξακαηίδεη ε πξνεηνηκαζία, θαζψο 

αλαδεηνχληαη θαη ειέγρνληαη νη πεγέο ησλ πιεξνθνξηψλ, ηαμηλνκνχληαη θαη ζπγθξνηνχληαη 

ζηελ ηειηθή  κνξθή κε ηελ νπνία ζα παξνπζηαζηνχλ, εμεηάδεηαη θαη ζπλαπνθαζίδεηαη πνηα  

άιια κέζα ζα αμηνπνηεζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή. Ζ δαπάλε ρξφλνπ γηα κηα θαιή πξνεηνηκαζία 

απνπιεξψλεηαη  κε κηα πεηπρεκέλε δηάιεμε. 

-Ζ παξνπζίαζε ηεο: 

 Δηζαγσγή: Δλεκεξψλνληαη νη καζεηέο γηα ην πεξηερφκελν ηεο δηάιεμεο. 

 Κπξίσο ζέκα: Παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη 

 Δπίινγνο: Γίλεηαη αλαζθφπεζε ηεο παξνπζίαζεο θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. 

πλήζσο κεηά ηνλ επίινγν πξαγκαηνπνηνχληαη νη εξσηήζεηο θαη ε ζπδήηεζε. 

-Αμηνιόγεζε: Ζ επηηπρία ή φρη ηεο δηάιεμεο κπνξεί λα ειεγρζεί κε ηνπο εμήο ηξφπνπο 

(Sullivan&McIntosh,1996, ζει. 8): Με εξσηεκαηνιφγην πνπ ζπκπιεξψλνπλ νη καζεηέο κεηά 

ην ηέινο ηεο ή κε ηε βηληενζθφπεζε ηεο απφ έλαλ εμσηεξηθφ παξαηεξεηή  Ζ αμηνιφγεζε ηεο 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ  βειηίσζε ηεο εθαξκνγήο. 

 

10.4  ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΛΔΞΖ 

ε κηα απνηειεζκαηηθή δηάιεμε παξαηεξείηαη  (Sullivan &McIntosh,1996, ζει.2 

Leonardi, 2007, ζει.8.):  

 Ζ αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ. 

 Ζ δηαηχπσζε εξσηήζεσλ θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο, νκηιεηήο – καζεηέο. 

 Πνηθηιία νπηηθναθνπζηηθψλ κέζσλ. 
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 Οη καζεηέο δηαζέηνπλ ζεκεηψζεηο θαη θαηά ζπλέπεηα δε δαπαλνχλ ρξφλν θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο 

 

10.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δηάιεμεο. Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο 

πνπ ηελ πινπνηεί απαηηείηαη λα  είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνο γηα ην ζέκα ηεο δηάιεμεο. 

ηαλ ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαιείηαη έλαο νκηιεηήο 

γηα κηα δηάιεμε (Βraus,1993, ζει. 335), ν εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα επηιέμεη έλαλ νκηιεηή 

ηνπ νπνίνπ ε θαηάξηηζε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηνπ ζέκαηνο πνπ θαιείηαη λα  

παξνπζηάζεη (Tζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.178). 

  

10.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο κεζφδνπ  αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο:  

Πιενλεθηήκαηα  

 Δχθνιε νξγάλσζε.  

 Δλδείθλπηαη γηα κεγάιν θνηλφ.  

 Παξνπζηάδνληαη πνιιέο πιεξνθνξίεο ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη επξχ θνηλφ. 

 Μπνξεί λα απνζαθελίζεη δχζθνιεο έλλνηεο κε ηε βνήζεηα εηδηθψλ (Giolitto, et al.,1997, 

ζει.99). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Έιιεηςε ελεξγνχο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ πξνζδίδεη παζεηηθφ ξφιν ζηνπο καζεηέο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ έιιεηςε ζπγθέληξσζεο 

 Μηθξή απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε κεηάδνζε ηεο γλψζεο, θαζψο ε πξνθνξηθή κεηάδνζε ηεο 

γλψζεο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή (Γεσξγφπνπινο &Σζαιίθε,1998, ζει.81).  

 Δπλνεί θπξίσο ηνπο ραξηζκαηηθνχο καζεηέο (Οkebukola &Ahove,2000, oπ. αλαθ. ζην 

Tζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.178). 

 Τζηεξεί ζεκαληηθά έλαληη ηεο βησκαηηθήο κάζεζεο φζνλ αθνξά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο (Cough,1987, ζην Palmer,1998, ζει.235).  

 Γε ζπλδέεη άκεζα ηε ζεσξία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα νη καζεηέο δελ 

αμηνπνηνχλ ηελ πξνζθεξφκελε γλψζε (Βraus & Monroe,1994 νπ. αλαθ. ζην Tζακπνχθνπ-

θαλαβή, 2004, ζει.178). 

 Πξνζθέξεη κνλνδηάζηαηε πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ, θαζψο απηή γίλεηαη κφλν απφ ηε 

ζθνπηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. 

 Γελ ηαηξηάδεη ζε κηθξνχο καζεηέο (Giolitto, et al.,1997 ζει.99). 

Βέβαηα, είλαη ζηελ επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ λα πεξηνξίζεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο δηάιεμεο, αθήλνληαο «παξάζπξα» γηα εξσηήζεηο θαη ζπδήηεζε (Huxam, 

2005, νπ. αλαθ. ζην Leonardi, 2007, ζει.155). 
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10.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ δηάιεμε είλαη κηα δαζθαινθεληξηθή κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη, φηαλ θξίλεηαη  ρξήζηκε 

γηα ηελ εξκελεία βαζηθψλ ελλνηψλ ζε κεγάιεο νκάδεο καζεηψλ ησλ κεγαιχηεξσλ ηάμεσλ ή 

θαη ηνπο πνιίηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, σο εκβφιηκε κέζνδνο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο  

πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. πλνπηηθά, ε δηάιεμε σο κέζνδνο αληηβαίλεη 

ζηε βησκαηηθή ελεξγεηηθή κάζεζε πνπ πξνσζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε (Cough,1987, 

ζην Palmer,1998, ζει.235). Παξ’ φια απηά θαιά νξγαλσκέλεο δηαιέμεηο ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπδήηεζε, κε νπηηθναθνπζηηθά κέζα ή άιιεο κεζφδνπο κπνξεί λα απνδεηρηνχλ ρξήζηκεο ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ επηκέξνπο ζηφρσλ ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Γηα λα 

θαηαλνεζεί θαιχηεξα θαη λα αμηνινγεζεί ν ξφινο ηεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε 

δηάιεμε δελ πξέπεη λα θξηζεί κεκνλσκέλα σο κηα κέζνδνο απνθνκκέλε απφ ηελ ππφινηπε 

δηαδηθαζία. Ο ξφινο ηεο απνζαθελίδεηαη φηαλ εμεηαζηεί ε ιεηηνπξγία ηεο σο ζπλεθηηθφο 

θξίθνο αλάκεζα ζε άιιεο κεζφδνπο θαη σο κηα κέζνδνο πνπ εμππεξεηεί ζπγθεθξηκέλεο, 

επηκέξνπο απνζηνιέο ζηα πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο. Αμηνινγψληαο ηελ κέζα ζ’ απηά ηα 

πιαίζηα δηαπηζηψλεηαη  φηη  απνηειεί ζπλήζσο  κηα  κηθξή ςεθίδα ηεο φιεο δηαδηθαζίαο πνπ 

φκσο είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλνιηθνχ έξγνπ. 
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10.9 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο «Σν λεξό ζηνλ θόζκν» 

10.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ εθαξκνγή αμηνπνηεί ηε δηάιεμε σο εηζαγσγηθή δηαδηθαζία γηα έλα Πξφγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ έρεη σο ζέκα ηνπ ην λεξφ.  Ίζσο, ην φηη δε δηαρεηξηδφκαζηε 

αεηθνξηθά ην ζηνηρείν απηφ, πνπ ν Αξηζηνηέιεο ζεσξνχζε ην ζεκαληηθφηεξν απφ ηα ηέζζεξα 

ζηνηρεία  ηεο γεο γηα ηε δσή, λα νθείιεηαη ζην φηη δελ ην γλσξίδνπκε ηφζν θαιά, ψζηε λα ην 

εθηηκνχκε φζν ρξεηάδεηαη. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάιεμε έρεη ζηφρν λα ελεκεξψζεη ηνπο καζεηέο, 

παξέρνληαο ηνπο βαζηθέο πιεξνθνξίεο πάλσ ζην ζέκα, ην νπνίν αξγφηεξα ζα απνηειέζεη ην 

αληηθείκελν ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ζ εθαξκνγή ηνλίδεη ηε ζεκαζία θαη 

ηελ παξνπζία ηνπ λεξνχ ζε πνιινχο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνλίδεη ηηο εθαηέξσζελ 

αιιειεπηδξάζεηο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ε εθαξκνγή ηεο θαζίζηαηαη ε βάζε αλάπηπμεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα πξνζεγγίζεη ηηο ζεκαηηθέο 

πνπ παξνπζηάδνληαη, κε βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 

10.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ  

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΈΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ. Δθπαηδεπηηθφ παθέην. Κχξηνο πγγξαθέαο: Βξέηηα - 

Κνπζθνιέθα, Νέιιε. Δθδνηηθφο Οίθνο: ΚΑΛΔΗΓΟΚΟΠΗΟ:1997. 

 ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΕΧΖ ΜΑ Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ λεξνχ: Eθπαηδεπηηθφ πιηθφ ζε  

CD-Rom -3d multimedia. πγγξαθείο Γεκήηξεο Λέθθαο, Σάζνο Κνζκάο, Βάζσ 

Καηζανχλε. Έηνο έθδνζεο: 2003. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΔΤΓΑΠ-Ο ΣΑΓΟΝΟΤΛΖ 

http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/eydapime.pdf 

 ΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΖ UNESCO ΓΗΑ ΣΟ ΝΔΡΟ 

http://www.unesco.org/water 

 

10.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Πξνεηνηκαζία. Ζ δηάιεμε αμηνπνηείηαη σο κηα πξψηε επαθή  κε ην αληηθείκελν ηνπ 

λεξνχ, απφ ηελ νπνία ζα μεθηλήζεη ε θαιιηέξγεηα κηαο ζρέζεο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη ην 

λεξφ. Ζ γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ην λεξφ πεξηιακβάλεη ηελ απφθηεζε βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ παξνπζία ηνπ ζηνλ θφζκν θαη ην ξφιν ηνπ ζηε δσή θαη ζηελ αεηθφξν 
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δηαρείξηζή ηνπ, σο θπζηθνχ πφξνπ.  Πεγή πιεξνθνξηψλ γηα ηε Γηάιεμε νξίδεηαη ην εγρεηξίδην 

«Έλαο θφζκνο γεκάηνο λεξφ» απφ ην εθπαηδεπηηθφ παθέην «Έλα θνπηί γεκάην λεξφ»(1997). Ζ 

Γηάιεμε ζπλνδεχεηαη απφ ηελ παξνπζίαζε ζε Ζ/Τ ηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ CD-

Rom «Σν λεξφ ζηε δσή καο»(2003). Οη πιεξνθνξίεο ηνπ εγρεηξηδίνπ ελαξκνλίδνληαη έηζη 

ψζηε λα ζπλνδεχνπλ θαη λα εκπινπηίδνπλ ηελ παξνπζίαζε, πνπ γίλεηαη κε  ηε ρξήζε  Ζ/Τ θαη 

βηληενπξνβνιέα. Ο ζπγρξνληζκφο θαη ε ζσζηή πξνεηνηκαζία ηνπ πιηθνχ απνηειεί βαζηθφ 

παξάγνληα ηεο επηηπρίαο ηεο δηάιεμεο, γη’ απηφ ην ιφγν ν εθπαηδεπηηθφο αξρηθά δνθηκάδεη ηελ 

εθαξκνγή ρσξίο ηελ παξνπζία παηδηψλ. Ο ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο Γηάιεμεο νξίδεηαη ζηα 20 

ιεπηά, ελψ σο ρξνλνδηάγξακκα ηεο φιεο δξαζηεξηφηεηαο νξίδνληαη νη δχν δηδαθηηθέο ψξεο.  

2. Παξνπζίαζε. Ζ παξνπζίαζε  πεξηέρεη ηξεηο ελφηεηεο: 

-Δηζαγσγή: Οη καζεηέο  ελεκεξψλνληαη πσο ην ζέκα ηεο Γηάιεμεο είλαη ην λεξφ θαη ν 

ηίηινο ηνπ «Σν λεξφ ζηνλ θφζκν». 

-Κπξίσο ζέκα: Πξαγκαηνπνηείηαη εηθνζάιεπηε παξνπζίαζε. Σα ππνζέκαηα ηεο 

παξνπζίαζεο είλαη: 

-Σν λεξφ σο πεγή δσήο. 

-Σν λεξφ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. 

-Σν λεξφ ζηε γεσξγία. 

-Σν λεξφ θαη ε ελέξγεηα. 

-Ζ ξχπαλζε ηνπ λεξνχ. 

Καηά ηελ παξνπζίαζε δηαζθαιίδεηαη ε αιιειεπίδξαζε εθπαηδεπηηθνχ θαη καζεηψλ κε ηε 

δηαηχπσζε εξσηήζεσλ απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ πνπ απαηηνχλ φκσο, ζχληνκεο, πεξηεθηηθέο 

απαληήζεηο απφ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα δσληαλεχεη, αιιά λα κε δηαθφπηεηαη ε ξνή ηεο 

δηάιεμεο.  

-Δπίινγνο: Παξνπζηάδνληαη επηγξακκαηηθά ηα ππνζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 

Γηάιεμε. Οη καζεηέο δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο γηα ηα ζέκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηελ 

απνζαθήληζε ησλ πηπρψλ ηνπο. Αλαθέξνπλ ηα ζεκεία  πνπ ηνπο  έθαλαλ εληχπσζε. Ο ίδηνο ν 

εθπαηδεπηηθφο γίλεηαη ππνθηλεηήο ηεο ζπδήηεζεο, εάλ ρξεηαζηεί, ζέηνληαο εξσηήκαηα. 

3. Αμηνιόγεζε. Ζ επηηπρία ηεο δηάιεμεο ειέγρεηαη κε ηηο αζθήζεηο εκπέδσζεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην CD-Rom  «Σν λεξφ ζηε δσή καο» (2003) νη νπνίεο πεξηέρνπλ εξσηήζεηο 

πνιιαπιψλ επηινγψλ. 

 

10.9.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ηδηαίηεξε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ νξγάλσζε θαη ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηάιεμεο. Ο 

εθπαηδεπηηθφο θξνληίδεη λα είλαη πνιχ θαιά ελεκεξσκέλνο ζην ζέκα ηεο παξνπζίαζεο θη αλ 

θξίλεη πσο δελ κπνξεί λα αληεπεμέιζεη, απνθαζίδεη, ψζηε ε παξνπζίαζε λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απφ αξκφδην εηδηθφ επηζηήκνλα. Ζ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο «δσληάληαο» είλαη ην δεηνχκελν 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο θαζψο θξαηά ακείσην ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. πσο 

πξναλαθέξζεθε ζηελ εθαξκνγή, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ζχληνκεο εξσηναπνθξίζεηο 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο πνπ φκσο δελ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηελ φιε δηαδηθαζία  θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηεο δηάιεμεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη, θαηά πνιχ, ην 

ρξφλν πνπ νξίζηεθε θαζψο νη καθξνζθειείο δηαιέμεηο, φζν ελδηαθέξνλ θη αλ είλαη ην ζέκα 

ηνπο, θνπξάδνπλ θαη γίλνληαη γηα ην ιφγν απηφ αληαξέο γηα ηα παηδηά. Ζ ζπγθεθξηκέλε 

εθαξκνγή, αλ θαη βαζίδεηαη ζε κηα δαζθαινθεληξηθή κέζνδν, κπνξεί λα παίμεη νπζηαζηηθφ 

ξφιν, ζηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζ’ έλα πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

δίλνληαο ηνπο ηηο αξρηθέο βαζηθέο πιεξνθνξίεο. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ 

παξνπζίαζε κηαο κφλν ζεκαηηθήο απφ απηέο πνπ αλαθέξζεθαλ γηα λα αληιεζνχλ πιεξνθνξίεο 

θαη λα ππνζηεξηρζεί κηα δξαζηεξηφηεηα πνπ αθνινπζεί. 
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11 ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΗΓΔΧΝ 

Ζ πξώηε ζθέςε είλαη πάληα ε θαιύηεξε 

W. Blake 
 

Ο Kαηαηγηζκφο Ηδεψλ είλαη κηα κέζνδνο ζπδήηεζεο πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζην 

μεθίλεκα ελφο καζήκαηνο ή γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ απζφξκεησλ ζθέςεσλ θαη ηδεψλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην ζέκα ηεο επφκελεο εθπαηδεπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο (Scoulos et al.,2004, 

ζει.52). Δίλαη κηα δσληαλή δηαδηθαζία πνπ πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ θαη ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο. (Lahiry et al., 1988  ζει.105). H ρξήζε ηεο κεζφδνπ δελ πξνυπνζέηεη 

εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο απφ ηε πιεπξά ησλ καζεηψλ γηα ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη. 

Πξνυπνζέηεη φκσο ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηνπο γηα λα δηαηππσζνχλ νη ππάξρνπζεο απφςεηο 

ηνπο γηα ην ζέκα, φπνηεο θη αλ είλαη απηέο, αλεμαξηήησο ησλ πνηνηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ, 

ψζηε λα εθηεζνχλ ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη λα ζπδεηεζνχλ. Ο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ 

είλαη λα απνζπαζηνχλ νη άκεζεο απαληήζεηο – αληηδξάζεηο ησλ καζεηψλ γηα έλα 

πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, κέζα ζ’ έλα κηθξφ ρξνληθφ πιαίζην (Lahiry et al., 1988  ζει.105). Ζ 

κέζνδνο επηδηψθεη επίζεο ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα ηελ απφζπαζε ησλ γλψζεσλ ηνπο, 

γηα ην αληηθείκελν πνπ πξνζεγγίδεηαη (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει.178). 

Υξεζηκνπνηείηαη φρη κφλν σο πξνεηνηκαζία άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, αιιά θαη  θαηά ηε 

δηάξθεηα δηδαζθαιίαο ελφο ζέκαηνο (Lahiry et. al., 1988 ζει.105). Ζ έκθαζε ζηε ρξήζε ηεο 

κεζφδνπ δφζεθε απφ ηνλ Αlex Osborn (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445),  απφ ην 1962, 

κεηά ηε  δεκνζίεπζε ηνπ κε ηίηιν  «Applied Imagination» (Brahm, 1996, ζει. 30). 

 

11.1 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε  ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, πνπ απνηειεί ην βαζηθφ γλψξηζκα ηεο δηδαζθαιίαο επνηθνδνκεηηθήο 

πξνζέγγηζεο (constructivism) (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445). Οη καζεηέο έρνπλ 

αλαπηπγκέλν ήδε έλα ζχλνιν γλψζεσλ, δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ απνηππψλνληαη ζηηο 

ηδέεο πνπ παξνπζηάδνπλ, νη νπνίεο πνιχ ζπρλά δε ζπκβαδίδνπλ κε ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα. 

Ζ αιιειεπίδξαζε απηψλ ησλ ηδεψλ κε ηηο λέεο πνπ ζα δηδαρηνχλ, ζα θαζνξίζεη ηε λέα ηνπο 

γλψζε θαη θαηά ζπλέπεηα ηηο ηδέεο ηνπο, πνπ κπνξεί λα απνδεηρηνχλ πνιχ δηαθνξεηηθέο ησλ 

αξρηθψλ (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445). Σν ζέκα ηεο πξέπεη λα είλαη μεθάζαξν θαη λα 

αλαθέξεηαη ζε κηα αλάγθε, έλα ζηφρν ή έλα πξφβιεκα (Βaumgartner,  2006, ζει. 4). Χο 

αθφξκεζε ηεο κεζφδνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα θνκκάηη θεηκέλνπ πνπ πεξηγξάθεη κηα 

θαηάζηαζε ή θαξηέιεο κε ιέμεηο. (Scoulos et al., 2004,ζει.52).  Αλαιφγσο κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο δίλεηαη έλα κηθξφ ρξνληθφ πεξηζψξην ζηνπο καζεηέο γηα λα 

ζθεθηνχλ θαη ζηε ζπλέρεηα θαινχληαη λα  παξνπζηάζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο κε αθξίβεηα. 

Γίλνληαη πέληε (5) έσο δέθα (10) ιεπηά, αλάινγα κε ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ 

πεξηιεπηηθή, αιιά ζαθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ζεκείσλ ηνπο (Scoulos et al., 2004, ζει.52 · 

Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει. 99). Αθνινπζεί ε θαηαγξαθή θαη γηα ηελ 
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ηεξάξρεζε ησλ απφςεσλ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί έλαο πίλαθαο ή λα δεκηνπξγεζεί έλαο 

ελλνηνινγηθφο ράξηεο (Lahiry et. al., 1988 ζει.105 · Scoulos et al.,2004, ζει.52). ην ηέινο  

ηεο δηαδηθαζίαο, κέζα απφ ζπδήηεζε, αμηνινγνχληαη νη απφςεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ (Jurin et 

al.,2000, oπ. αλαθ. ζην Πεηξελίηε, 2000, ζει.40). 

 

11.2 Ο ΚΑΣΑΗΓΗΜΟ ΗΓΔΧΝ ΚΑΗ Ο ΔΝΝΟΗΟΛΟΓΗΚΟ  ΥΑΡΣΖ 

ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε ρξήζε ηεο κεζφδνπ ζπλδπάδεηαη κε ηε ρξήζε ελλνηνινγηθψλ 

ραξηψλ (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445· Scoulos et al.,2004, ζει.52). Ο ελλνηνινγηθφο 

ράξηεο είλαη κηα γξαθηθή αλαπαξάζηαζε ζρέζεσλ θαη ησλ ζπλδέζεσλ κεηαμχ ησλ  ελλνηψλ. Ζ 

δηαηχπσζε ηνπ  Novak (1991, νπ. αλαθ. ζην  Φνξηνχλε & Φξαγθάθε, 2003), φηη ε κάζεζε κε 

λφεκα πεξηιακβάλεη ηελ αθνκνίσζε ησλ λέσλ ελλνηψλ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζηηο 

ππάξρνπζεο γλσζηηθέο δνκέο θαζηζηά ζαθή ηε ζχλδεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Καηαηγηζκνχ 

Ηδεψλ κε ηνπο ελλνηνινγηθνχο ράξηεο. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη θαη ε  αλαθνξά ησλ Φνξηνχλε & 

Φξαγθάθε,(2003): 

«πκκεηέρνληαο ζ’ έλα θαηαηγηζκφ ηδεψλ θαη ηνπνζεηψληαο ηηο ηδέεο ηνπο ζην ραξηί ρσξίο 

θξηηηθή ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα ηνπ brainstorming (Osborn, 1948, Dunn, 1981), νη ηδέεο 

γίλνληαη ζαθέζηεξεο θαη ην κπαιφ πην ειεχζεξν γηα λα ζπιιάβεη λέεο ηδέεο. Απηέο νη λέεο 

ηδέεο κπνξεί λα ζπλδεζνχλ κε ηηο ππάξρνπζεο θαη λα πξνθαιέζνπλ λέεο ζπλδέζεηο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ θαη ζε άιιεο ηδέεο». 

Καηά ηελ δηαδηθαζία ηνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ, νη ελλνηνινγηθνί ράξηεο αμηνπνηνχληαη γηα 

ηελ θαηαγξαθή, ηελ αμηνιφγεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ηδεψλ πνπ εθθξάζηεθαλ (Βαζάια & 

Φινγαΐηε 2002,ζει.445). Ζ ρξήζε ηνπο απνδεηθλχεηαη ηδηαίηεξα ιεηηνπξγηθή, θαζψο ε 

εθαξκνγή ηνπο βνεζά ζηελ απνθπγή επηπφιαησλ θξίζεσλ απφ ηνπο καζεηέο (Scoulos et 

al.,2004, ζει.52). Οη ελλνηνινγηθνί ράξηεο δίλνπλ ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα 

εμεξεπλήζνπλ ηηο ζρέζεηο αλάκεζα ζε αληηθείκελα, δηαδηθαζίεο γεγνλφηα θαη ηδέεο. 

Παξάιιεια, ε ρξήζε ηνπο πξνσζεί ηε δεκηνπξγηθφηεηα, ηελ θαηαλφεζε, ηελ πεξηγξαθή θαη 

ηελ γξαπηή έθθξαζε, ελψ εμαζθεί δεμηφηεηεο επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Βraus et al.,1998, 

ζει.273). Ζ αμηνπνίεζε ησλ ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ  ελδπλακψλεη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ 

Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ θαη εληζρχεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο. 

 

11.3 ΟΗ ΚΑΝΟΝΔ ΣΟΤ A. OSBORN 

Ο Οsborn (1962, νπ. αλαθ. ζην Brahm, 1996, ζει. 30) κεηά απφ εθηεηακέλεο έξεπλεο, πνπ 

πινπνίεζε κε ηνπο  ζπλεξγάηεο ηνπ, έζεζε πέληε βαζηθνχο θαλφλεο - πξνηάζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ:  

 Ζ απνθπγή επηθξηηηθψλ ζρνιίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαηχπσζεο ηδεψλ. 

 Ζ ελζάξξπλζε ηνπ απζνξκεηηζκνχ θαη ηεο ειεχζεξεο έθθξαζεο. 

 Ζ ελζάξξπλζε έθθξαζεο πνιιψλ απφςεσλ θαη ηδεψλ, θαζψο ε θαηαγξαθή πεξηζζφηεξσλ 
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ηδεψλ εληζρχεη ηελ πηζαλφηεηα λα είλαη πεξηζζφηεξεο θη απηέο πνπ ζα επηιεγνχλ σο 

αμηφινγεο γηα ηελ  επεμεξγαζίαο ηνπο.  

 Ζ ελζάξξπλζε ηνπ ζπλδπαζκνχ ηδεψλ. Γχν ή πεξηζζφηεξεο ηδέεο πνπ δηαηππψζεθαλ ήδε,  

κπνξνχλ λα ελππάξρνπλ ζε κηα λέα ηδέα. 

 Ζ ελζάξξπλζε ηεο δηαηχπσζεο λέσλ ηδεψλ πνπ εκπλένληαη ή απνηεινχλ ζπλέρεηα άιισλ 

ηδεψλ πνπ ήδε δηαηππψζεθαλ. 

 

11.4 ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ MΔΘΟΓΟΤ 

Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, νη Lahiry et. al.,(1988,ζει.105), Βraus et 

al.,(1998,ζει.319) Βαζάια θαη Φινγαΐηε (2002,ζει.445), Scoulos et al., (2004, ζει.52). 

ζπγθιίλνπλ  ζε φ,ηη αθνξά ζηε δηαδηθαζία  πινπνίεζεο ηεο κε κηθξέο δηαθνξνπνηήζεηο. Οη 

θάζεηο ηεο κεζφδνπ θαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο:  

 Δλεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο δίλεη νδεγίεο γηα ηε δηαδηθαζία πνπ ζα 

αθνινπζεζεί, ην ζηφρν ηεο, ηε δηάξθεηα ηεο θαη ην ξφιν ην δηθφ ηνπ θαη ησλ καζεηψλ 

(Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445).  Δάλ θξηζεί ζθφπηκν, νη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 

νκάδεο 4-5 αηφκσλ. (Βraus et al.,1998, ζει. 319) 

 Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. Έλα ζέκα παξνπζηάδεηαη κέζα απφ δηαθνξεηηθέο ζθνπηέο, κε 

έληππν πιηθφ, άξζξα, θσηνγξαθίεο, δηαθάλεηεο (Lahiry et. al., 1988, ζει.105) θαη νη 

καζεηέο εθθξάδνπλ ηδέεο πνπ ζεκεηψλνληαη ζηνλ πίλαθα (Βαζάια & Φινγαΐηε 

2002,ζει.445). Αλ ην ζέκα είλαη θάπνην πξφβιεκα, ηφηε αλαδεηνχληαη νη ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο ηνπ (Βraus et al.,1998, ζει. 319). ιεο νη ηδέεο εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαη 

θαηαγξάθνληαη, ρσξίο λα ζρνιηάδνληαη επηθξηηηθά, κέζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Γίλεηαη ρξνληθφ πεξηζψξην απφ πέληε (5) έσο δέθα (10) ιεπηά, αλάινγα κε ηελ 

πνιππινθφηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ηε ζχληνκε θαη αθξηβή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ζεκείσλ 

ηνπ (Scoulos et al.,2004, ζει.52 Παξαζθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003,ζει. 99). ε κηα 

παξαιιαγή απηήο ηεο θάζεο, είλαη επίζεο δπλαηφλ, νη νκάδεο λα εξγάδνληαη απηφλνκα: λα 

ηνπο παξέρνληαη ηα πιηθά – ραξηί ηνπ κέηξνπ θαη καξθαδφξνη – θη έλαο καζεηήο  ζε θάζε 

νκάδα λα θαηαγξάθεη ηηο ηδέεο πνπ δηαηππψλνληαη θαη ζηε ζπλέρεηα λα αλαθνηλψλνληαη 

απφ εθπξφζσπν ηεο νκάδαο ζηνπο ππφινηπνπο (Βraus et al.,1998, ζει. 319). 

 Αμηνιόγεζε ησλ ηδεώλ. Πξαγκαηνπνηείηαη αμηνιφγεζε θαη νκαδνπνίεζε ησλ ηδεψλ 

ζχκθσλα κε θξηηήξηα ηα νπνία έρνπλ ζπκθσλεζεί απ’ φινπο (Βαζάια & Φινγαΐηε 

2002,ζει.445). Δπηιέγνληαη κ’ απηή ηε δηαδηθαζία νη ηδέεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα θαη 

θαηεγνξηνπνηνχληαη κε ηε ρξήζε ρξσκαηηζηψλ καξθαδφξσλ (Βraus et al.,1998, ζει. 319). 

’ απηή ηε θάζε νη ηδέεο θαη νη ζρέζεηο ηνπο κπνξνχλ λα απνηππσζνχλ κε  ηελ θαηαζθεπή 

ελφο ελλνηνινγηθνχ ράξηε (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445· Scoulos et al., 

2004,ζει.52). 

 Παξνπζίαζε. Ο εθπαηδεπηηθφο ή έλαο καζεηήο απφ θάζε νκάδα – εάλ εξγάζηεθαλ ζε 

επηκέξνπο νκάδεο –  παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, κηα ή πεξηζζφηεξεο 
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ηδέεο, φπσο  πξνέθπςαλ απφ ηε δηαδηθαζία ηεο πξνεγνχκελεο θάζεο. (Βraus et al.,1998, 

ζει. 319). (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445) 

 

11.5 ΣΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ είλαη φηη βνεζά ζηελ ελζσκάησζε θαη ηε 

ιεηηνπξγία άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ή θαη κεζφδσλ ζηα πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε κέζνδνο ρξεζηκεχεη γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπ γλσζηηθνχ 

ππφβαζξνπ ησλ καζεηψλ ζ’ έλα ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν, ψζηε ν εθπαηδεπηηθφο λα 

ζρεδηάζεη θαηάιιεια ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία  πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηελ παξαπέξα 

πξνζέγγηζε ηνπ ή γηα λα θηλήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, φηαλ κηα άιιε δηαδηθαζία 

«ρσιαίλεη» (Lahiry et. al., 1988 ζει.105). ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο φκσο πξνζηίζεληαη θαη 

απηά πνπ πξνζθέξεη θαη θαιιηεξγεί ζηνπο καζεηέο σο απηφλνκε δηαδηθαζία (Lahiry et. al., 

1988 ζει.105): 

 Σελ ηθαλφηεηα γξήγνξεο  αληίδξαζεο  γηα ηελ παξνπζίαζε απφςεσλ. 

 Σν μεπέξαζκα ηεο δηζηαθηηθφηεηαο έηζη ψζηε λα παξνπζηάδνληαη νη απφςεηο ησλ καζεηψλ 

– αθφκε θη αλ δελ είλαη απφιπηα αθξηβείο. 

 Να είλαη πξνζεθηηθνί, φηαλ θάλνπλ εθηηκήζεηο κέζα ζηα πιαίζηα  πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

 Να είλαη ειεχζεξνη θη απζφξκεηνη θαηά ηε δηαδηθαζία. 

 

11.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ Καηαηγηζκνχ Ηδεψλ έρνπλ σο εμήο: 

Πιενλεθηήκαηα 

 Πξνσζεί ηελ έθθξαζε πιεζψξαο ηδεψλ, σο κηα ειεχζεξε θαη ρσξίο επηθξίζεηο, αλνηρηή 

δηαδηθαζία (Brahm & Kleiner,1996  ζει. 30 Βαζάια & Φινγαΐηε 2002, ζει.449).   

 Χο κέζνδνο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ πξνγξακκάησλ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαζψο δηεξεπλά ηηο γλψζεηο θαη ηηο ειιείςεηο ηνπο 

(Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004,ζει.178). 

 Ζ κέζνδνο εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο λα δηαηππψλνπλ ζχληνκα ηηο απφςεηο ηνπο κε 

ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.449). 

 Γίλεη ηε δπλαηφηεηα  ζηνπο καζεηέο λα παξνπζηάδνπλ ηηο ηδέεο ηνπο, αθφκε θη φηαλ δελ 

θαηαθέξλνπλ λα ηηο ζπλδπάζνπλ άκεζα κε ην ζέκα. 

 Δλζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή θαη ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαζψο απφ κηα ηδέα ελφο καζεηή 

δεκηνπξγνχληαη  άιιεο (Παξαθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003, ζει. 99) 

 Καιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθή ζθέςε θαη πξνσζεί ηελ έθθξαζε λέσλ ηδεψλ 

(Παξαθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003,ζει. 99). 

 Γελ απαηηεί πνιχ ρξφλν θαη ε εθαξκνγή ηεο είλαη ζρεηηθά εχθνιε (Brahm & Kleiner,1996  

ζει. 30).   
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Μεηνλεθηήκαηα   

 Oη ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη, είλαη κεξηθέο θνξέο επηπφιαηεο, εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

έιιεηςεο ρξφλνπ  (Scoulos et al., 2004,ζει.52). 

  Χο κέζνδνο, δελ ελδείθλπηαη γηα κεγάιν αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ (Brahm & 

Kleiner,1996, ζει. 30). 

 Οη καζεηέο δελ είλαη βέβαην φηη πάληνηε θαηαθέξλνπλ λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα κε 

απνηέιεζκα λα αθπξψλεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 

2004,ζει.178). 

 Ζ πηζαλφηεηα λα θαηαιήμεη ε δηαδηθαζία ζε επίδεημε θαληαζίαο (Βαζάια & Φινγαΐηε 

2002,ζει.449). 

 

11.7 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ εμήγεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηελ επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο θαη  επηβάιιεηαη λα είλαη δηαξθψο ζε εηνηκφηεηα, ψζηε λα επέκβεη εάλ ζε θάπνην 

ζεκείν ηεο ε δηαδηθαζία δελ εμειίζζεηαη νκαιά (Παξαθεπφπνπινο θ. ζπλ., 2003,ζει. 99). Ο 

εθπαηδεπηηθφο πξνεηνηκάδεη ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ειηθηαθά ζην 

επίπεδν ησλ καζεηψλ, λα είλαη ελδηαθέξνλ θαη λα θηλεηνπνηεί ηε ζθέςε ηνπο. Καηά ηε 

δηάξθεηα  ηεο ζπδήηεζεο ν εθπαηδεπηηθφο  έρεη νξγαλσηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ ξφιν θξνληίδεη 

λα δίλεη επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε φινπο ηνπο καζεηέο, λα ηνπο ελζαξξχλεη θαη λα κελ 

παξεκβαίλεη κε επηθξηηηθά ζρφιηα ή δίλνληαο άκεζα ή έκκεζα θαηεπζχλζεηο γηα ηε δηαηχπσζε 

ηδεψλ (Lahiry et. al., 1988, ζει. 105 · Βαζάια & Φινγαΐηε 2002, ζει.449). 

 

11.8 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ κέζνδνο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε 

επθνιία (Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445). Αμηνπνηεί ηε ζπδήηεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα λα απνηππσζνχλ νη αξρηθέο ηδέεο θαη ζθέςεηο ησλ καζεηψλ 

ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν πνπ εμεηάδεηαη. (Lahiry et. al., 1988 ζει.105).Δλδείθλπηαη πξηλ ηελ 

έλαξμε ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, αιιά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

(Lahiry et. al., 1988,ζει.105 Βαζάια & Φινγαΐηε 2002,ζει.445). Δλδείθλπηαη ε εθαξκνγή ηεο 

γηα ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ηελ απνζαθήληζε αμηψλ (Βαζάια & Φινγαΐηε 

2002,ζει.445) Ζ κέζνδνο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε, φηαλ ππάξρνπλ ρξνληθά πεξηζψξηα γηα 

θξηηηθή θη επηζηεκνληθή αηηηνιφγεζε (Lahiry et. al., 1988 ζει.105). Ζ αμία  ηεο  γηα ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη κεγάιε, επεηδή ζπκβάιιεη ζ’ απηή φρη κφλνλ σο  απηφλνκε 

κέζνδνο, αιιά θαη σο κέζνδνο κε ξφιν «θαηαιχηε» θαη «ππεξέηε» γηα ηελ επηηπρή έθβαζε 

άιισλ κεζφδσλ. 

 

11.9 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

Ξέλε 
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11.10 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Ζ παξνπζία ηνπ λεξνύ γύξσ  καο» 

11.10.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Σν λεξφ σο ζέκα – ζην άθνπζκα ηνπ θαη κφλν –  πξνθαιεί ζηνπο καζεηέο έλα πιήζνο απφ 

ζθέςεηο θαη παξαζηάζεηο, θαζψο απνηειεί έλα νηθείν ζηνηρείν ηνπ πεξηβάιινληνο θαη  ηεο 

δσήο ηνπο. Ζ παξνπζία ηνπ θαηαθιχδεη ηνλ πιαλήηε θη είλαη ππαξθηή ζε θάζε κνξθή δσήο. 

ηελ θαζεκεξηλή δσή ζπκβαίλεη ην ίδην: ην λεξφ είλαη παξφλ ζην καγείξεκα, ζην πιχζηκν, ζην 

θαζάξηζκα, ζην πφηηζκα θ.ιπ. Ο θαηαηγηζκφο ηδεψλ είλαη κηα κέζνδνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα 

ηελ άκεζε, απζφξκεηε εθδήισζε ηδεψλ πνπ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ 
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νηθνδφκεζε πεξαηηέξσ γλψζεσλ. ηφρνο ηεο ε απζφξκεηε θαηάζεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην λεξφ, ην ξφιν ηνπ, ηνλ θχθιν ηνπ ζηε θχζε θ.ιπ.  

 

11.10.2  ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα                                                        

 ΔΝΑ ΚΟΤΣΗ ΓΔΜΑΣΟ ΝΔΡΟ. Καιεηδνζθφπην. 1997 

 ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ. MIO- ECSDE, 2003. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΔΤΓΑΠ-Ο ΣΑΓΟΝΟΤΛΖ 

http://www.eydap.gr/media/stagonoulis/eydapime.pdf  

 

11.10.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Δλεκέξσζε γηα ηε δηαδηθαζία. Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο καζεηέο πσο ην ζέκα 

πνπ ζα πξνζεγγίζνπλ είλαη «ην λεξφ γχξσ καο»  θαη ηνπο εμεγεί  ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο: αξρηθά ζα ηνπο κνηξαζηνχλ θσηνγξαθίεο κε εηθφλεο ηνπ λεξνχ απφ ηε θχζε 

θαη ηε ρξήζε ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή πνπ ζα ηηο κειεηήζνπλ γηα 10 πεξίπνπ ιεπηά. ηε  

ζπλέρεηα ν εθπαηδεπηηθφο εμεγεί φηη ζα  αλαγξάςεη ηε ιέμε  «λεξφ»  ζηνλ πίλαθα θαη ζα ηνπο 

δεηεζεί λα αλαθέξνπλ πνχ ζπλαληάκε ην λεξφ ζηε θχζε θαη ζηε δσή καο. Ο εθπαηδεπηηθφο 

εμεγεί ζηνπο καζεηέο πσο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ηελ παξνπζία ηνπ λεξνχ  

ζην πεξηβάιινλ κε ζπληνκία, ρσξίο λα δηζηάζνπλ αθφκε θη αλ δελ είλαη ζίγνπξνη γη’ απηέο. Χο 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο νξίδνληαη επίζεο πεξίπνπ ηα 10 ιεπηά. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη 

ζε νκάδεο ηεζζάξσλ έσο πέληε αηφκσλ. 

2. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. Μνηξάδεηαη ην έληππν πιηθφ ζηνπο καζεηέο, ην κειεηνχλ   

θαη ζηε ζπλέρεηα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο γηα ην πνχ ζεσξνχλ φηη κπνξνχλ λα 

ζπλαληήζνπλ ην λεξφ. Ο εθπαηδεπηηθφο θαηαγξάθεη ηηο απφςεηο ηνπο ζηνλ πίλαθα γχξσ απφ ηε 

ιέμε λεξφ, πνπ βξίζθεηαη γξακκέλε ζην κέζνλ ηνπ πίλαθα κε κεγάια γξάκκαηα. Οη καζεηέο 

ζα αλαθέξνπλ φηη ην ζπλαληνχλ ζηα πνηάκηα, ζηηο ιίκλεο, ζηνλ νπξαλφ, ζηε ζάιαζζα,  ζηνλ 

θήπν, ζηελ θνπδίλα, ζην κπάλην, ζε ζσιήλεο θιπ. Οη ιέμεηο απνηππψλνληαη ζηνλ πίλαθα 

ζρεκαηίδνληαο έλαλ ελλνηνινγηθφ ράξηε. Ο εθπαηδεπηηθφο δελ θξηηηθάξεη ηηο απφςεηο ηνπο, 

απνθεχγεη λα ζρνιηάζεη αθφκα θαη απηέο πνπ ζεσξνχληαη ιαλζαζκέλεο  θαη κε ηε ζηάζε ηνπ 

ελζαξξχλεη θαη πξνηξέπεη ηνπο καζεηέο λα ζπκκεηάζρνπλ θαη λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα. Ο 

ξφινο ηνπ πεξηνξίδεηαη ζην λα ππνθηλεί ηε ζπδήηεζε θαη λα ππεξεηεί ηε δηαδηθαζία 

θαηαγξάθνληαο ηηο απφςεηο ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πνιιέο θνξέο «πηάλνληαη» απφ ηηο ηδέεο 

άιισλ, νηθνδνκνχλ πάλσ ζ’  απηέο  θη  έηζη θιηκαθψλεηαη ε δηαδηθαζία πάλσ ζε κηα 

επνηθνδνκεηηθή  βάζε πνπ εληζρχεη ηελ παξαγσγή ηδεψλ. 

3. Αμηνιόγεζε ησλ ηδεώλ. Απφ ηηο ηδέεο πνπ θαηαγξάθεθαλ αλαδεηνχληαη απηέο νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ, ψζηε λα θαηαδείμνπλ ηηο δηαδξνκέο ηνπ λεξνχ. πλδένληαη ηα 

πνηάκηα, νη ιίκλεο, ε ζάιαζζα, ηα ζχλλεθα, ε βξνρή, γηα λα δηαηππσζεί ν θχθινο ηνπ 
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λεξνχ θαη επηζεκαίλνπλ πσο ζε θάπνηα ζεκεία ην λεξφ, γηα λα ζρεκαηίζεη ηνλ θχθιν ηνπ 

κπνξεί λα πεξάζεη απφ δεμακελέο, ζσιήλεο, βξχζεο, ψζηε λα αλαδπζεί θαη ν ξφινο ηεο 

δηαρείξηζήο ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν. 

4. Παξνπζίαζε. Έλαο καζεηήο απφ θάζε νκάδα – ή θαη πεξηζζφηεξνη αλ ππάξρεη 

δηαζέζηκνο ρξφλνο – παξνπζηάδεη ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ ηα ζεκεία φπνπ ζπλαληάκε ην 

λεξφ γχξσ καο. Ζ θάζε νκάδα κπνξεί λα ζπλζέζεη ηα ζηνηρεία θαη λα παξνπζηάζεη ηνλ θχθιν 

ηνπ λεξνχ, πξνζζέηνληαο θαη ηηο επηπιένλ δηαδξνκέο πνπ ρξεηάζηεθε λα θάλεη ην λεξφ πέξα 

απ’ απηέο ηεο θπζηθήο δηαδηθαζίαο. Άιινη καζεηέο αλαθέξνπλ πσο ην λεξφ ρξεηάζηεθε λα 

πεξάζεη απφ έλα δίθηπν χδξεπζεο, άιινη απφ έλα δίθηπν απνρέηεπζεο, άιινη κέζα απφ κία 

βηνκεραλία. 

 

11.10.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ αξρή ελφο Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ έρεη ζέκα  ην λεξφ θαη ππνζέκαηα ηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ 

ζηε θχζε, ηηο παξεκβάζεηο ηνπ αλζξψπνπ ζηνλ θχθιν ηνπ λεξνχ, ηελ παξνπζία ηνπ λεξνχ 

γχξσ καο θιπ. Ζ εθαξκνγή ηεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λα δηαπηζηψζεη ηηο 

αξρηθέο γλψζεηο ησλ καζεηψλ πάλσ ζην ζέκα ηνπ λεξνχ θαη λα ηηο ιάβεη ππφςε γηα ηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζ’ αθνινπζήζνπλ. Χο απηφλνκε εθαξκνγή 

έρνληαο ηα ραξαθηεξηζηηθά κηαο ειεχζεξεο ζπδήηεζεο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα 

εθθξάζνπλ ηηο ηδέεο ηνπο ρσξίο ην θφβν επηθξίζεσλ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ηεο είλαη απιή, 

εχθνιε, ρσξίο κεγάιεο ρξνληθέο απαηηήζεηο θαη πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ καζεηψλ. 

Ίζσο ην κεγαιχηεξν φθεινο απφ ηελ εθαξκνγή είλαη ην φηη παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο 

καζεηέο  λα ρηίζνπλ ηηο δηθέο ηνπο ηδέεο πάλσ ζηηο ηδέεο πνπ παξαζέηνπλ νη ζπκκαζεηέο ηνπο 

ζπκβάιινληαο ζε κηα δεκηνπξγηθή ζχλζεζε ηεο γλψζεο. 
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12 ΣΑ ΜΟΤΡΜΟΤΡΖΣΑ 

Σα Μνπξκνπξεηά είλαη κηα πεξηιεπηηθή, αιιά πεξηεθηηθή ζπδήηεζε πνπ γίλεηαη αλάκεζα 

ζε έλα κηθξφ αξηζκφ ζπκκεηερφλησλ, ρσξίο πξνεηνηκαζία θαη ηππηθέο δηαδηθαζίεο (Olmstead, 

1974, ζει. 6). Ζ ζπδήηεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε επίπεδν κηθξψλ νκάδσλ, ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε δπλαηφηεηα ηεο ζπκκεηνρήο φισλ θη νινθιεξψλεηαη κε ζπδήηεζε ζην 

επίπεδν ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκκεηερφλησλ (Bergquist & Phillips,1975, ζει. 4). Οη Lahiry et. 

al., (1988,ζει.105) πεξηγξάθνπλ ηα Μνπξκνπξεηά, σο κηα νκαδηθή εξγαζία πνπ αμηνπνηεί ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα λα επεξεάζεη ζεηηθά ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία.  

Ζ κέζνδνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αξρηθή πξνζέγγηζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο 

θαη ην μεθαζάξηζκα ησλ βαζηθψλ ηνπ ζεκείσλ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1993, νπ. αλαθ. ζην 

Πεηξελίηε, 2003, ζει.38· Σζακπνχθνπ –θαλαβή 2004,ζει. 177). Γη’ απηφ ην ιφγν 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηελ έλαξμε πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηελ 

πξψηε επαθή ησλ καζεηψλ κ’ απηά, θαζψο απνηππψλεη ηηο ήδε ππάξρνπζεο γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ ιίγν πξηλ ηελ εθαξκνγή ησλ πξνγξακκάησλ. ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη νη καζεηέο λα 

απνθηήζνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα εμεηάδνπλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε θξηηηθή ζθέςε, 

απφ θνηλνχ, ην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ (Σζακπνχθνπ –θαλαβή 2004, ζει. 177). Ζ κέζνδνο δελ 

ελδείθλπηαη, φηαλ απαηηείηαη ζπδήηεζε ζε βάζνο (Jurin et al.,2000, νπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ 

–θαλαβή 2004, ζει. 177), αιιά ρξεζηκνπνηείηαη επηδηψθνληαο λα «εθκαηεχζεη» ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ θαζέλα. Γη’ απηφ ην ιφγν ζπλδπάδεηαη κε άιιεο κεζφδνπο πνπ επηδηψθνπλ ηελ 

νκαδηθή εξγαζία (Olmstead, 1974, ζει. 6). Σν μεθίλεκα ηεο  κεζφδνπ ζπλδέζεθε κε  ηνλ J. D. 

Phillips (1948), ν νπνίνο ρψξηδε ηα κεγάια αθξναηήξηα ζε νκάδεο ησλ έμη, κε δνζέληα ρξφλν 

έμη ιεπηά πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζέκα (Brahm et al.1996, ζει.32). 

 

12.1 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΚΑΗ Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Σα «κνπξκνπξεηά», σο ιεθηηθφο φξνο, παξαπέκπνπλ ζην επίπεδν ηεο κνξθήο ησλ 

ηδησηηθψλ ζπδεηήζεσλ πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ έιιεηςε ηππηθφηεηαο, ε νπνία επλνεί ηελ 

ειεχζεξε έθθξαζε (Brahm et al.1996, ζει.32). Απηφ ην γλψξηζκα ηνπο απνηειεί ηνλ άμνλα 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ: ηα Μνπξκνπξεηά γεθπξψλνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηηο ηδησηηθέο 

θαη ζηηο δεκφζηεο, ηππηθέο ζπδεηήζεηο νη νπνίεο, αληίζεηα κε ηηο πξψηεο, δελ επλννχλ ηελ 

πιεζψξα  ζπκκεηνρήο θαη ειεχζεξεο έθθξαζεο (Brahm et al.1996). 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπο, αξρηθά, ην ζέκα κπνξεί λα παξνπζηαζηεί κε ηελ πξνβνιή κηαο 

ηαηλίαο, δηαθαλεηψλ, ελφο θπιιαδίνπ ή ελφο θαθέινπ (Lahiry et. al., 1988,ζει.105). Σν ζέκα 

κπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα αθνξά ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο 

ή ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε (Lahiry et. al.,1988, ζει.105). Σν 

πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη δελ έρεη ζηφρν λα επηθαιχςεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ππάξρνπλ γχξσ απφ ην ζέκα, αιιά λα απνηειέζεη έλα θίλεηξν πξνζέγγηζήο ηνπ (Σζακπνχθνπ 

–θαλαβή 2004,ζει. 177). Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε  κηθξέο νκάδεο ζπδεηνχλ ην 
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πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα – δήηεκα, ην νπνίν παξνπζηάζηεθε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ 

ζπλέρεηα νη εθπξφζσπνη ηεο θάζε νκάδαο παξνπζηάδνπλ ζην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ ηα 

θχξηα ζεκεία ηνπ  (Lahiry et. Al., 1988, ζει. 105· Πεηξελίηε, 2000, ζει. 38· Gayford, 

2003,ζει. 136). Ο ρξφλνο πνπ δηαηίζεηαη γηα ηε ζπδήηεζε είλαη ιίγνο (Πεηξελίηε,2000, ζει. 

38), αιιά δελ είλαη απαξαίηεηα απζηεξά πεξηνξηζηηθφο (Brahm et al.1996,ζει.32).  

Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ζεκαληηθφηεξσλ απφςεσλ ζε 

ζρέζε κε ην πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα (Σζακπνχθνπ –θαλαβή 2004,ζει. 177). Καηά ηε 

δηάξθεηα θαη ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα  ζεκεηψλεη ζηνλ πίλαθα ηα 

θχξηα ζεκεία πνπ επηζεκαίλνληαη (Lahiry et. al., 1988,ζει.105). 

 

12.2 ΚΑΘΟΡΗΣΗΚΟΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ 

χκθσλα κε ηνπο Brahm et al., (1996, ζει.32) αλαθέξνληαη θη αλαιχνληαη έμη 

θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ: 

1. Ζ επηινγή ηνπ πξνβιήκαηνο.  

2. Ζ  ζαθήο αλάζεζε ξφισλ θη εξγαζηψλ (νη νδεγίεο). 

3. Σν κέγεζνο ησλ νκάδσλ.  

4. Σν «δέζηκν» ησλ νκάδσλ.  

5. Σα ρξνληθφ φξην γηα ζπδήηεζε.  

6. Σν κε ηππηθφ θιίκα. 

Σν πξφβιεκα πνπ πξφθεηηαη λα ζπδεηεζεί πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν γηα ηελ εκπεηξία θαη 

ηα ελδηαθέξνληα ηεο νκάδαο, ζρεηηθφ κε ην πξφγξακκα θαη «ηθαλφ» λα θηλεηνπνηήζεη ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα  εθθξάζνπλ πνιιέο, δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο θη απφςεηο. Δπίζεο, ε 

αλάζεζε πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην ζπγθεθξηκέλε θαη θαηαλνεηή απφ ην ζχλνιν ησλ 

ζπκκεηερφλησλ. Σν ηειηθφ ζπκπέξαζκα πξέπεη λα αληηπξνζσπεχεη, αιιά θαη λα απνξξέεη απφ 

ην ζχλνιν ησλ  δηαθφξσλ απφςεσλ πνπ δηαηππψζεθαλ (Brahm et al. 1996). 

 

12.3 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Οη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ αθνινπζνχλ ηε δνκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο θαη 

ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαζνξηζηηθνχο ηεο παξάγνληεο. Αξρηθά εμεγείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

κεζφδνπ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, ζηε ζπλέρεηα νη θάζεηο ηεο έρνπλ σο εμήο (Bergquist & Phil-

lips,1975 · Lahiry et. al.,1988,ζει.105· Brahm et al. 1996, ζει.32· Πεηξελίηε, 3000 ζει. 38· 

Σζακπνχθνπ - θαλαβή 2004, ζει. 177):  

1. Παξνπζηάδεηαη ην ζέκα ζηνπο καζεηέο ή ηνπο δίλεηαη ην ελεκεξσηηθφ πιηθφ κέζα απφ ην 

νπνίν επηιέγεηαη ην ζέκα. Σν πιηθφ πνπ αμηνπνηείηαη γηα ηελ αθφξκεζε ηεο δηαδηθαζίαο – 

θαη δηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο – είλαη ζπλήζσο θείκελα, εηθφλεο ή θαξηέιεο κε ιέμεηο 

(Lahiry et. al.,1988). 
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2. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη ζπδεηνχλ ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη (Σζακπνχθνπ 

–θαλαβή 2004, ζει. 177). Γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί 

λα απεπζχλεη θαηάιιεια δηαηππσκέλεο εξσηήζεηο (Bergquist & Phillips,1975·Πεηξελίηε, 

2000, ζει.38). Οη νκάδεο ησλ καζεηψλ ζπδεηνχλ ην ζέκα γηα δχν έσο ηξία ιεπηά (Lahiry 

et. al.,1988,ζει.105). 

3. Ο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ηεο νκάδαο ζηνπο ππφινηπνπο (Ber-

gquist & Phillips,1975, ζει.6). Οη απφςεηο – ηνπιάρηζηνλ ηα θχξηα ζεκεία – θάζε νκάδαο 

θαηαγξάθνληαη απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ.       

4. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε κε ην ζχλνιν ησλ ζπκκεηερφλησλ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

ζεκαληηθφηεξεο απφςεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα (Bergquist & Phillips,1975,ζει. 4 · 

Σζακπνχθνπ – θαλαβή, 2004 ζει. 177). 

 

12.4 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο (Lahiry et. al.,1988, ζει.105, 

Πεηξελίηε, 2000, ζει. 38):   

 Να εμεηάδνπλ θξηηηθά πιεξνθνξίεο ζε  κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Να κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο κε ηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο. 

 Να εμαζθνχληαη ζε εγεηηθνχο ξφινπο παξνπζηάδνληαο κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ηηο 

ζέζεηο ηνπο. 

Δπίζεο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο (Lahiry et. al., 1988,ζει.105, 

Πεηξελίηε, 2000, ζει. 38) : 

 Παξαηήξεζεο θαη αλάιπζεο δεδνκέλσλ.  

 Απνζαθήληζεο ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ ηνπο θαη αμηνιφγεζε ησλ αμηψλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ησλ  άιισλ κειψλ ηεο νκάδαο κέζα απφ ηε ζπδήηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Αλάιεςεο αξρεγηθψλ ξφισλ. 

 

12.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ  πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ ζπλίζηαηαη 

(Πεηξελίηε, 2000, ζει 38 ·Σζακπνχθνπ -θαλαβή 2004,ζει. 177): 

 ηελ ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ γηα ηε δηαδηθαζία.  

 ηελ παξνρή ηνπ αξρηθνχ πιηθνχ γηα ην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο.  

 ηελ δεκηνπξγία θαη ππνβνιή πξνθαηαξθηηθψλ εξσηήζεσλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε 

ηεο δηαδηθαζίαο  

 ηελ δηαθξηηηθή επέκβαζε, φηαλ απαηηείηαη ε επηθέληξσζε ζηνπο αξρηθνχο ζηφρνπο 

πνπ ηέζεθαλ. 

 

12.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 
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Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο εμήο (Πεηξελίηε, 2000, 

ζει.38 · Σζακπνχθνπ –θαλαβή 2004, ζει. 177): 

Πιενλεθηήκαηα   

 Οη καζεηέο απνζαθελίδνπλ ηηο  πξνζσπηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο ηνπο, φζν θαη ησλ άιισλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

 Ζ θαιιηέξγεηα ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο. 

 Ζ απφθηεζε λέσλ πιεξνθνξηψλ. 

 Ζ πξνψζεζε ηεο ζπδήηεζεο.  

 Ζ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο.  

 Ζ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξαηήξεζε θη αλάιπζε ελφο δεηήκαηνο.  

 Δπηηξέπεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή πνιιψλ αηφκσλ (Brahm et al.1996, ζει.33). 

 Οη κηθξέο νκάδεο πνπ εθαξκφδνληαη ζηε κέζνδν δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζε 

φινπο ηνπ καζεηέο θη ηδηαίηεξα ζ’ απηνχο πνπ δπζθνιεχνληαη λα εθθξαζηνχλ ζε επξχ 

θνηλφ (Brahm et al.1996,ζει.33). 

Μεηνλεθηήκαηα  

 Δμάξηεζε απφ ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. 

 Αθαηάιιειε γηα κεγάιεο νκάδεο. 

 Ζ πνηφηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ κηαο φρη θαη ηφζν «νξγαλσκέλεο»  ζπδήηεζεο ίζσο δελ 

είλαη ηέηνηα πνπ ζα ήηαλ ζε κηα θαζνδεγνχκελε ζπδήηεζε (Brahm et al.1996).  

 Σα απνηειέζκαηα εμαξηψληαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηθαλφηεηα πξνθνξηθήο έθθξαζεο 

ησλ κειψλ (Brahm et al.1996, ζει.33). 

 Ζ δπζθνιία ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ηδεψλ ιφγσ ησλ πνιιψλ νκάδσλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ (Brahm et al.1996, ζει.33). 

 Γελ δηαπηζηψλεηαη κεγάιε επίδξαζε ζηε δηακφξθσζε ζηάζεσλ (Οlmstead,1974, ζει.6).  

 

12.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

πσο ζεκεηψζεθε ε κέζνδνο είλαη ηδαληθή γηα ην αξρηθφ ζηάδην πινπνίεζεο ελφο 

πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Ζ εθαξκνγή ηεο κπνξεί λα έρεη ην ξφιν  ηεο 

εηζαγσγήο ζε δεηήκαηα ή πξνβιήκαηα θαη λα πξνεηνηκάζεη ην πεδίν γηα κηα άιιε 

δξαζηεξηφηεηα (Οlmstead,1974, ζει.6). Ζ κέζνδνο είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο πξνυπάξρνπζαο γλψζεο ησλ καζεηψλ, γηα ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη (La-

hiry et. al., 1988,ζει.105) θαη ιεηηνπξγεί σο δηαγλσζηηθή αμηνιφγεζε, βνεζψληαο ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα πξνζδηνξίζεη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ θαη λα ηηο ιάβεη ππφςε γηα ηνλ 

θαιχηεξν ζρεδηαζκφ ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Πέξα απφ απηά πνπ 

πξνζθέξνπλ σο «επηθνπξηθή» ή «ζπλνδεπηηθή» κέζνδνο άιισλ ιεηηνπξγηψλ ή 

δξαζηεξηνηήησλ,  ηα Μνπξκνπξεηά έρνπλ  θαη σο απηφλνκε κέζνδν ηε δηθή ηνπο μερσξηζηή 

αμία: σο κηα  απιή, κε ηππηθή ζπδήηεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη, πξνσζνχλ  θη 
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εληζρχνπλ, δχν πνιχ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, ηελ 

ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη  ηεο ζπκκεηνρήο. 
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12.9 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Οη ρώξνη πξάζηλνπ ζηελ απιή ηνπ   

ζρνιείνπ» 

12.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Οη ρψξνη πξαζίλνπ ζηα πεξηζζφηεξα  ζρνιεία – εηδηθά απηά ησλ πφιεσλ – είλαη ειάρηζηνη.  

Πέξα απφ ην ξφιν ηνπ πξαζίλνπ σο αληηξξππαληηθνχ θαη σο ζηνηρείνπ αηζζεηηθήο, ε χπαξμή 

ηνπ ζρεηίδεηαη θαη κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ, θαζψο σο επράξηζην βίσκα ζπκβάιιεη 

ζηε κείσζε ηεο επηζεηηθφηεηαο. Καηά ζπλέπεηα νη ρψξνη πξαζίλνπ ζηα ζρνιεία είλαη έλα ζέκα 

πνπ αθνξά άκεζα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο ή ηνπιάρηζηνλ δελ ζα πξέπεη λα ηνπο αθήλεη 

αδηάθνξνπο. Σα Mνπξκνπξεηά σο κέζνδνο, ηνπο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνζεγγίζνπλ νη 

ίδηνη έλα δηθφ ηνπο δήηεκα, πνπ έρεη ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ ηνπο, κε κηα άηππε, απζφξκεηε 

ζπδήηεζε πνπ θάλνπλ ρσξηζκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο. Μηα ζπδήηεζε πνπ ζηε κνξθή ηεο 
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κνηάδεη πνιχ κε ηα «πεγαδάθηα» ησλ θαζεκεξηλψλ ζπδεηήζεψλ ηνπο ζηελ ηάμε ή ζηελ απιή 

ηνπ ζρνιείνπ. 

 

12.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΒΗΧΗΜΔ ΠΟΛΔΗ Σξηθαιίηε Α.- ηαζαθνπνχινπ-Παιαηνπνχινπ Ρ. Διιεληθή 

Δηαηξεία γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, 1999 

Ηζηνζειίδεο  

 ΔΔΠΦ- Πξνγξακκα Πξάζηλεο Γσληέο 

http://www.eepf.gr/pe_PrasinesGonies_01_nea.asp 

 ECOCRETE-Πφζα δέληξα έρεη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ ζαο;  

http://www.ecocrete.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3641&Itemid=86 

 

12.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. Γηαλέκεηαη ζηνπο καζεηέο ην θείκελν  κε ηίηιν «Ζ θχζε 

ζην πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ – ε γεξκαληθή εκπεηξία» ησλ Ν. Μπξίδε θαη  M. ιχηεξ,  απφ ην 

πεξηνδηθφ Οηθνηνπία, πνπ παξαηίζεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ παθέην «Βηψζηκεο Πφιεηο» (1999): 

«’  έλα κέξνο ηνπ πξναπιίνπ δεκηνπξγήζεθε κηα πξάζηλε όαζε. Γελ πξόθεηηαη γηα έλαλ 

ζπλεζηζκέλν θήπν, αιιά γηα έλαλ ρώξν πνπ ζα αηζζάλνληαη επράξηζηα όρη κόλν ηα 

παηδηά, αιιά θαη νη ελήιηθεο θαη όπνπ ζα ππάξρνπλ πνιιέο δπλαηόηεηεο γηα επαθή κε ηε 

θύζε. Ζ αθνξκή γηα ηελ αλαδηακόξθσζε ήηαλ ε έιιεηςε ηθαλνπνίεζεο ηνπ ζρνιείνπ 

(καζεηώλ, δαζθάισλ θαη γνλέσλ) από ηελ θαηάζηαζε ηνπ πξναπιίνπ. Πξώην κέηξν 

ήηαλ ε αληηθαηάζηαζε ηεο αζθάιηνπ, πνπ εληζρύεη ηελ επηζεηηθόηεηα, κε πξάζηλν πνπ 

δεκηνπξγεί επράξηζηα βηώκαηα…. Ζ πεξίκεηξνο ηνπ πξναπιίνπ θπηεύηεθε κε εγρώξηα 

ζακλώδε θπηά θαη δέληξα πνπ πξνζθέξνπλ πξνζηαζία θαη ηξνθή ζηα πνπιηά. ηε γσλία 

ηνπ πεξηβόινπ θαηαζθεπάζηεθε κηα «πξάζηλε ηάμε», δειαδή έλα κηθξό θπθιηθό 

θαζηζηηθό όπνπ λα κπνξεί λα γίλεηαη κάζεκα. Σν έδαθνο ζθεπάζηεθε κε ραιίθη, αιιά 

ζην κέζν ππάξρεη κηα λεζίδα βξαρόθεπνο, όπνπ αλαπηύζζνληαη κειηζζόρνξην, ζπκάξη, 

δεληξνιίβαλν θαη άιια βόηαλα… Τπάξρνπλ επίζεο αλαξξηρόκελα θπηά ζε θξάρηεο θαη 

ηνίρνπο, θαηαζθεπέο από μύιν, θνύθηα θνκκάηηα μύινπ γηα λα θσιηάδνπλ ηα έληνκα, 

πνώδε θπηά θάησ από ηνπο ζάκλνπο, ηερλεηέο θσιηέο πάλσ ζηα δέληξα γηα ηα πνπιηά. 

Πνιιέο από ηηο ζεηηθέο απηέο εκπεηξίεο  δεκηνύξγεζαλ θαη λέεο ηδέεο γηα νηθνινγηθή 

αλαδηακόξθσζε ηνπ ζρνιείνπ ηα επόκελα ρξόληα, όπσο ε δεκηνπξγία κηαο κηθξήο 

ιίκλεο, λέεο θπηεύζεηο θιπ». 

Σν θείκελν ζπλνδεχεηαη απφ θσηνγξαθίεο  πξναπιίσλ ζρνιείσλ κε αλάινγε εηθφλα.  Με 

κηα ζχληνκε δηαδηθαζία είλαη δπλαηφ λα δνζεί θη άιιν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ πνπ πξνθαιεί ηε 

ζπδήηεζε ή εάλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη καζεηέο λα θάλνπλ κηα κηθξή έξεπλα ζην δηαδίθηπν 
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αμηνπνηψληαο ηζηνζειίδεο παξφκνηεο κ’ απηέο πνπ πξνηείλνληαη, ψζηε λα δνζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξεο  αθνξκέο γηα ζπδήηεζε.  

2. πδήηεζε θαηά νκάδεο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε επηκέξνπο νκάδεο θαη ζπδεηνχλ ην 

ζέκα πνπ ηνπο παξνπζηάζηεθε γηα ιίγα ιεπηά. Δπηδηψθνληαο ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπο απεπζχλεη εξσηήζεηο ηηο νπνίεο αλαγξάθεη θαη ζηνλ πίλαθα 

ηεο ηάμεο: 

- Έρεη ζρέζε ε εηθφλα ηεο απιήο ηνπ ζρνιείνπ καο κε απηήλ πνπ ζαο παξνπζηάζηεθε ή είλαη 

θαιπκκέλε απφ κπεηφλ; 

- Ννκίδεηε φηη ε απιή ηνπ ζρνιείνπ κπνξεί λα επεξεάδεη ηε δηάζεζε ησλ καζεηψλ; 

- Θα ζέιαηε ε απιή ηνπ ζρνιείνπ καο λα έρεη παξφκνηα εηθφλα κε απηήλ πνπ παξνπζηάζηεθε; 

- Μήπσο έλαο ζρνιηθφο θήπνο ζα εκπφδηδε ην παηρλίδη ζαο; 

- Αλ απνθαζίζεηε λα πξνηείλεηε κηα αλάινγε δηακφξθσζε ηεο ζρνιηθήο καο απιήο, κπνξεί λα 

ππάξμνπλ πξνβιήκαηα ζηελ πινπνίεζή ηεο; 

- Φαληαζηείηε ηνλ θήπν πνπ ζα ζέιαηε ζηελ απιή ηνπ ζρνιείνπ καο. 

3. Παξνπζίαζε ησλ απόςεσλ. Ο εθπξφζσπνο θάζε νκάδαο παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο νη 

νπνίεο δηακνξθψζεθαλ απφ ηε ζπδήηεζε ζην ζχλνιν ησλ καζεηψλ. Οη απφςεηο 

πεξηιακβάλνπλ ζπλήζσο πξνηάζεηο γηα δεληξνθπηεχζεηο, δεκηνπξγία ζρνιηθνχ θήπνπ, θ.ιπ. Ο 

εθπαηδεπηηθφο ηηο θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα.  

4. πδήηεζε ζην ζύλνιν ησλ ζπκκεηερόλησλ. ινη νη καζεηέο ζπδεηνχλ απφ θνηλνχ θη 

επηζεκαίλνπλ ηηο θχξηεο απφςεηο ηνπο, ηηο ζπγθξίλνπλ κε ηηο ζέζεηο ησλ ππνινίπσλ θαη ηηο 

νκαδνπνηνχλ. Οη ηειηθέο δηακνξθσκέλεο πξνηάζεηο θαηαγξάθνληαη θαη θαηαηίζεληαη σο 

αηηήκαηα  ζην δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ θαη ζην ζχιινγν γνλέσλ θαη θεδεκφλσλ. 

 

12.9.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή θέξλεη ζην πξνζθήλην ηεο ζρνιηθήο ηάμεο έλα δήηεκα ηεο θαζεκεξηλήο δσή 

ησλ καζεηψλ κ’ απιφ θαη εχθνιν ηξφπν. Μέζα απ’ ηε ζπδήηεζε ζε κηθξέο  νκάδεο ην ζέκα 

ηνπ πξαζίλνπ ζην ζρνιείν πξνζεγγίδεηαη κ’ έλαλ ηξφπν νηθείν θαη δεκνθξαηηθφ. Ο 

ραξαθηήξαο ηεο κεζφδνπ είλαη ηέηνηνο πνπ πξνσζεί ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ, γεγνλφο πνπ 

κπνξεί λα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κε ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζέκαηνο. Ζ 

εθαξκνγή ελδείθλπηαη γηα ηελ εηζαγσγή ελφο Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

πνπ αληηκεησπίδεη έλα δήηεκα φπσο ην ζέκα ηνπ πξαζίλνπ ζην ζρνιείν ή σο εκβφιηκε 

δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ αλαδσπχξσζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ καζεηψλ γηα έλα πξφγξακκα.  Ζ 

εθαξκνγή δελ πξέπεη λα ππεξεθηηκεζεί φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηέο ηεο, θαζψο νη 

πξνζεγγίζεηο πνπ εθθξάδνληαη κε ζπληνκία ζε κηα άηππε ζπδήηεζε, φπσο είλαη ε κέζνδνο ησλ 

Μνπξκνπξεηψλ,  κπνξεί λα είλαη βηαζηηθέο ή επηπφιαηεο. 
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13 Ζ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Εσή αλεμέηαζηε δελ αμίδεη λα ηε δεηο 

σθξάηεο 

 

 
Ζ Δπηζθφπεζε  είλαη κία απηφλνκε κέζνδνο ηεο Π.Δ. πνπ ζπλήζσο εθαξκφδεηαη ζηα 

πιαίζηα ελφο ζρεδίνπ Project ή ηεο κεζφδνπ Eπίιπζεο πξνβιήκαηνο ( Scoullos & Malotidi, 

2004,ζει.76). Ζ Δπηζθφπεζε δηεμάγεηαη ζε γεληθέο γξακκέο κε εξσηεκαηνιφγηα, γλσκνιφγηα 

θαη ζπλεληεχμεηο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998 ζει. 69), κε ζηφρν ηελ απνηχπσζε 

πιεξνθνξηψλ γηα ηηο απφςεηο, ηα ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζηάζεηο ησλ πνιηηψλ ζε ζρέζε κε ην 

ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη(Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004,ζει.173). Οη  Braus et al., (1993, 

ζει.297) αλαθέξνπλ πσο σο «επηζθφπεζε» κπνξεί λα νξηζηεί θάζε είδνπο εξγαιείν ή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαγξάςεη ζπκβάληα ή γλψκεο γηα έλα ζέκα, ελψ 

ζεκεηψλνπλ πσο θάπνηνη ηαπηίδνπλ ηελ Δπηζθφπεζε κε ηα εξσηεκαηνιφγηα. Γεληθά, ε 

κέζνδνο είλαη ρξήζηκε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ γλψζεσλ, ηνπ βαζκνχ ελεκέξσζεο, ηεο 

θαηαλφεζεο θαη ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο θνηλφηεηαο γηα έλα πεξηβαιινληηθφ δήηεκα 

(Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998 ζει. 69, Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004,ζει.173). Παξάιιεια, 

πξνσζεί ηελ επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαθαιχςνπλ ζηνηρεία γηα ην πεξηβάιινλ ηνπο (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, ζει.173). 

ηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο λα αμηνπνηεζνχλ γηα κηα 

νπζηαζηηθή παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπφκελσλ ζηελ θνηλφηεηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε επίιπζεο 

ελφο πεξηβαιινληηθνχ δεηήκαηνο. Αληηθείκελα ηεο κεζφδνπ, κπνξεί λα είλαη ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ιπκάησλ, απνξξηκκάησλ εθηάζεσλ γεο, θπζηθψλ πφξσλ θιπ. ((Lahiry 

et al.,1988, ζει. 98· Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998 ζει. 69· Braus et al., 1993, ζει.297). 

 

13.1 Ζ ΓΟΜΖ ΚΑΗ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Ζ κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηε ζπιινγή πξσηαξρηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ  αλάιπζε ηνπο, ηε  

δηαηχπσζε ζπκπεξαζκάησλ θαη ηελ παξνπζίαζή ηνπο (  SSccoouullllooss  et al.,  22000044,,  ζζεελλ..7766))..    

Μεγάιε ζεκαζία έρεη  ε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηεο έξεπλαο, πξηλ 

ηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηεο δξάζεο. πσο πξναλαθέξζεθε γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ  

πιεξνθνξηψλ, ρξεζηκνπνηνχληαη εξσηεκαηνιφγηα, γλσκνιφγηα θαη ζπλεληεχμεηο, πνπ 

ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια κε ηε βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – εηδηθά ζηελ πξσηνβάζκηα 

εθπαίδεπζε –  ή θαη θάπνηνπ εηδηθνχ επηζηήκνλα (Lahiry et al.,1988, ζει. 98  SSccoouullllooss  et al.,  

22000044,,  ζζεελλ..7766). Δπίζεο, ε ρξήζε ηνπο απαηηεί ηελ αλάινγε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ 

(Κακαξηλνχ, 1998,  οοππ..  ααννααθθ..  ζζηηοο  SSccoouullllooss  et al.,  22000044,,  ζζεελλ..7766): ν εθπαηδεπηηθφο ζπδεηά κε 

ηνπο καζεηέο θαη εζηηάδεη ηελ πξνζνρή ηνπο ζε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο πνπ αθνξνχλ 

ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, φπσο ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αλζξψπσλ πνπ 

απεπζχλνληαη θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ θπξίσο καο ελδηαθέξνπλ. Αλ πξφθεηηαη λα πινπνηεζεί 

κηα ζπλέληεπμε επηθεληξψλνληαη ζην ιεμηιφγην πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί, αιιά θαη ζηε 
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ζηάζε θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπο θαηά ηε ζπλέληεπμε. Ζ εμάζθεζε ζηελ ηάμε κπνξεί λα 

πξνεγεζεί ηεο πξαγκαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη είλαη ελδεδεηγκέλε γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηε δηαδηθαζία ηεο ζπλέληεπμεο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο αθνχ ζπιιέμνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο πνιίηεο κε ηνλ ηξφπν πνπ επηιέρζεθε ηηο ζπγθεληξψζνπλ, ηηο ζπδεηνχλ 

θαη αλαγλσξίδνπλ ηα θχξηα ζεκεία ηνπο (Lahiry et al.,1988, ζει. 98). πλήζσο απαηηείηαη 

ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο, φρη κφλν γηα ηε δηαηχπσζε ησλ εξσηήζεσλ, αιιά θαη ηελ αλάιπζε 

ησλ δεδνκέλσλ. Ζ νκαδηθή δνπιεηά πξνηείλεηαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, θαζψο ε 

νκαδηθή εξγαζία ζεσξείηαη θαηάιιειε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη δηεπθνιχλεη ηε 

δηεπξπκέλε εθαξκνγή ηεο ((SSccoouullllooss  et al.,  22000044,,ζζεελλ..7766)). ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηνπο ρξεζηκνπνηψληαο απεηθνλίζεηο θαη ζρεδηάδνληαη 

δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίζηεθαλ (Lahiry et al.,1988, ζει. 

98). 

Έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, πνπ αθνξά ζηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ σο εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, είλαη ε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηελ θνηλσλία θαη ηνπο πνιίηεο. Oη Σνmsen  θαη 

Disinger (2002, oπ. αλαθ. ζην Wagner, 2006,ζει. 210) δηαπίζησζαλ πσο ην θιεηδί γηα κηα 

καθξνρξφληα επίδξαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο καζεζηαθήο δηδαζθαιίαο είλαη ε 

αιιειεπίδξαζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ κε άηνκα κέζα θη έμσ απφ ηελ ηάμε. Απηφ ζπκβαίλεη 

θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ θαη ησλ 

ζηάζεσλ ησλ πνιηηψλ, θαζψο νη εθπαηδεπφκελνη έξρνληαη ζε επαθή κε αλζξψπνπο έμσ απφ ην 

ζρνιηθφ ρψξν. Μάιηζηα, επεηδή ε θνηλσλία είλαη πνιππξφζσπε, είλαη αλαγθαίν γηα ηνπο 

καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ πσο  νη  δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη έλαο ηξφπνο γηα λα 

εμεηάδνπλ νιηζηηθά ηα πεξίπινθα δεηήκαηα (Newell, 1999, oπ. αλαθ. ζην Wagner, 2006, ζει. 

210) θαη ην ίδην ην πεξηβάιινλ (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004,ζει.173). 

 

13.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

χκθσλα κε ηνπο SSccoouullllooss  et al.,  ((22000044,,  ζζεελλ..7766)) νη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ έρνπλ : 

1. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ. Αλαθνηλψλνληαη νη ζηφρνη ηεο 

δηαδηθαζίαο ζηνπο καζεηέο. Ο νξηζκφο ησλ ζηφρσλ θαη ηα αληηθείκελα πνπ ζα πξνζεγγηζηνχλ, 

ζα θαζνξίζνπλ ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα αθνινπζήζεη. 

2. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα απαηηείηαη γηα ηελ άληιεζε ηεο 

απαξαίηεηεο ζεσξίαο, ψζηε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαηχπσζε ησλ 

εξσηήζεσλ πξνο ηνπο πνιίηεο. Μαο παξέρεη επίζεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην αληηθείκελν 

ηεο έξεπλάο καο, αλ πξφθεηηαη γηα έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα, φπσο θαη ηα απνηειέζκαηα 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ πνπ ήδε έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. 

3. Δπηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ. Οη καζεηέο θαη ν εθπαηδεπηηθφο απνθαζίδνπλ γηα ην 

πνην εξγαιείν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ έξεπλα θαη πνηα κνξθή ζα έρεη. Δίλαη ζεκαληηθφ λα 

εμαζθαιηζηεί ην φηη νη απαληήζεηο ζα έρνπλ ηέηνηα κνξθή, ψζηε λα παξέρνπλ φζν ην δπλαηφλ 
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πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο. Δίλαη ζαθέο φηη έλα εξσηεκαηνιφγην πνπ πεξηέρεη εξσηήζεηο πνπ 

απαηηνχλ απάληεζε κε έλα λαη ή έλα φρη δε βνεζνχλ πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε  

4. πιινγή πιεξνθνξηώλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ  εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ πνπ επηιέρηεθε. ’ 

απηή ηε θάζε, νη καζεηέο ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο κε ην εξεπλεηηθφ εξγαιείν πνπ 

επηιέρηεθε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε. Οη Lahiry et al., (1988,ζει. 98) δηεπθξηλίδνπλ πσο νη 

καζεηέο ζπιιέγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο πνπ δξνπλ ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο. ’ απηή ηε θάζε είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαγξάθνληαη νξηζκέλα εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ πνιηηψλ, πνπ αθνξνχλ ηελ ειηθία, ηελ απαζρφιεζε θιπ.  Ζ θαηαγξαθή 

ηνπο είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε γηα κηα πην ιεπηνκεξή, ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, πνπ 

βέβαηα απαηηεί εηδηθέο γλψζεηο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ ή  αθφκε θαη ηε ζπλδξνκή ελφο εηδηθνχ 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. 

5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ. Αλαπηχζζνληαη θαη αλαιχνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέρζεθαλ  

θαη αλαπαξίζηαληαη κε δηαγξάκκαηα, ηζηνγξάκκαηα θιπ. Οη καζεηέο εμάγνπλ ηα 

ζπκπεξάζκαηα ηνπο  βαζηζκέλα ζηα δεδνκέλα πνπ ζπγθέληξσζαλ. 

6. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή θάζε ηεο κεζφδνπ. Καιφ είλαη ε παξνπζίαζε λα πεξηιακβάλεη ηελ 

ελεκέξσζε φρη κφλν ηεο ηάμεο, αιιά θαη ηελ ελεκέξσζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Ζ κνξθή ηεο 

παξνπζίαζεο κπνξεί λα είλαη έλα έληππν πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ έξεπλα κε ηα απνηειέζκαηά 

ηεο θαη ην νπνίν κπνξεί λα δηαλεκεζεί ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη φρη κφλν. Δπίζεο, κπνξεί λα 

έρεη ηε κνξθή κηαο εθδήισζεο, ηελ νπνία ζα νξγαλψζνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο γηα λα 

παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο. Οη εθδειψζεηο απηέο είλαη αλνηρηέο 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, ελψ θαινχληαη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαζψο θαη 

εθπξφζσπνη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα. Μ’ απηφ ηνλ 

ηξφπν ελεξγνπνηείηαη ην ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο γηα ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο θαη νη 

καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θηλεηνπνηήζνπλ ηελ ηνπηθή θνηλσλία, ψζηε λα δξάζεη. 

 

13.3 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ζ έξεπλα είλαη κηα καζεηνθεληξηθή κέζνδνο πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ επηθνηλσλίαο θαη εμεξεχλεζεο, ελψ θαιιηεξγεί ηηο δεμηφηεηεο εμεξεχλεζεο, ηε 

ζπλεηδεηνπνίεζε, ηελ επίγλσζε θαη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα πεξηβαιινληηθά 

δεηήκαηα (UNESCO/UNEP, 1988, νπ. αλαθ. ζην Scoullos et al., 2004, ζει.76). Ζ 

Δπηζθφπεζε εμαζθεί ηνπο καζεηέο ζην λα ζπγθεληξψλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη δεδνκέλα 

ζρεηηθά κ’ έλα πεξηβαιινληηθφ ζέκα, λα θάλνπλ εξσηήζεηο, λα αμηνινγνχλ ηηο απαληήζεηο θαη 

λα ζπγθξίλνπλ πψο δηαθνξεηηθνί κεηαμχ ηνπο  πιεζπζκνί αηζζάλνληαη θαη πξνζεγγίδνπλ  έλα 

ζέκα (Braus et al., 1993, ζει. 297). Ζ κέζνδνο θαιιηεξγεί ππεχζπλεο ζηάζεηο θαη 

ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ θαη ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα UNESCO/UNEP, 

1986, νπ. αλαθ. ζην Scoullos et al., 2004, ζει.76). 
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13.4 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο έξεπλαο είλαη λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο νη 

καζεηέο ην ζέκα θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο, πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο. Γη’  απηφ ην ιφγν ελδείθλπηαη 

λα πξνεγεζεί δηεμνδηθή ζπδήηεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα γίλνπλ νη 

απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο θαη λα μεθαζαξηζηεί πνην είλαη ην ζέκα θαη πνηνη αθξηβψο νη ζηφρνη 

(Scoullos et al., 2004,ζει.76). Δπίζεο, ε έξεπλα πξνυπνζέηεη ζπλεξγαζία κε εηδηθνχο 

(θνηλσληνιφγνπο, ζηαηηζηηθνχο) γηα ηε δηακφξθσζε ησλ εξγαιείσλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα ε 

ζπλδξνκή ελφο εηδηθνχ ίζσο θαλεί απαξαίηεηε ζηε δηακφξθσζε ελφο εξσηεκαηνινγίνπ ή 

γλσκνινγίνπ, αιιά θαη γηα ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ ζπγθεληξσζέλησλ δεδνκέλσλ, φηαλ 

θάηη ηέηνην απαηηείηαη  (Scoullos et al., 2004, ζει.76)). 

 

13.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη: 

 ηελ νξγάλσζε, ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ δηεμαγσγή θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο  

(Lahiry et al.,1988, ζει. 98). 

 ην ζρεδηαζκφ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ θαη ησλ γλσκνινγηψλ: ν εθπαηδεπηηθφο, είηε βνεζά 

ηνπο καζεηέο, είηε ηα ζρεδηάδεη κφλνο ηνπ, είηε κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ (Lahiry et al.,1988, 

ζει. 98·  SSccoouullllooss  et al.,  22000044,,ζζεελλ..7766)). 

 ηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ γηα ηε ζπλέληεπμε, εθφζνλ απηή επηιεγεί σο ην 

θαηάιιειν κέζν γηα ηελ πεξίπησζε πνπ εμεηάδεηαη  ((SSccoouullllooss  et al.,  22000044,,ζζεελλ..7766)). 

Δπίζεο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο, βεβαηψλεηαη πσο νη 

καζεηέο δελ θαηέιεμαλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα (Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004, 

ζει.174). 

 

13.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο εμήο (Πεηξελίηε,2000, 

ζει.34 Σζακπνχθνπ- θαλαβή, 2004): 

Πιενλεθηήκαηα 

 Πξνσζεί ηελ επαθή ησλ καζεηψλ θαη ηεο θνηλφηεηαο. 

 Βνεζά ζηε ζπιινγή δεδνκέλσλ θαη ηελ αλαθάιπςε ζηνηρείσλ. 

 Βνεζά ζηε θαηαλφεζε ηεο νιφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 Πξνσζεί ηελ θαιιηέξγεηα καζεκαηηθψλ δεμηνηήησλ (Braus et al.,1993,ζει.297). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Δίλαη δχζθνινο ν ζρεδηαζκφο ελφο ζσζηά δνκεκέλνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ 

εξσηεκαηνινγίνπ, ελψ ηδηαίηεξε δπζθνιία παξνπζηάδνπλ θαη νη ζπλεληεχμεηο. 

 Τπάξρεη πηζαλφηεηα, νη απφςεηο ηεο θνηλφηεηαο λα επεξεάζνπλ ηνπο καζεηέο θαη λα ηνπο 

νδεγήζνπλ ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Γηα ηελ απνθπγή απηήο ηεο πηζαλφηεηαο, επηδηψθεηαη 

νη καζεηέο λα δηαζέηνπλ ήδε θάπνηεο γλψζεηο γηα ην αληηθείκελν πνπ πξνζεγγίδεηαη. 
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13.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ κέζνδνο απηή είλαη πνιχ ρξήζηκε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (Γεσξγφπνπινο, 

θ.ζπλ.,1998, ζει.69), θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιερζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ  

θσηίδνπλ ηε ζρέζε ηεο θνηλσλίαο κε ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Απηή ε δηάζηαζε ηεο 

κεζφδνπ αλαδεηθλχεη ηνλ επίθαηξν ξφιν ηεο, θαζψο ε ζεκεξηλή Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

δίλεη έκθαζε ζηηο θνηλσληθέο δηαζηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ (Disinger,1998, 

ζει.227).  Δπηπιένλ, ε κέζνδνο  κε ηελ εκπινθή ησλ καζεηψλ ζε ξεαιηζηηθέο ζπλζήθεο έμσ 

απφ ηελ ηάμε θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ επίιπζε πξαγκαηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε ηελ πξάμε – 

πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο – θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο δηαλνεηηθέο 

ηνπο ηθαλφηεηεο (Fink, 2000, oπ. αλαθ. ζην Wagner, 2006,ζει. 210). 
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13.9 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Ζ ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο» 
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13.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ ζηξνθή ζηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε 

εμαηηίαο ηεο εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη θπξίσο ιφγσ ησλ βιαβεξψλ επηπηψζεσλ ζην 

πεξηβάιινλ απφ ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ κε αλαλεψζηκεο πεγέο. Ζ αμηνπνίεζε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο απνηειεί κηα ζχγρξνλε πξφθιεζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παγθφζκησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη. ηε ρψξα καο ππάξρνπλ πνιιέο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζήο ηεο, ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ειηνθάλεηαο. Οη ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο απνηεινχλ έλα παξάδεηγκα πνπ απνηειεί κηα απιή εθαξκνγή εθκεηάιιεπζεο 

ηεο, ε νπνία κπνξεί λα επεθηαζεί αθφκε πεξηζζφηεξν κεηαηξέπνληαο ηηο ζεσξεηηθέο επηηαγέο 

ηεο αεηθνξίαο ζε πξάμε. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εζηηάδεηαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε έξεπλαο 

γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ησλ πνιηηψλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη θπξίσο ηεο εκπεηξίαο 

πνπ έρνπλ απνθνκίζεη κέζα απφ ηε ρξήζε ησλ ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ. 

 

13.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΔΝΔΡΓΔΗΑ- ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ -ΑΝΑΠΣΤΞΖ.  Παηζέαο Κ., 1998.  

Ηζηνζειίδεο 

 Κ.Α.Π.Δ. 

 www.cres.gr 

 GREENPEACE-ΖΛΗΑΚΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

www.greenpeace.org 

 

13.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Δπηινγή ηνπ ζέκαηνο θαη δηαηύπσζε ησλ ζηόρσλ. Ο εθπαηδεπηηθφο ελεκεξψλεη ηνπο 

καζεηέο θαη γλσζηνπνηεί ηνπο ζηφρνπο ηεο έξεπλαο πνπ είλαη ε απφθηεζε γλψζεο θαη 

πιεξνθνξηψλ πνπ βαζίδνληαη ζηελ αμηνπνίεζε θαη ηε ρξήζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο 

θαηαλαισηέο, ηελ εμνηθείσζε ηνπο κε κεζφδνπο έξεπλαο, αληηκεηψπηζεο θαη ιχζεο 

πξνβιεκάησλ κε γλψκνλα ηε βηψζηκε αλάπηπμε. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη πσο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο έξεπλαο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ην εξγαιείν πνπ ζα επηιέμνπλ απφ θνηλνχ θαη πσο 

νη  πνιίηεο ζηνπο νπνίνπο ζα απεπζπλζνχλ είλαη νη ηδηνθηήηεο ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ. 

Αλαθνηλψλεηαη πσο ε εξγαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηά νκάδεο πνπ ε θάζε κία ζα 

ζπλεηζθέξεη ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαηχπσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο, ηε 

δηεμαγσγή ηεο θαη ηελ αμηνιφγεζή ηεο.  

2. Βηβιηνγξαθηθή έξεπλα. Ζ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα απαηηείηαη γηα ηελ άληιεζε ηεο 

απαξαίηεηεο ζεσξίαο, ψζηε λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή δηαηχπσζε εξσηήζεσλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο. Οη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηε ρξήζε ηνπ δηαδηθηχνπ θη ελεκεξψλνληαη γηα ηε 

ρξήζε ησλ ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ ζηε ρψξα καο, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπο (απνηειέζκαηα 

ζρεηηθψλ εξεπλψλ)  θαη γεληθά ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε ειηαθήο ελέξγεηαο. 

http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
http://www.cres.gr/
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3. Δπηινγή ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ. Οη  καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ηεζζάξσλ έσο 

πέληε αηφκσλ. Κάζε νκάδα ζπδεηά γηα ην πεξηερφκελν ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ – αλ απηφ 

επηιεγεί σο εξγαιείν – θαη δηαηππψλεη γξαπηέο εξσηήζεηο πνπ επηζπκεί λα ζπκπεξηιεθζνχλ ζ’ 

απηφ, θξίλνληαο φηη εμππεξεηνχλ ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. Κάζε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο δηθέο ηεο 

εξσηήζεηο θαη αθνινπζεί ζπδήηεζε. Τπφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ή άιινπ εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ ζπλεξγάηε δηακνξθψλεηαη ην ηειηθφ εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην πνπ 

απεπζχλεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ έρεη ηελ εμήο κνξθή (Δλέξγεηα- 

Πεξηβάιινλ –Αλάπηπμε, Παηζέαο Κ. 1998) : 

-Πνην είλαη ην θόζηνο αγνξάο ; 

-Πνην είλαη ην θόζηνο ζπληήξεζεο; 

-Πνην είλαη ην θόζηνο ηνπνζέηεζεο; 

-Πνηα ε νηθνλνκηθή δηαθνξά ζην ινγαξηαζκό ηεο Γ.Δ.Ζ. πξηλ θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε; 

-Σν θξηηήξην αγνξάο ήηαλ νηθνλνκηθό ή ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο; 

-Γλσξίδεηε θάπνηα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ θεξδίδνληαη κε ηε ρξήζε ηνπ ειηαθνύ 

ζεξκνζίθσλα; 

-Σν αγνξάζαηε επεηδή είραηε γλώζε ησλ πιενλεθηεκάησλ από πξηλ ή γηα ιόγνπο δηαθεκηζηηθνύο 

θαη θαηαλαισηηθήο κίκεζεο; 

-Δίζηε επραξηζηεκέλνο κε ηελ απόδνζή ηνπ; 

-Θεσξείηε ην θόζηνο αγνξάο ππεξβνιηθό; 

-Θα ην ζπζηήλαηε αλεπηθύιαθηα θαη ζε θάπνηνλ άιιν θαηαλαισηή; 

 4. Σπιινγή πιεξνθνξηώλ κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ  εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ πνπ 

επηιέρηεθε.  Οη καζεηέο ρσξηζκέλνη ζε νκάδεο εμνξκνχλ θαη ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο κε ηε 

ρξήζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Κάζε νκάδα αλαιακβάλεη λα θαιχςεη κηα ζπγθεθξηκέλε 

πεξηνρή θαη λα πξνζθνκίζεη έλα ειάρηζην αξηζκφ εξσηεκαηνινγίσλ. Πξηλ ηελ εμφξκεζε 

πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε πνπ αθνξά ηε ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ θαηά ηελ έξεπλα, φπνπ 

ηνλίδεηαη ε ζεκαζία πνπ έρεη ε επγεληθή πξνζέγγηζε ησλ πνιηηψλ. 

5. Αλάιπζε δεδνκέλσλ. Σα δεδνκέλα ζπγθεληξψλνληαη θαη αλαιχνληαη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ή εηδηθνχ επηζηήκνλα. Καηά ηελ απνδειηίσζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ νη 

απαληήζεηο, φπνπ είλαη δπλαηφλ, θαηεγνξηνπνηνχληα, ψζηε ε παξνπζίαζε ηνπο λα είλαη δπλαηή 

κέζα απφ ξαβδνγξάκκαηα, θακπχιεο θ.ιπ. Ζ απεηθνληζηηθή παξνπζίαζε βνεζά ηνπο καζεηέο 

λα πξνβνχλ πην εχθνια ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ζηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ. 

πλνπηηθά νη καζεηέο εμάγνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ, γηα ηε ρξήζε ησλ 

ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ νηθνλνκία θαη ηα νθέιε γηα ην πεξηβάιινλ. ηε 

ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη νη απφςεηο ησλ πνιηηψλ ζπγθξίλνληαη κε ηηο αληίζηνηρεο 

επηζηεκνληθέο (πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη καζεηέο απφ ηελ έξεπλά ηνπο ζε βηβιηνγξαθία θαη 

δηαδίθηπν) θαη δηαπηζηψλνληαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο. Καηά ηε ζπδήηεζε νη καζεηέο 

πξνηείλνπλ ηξφπνπο γηα ηελ επξχηεξε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ησλ ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ θαη 

άιισλ ειηνζεξκηθψλ ηερλνινγηψλ φπσο ε ζέξκαλζε ρψξσλ, ε ηειεζέξκαλζε νηθηζκψλ, ν 
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ειηαθφο θιηκαηηζκφο θαη ε ειηνζεξκηθή παξαγσγή ειεθηξηζκνχ (Greenpeace).  πδεηνχληαη 

επίζεο άιιεο εθαξκνγέο αμηνπνίεζεο ηεο  ειηαθήο ελέξγεηαο.  Γηαηππψλνληαη αθφκε απφςεηο 

γηα ηε ζεκαζία ηεο ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ.  

6. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή θάζε ηεο κεζφδνπ. Δπηδηψθεηαη  ε παξνπζίαζε λα κελ πεξηνξίδεηαη 

κφλν ζηα πιαίζηα ηεο ηάμεο ή ηνπ ζρνιείνπ. Ζ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

κπνξεί λα δηαδνζεί κε ηε κνξθή ελφο εληχπνπ ή κε κηα εθδήισζε φπνπ νη καζεηέο 

παξνπζηάδνπλ ηε δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Οη εθδειψζεηο απηέο είλαη αλνηρηέο γηα 

φινπο ηνπο πνιίηεο, ελψ θαινχληαη εθπξφζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθπξφζσπνη ησλ 

ππεξεζηψλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ έξεπλα.. Έηζη νη καζεηέο αηζζάλνληαη φηη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα ηελ θάλνπλ ζπλεξγφ ηνπο 

ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα ηελ πξνθαιέζνπλ λα αλαιάβεη δξάζε. 

 

13.9.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο είλαη φηη γεθπξψλεη ηελ ηάμε κε ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα. Πνιιέο θνξέο ε ξεαιηζηηθή θαηάζηαζε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηνλ θφζκν ηεο 

ζεσξίαο. Ζ εθαξκνγή είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή φζνλ αθνξά ηηο απφςεηο ησλ πνιηηψλ 

φζνλ αθνξά ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ρξήζε ησλ ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ: αξθεηνί 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ γηα ιφγνπο θαζαξά νηθνλνκηθνχο θαη θάπνηνη γηαηί  ε ρξήζε ηνπο  δελ 

επηβαξχλεη ην πεξηβάιινλ, ελψ έλα άιιν πνζνζηφ γηαηί ζπλδπάδεη θαη ηα δχν.  Ζ κέζνδνο 

ζπλδέεη κε άκεζν ηξφπν ηνπο καζεηέο κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ηηο  ζχγρξνλεο απφςεηο ηεο  

θη αλαδεηθλχεη ηνλ θαζνξηζηηθφ ηεο ξφιν γηα ηελ εθαξκνγή ζηε πξάμε ησλ ζεσξεηηθψλ 

επηινγψλ γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε. Ζ άκεζε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηνπο πνιίηεο θη ε 

αλάιεςε δξάζεο γηα ηελ επίηεπμε ελφο θνηλνχ ζηφρνπ είλαη ζηνηρεία πνπ ζπγθηλνχλ ηνπο 

καζεηέο, ελψ παξάιιεια επλννχλ θαη δηεπξχλνπλ ηα καζεζηαθά νθέιε ηεο εθαξκνγήο. Ο 

πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ έιεγρν ησλ 

ζπκπεξαζκάησλ, κε γλψκνλα ηα επηζηεκνληθά δεδνκέλα, «θιεηδψλνπλ» ηελ επηηπρία ηεο 

εθαξκνγήο. 
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14 ΣΑ ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ 

Αθνύσ θαη μερλώ. Βιέπσ θαη ζπκάκαη. Κάλσ θαη θαηαιαβαίλσ.  

Κηλέδηθε παξνηκία 

 
Σα πεηξάκαηα είλαη ρξήζηκα εθπαηδεπηηθά εξγαιεία, πνπ ζπλδένπλ ηνπο καζεηέο κε 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο εξγαζίαο (Scoullos et al., 2003 ζει.58). Καηά ηα πεηξάκαηα ε 

δηαδηθαζία κάζεζεο πινπνηείηαη θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο νη νπνίεο βνεζνχλ λα 

ειεγρζεί θαη λα επηβεβαησζεί κηα ππφζεζε ή λα απνθαιπθζεί ν ξφινο  ελφο παξάγνληα ή ελφο 

θπζηθνχ θαηλνκέλνπ (Lahiry et al., 1988, ζει. 80). Μέζα απφ ηα πεηξάκαηα νη καζεηέο έρνπλ 

ηε δπλαηφηεηα λα παξαηεξήζνπλ κηα κνλαδηθή δηαδηθαζία θαη λα αληηιεθζνχλ ηελ 

πνιππινθφηεηα, ηε ζπνπδαηφηεηα θαη ην ξφινπ ηεο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηεο δηαζπλδέζεηο (Scoullos et al., 2003, ζει.58). Ζ εμεξεχλεζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ε νπνία κπνξεί λα είλαη άκεζα ζπζρεηηζκέλε κε ηελ θνηλσλία, θηλεηνπνηεί 

ηνπο καζεηέο λα εμεξεπλνχλ ηα πξνβιήκαηα κε ελδηαθέξνλ θη αίζζεκα επζχλεο (Lahiry et al., 

1988, ζει. 80). 

Ζ κεηαβιεηή ε νπνία κειεηάηαη έρεη ζπλήζσο ζρέζε κε ην πξφβιεκα πνπ πξνζεγγίδεηαη 

(Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.68).  ηα πιαίζηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο εκπιέθεηαη 

κηα νκάδα αηφκσλ κε ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ κέζα απφ πεηξακαηηζκφ, ηηο παξαηεξήζεηο θαη ηε 

κειέηε γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ ή κηαο θαηάζηαζεο (Καιαηηδίδεο θ. 

ζπλ. 1998,  ζει. 160). Βαζηθφο ζηφρνο ηεο κεζφδνπ είλαη λα ελδπλακψζεη ηε δηαλνεηηθή 

ηθαλφηεηα θαηαλφεζεο θη αλαπαξάζηαζεο θαηλνκέλσλ, πνπ εληάζζνληαη ζηελ ςπρνθηλεηηθή 

ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ θαη λα αλαζχξεη ηε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο, 

απνθαιχπηνληαο ηελ παξνξκεηηθή δχλακε ηεο νκάδαο, ελψ επηπιένλ  επηδηψθεη  (UNES-

CO/UNEP, 1985, ζει.48): 

-Να ελζαξξχλεη ηηο πξνζσπηθέο επηδηψμεηο θαη ηε δεκηνπξγία εκπεηξηψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ 

αηνκηθή έξεπλα θαη παξαθηλνχλ ηνπο καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε πξαθηηθά δεηήκαηα. 

- Να θαιιηεξγήζεη ηε ζπλεξγαζία  θαη ηελ αλάζεζε επζπλψλ θη εξγαζηψλ, δηαβαζκίδνληαο 

δχζθνιεο ηερληθέο ζε επηκέξνπο ζηάδηα. 

- Να ελεξγνπνηήζεη ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ρξφλνπ θαη ρψξνπ (ζρεδηαζκφο, νξγάλσζε, 

θξνληίδα θη απνζήθεπζε ησλ πιηθψλ θιπ). 

- Να πξνσζήζεη ηελ  πηνζέηεζε θαλφλσλ αζθαιείαο θαη ηελ πξνζπάζεηα βειηίσζεο  ησλ 

ζπλζεθψλ εξγαζίαο. 

 

14.1 Ζ ΓΟΜΖ  ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πεηξακαηηθήο κεζφδνπ είλαη φηη αμηνπνηεί κηα εηδηθή 

δηαδηθαζία γηα ηελ θαηαλφεζε ελφο θαηλνκέλνπ ή κηαο θαηάζηαζεο πνπ κπνξεί γηα 

παξάδεηγκα λα αθνξά ηε κειέηε ελφο νηθνζπζηήκαηνο ή ελφο ηχπνπ ξχπαλζεο (Καιαηηδίδεο θ. 

ζπλ., 1998, ζει. 160).  Ζ κέζνδνο δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα πξαγκαηνπνηνχλ 

πεηξάκαηα θάησ απφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο κε ζηφρν λα απνθηήζνπλ πξσηνγελείο 
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εκπεηξίεο. Απηφ ζπκβαίλεη θαζψο θαηά ηα πεηξάκαηα ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

παξαηεξήζνπλ ηηο αηηίεο, αιιά θαη ηελ πξνέιεπζε κεξηθψλ πξνβιεκάησλ, λα αλαθαιχςνπλ 

θάπνηνπο παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ππνζέζεηο επίιπζεο ηνπο 

βαζηζκέλνη ζηηο δηαπηζηψζεηο απφ ηα πεηξάκαηα (Palmer, 1993, ζει.181). πλνπηηθά ζηε 

ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δηαηχπσζε ηεο ππφζεζεο, ν πεηξακαηηζκφο, ε 

παξαηήξεζε, ε θαηαγξαθή ησλ απνηειεζκάησλ, ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ, ε αλάπηπμε θη 

επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο – ψζηε νη καζεηέο λα ηε ζπλδέζνπλ κε θαηλφκελα ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο θαη κε πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα – θαη ηέινο ε δηεμαγσγή  

ζπκπεξαζκάησλ (Scoullos et al., 2003, ζει. 58). 

Κάζε επηκέξνπο καζεζηαθφ βήκα ηεο κεζφδνπ ζρεηίδεηαη κε λνεηηθέο, αληηιεπηηθέο θαη 

ςπρνθηλεηηθέο ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, ζρεηίδεηαη επίζεο κε ηα θίλεηξά ηνπ, ηα ζπλαηζζήκαηα 

ηνπ θαη ηηο λνεηηθέο ηνπ αλαπαξαζηάζεηο. Γεληθά ε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ ζπλδέεηαη κε 

ζπλαηζζήκαηα, θαζψο απηά απνηεινχλ ην θιεηδί γηα ηελ ςπρνθηλεηηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ 

αηφκνπ (UNESCO/UNEP,1985 ζει.48  Καιατηδίδεο θ. ζπλ., ζει.159). Ο άλζξσπνο, θαηά 

ζεηξά, ρξεηάδεηαη πξψηα λα παξαηεξήζεη, κεηά λα ζπιινγηζηεί θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

απνθαζίζεη πηνζεηψληαο θαλφλεο, δεμηφηεηεο θαη δξάζεηο, θαηαβάιινληαο  φιε ηελ 

πξνζπάζεηα, πνπ απηά πξνυπνζέηνπλ (UNESCO/UNEP,1985 ζει.48). ηαλ έλα άηνκν 

θαιείηαη λα απνθαζίζεη, ηφηε ε απφθαζε ηνπ ζα είλαη πξντφλ ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ, ηεο 

πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ππνθεηκεληθψλ ηνπ θξίζεσλ, φζνλ αθνξά ηε 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (UNESCO/UNEP,1985 ζει.48). ’ απηφ ην ζεκείν ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο κεζφδνπ, ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ελζαξξχλεη  φζνπο έρνπλ δπζρέξεηα  ζηε ζπκκεηνρή, 

δεκηνπξγψληαο έλα ζεηηθφ θαη θαηάιιειν παηδαγσγηθά θιίκα.  

Ζ εξγαζηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα – ην θχξην ζηνηρείν ηεο κεζφδνπ – ιεηηνπξγεί βαζηθά σο 

άζθεζε (Καιατηδίδεο θ. ζπλ. 1998, ζει. 160). Ο άλζξσπνο ζηηο γεληθφηεξεο αληηδξάζεηο ηνπ 

έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζπαζεί, λα αλαθαιχπηεη, λα καζαίλεη θαη λα δηνξζψλεη φ,ηη θξίλεη 

ιάζνο. (UNESCO/UNEP,1985 ζει 48). ’ απηά ηα πιαίζηα πξέπεη λα είλαη ηθαλφο λα 

ζρεδηάδεη θαη λα δεκηνπξγεί αληηθείκελα ηα νπνία πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, λα εηδηθεχεηαη 

ζε ηερληθέο ή εξγαιεία κε απνηέιεζκα λα απνιακβάλεη ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο, λα 

ηειεηνπνηεί ηηο γλψζεηο θαη ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ, λα βξίζθεη ηθαλνπνίεζε απφ ην απνηέιεζκα θαη 

λα ηε κνηξάδεηαη κε ηα ππφινηπα ηα κέιε ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ πεξίγπξνπ 

(UNESCO/UNEP,1985 ζει 48). Απηέο αθξηβψο ηηο παλαλζξψπηλεο δπλαηφηεηεο ηηο παξέρεη ε 

ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ πεηξάκαηνο ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο, νη καζεηέο 

απνδέρνληαη ηε βνήζεηα θαη ηε θαζνδήγεζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ φπσο επίζεο θαη κειψλ ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο. Μάιηζηα ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ζπκκεηνρή κειψλ ηεο θνηλσλίαο είλαη 

ίζσο απαξαίηεηε, εηδηθά εάλ ε έξεπλα απαηηεί δξάζε γηα ηελ πηνζέηεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο 

ιχζεο πνπ έρεη επηιεγεί (Lahiry et al., 1988, ζει. 80). Ζ νκαδηθή εξγαζία, θαηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ, ελζαξξχλεη ηελ αληαιιαγή ηδεψλ, πξνσζεί  ηε ζπλεξγαζία, ηελ αιιεινβνήζεηα 

θαη αλαβαζκίδεη ην ζπλνιηθφ απνηέιεζκα (UNESCO/UNEP,1985, ζει.48 Καιατηδίδεο θ. 
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ζπλ., 1998, ζει.160). ηε πεξίπησζε πνπ νη καζεηέο ρσξηζηνχλ ζε επηκέξνπο νκάδεο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ πεηξάκαηνο, ζην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ λα 

ζπγθξίλνληαη κεηαμχ ηνπο ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε νκάδαο (Πεηξελίηε, 2000, ζει. 28). 

Ζ πεηξακαηηθή πξνζέγγηζε πεξηιακβάλεη ηελ πινπνίεζε πεηξακάησλ πξηλ θαη κεηά ηελ 

εθκάζεζε πεξηβαιινληηθήο γλψζεο θαη ελλνηψλ. Ο ζηφρνο φζνλ αθνξά ηελ πξψηε πεξίπησζε 

είλαη λα απνθηήζνπλ αληηιεπηηθή γλψζε θαη θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ (γξαπηφ πιηθφ) απφ 

κφλνη ηνπο, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε λα βνεζεζνχλ νη καζεηέο λα εκπεδψζνπλ θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ δηδάρηεθαλ κε πεηξακαηηθή επηβεβαίσζε (Palmer,1993, 

ζει.181). 

 

14.2 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρή έθβαζε ηεο δηαδηθαζίαο απνηειεί ε θαιή νξγάλσζε 

θαη ε πξνεηνηκαζία απφ ηελ πιεπξά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. Ο πξνζρεδηαζκφο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

είλαη απαξαίηεηνο, φπσο θαη ε πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

ελεκεξσζνχλ θαη λα ζπκθσλήζνπλ ζε θάπνηνπο θαλφλεο εθαξκνγήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ θαλφλσλ αζθαιείαο (Scoullos et al., 2003, ζει. 58). Σν πεξηερφκελν ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηελ ειηθία θαη ην επίπεδν ησλ καζεηψλ. Ζ ρξήζε απιψλ πιηθψλ θαη ε 

ζχλδεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο κε θαζεκεξηλά θαηλφκελα, δηεπθνιχλνπλ ηελ επηηπρία ηεο 

(Scoullos et al., 2003, ζει. 58).  

 

14.3 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

Σε  βάζε φπνπ ζα πινπνηεζεί ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απνηειεί ην άκεζν ή ην επξχηεξν 

πεξηβάιινλ (UNESCO/UNEP,1985, ζει.47). Οη θάζεηο εθαξκνγήο ηεο, ζχκθσλα κε ηνπο  

Scoullos et al.,  (2003, ζει. 58-59) έρνπλ σο εμήο: 

 - Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο, ηεο δξαζηεξηόηεηαο θαη ησλ ζηόρσλ ηνπ. Ζ παξνπζίαζε 

πεξηιακβάλεη εμεγήζεηο γηα ην θαηλφκελν πνπ ζα πξνζεγγηζηεί κέζα απφ ηελ πεηξακαηηθή 

δηαδηθαζία. 

-Γηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο ηνπ πεηξάκαηνο.  Οη καζεηέο δηαηππψλνπλ ηελ ππφζεζε αλάινγα 

κε ην ηη πεξηκέλνπλ λα ζπκβεί ζην πείξακα. 

-Πεηξακαηηζκόο. ηε θάζε απηή  πξαγκαηνπνηείηαη ην πείξακα. 

-Παξαηήξεζε θαη απνηύπσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Παξαηεξνχληαη θαη θαηαγξάθνληαη ε 

δηαδηθαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο. 

-Δμαθξίβσζε, επηβεβαίσζε ή όρη ηεο ππόζεζεο. Απηή ε θάζε απαηηεί ρξφλν γηα ηελ 

αλαζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο, ηε δηαπίζησζε λέσλ πιεξνθνξηψλ θαη ηε ζπδήηεζε γηα ηελ 

θαηαλφεζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην πείξακα. 

- Πεξαηηέξσ εθαξκνγή – ζπκπεξάζκαηα. Δπηδηψθεηαη λα αλαγλσξηζηνχλ αλάινγεο  

εθαξκνγέο ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ κειεηήζεθε ζηελ θαζεκεξηλή δσή. ηνπο καζεηέο ηίζεηαη ην 

εξψηεκα γηα ηελ εχξεζε ελφο αλάινγνπ παξφκνηνπ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, κπνξεί λα 
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αλαδεηεζεί ε ζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ζρεηηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα. Δλδείθλπηαη 

επίζεο, νη καζεηέο λα θαηαγξάςνπλ ηα απνηειέζκαηα  θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

(Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, νπ. αλαθ. ζην  Πεηξελίηε, 2000, ζει. 28).  

ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα αθηεξσζεί ρξφλνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο, πνπ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηε βαζκνιφγεζε  απφ ηνλ εθπαηδεπφκελν 

ηεο δηθήο ηνπ πξνφδνπ, ηελ αλαζθφπεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ πινπνηήζεθε, ηνπ πεξηερνκέλνπ 

ηεο θαη ησλ κεζφδσλ πνπ αμηνπνίεζε κε ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

(UNESCO/UNEP,1985,ζει. 47). 

 

14.4  TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεζφδνπ πεγάδνπλ απφ ηε  δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζηνπο καζεηέο  

γηα ηελ παξαηήξεζε μερσξηζηψλ πεξηπηψζεσλ, ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε άιια θαηλφκελα,  ηε 

ζπνπδαηφηεηά ηνπο, ην ξφιν ηνπο ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ζε αιιειεπίδξαζε κε 

θνηλσληνινγηθέο θαη νηθνλνκηθέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο (Scoullos et al., 2003, ζει.58). 

Σα πεηξάκαηα αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή θη εξεπλεηηθή ζθέςε, θαιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο πνπ 

αθνξνχλ ηελ παξαηήξεζε, ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αλάιπζε δεδνκέλσλ, ηε δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ (Braus et al., 1993, ζει. 233),  εληζρχνπλ ηελ αίζζεζε δεκηνπξγηθφηεηαο θαη 

πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ απνηειψληαο κηα επράξηζηε δηαδηθαζία (UNES-

CO/UNEP, 1985, ζει. 48). 

 

14.5  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη δηηηφ ξφιν: νξγαλσηηθφ θαη ζπληνληζηηθφ (UNESCO/UNEP,1985, 

ζει. 47  Καιαηηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει.158). Δθνδηάδεη ηνπο εθπαηδεπφκελνπο κε ην 

απαξαίηεην ηερλνινγηθφ πιηθφ θαη ηελ ηερλνινγηθή εμεηδίθεπζε. Ο ξφινο ηνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθφο, θαζψο πξέπεη ζ’ φιεο ηηο θάζεηο ηεο εθαξκνγήο λα θαζνδεγεί ηνπο καζεηέο, 

παξέρνληαο ίζεο επθαηξίεο ζπκκεηνρήο ζε φινπο, ελζαξξχλνληάο ηνπο, θηλεηνπνηψληαο ηνπο  

θαη θξνληίδνληαο παξάιιεια γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο. Παξάιιεια, επηκειείηαη ηε ζπδήηεζε ή 

ηηο εξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ηελ επέθηαζε ηεο εθαξκνγήο θαη ηε δηαζχλδεζε ηεο κε άιια 

θαηλφκελα, θπζηθά ή αλζξσπνγελή.  ηα πιαίζηα ηεο πξνεξγαζίαο θαιφ ζα είλαη ν 

εθπαηδεπηηθφο λα πξαγκαηνπνηεί ην πείξακα, πξηλ ην επαλαιάβεη κε ηελ νκάδα ησλ καζεηψλ.  

ε θάζε πεξίπησζε,  θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ ν εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα νξίζεη θαλφλεο 

ζπκπεξηθνξάο θαη πεηζαξρίαο (Scoullos et al., 2003,ζει.59): πγθεθξηκέλα ζα πξέπεη: 

 Να ζέζεη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο.  

 Να δηαζέζεη ρξφλν φρη κφλν γηα ηελ παξαηήξεζε, αιιά θαη ηελ αλαζθφπεζε ηεο φιεο 

δξαζηεξηφηεηαο  θαη ησλ ζηφρσλ ηεο. 

 Να πξνεηνηκάζεη έλα έληππν θαηαγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ, εάλ απαηηείηαη. 

 Να νξίζεη εξγαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ηε δηεμαγσγή ηνπ πεηξάκαηνο φπσο 

βηβιηνγξαθηθή έξεπλα πνπ ζα αθνξά ην θαηλφκελν πνπ πξνζεγγίζηεθε.  
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ην πξαθηηθφ ηνκέα, φηαλ απαηηείηαη, δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα εμεγνχλ ηη ζπκβαίλεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία, βνεζά ζηελ απνζαθήληζε κηαο ιεπηνκέξεηαο, ππνδεηθλχεη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο, δεηά λα μαλαξίμνπλ κηα καηηά, λα επαλαιάβνπλ κηα δξάζε ή 

λα μαλαδηαβάζνπλ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηαδηθαζίαο, λα θάλνπλ έλα ζρεδηάγξακκα ή έλα 

ζρέδην, λα θαηαγξάςνπλ έλα ληνθνπκέλην, έλα άξζξν ή έλα θπιιάδην, ελζαξξχλεη θαη 

παξάιιεια ζπκβνπιεχεη ηνπο καζεηέο λα είλαη πξνζεθηηθνί θαηά ηε δηαδηθαζία (UNES-

CO/UNEP,1985,ζει. 47  Καιαηηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει.158). Καζψο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε θάζε ζηάδην ηεο κεζφδνπ, «παίδεη» ζην θαζέλα έλα δηαθνξεηηθφ ξφιν: είλαη 

θαηά ζεηξά ζπληνληζηήο, εκπλεπζηήο, αλαιπηήο αθφκα θη ν εηδηθφο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο 

(UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 47). Ο ζηφρνο ηνπ πάληα είλαη λα απνηξέπεη ηελ απνζάξξπλζε, 

λα θξαηά ην ρξφλν, ηελ άζθνπε ρξήζε πιηθψλ, ηα ζνβαξά ιάζε πνπ κπνξεί λα απνηξέςνπλ 

ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο θη νηηδήπνηε γεληθά κπνξεί λα απνζαξξχλεη ηε ζπκκεηνρή (UN-

ESCO/UNEP,1985,ζει. 47 Καιαηηδίδεο θ. ζπλ., 1998, ζει.158). 

 

14.6  ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

χκθσλα κε ηελ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 169 θαη 184) ηα πιενλεθηήκαηα θαη 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο εμήο: 

Πιενλεθηήκαηα 

 πζρεηίδεηαη ε ζεσξία κε ηελ πξάμε θαη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 Αλαπηχζζνληαη δεμηφηεηεο γηα ην ζρεκαηηζκφ ππνζέζεσλ, ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηελ 

παξαηήξεζε θαη ηε ζχγθξηζε απνηειεζκάησλ. 

 Δμνηθεηψλνληαη νη καζεηέο κε ηε δηεμαγσγή πεηξακάησλ. 

 Δληζρχεηαη ε νκαδηθή εξγαζία. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Οη απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ.  

 Οη απαηηήζεηο γηα θαηάιιειν ρψξν (εξγαζηήξην). 

 Απαηηείηαη ε ζρεηηθή πείξα απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ  θαζνδήγεζε ησλ καζεηψλ. 

 ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ππάξρεη κηα δπζθνιία φζνλ αθνξά ηε δηαζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

πνπ εμεηάδεηαη κε θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο  (Scoullos et al., 2003, ζει. 

58  Giolitto et al., 1997, ζει. 100) θαη ηελ απνζαθήληζε αμηψλ (Giolitto et al., 1997, ζει. 

100). 

 

14.7  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα Πεηξάκαηα, σο κέζνδνο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, ζπλδένπλ ηε ζεσξία κε 

ηελ πξάμε θαη ηελ επηζηήκε κε ηε δσή. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ είλαη ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζηα 

πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θη εηδηθφηεξα ζηα πιαίζηα ηεο 

κεζφδνπ Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο γηα  ηελ πξαθηηθή  εμέηαζε  ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ 



 

 

126 

 

 

 

 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 169). Ζ ζπνπδαηφηεηα ηεο επίζεο απνξξέεη απφ ηελ άκεζε 

ζρέζε ηεο κεζφδνπ κε ηνλ ςπρνθηλεηηθφ ηνκέα ηνπ αηφκνπ, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη 

ζεηηθά ζηε ιήςε απνθάζεσλ – έλα θξίζηκν ηνκέα ηεο ζηάζεο ηνπ αηφκνπ απέλαληη ζην 

πεξηβάιινλ – κε βάζε ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ απνθηά απφ ηα πεηξάκαηα. 

Βέβαηα ην θξίζηκν ζεκείν γηα ηε κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ είλαη ε ζχλδεζε ηεο κε 

ηηο θνηλσληθν – νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Υσξίο απηή ηε 

ζχλδεζε, ζα ήηαλ νπηνπηθφ λα ππνζηεξηρζεί φηη νη επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

πξνζεγγίδνπλ δηαθνξεηηθέο πηπρέο ελφο πξνβιήκαηνο ζα κπνξνχζαλ λα ζπλδεζνχλ ζ’ έλα 

ζχλνιν (UNESCO/UNEP,1985, ζει. 47) θαη λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο 
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14.9 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Ο λεξόκπινο» 

14.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Έλα απφ ηα κεγαιχηεξα  ζχγρξνλα παγθφζκηα πξνβιήκαηα είλαη ην ελεξγεηαθφ θαη νη 

επηπηψζεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ Οη ζπκβαηηθέο κνξθέο παξαγσγήο ελέξγεηαο, πνπ  εμαληινχλ 

ηνπο θπζηθνχο πφξνπο, δεκηνχξγεζαλ ήδε κηα ζεηξά απφ δπζεπίιπηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα. Σν λεξφ απφ ηηο αξρέο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ πξφζθεξε θαη πξνζθέξεη  γηα 

ηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ «θηιηθή» ελέξγεηα κε ηε κνξθή πδαηνπηψζεσλ. Ο λεξφκπινο 

είλαη κηα θιαζηθή εθαξκνγή πνπ ην απνδεηθλχεη. Οη καζεηέο κε κηα απιή πεηξακαηηθή 

εθαξκνγή κπνξνχλ λα δηαπηζηψζνπλ φηη νη πδαηνπηψζεηο παξάγνπλ ελέξγεηα. 

 

14.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ. MIO- ECSDE, 2003. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΔΝΔRGY POINT- ΠΔΡΗΟΓΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ     

http://www.energypoint.gr/ananewsimes_piges_energeia/oi_ydrostrobiloi.html 

 

14.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Παξνπζίαζε ηνπ ζέκαηνο. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη πσο ζα επηρεηξήζνπλ λα 

απνδείμνπλ πεηξακαηηθά ηελ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη  απφ ην λεξφ  κε ηελ εθαξκνγή ηεο 

πδαηφπησζεο. Ζ δηαπίζησζε ζα πξνέιζεη απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ηε ρξήζε ελφο πεηξακαηηθνχ 

λεξφκπινπ.  

2. Γηαηύπσζε ηεο ππόζεζεο. Οη καζεηέο ππνζέηνπλ πσο ν λεξφκπινο πνπ ζα 

θαηαζθεπαζηεί ζα ιεηηνπξγεί κε ηελ πδαηφπησζε. Μεξηθνί αλαθέξνπλ πσο δελ είλαη 

βέβαηνη  

3. Πεηξακαηηζκόο. Τιηθά πνπ απαηηνχληαη:  

- 8  έσο 10 πιαζηηθά θνπηάιηα. 

-Έλαο θειιφο δηακέηξνπ 5 έσο 7 εθαηνζηψλ. 

- Μηα βειφλα πιεμίκαηνο.  

-Έλαο θνπβάο λεξνχ κε δηάκεηξν κηθξφηεξε απφ απηή ηεο βειφλαο.  

Οη καζεηέο δηαπεξλνχλ ηε βειφλα απφ ην θέληξν ηνπ θειινχ έηζη ψζηε λα πξνεμέρεη 

εμίζνπ θη απφ ηηο δχν πιεπξέο. ηε ζπλέρεηα ζεκεηψλνπλ κε έλαλ ζηπιφ ηα ζεκεία πάλσ ζηελ 

πεξηθέξεηα ηνπ θειινχ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα θνπηάιηα, πξνζέρνληαο ψζηε νη απνζηάζεηο 

λα είλαη ίζεο κεηαμχ ηνπο. Σξππνχλ ην θειιφ θαη ζθελψλνπλ πάλσ ηνπ ηα θνπηάιηα, 

θξνληίδνληαο ψζηε ηα θνηιψκαηα ησλ θνπηαιηψλ λα έρνπλ ηνλ ίδην πξνζαλαηνιηζκφ θαη 

ζηεξίδνπλ ηα άθξα ηεο βειφλαο πάλσ ζηνλ θνπβά. ηε ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ελφο δνρείνπ 

ξίρλνπλ λεξφ πάλσ ζηα θνηιψκαηα ησλ θνπηαιηψλ απφ έλα ζεκείν. Παξαηεξνχλ θαη 

θαηαγξάθνπλ ηη ζπκβαίλεη: ην λεξφ πεξηζηξέθεη ηνλ κχιν. 
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Πεηξακαηίδνληαη επίζεο φζνλ αθνξά ην ζεκείν απφ ην νπνίν γίλεηαη ε πδαηφπησζε. 

Αξρηθά παξαηεξνχλ ηη ζπκβαίλεη φηαλ ξίρλνπλ λεξφ απφ ρακειφ χςνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ζηαδηαθά  απφ πςειφηεξα ζεκεία.  Καηαγξάθνπλ ηε δηαπίζησζε πσο ν κχινο πεξηζηξέθεηαη 

γξεγνξφηεξα, φηαλ πέθηεη ε ίδηα πνζφηεηα λεξνχ απφ έλα ην πςειφηεξν ζεκείν.  

ηε ζπλέρεηα πεηξακαηίδνληαη κε ηελ επίπησζε πνπ έρεη ζηελ πεξηζηξνθή ηνπ λεξφκπινπ  

ν φγθνο ηνπ λεξνχ πνπ δηνρεηεχεηαη πξνο ηα θνηιψκαηα ησλ θνπηαιηψλ: απφ ην ίδην ζεκείν 

δηνρεηεχνπλ δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο λεξνχ. Παξαηεξνχλ πσο ε κεγαιχηεξε πνζφηεηα λεξνχ 

πεξηζηξέθεη γξεγνξφηεξα ην κχιν. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο θαηαγξάθνληαη. 

4. Δμαθξίβσζε ή όρη ηεο ππόζεζεο. Οη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ πσο ην ηξερνχκελν λεξφ 

δηαζέηεη ελέξγεηα ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηε ζέζε ηνπ θαη ηελ πνζφηεηά ηνπ. πδεηνχλ ηα 

ζεκεία πνπ ηνπο έθαλαλ εληχπσζε θαηά ηε δηαδηθαζία, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζαλ θαηά 

ηνλ πεηξακαηηζκφ θαη ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαπηζηψζεηο κε ηηο αξρηθέο ηνπο 

απφςεηο ζηα πιαίζηα κηαο ζπδήηεζεο.  

5. Πεξαηηέξσ εθαξκνγή – Σπκπεξάζκαηα. Πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε κε ζέκα ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ θαηλνκέλνπ ζηελ θαζεκεξηλή δσή. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη θάζε 

κηα αλαθέξεη παξαδείγκαηα εθαξκνγψλ ηνπ θαηλνκέλνπ. Ζ ζπδήηεζε εζηηάδεηαη ζηελ 

εθαξκνγή ησλ πδαηνπηψζεσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Οη καζεηέο 

αμηνινγνχλ ηε ζπλεηζθνξά ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

ελψ γίλεηαη αλαθνξά θαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ιφγσ ηεο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ. 

πλδένπλ ην ζέκα  ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ πδαηνπηψζεηο κε ην γεληθφηεξν ζέκα ηεο 

ρξήζεο ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο γηα ηελ επίιπζε ησλ κεγάισλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ θαη ην δήηεκα ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ. 

 

14.9.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ πεηξακαηηθή θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ λεξφκπινπ είλαη κία επράξηζηε δηαδηθαζία 

γηα ηνπο καζεηέο πνπ θαιιηεξγεί νξγαλσηηθέο θαη θαηαζθεπαζηηθέο δεμηφηεηεο. Καιιηεξγεί 

επίζεο ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο  θαη ηνπο πξνζθέξεη γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο ηδηφηεηεο 

ηνπ λεξνχ θαη ηηο δπλαηφηεηεο δηαρείξηζήο ηνπ απφ ηνλ άλζξσπν. Σν θιεηδί γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ηεο κεζφδνπ ζηα πιαίζηα ελφο Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο είλαη ε ζχλδεζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο πνπ έρεη ε εθαξκνγή ηνπ απφ 

ηνλ άλζξσπν. Ζ ζχλδεζε ηνπ θαηλνκέλνπ κε ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο,  κε ηηο 

ζεηηθέο ή αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ θαη κε ηηο θνηλσληθννηθνλνκηθέο ηνπ 

δηαζηάζεηο είλαη θάπνηα απφ ηα πεδία πνπ ελδείθλπηαη γηα ηνπο καζεηέο λα εξεπλεζνχλ ζε 

βάζνο κέζα απφ ηελ αλαθεθαιαησηηθή ζπδήηεζε ηεο εθαξκνγήο. 
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15 ΣΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΔΗ 

Ο άλζξσπνο παίδεη κόλνλ όπνπ είλαη άλζξσπνο κε ηελ πιήξε ζεκαζία ηεο ιέμεο 

 θαη είλαη κόλνλ εθεί εληειώο άλζξσπνο όπνπ παίδεη. 

 

F. Schiller 

 
Tα Παηρλίδηα είλαη λέεο κέζνδνη πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ιχζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ (Kavtaradge, 2006, ζει. 1). Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη πηζαλφ λα 

γίλεη ζηαδηαθά κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο εθπαίδεπζεο, θαζψο 

δπζηπρψο ζπλερίδεηαη ε θαηαζηξνθή δσηηθψλ θπζηθψλ νηθνζπζηεκάησλ θαη γεληθφηεξα 

απεηιείηαη ε πεξηβαιινληηθή ηζνξξνπία (Hewitt, 1997, ζει.35). Οη παξαδνζηαθέο κέζνδνη 

δηδαζθαιίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαλ έσο ηψξα ζηε ζρνιηθή ηάμε απνδεηθλχνληαη πιένλ 

αλήκπνξεο λα δψζνπλ απάληεζε ζην θαίξην δήηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ εθπαίδεπζε ησλ 

αλζξψπσλ. Μηα εθπαίδεπζε πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηε δσή θαη ηελ επηβίσζή ηνπο ζ’ έλα 

θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ πνπ αιιάδεη ζπλερψο. (Kavtaradge, 2006, ζει. 1).  Πνιχ 

πεξηζζφηεξν απ’ φηη ζπκβαίλεη ζηελ Δθπαίδεπζε γεληθφηεξα,  ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ην  «λα κηιάο, δε  ζεκαίλεη φηη δηδάζθεηο» (Kavtaradge, 2006, ζει. 1). Ζ γλψζε 

απφ κφλε ηεο, δε κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Hines, Hungerford 

& Tomera, 1987, νπ. αλαθ. ζην Hewitt,β1997, ζει. 36).  Ζ ελζάξξπλζε  ησλ παηδηψλ, ψζηε λα 

πάξνπλ έλα ελεξγφ ξφιν ζηελ θνηλσλία, είλαη έλαο ηξφπνο πνπ κπνξεί λα επηηξέςεη ηε 

δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο (Hewitt,1997, ζει.35). Ηδηαίηεξα ε εθπαίδεπζε ησλ 

κηθξψλ παηδηψλ – ζηα νπνία ηαηξηάδνπλ ηα παηρλίδηα (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998· Hewitt, 

1997,ζει.35) – είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο νη ζηάζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ είλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα δηαθνξνπνηεζνχλ ζηηο επφκελεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο (Jaus, 1982, νπ. αλαθ. 

ζην Hewitt, 1997, ζει. 35).   

Ο ζεκαληηθφο ξφινο ησλ Παηρληδηψλ θαη ησλ Πξνζνκνηψζεσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε είλαη εκθαλήο θαη ζηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Σηθιίδαο.  Έλαο απφ 

πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο ηεο, φπσο ηέζεθε  ζην πλέδξην, είλαη ην λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνπο 

αλζξψπνπο λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ πνπ αλαδχνληαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε βηνινγηθψλ, πνιηηηζηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ παξαγφλησλ (Taylor, 1983,ζει.36). Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ 

εθνδηαζκφ ησλ αηφκσλ θαη ησλ θνηλσληψλ κε ηηο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα 

εξκελεχζνπλ απηνχο ηνπο παξάγνληεο ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν, ψζηε λα πξνσζεζεί κηα 

θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ (Taylor, 1983, ζει.36). Σν θιεηδί γηα κηα ηέηνηα 

πξννπηηθή, είλαη ε ππεχζπλε θαη απνηειεζκαηηθή ζπκκεηνρή, κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

θαηάιιεισλ κεζφδσλ πνπ εληζρχνπλ κηα αξκνληθή ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ (Taylor, 

1983,ζει.36). πγθεθξηκέλα νη κέζνδνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πξέπεη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε ηε γλψζεο, ζηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ζηε δηακφξθσζε 

ζηάζεσλ, γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο  πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο (Taylor, 
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1983,ζει.36). Δίλαη επξέσο γλσζηφ, φηη ηα Παηρλίδηα θαη νη Πξνζνκνηψζεηο ζπκβάιινπλ 

ζεκαληηθά πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε (Taylor, 1983, ζει.36). 

Οη Πξνζνκνηψζεηο θαη ηα Παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (Connect, 1985, 

νπ. αλαθ. ζην Lahiry, 1988, ζει.100, Σaylor, 1983, ζει. 8): ηε Μειέηε Πεξίπησζεο,  ην 

Παηρλίδη Ρφισλ, ην Παηρλίδη Πξνζνκνίσζεο  θαη ηε  Πξνζνκνίσζε ζε Ζ/Τ.  Σν θξηηήξην 

δηαρσξηζκνχ ηνπο είλαη ν βαζκφο αθαίξεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε αλαπαξάζηαζε ηνπο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Ηδηαίηεξα παξαζηαηηθφο είλαη ν πίλαθαο ηνπ Taylor,(1983 ,ζει. 9), φπνπ 

παξηζηάλνληαη νη θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην βαζκφ αθαίξεζεο απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: 

Π 

Ρ 

Α 

Γ 

Μ 

Α 

    Σ 

Η 

Κ 

Σ 

Ζ 

Σ 

Α 

 

 

  Μειέηε              Παηρλίδη        Παηρλίδη                  Πξνζνκνίσζε                                          

πεξίπησζεο   ξόισλ      πξνζνκνίσζεο    ζε Ζ/Τ                                                  

 

παξαηεξήζεηο        άηππε            δνκεκέλε             φιεο νη πιεξνθν-   

ζηνλ πξαγκαηη-     δνκεκέλε      νκαδηθή                ξίεο θαη  νη  απν -  

θφ θφζκν              νκαδηθή         αλαπαξάζηαζε     θάζεηο εκπεξηέρν- 

                             απεηθφληζε                                  ληαη ζε κηα καζε-                                                              

                                                                                 καηηθή  αλαπαξά- 

                                                                                 ζηαζε                                                                                                                        
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Ζ 

ΠΗΝ. 1  Μηα πξνζέγγηζε ησλ ηερληθψλ πξνζνκνίσζεο (Taylor, 1983) 

 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ δηαθφξσλ κνξθψλ ησλ  Παηρληδηψλ θαη ησλ Πξνζνκνηψζεσλ 

επηδηψθεηαη (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.162): 

-Οη καζεηέο λα απνθηήζνπλ ή θαη λα εθαξκφζνπλ γλψζεηο πνπ θαηέρνπλ. 

-Να αζθεζνχλ ζηε πξαγκαηνπνίεζε ινγηθψλ ζπιινγηζκψλ. 

-Να αληηπαξαζέζνπλ ηηο αμίεο ηνπο κ’ απηέο ησλ άιισλ. 

-Να αζθεζνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ αμηνπνηψληαο ηα πξναλαθεξφκελα 

 

15.1 Ζ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ 

Σν παηρλίδη άξρηζε λα ζπγθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ παηδαγσγηθνχ θχθινπ 

ηνπιάρηζηνλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα (Rice 2007 ζει.87). Σε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη 1970 

θνξπθψζεθε ην ελδηαθέξνλ γηα παηρλίδηα πνπ είραλ έληππε κνξθή. Σν ελδηαθέξνλ απηφ 
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επαλήιζε ηελ ηειεπηαία δεθαεηία κε κέξηκλα γηα ην πψο κπνξνχλ απηά κέζα απφ ηνλ ηδηαίηεξν 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο λα επεξεάζνπλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Juul, 2001, ζην Rice 

2007, ζει. 87).   

Σα Παηρλίδηα απνηεινχλ κηα ζηξαηεγηθή πνπ αμηνπνηεί ηελ πξνζνκνίσζε κε ηε κνξθή 

ελφο παηρληδηνχ πνπ παίδνπλ νη καζεηέο (Lahiry,1988, ζει. 102). Μέζα απφ ην παηρλίδη νη 

καζεηέο αληηιακβάλνληαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα «ζηνλ θφζκν 

ησλ κεγάισλ» (Γαξδέιε, 1988, νπ. αλαθ. ζην Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998, ζει.71). Σα 

Παηρλίδηα δίλνπλ έκθαζε ζε πνιηηηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πιεπξέο ηνπ 

πεξηβάιινληνο κε ην ζρεδηαζκφ νιηζηηθψλ πξνζεγγίζεσλ (Lahiry,1988, ζει. 102). Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπο είλαη αλάινγνο θαη ζπκβαδίδεη  κε ηηο αλάγθεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

νκάδαο (Lahiry,1988, ζει. 102).  Βαζηθφ κέξνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο ηνπο 

απνηειεί ν νξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ ζηφρσλ, αιιά θαη ην πψο ζα αμηνινγεζεί ε επίδνζε ησλ 

καζεηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπο (Braus,1993, ζει. 307). 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Παηρληδηψλ είλαη άκεζα ζπλδεκέλε κε ηε γλψζε, ηε δξάζε, ηε 

δεκηνπξγία, άξα ηελ ίδηα ηε δσή (Βιαζηάξεο, 2000, Κνπζνπξήο, 2005 ζει. 15,20). Πνιινί 

κεγάινη ζεσξεηηθνί ηεο εθπαίδεπζεο ζπκθσλνχλ πσο ηα παηρλίδηα δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο λνεκνζχλεο ηνπ αηφκνπ (Piaget, 1929, νπ. αλαθ. ζην Hewitt, 1997, 

ζει. 36), δηαπίζησζε πνπ δίλεη κεγάιε έκθαζε ζηελ αμία ηεο εθαξκνγή ηνπο. Σα παηρλίδηα 

κέζα απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ αηφκνπ κε ην πεξηβάιινλ θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, 

εληζρχνπλ θη άιιεο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο (Hewitt ,1997, ζει.35). Ζ  θαηάηαμε 

ησλ αμηψλ, είλαη κηα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαπηχζζνπλ,  ε νπνία,  ίζσο κε ηε ζεηξά 

ηεο, επεξεάδεη ηελ επηινγή ησλ ηξφπσλ δξάζεο  ηνπ αηφκνπ (Hewitt, 1997, ζει.35). 

Παξάιιεια, νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ καζεηψλ πνπ ελζαξξχλνληαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ παηρληδηνχ,  εληζρχνπλ ηε κάζεζε (Johnson  & Johnson, 1980, νπ. αλαθ. ζην Hewitt, 1997 

, ζει.36). 

Έλα άιιν ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ ηα Παηρλίδηα 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε  είλαη ε ζχλδεζε ηεο  

κάζεζεο κε ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ (Volsk, 1975,ζει.7) Απηφ έρεη ηδηαίηεξε 

ζεκαζία, θαζψο κηα βαξχλνπζα άπνςε ππνζηεξίδεη, πσο ν ζθνπφο ηεο γλψζεο είλαη ε 

ππνζηήξημε θαη ε βειηίσζε ησλ απνθάζεσλ καο (Volsk,1975, ζει.7). ε αληίζεζε κε ηελ 

απιή απνκλεκφλεπζε πιεξνθνξηψλ, ε ζχλδεζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο κε ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνθάζεσλ, εληζρχεη ηε ζπγθξάηεζε πιεξνθνξηψλ θαη ηαηξηάδεη ηδηαίηεξα ζ’ απηνχο 

ηνπο καζεηέο πνπ δπζθνιεχνληαη λα κάζνπλ κέζα απφ βηβιία θαη δηαιέμεηο (Volsk, 1975, 

ζει.7).  

ηα παηρλίδηα νη εθπαηδεπφκελνη έρνπλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν, γεγνλφο πνπ απνηειεί 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζπλεπάγεηαη ην φηη ε καζεζηαθή δηαδηθαζία 

βαζίδεηαη ζηελ δηθή ηνπο άκεζε εκπεηξία θαη ηηο απνθάζεηο ηνπο, ψζηε  λα γεληθεχνληαη ζ’ 

άιιεο θαηαζηάζεηο (Volsk, 1975, ζει.8). 
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Mεγάιν κέξνο ηεο αμίαο φισλ ησλ παηρληδηψλ πνπ εθαξκφδνληαη (πξνζνκνίσζεο, ξφισλ 

θ.ιπ.) βξίζθεηαη ζηηο ζπδεηήζεηο πνπ πξνθαινχλ θη αθνινπζνχλ ηελ πινπνίεζε ηνπο, θαζψο 

νη καζεηέο κηινχλ γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο, ηηο απνθάζεηο ηνπο, αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο σο 

ηάμε θαη ζχλνιν γηα πιήξε ζπκκεηνρή ζε κηα νξγαλσκέλε ζπδήηεζε (Volsk, ζει.8).  

πλνπηηθά, ηα παηρλίδηα κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο αμηνπνηνχληαη γηα λα θηλεηνπνηνχλ ην 

ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ, λα  εκπινπηίδνπλ δηαιέμεηο – σο ελδηάκεζεο δξαζηεξηφηεηεο – θαη 

γηα ηελ επράξηζηε κεηάβαζε απφ έλα θεθάιαην ζ’ έλα άιιν  (Braus,1993, ζει.307) θαη ηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ ( Βιαζηάξεο, 2000). 

 

15.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

Ζ θάζεηο  εθαξκνγήο ησλ παηρληδηψλ  ζχκθσλα κε ηνπο Scoullos et. al., (2004, ζει.75) 

αθνινπζoχλ ηελ εμήο ζεηξά: 

1. Πξνεηνηκαζία. Απνθαζίδεηαη ν ζθνπφο θαη ηα αληηθείκελα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, ε 

εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο, νη θαλφλεο ηνπ Παηρληδηνχ, ν ρψξνο πνπ απαηηείηαη θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηεο. 

2. Οξηζκόο θαη πεξηγξαθή ησλ θαλόλσλ θαη ηνπ ζρεδηαζκνύ.  Ο εθπαηδεπηηθφο εμεγεί 

ζηνπο καζεηέο ηνπο ζηφρνπο ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα επηηεπρζνχλ θη απνθαζίδεηαη 

απφ θνηλνχ ν ξφινο πνπ ζα αλαιάβεη ν θαζέλαο. ηε ζπλέρεηα δίλνληαη ζαθείο νδεγίεο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο δηαζθαιίδεη πσο ην παηρλίδη δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αιιειεπίδξαζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ κε ηνπο καζεηέο,  αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ ίδησλ ησλ καζεηψλ. Δπίζεο, είλαη δπλαηφ λα ηνπο απεπζπλζνχλ εξσηήζεηο γηα ηελ  

εζηίαζε ηεο πξνζνρή ηνπο ζε θάπνηα ζέκαηα. 

3. Kθαηακεξηζκόο αξκνδηνηήησλ. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο ππέξκεηξεο 

ζπγθέληξσζεο  αξκνδηνηήησλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ, είλαη πξνηηκφηεξν κεξηθέο θνξέο,  

νη καζεηέο λα αλαιακβάλνπλ επζχλεο, πνπ κπνξεί λα αθνξνχλ δηνξγαλσηηθέο 

δηεθπεξαηψζεηο ή ηελ εχξεζε πιεξνθνξηψλ γηα ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδεηαη.  

4. Τινπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ. ’ απηή ηε θάζε πινπνηείηαη ην Παηρλίδη πνπ απνηειεί ην 

θεληξηθφ κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο. 

5. πδήηεζε. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δηαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθφο ρξφλνο γηα ηνπο 

καζεηέο, ψζηε λα αλαινγηζηνχλ θαη  λα ζπδεηήζνπλ ην βαζκφ επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο, πψο αηζζάλζεθε ν θαζέλαο κεηά ην παηρλίδη θαη γηαηί, ηη 

πηζηεχνπλ φηη θέξδηζαλ ή θαη ηη άιιαμε φζνλ αθνξά ηηο γλψζεηο θαη ηε ζπκπεξηθνξά 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην ζέκα πνπ πξνζεγγίζηεθε. 

6. Αλαθεθαιαίσζε. Με ηε ζπλεξγαζία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηνπο καζεηέο 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αλαθεθαιαίσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο θαη δίλεηαη έκθαζε ζηα 

θχξηα ζεκεία ηεο. 

 

15.3 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΟΤ 
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Tα παηρλίδηα απνηεινχλ έλα ηζρπξφ θίλεηξν, ψζηε νη καζεηέο λα ζέινπλ λα απνθηήζνπλ 

γλψζεηο, ελψ παξάιιεια επηηξέπνπλ φινπο ηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία 

κάζεζεο θη φρη κφλν ζ’ απηνχο πνπ έρνπλ θαιέο επηδφζεηο ζε εξγαζηεξηαθφ επίπεδν (Βννcock 

& Schild, 1968, ζην νπ. αλαθ. ζην Hewitt, 1997 , ζει.36). Γεληθά ηα παηρλίδηα είλαη 

ειθπζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο (Βιαζηάξεο, 2000, φπ αλαθ. ζην 

Scoullos, 2004, ζει. 74) αθφκε θαη γη’ απηνχο πνπ δελ είλαη ζίγνπξνη γηα ηνλ εαπηφ ηνπο (He-

witt, 1997 , ζει.36).Οη  δηεξγαζίεο ηνπο απαηηνχλ ε ζέζε ηνπ καζεηή λα είλαη ζην θέληξν ηεο 

καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.73). 

χκθσλα  κε ηνπο Γεσξγφπνπιν θ.ζπλ., (1998, ζει.72) ηα Παηρλίδηα  παξνπζηάδνπλ ηα 

εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Βαζίδνληαη ζ’ έλα πεξηβαιινληηθφ δήηεκα θη ελζαξξχλνπλ ηε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε. 

 Δίλαη άηππεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Απνηεινχλ δπλακηθή δηαδηθαζία. 

 Γηεπθνιχλνπλ ηε κάζεζε. 

 ηεξίδνληαη ζηελ νκαδηθή εξγαζία. 

 Βαζίδνληαη ζε θαλφλεο. 

 Γηεπξχλνπλ ην πεδίν θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο ζηε ηάμε. 

 Γίλνπλ επθαηξίεο γηα δηεξεχλεζε ησλ πξνζσπηθψλ θαη ησλ ελαιιαθηηθψλ απφςεσλ. 

 Δίλαη ςπραγσγηθά 

 Οδεγνχλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

 

15.4  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

χκθσλα κε ηνπο Κνπζνπξή θ. ζπλ., (2005, ζει. 18) ν εθπαηδεπηηθφο σο παηδαγσγφο –

εκςπρσηήο είλαη απηφο πνπ «νθείιεη λα δψζεη δσή, ξπζκφ θαη έληαζε ζην Παηρλίδη, 

πξνζαξκφδνληάο ην ζπλερψο, αλάινγα κε ηνπο παίθηεο, ηηο ζπλζήθεο, ηα δηαζέζηκα κέζα, ηα 

ηνπηθά δεηήκαηα, ηελ επηθαηξφηεηα θ.ά.» 

Ο ξφινο ηνπ  είλαη ελίνηε ζπληνληζηηθφο, ζπκβνπιεπηηθφο ή δηακεζνιαβεηηθφο (Kavta-

radge, 2006, ζει. 1) εκςπρσηηθφο, θαζνδεγεηηθφο, νξγαλσηηθφο θαη πνηθίιεη αλάινγα κε ηνλ 

ηχπν ηνπ παηρληδηνχ πνπ ζα επηιεγεί (Scoullνs, 2004, ζει. 74). Γεληθά επηβιέπεη, παξαηεξεί θη 

ειέγρεη ηα ρξνλνδηαγξάκκαηα (Scoullos, 2004,ζει. 74) θη φηαλ απαηηείηαη γίλεηαη ν δηαηηεηήο 

ηνπ Παηρληδηνχ (Σaylor, 1983, ζει 31). ε θάζε πεξίπησζε λνηάδεηαη  θη ελδηαθέξεηαη θαη 

κεξηκλά γηα ην ξφιν ησλ καζεηψλ ηνπ, γηα ηηο επηδφζεηο ηνπο, αιιά θαη ηηο επηδφζεηο ηνπ 

εαπηνχ ηνπ σο πξνο ηε ζσζηή νξγάλσζε ηνπ παηρληδηνχ. (Σaylor, 1981,ζει 31). Πνιιέο θνξέο 

θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ παηρληδηψλ, νη εθπαηδεπηηθνί είλαη αξθεηφ, απιά λα δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία. (Hewitt, 1997, ζει. 36). Αθφκε θη αλ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ζπκβαίλεη λα 

παξακέλεη ζην θέληξν ησλ εμειίμεσλ, ν ξφινο ηνπ δελ είλαη δεζπνηηθφο (Σaylor, 1981,ζει 31).   

Απηέο νη ζπλζήθεο θνκίδνπλ ζηνλ εθπαηδεπηηθφ λέεο επζχλεο πνπ πεξηέρνληαη ζηηο «Γέθα 
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εληνιέο» ηνπ Chartier 1974, νπ. αλαθ. ζην Σaylor,(1983, ζει. 31)  θη έρνπλ σο εμήο: 

1. Γελ πξέπεη λα δηνξζψλεη ηα κηθξά ιάζε ηα καζεηψλ. 

2. Γελ πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνπο καζεηέο κηα θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ην παηρλίδη πνπ 

φκσο δελ ηελ αληηιακβάλνληαη. 

3. Γελ πξέπεη λα δηνξζψλεη θάπνηα επέθηαζε ή πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ θαλφλσλ ηνπ 

παηρληδηνχ απφ ηνπο καζεηέο. 

4. Γελ πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ππεξβνιηθή ιεπηνκέξεηα ε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, νη ζηφρνη, 

θαη ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ην παηρλίδη. 

5. Γελ απαηηείηαη λα ηεξείηαη απφιπηε πεηζαξρία: ην παηρλίδη είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηε  

δηαζθέδαζε θαη ην ζφξπβν.  

6. Γελ πξέπεη λα ππνβαζκίδνληαη νη αλαθνξέο ησλ καζεηψλ πνπ κε ηελ πξψηε καηηά 

θαίλνληαη άζρεηεο κε ην ζέκα. πλήζσο απνδεηθλχνληαη ζρεηηθέο ή απνηεινχλ κηθξέο 

παξεθθιίζεηο. 

7. Γελ πξέπεη λα παξαβηάδεηαη ε θπζηθή εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ. 

8. Γελ πξέπεη ζηηο απαληήζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ – ζηηο εξσηήζεηο ησλ καζεηψλ – λα 

πεξηέρεηαη ηε θξάζε «απηφ, δελ είλαη ζηνπο θαλφλεο». Δίλαη αδχλαην γηα ηνπο ζρεδηαζηέο 

ηνπ παηρληδηνχ λα έρνπλ ππνινγίζεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ. 

9. Πξέπεη λα απνδέρνληαη ηελ έιιεηςε γλψζεσλ γηα θάπνην ζεκείν ηνπ παηρληδηνχ ή ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

10. Πξέπεη λα ζεσξνχλ ηα παηρλίδηα εμίζνπ ζνβαξέο εθπαηδεπηηθέο κεζφδνπο φζν κε ηηο 

ππφινηπεο ιηγφηεξν δηαζθεδαζηηθέο. 

 

15.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Παηρληδηψλ θαη ησλ Πξνζνκνηψζεσλ έρνπλ 

σο εμήο:  

Πιενλεθηήκαηα 

 Κηλεηνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ ην παηδηψλ (Scoullos et al.,2004, ζει. 74). 

 Πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία (Scoullos et al.,2004, ζει.68).  

 Δίλαη δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο (Κνπζνπξήο, 2005, ζει. 21). 

 Καιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο (Scoullos et al., 2004, ζει. 68). 

 Γίλνπλ επθαηξίεο επηινγήο θαη γεληθά ηνπνζεηνχλ ηνπο καζεηέο ζην επίθεληξν ηεο 

δηαδηθαζίαο (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.1998, ζει. 73). 

 Βνεζνχλ ζηελ νπζηαζηηθφηεξε θαηαλφεζε  ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ πεξηβάιινληνο 

(Πεηξελίηε, 2000, oπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.185).  

 Βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ δηεξγαζηψλ θη αιιειεπηδξάζεσλ (Πεηξελίηε, 

2000,oπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.185). 

Μεηνλεθηήκαηα 
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 ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη δχζθνιε ε ζχλδεζε ηνπο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα  

(Πεηξελίηε, 2000, oπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.185). 

 Οη απαηηήζεηο ζε εμνπιηζκφ, φηαλ απηφο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο 

(Πεηξελίηε, 2000, oπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.185). 

 Yπάξρεη θίλδπλνο ζχγρπζεο αλάκεζα ζηε κάζεζε θαη ζηε δηαζθέδαζε (Braus, 1993, 

ζει.307). 

 Μεξηθνί καζεηέο ελδηαθέξνληαη κφλν λα θεξδίζνπλ ην παηρλίδη θη φρη λα κάζνπλ (Braus 

,1993, ζει.307). 

 

15.6  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Οη νξηζκνί δελ θαιχπηνπλ πάληα ηελ θάζε εθαξκνγή ή εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ 

πινπνηείηαη ζε θάζε ηάμε (Σaylor, 1983, ζει. 13). Πνιιέο θνξέο νη ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

Παηρληδηψλ θαη Πξνζνκνηψζεσλ αιιεινθαιχπηνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο: κηα Μειέηε 

Πεξίπησζεο  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα έλα παηρλίδη ξφισλ, αλαπαξηζηψληαο έλα 

πξαγκαηηθφ πξφβιεκα θαη αμηνπνηψληαο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. Παξφκνηα έλα παηρλίδη 

πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα εκπεξηέρεη παηρλίδηα ξφισλ ή έλα άιιν παηρλίδη, λα πεξηέρεη κηα 

πξνζνκνίσζε ζε Ζ/Τ (Taylor,1983, ζει. 13). πνηα θη αλ είλαη φκσο ε κνξθή ηνπο, ηα 

παηρλίδηα θαη νη Πξνζνκνηψζεηο απνηεινχλ ζπνπδαία εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαζψο νχησο ή 

άιισο απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο θαη δηαλνεηηθήο 

αλάπηπμεο (Αmory et al.,1999,ζει.311).  

Ζ  εθαξκνγή ηνπο είλαη δπλαηή ζ’ φιεο ηηο θάζεηο ελφο Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.162). Ζ ρξήζε ηνπο είηε απηφλνκε είηε 

εληαγκέλε ζε κηα επξχηεξε παηδαγσγηθή κέζνδν, δσληαλεχεη ηελ Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε, ελεξγνπνηεί  ηνπο καζεηέο θη  ελζαξξχλεη  ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή φρη κφλν ησλ 

καζεηψλ, αιιά θαη εθπαηδεπηηθψλ (Lahiry,1988,ζει. 100) ζηνηρείν πνπ απνηειεί βαζηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηελ επίηεπμε φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο. Παξάιιεια, ε εμαζθάιηζε ηεο ελεξγνχο 

ζπκκεηνρήο ησλ παηδηψλ θαηνρπξψλεη, πέξαλ ηεο επίηεπμεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηφρσλ, ηε 

ραξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Βιαζηάξεο, 2000).  

 «Σν παηρλίδη είλαη ε δσή καο», είρε απαληήζεη κηα καζήηξηα ηεο έθηεο ηάμεο ελφο 

δεκνηηθνχ  ζρνιείνπ ζηελ εξψηεζε, «γηαηί ηα παηδηά πξνηηκνχλ ηα Παηρλίδηα σο κέζνδν 

δηδαζθαιίαο», ζηα πιαίζηα ελφο Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 

θαηαδεηθλχνληαο ηε ζεκαζία πνπ έρνπλ γηα ηα παηδηά (Βιαζηάξεο, 2000). Ζ ζεκαζία ησλ 

Παηρληδηψλ  γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο εθπαηδεπηηθνχο θαη  θαηά ζπλέπεηα γηα φιε ηε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία, ζπλνςίδεηαη κε λφεκα  ζηα ιφγηα ηνπ Hosic, (1921, νπ. αλαθ. ζην Γξφιιηνο, 2005 

ζει. 105): «,ηη είλαη θαιφ γηα ην καζεηή είλαη θαη γηα ην δάζθαιν». 

 

15.7 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 
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16  «ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΡΟΛΧΝ» 

Σν παηρλίδη είλαη κηα απεηθόληζε ή εξκελεία ηεο δσήο 

P. Slade 
 

Tα Παηρλίδηα Ρφισλ ρξεζηκνπνηνχληαη είηε σο κηα απηφλνκε ηερληθή είηε ζηα πιαίζηα 

πξνζνκνηψζεσλ θη άιισλ παηρληδηψλ γηα λα πξνζεγγίζνπλ θαη λα θαηαδείμνπλ κέζσ ηεο 

αλαπαξάζηαζεο θαηαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ πξαγκαηηθή αλζξψπηλε επηθνηλσλία θαη δξάζε 

(Volsk, 1975, ζει. 8). Απνηεινχλ κηα ζρεηηθά θαηλνχξηα ηερληθή δηδαζθαιίαο – καδί κε ηα 

παηρλίδηα ζην ζχλνιν ηνπο – (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.1998, ζει. 71), ζηελ νπνία νη καζεηέο 

εκπιέθνληαη, άκεζα ή έκκεζα, κ’ έλα πξφβιεκα θαη ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίιπζε ηνπ 

(Αιεμνπνχινπ 1992, νπ. αλαθ. ζην θαλαβή-Σζακπνχθνπ, 2004, ζει. 163). Γη’ απηφ ην ιφγν 

έλα παηρλίδη ξφισλ είλαη ζπλδεκέλν κε ην εξψηεκα «Πνηνο ιχλεη ηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα;» (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004,ζει.162-163).  

Σν Παηρλίδη Ρφισλ δελ έρεη ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο εζνπντίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ 

παηδηψλ, αιιά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ επηρεηξεκαηνινγία κε ζθνπφ λα αληηπξνζσπεχνληαη θαη 

λα αλαπαξηζηνχληαη, φζν ην δπλαηφλ πην ηαηξηαζηά, νη ζέζεηο θαη νη απφςεηο ηνπ αηφκνπ ή ηνπ 

ξφινπ πνπ ππνδχνληαη νη εθπαηδεπφκελνη (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004,ζει.162-163). 

χκθσλα κε ηνπο Γεσξγφπνπιν θ. ζπλ., (1998, ζει. 75), κέζα απφ ην Παηρλίδη Ρφισλ 

«αλαδεηθλχνληαη ζπγθξνχζεηο, εθθξάδνληαη απφςεηο θαη ζπλαηζζήκαηα θαη αλαδεηείηαη ιχζε 

ησλ αληηζέζεσλ».  

Σα Παηρλίδηα Ρφισλ εζηηάδνληαη θπξίσο ζηελ αλάιπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί γηα κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε (UNESCO/UNΔP, 1985 ζει.33) κέζα απφ ην 

παίμηκν ησλ ξφισλ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 162-163). Γηα κέζνπ ησλ Παηρληδηψλ 

Ρφισλ νη καζεηέο δηαπηζηψλνπλ ην ξφιν ησλ δηάθνξσλ αλζξψπσλ  νκάδσλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζε κηα δηακάρε (Giolitto,1997, ζει. 100).  πλνπηηθά, ηα Παηρλίδηα Ρφισλ απνηεινχλ κηα 

δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξνσζεί ηε βαζηζκέλε ζηε γλψζε, απζφξκεηε δξάζε ησλ καζεηψλ 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ., 1999, ζει. 213) θαη κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηε δηεξεχλεζε ηδεψλ, 

ζπλαηζζεκάησλ, πξνζδνθηψλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (Taylor, 1983, ζει.17). 

 

16.1  Ζ ΓΟΜΖ ΚΑΗ Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Σν Παηρλίδη Ρφισλ πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε, αλάιπζε θαη ηεθκεξίσζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ζπιιέμεη θαη ζπγθεληξψζεη νη καζεηέο θαη θπξίσο ηε δξακαηνπνίεζε 

κηαο θαηάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κε έκκεζν ζηφρν ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο 

(Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004,ζει.162-163). 

Δίλαη πνιχ βαζηθφ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο λα θαηαιάβνπλ νη καζεηέο φηη δελ πξφθεηηαη γηα 

έλα απιφ παηρλίδη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ απιά ζα μνδέςνπλ ην ρξφλν ηνπο, αιιά κηα 

επηκνξθσηηθή δηαδηθαζία. Γηα ην ιφγν απηφ απαηηνχληαη ζαθείο νδεγίεο θη έλα 

ρξνλνδηάγξακκα ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ ζα θαζνδεγνχλ ηνπο καζεηέο, ψζηε  λα ελεξγνχλ 
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κέζα ζηα πιαίζηα ηεο δηαδηθαζίαο (Scullνs et al., 2004, ζει. 71). Οη καζεηέο πξέπεη επίζεο λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε ζεκαζία πνπ έρεη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο, ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία, 

δειαδή ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ε  θαηαγξαθή γεγνλφησλ, 

ζηνηρεία πνπ είλαη πνιχ ρξήζηκα, ψζηε λα  ππνδπζνχλ θαηάιιεια ηνπο ξφινπο ηνπο  (Scoullos 

et al., 2004, ζει. 71).  

Σν ζέκα πνπ επηιέγεηαη πξέπεη λα είλαη απιφ, ξεαιηζηηθφ θαη λα έρεη ζρέζε κε ηηο 

εκπεηξίεο ησλ παηδηψλ (Καιατηδίδεο θ. ζπλ. 1999, ζει.213). Δίλαη δπλαηφλ λα αθνξά δηάθνξα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα φπσο ηε ξχπαλζε πεξηνρψλ, ηε ρξήζε γεο θιπ.   (Lahiry, 1988 

ζει. 100). ζν πεξηζζφηεξν αληηθαηηθή είλαη ε πεξίπησζε πνπ αλαπαξίζηαηαη κέζα απ’ ην 

παηρλίδη, ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε δπλακηθή ηνπ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.75). ην 

ζεκείν απηφ ζπγθεθξηκελνπνηείηαη, πνηα είλαη ηα άηνκα, ηα ζηνηρεία θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ην ζέκα (Καιατηδίδεο θ. ζπλ. 1999, ζει.213). ην παηρλίδη είλαη δπλαηφ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ θαη ξφινη πνπ εθπξνζσπνχλ θαη αβηνηηθνχο παξάγνληεο (Καιατηδίδεο θ. ζπλ. 

1999, ζει.213). Οη ξφινη ησλ καζεηψλ πξέπεη λα είλαη μεθάζαξνη (Braus et al.,1993,ζει.133). 

Οη απφςεηο θαη νη ζέζεηο ησλ ξφισλ παξνπζηάδνληαη, ρσξίο φκσο λα πιαηζηνπνηνχληαη ζ’ έλα 

απζηεξφ πεξίγξακκα  πνπ πεξηνξίδεη ηε ζθέςε θαη ηελ έθθξαζε ησλ καζεηψλ (Καιατηδίδεο θ. 

ζπλ. 1999, ζει.213). ηε ζπλέρεηα ζπδεηηέηαη θαη δεκηνπξγείηαη (ζρεδηάδεηαη) έλα ζελάξην 

απφ έλα ζεκείν ηνπ νπνίνπ μεθηλά ην παηρλίδη ξφισλ (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., 1998,ζει.76). 

Γηα ηνπο ξφινπο πνπ απαηηνχλ ηε ζπκκεηνρή πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο καζεηψλ ζπγθξνηνχληαη 

νκάδεο, πνπ ζπδεηνχλ ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζέζεσλ πνπ εθπξνζσπνχλ. Ο εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αμηνπνηήζεη πιηθά φπσο δσγξαθηέο, 

θσηνγξαθίεο θαη λα ηα εληάμεη ζην ζθεληθφ πνπ ζα ιάβεη ρψξα ην παηρλίδη ξφισλ 

(Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998,ζει.76). Πξηλ ηε δηεμαγσγή ηνπ παηρληδηνχ πξέπεη λα νξηζηεί ν 

ρξφλνο νινθιήξσζεο θαη νη θαλφλεο δηεμαγσγήο ηνπ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.76). 

Πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ είλαη ε δεκηνπξγία  ηνπ 

θαηάιιεινπ πιαηζίνπ, ψζηε λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα έρεη ηελ εκπεηξία ηεο 

άκεζεο εκπινθήο ζηελ θαηάζηαζε πνπ πξνζεγγίδεηαη θη αλαπαξίζηαηαη (Γεσξγφπνπινο θ. 

ζπλ., 1998, ζει.77), αμηνπνηψληαο παξάιιεια ηηο γλψζεηο ηνπο. Ζ  γεληθφηεξε αηκφζθαηξα 

πξέπεη λα είλαη ηέηνηα, ψζηε ηα παηδηά λα ιεηηνπξγνχλ απζφξκεηα θαη λα ελζαξξχλνληαη λα 

ζπκκεηέρνπλ κε εηιηθξίλεηα θαη ειεχζεξε έθθξαζε (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.77). 

Μέζα απφ ην παηρλίδηα θαη ηελ επράξηζηε δηαδηθαζία πνπ αλαπηχζζεηαη θαηά ηε δηάξθεηά 

ηνπο, νη καζεηέο αλακέλεηαη λα απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξε θαηαλφεζε  ησλ ξφισλ θαη ησλ 

ζρέζεσλ ησλ άιισλ, αιιά  θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο κέζα (Καιατηδίδεο θ. ζπλ.,1999, ζει. 213). 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ είλαη βαζχηεξε απφ ηελ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζε θαη 

ζθηαγξάθεζε θάπνησλ ξφισλ πνπ ππνδχνληαη νη καζεηέο: ζχκθσλα κε ην  Shakespeare, (νπ. 

αλαθ. ζην Σaylor,1983, ζει.14) είλαη δπλαηφλ λα ζεσξήζνπκε πσο «φινο ν θφζκνο είλαη κηα 

ζθελή θαη φινη νη άλδξεο θαη νη γπλαίθεο απινί παίρηεο» θαη παίδνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο φρη 
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κφλν φζνλ αθνξά ηε πξνζέγγηζε ησλ άιισλ, αιιά θαη ζε ζρέζε κε ην πψο νη ίδηνη 

αληηιακβάλνληαη ην δηθφ ηνπο ξφιν ζηνλ θφζκν, ηε δηθή ηνπο ζέζε θαη θνζκνζεψξεζε. 

 Ζ δηαδηθαζία επηδηψθεηαη λα ηειεηψλεη κε κηα ζπδήηεζε πνπ νδεγεί ζηε ιχζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ πξνζεγγίδεηαη (Πεηξελίηε, 2000, ζει.22).Σν παηρλίδη Ρφισλ είλαη κηα απιή 

δηαδηθαζία ρσξίο κηα απζηεξή ζπγθεθξηκέλε δνκή  θαη ρσξίο θαζνξηζκέλν ηέινο  θη απηά 

είλαη θπξίσο ηα ζηνηρεία πνπ ην δηαθνξνπνηνχλ απφ άιιεο κνξθέο πξνζνκνηψζεσλ 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ.,1999, ζει. 213). 

 

16.2  ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Σα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ ζχκθσλα κε ηνλ (Taylor, 1983, ζει.17) έρνπλ σο 

εμήο: 

1. Δλεκέξσζε  γηα ηε κέζνδν. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηαδηθαζία δηεμαγσγήο 

ηεο εθαξκνγήο. Πνιχ θαιέο ηερληθέο γηα ηελ εηζαγσγηθή δηαδηθαζία είλαη νη ηερληθέο 

«ζπαζίκαηνο ηνπ πάγνπ» θαη ηα «παηρλίδηα εμνηθείσζεο» πνπ  ραιαξψλνπλ θαη απμάλνπλ ηε 

ζπλνρή ηεο νκάδαο. 

2. Δλεκέξσζε γηα ην ζέκα ηνπ παηρληδηνύ. Γλσζηνπνηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη ηεο 

εθαξκνγήο, ην αληηθείκελν θαη ην πεξηερφκελν ηεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα  δηαηππσζνχλ νη 

ζηφρνη μεθάζαξα, θαζψο νη ακθηβνιίεο θαη ε πεξηηηνινγία απνηεινχλ αληηθίλεηξα γηα ηε 

ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ. ’ απηή ηε θάζε – αιιά θαη ζηελ εμέιημε ηεο εθαξκνγήο –  είλαη 

δπλαηφλ λα πξνζθνκηζζνχλ επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ην ζέκα πνπ 

πξνζεγγίδεηαη. 

3. Γηαλνκή ησλ ξόισλ. Ζ δηαλνκή ησλ ξφισλ κε θιήξσζε είλαη κηα θαιή επηινγή, θαζψο 

απνθεχγεηαη ε επηβνιή ησλ απφςεσλ θαη ησλ πηζαλψλ ζπκπαζεηψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ. ε 

θάζε πεξίπησζε, πξέπεη λα είλαη νξαηφ ην αίζζεκα δηθαίνπ ζηελ δηαλνκή ησλ ξφισλ, θαζψο 

θηλεηνπνηεί γηα κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή θαη πην ηζνξξνπεκέλε εκπινθή ησλ καζεηψλ. 

πλήζσο ππάξρνπλ δπν είδε ξφισλ πξνο αλάζεζε, νη αηνκηθνί ξφινη θαη νη νκαδηθνί. Οη 

δηαθνξέο ηνπο πξέπεη λα εμεγνχληαη, ελψ γεληθά νη ξφινη λα είλαη θαηάιιεινη ψζηε λα 

θηλεηνπνηνχλ ηνπο καζεηέο. Ζ εμαζθάιηζε ηεο ειεπζεξίαο έθθξαζεο ησλ καζεηψλ, απμάλεη ην 

θίλεηξν γηα ζπκκεηνρή θαη γεληθφηεξα ηα καζεζηαθά νθέιε.  

4. Υινπνίεζε. Αθνχ νξηζηεί ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο εμειίζζεηαη ην Παηρλίδη 

Ρφισλ: νη καζεηέο κπνξνχλ θαη πξέπεη λα γίλνληαη ελίνηε φζν επηζεηηθνί, αθξαίνη ή αλαηδείο 

θξίλνπλ πσο πξέπεη λα είλαη. Βέβαηα, αλ θαη νη θαλφλεο ηεο νκάδαο απνξξνθνχλ ηνπο 

θξαδαζκνχο απφ ηέηνηεο ζπκπεξηθνξέο, απηφ δε ζεκαίλεη πσο πξέπεη λα σζνχληαη δηαξθψο ζε 

ππεξβνιηθέο ζπκπεξηθνξέο: ην αθξαίν θαη ην αληηζπκβαηηθφ δελ πξέπεη λα  εγθξίλνληαη πάληα. 

Ζ ιήμε ηνπ παηρληδηνχ, φηαλ νη ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ θαιφ είλαη λα κελ πεξηνξίδεηαη ζ’ έλα 

απζηεξφ ρξνληθφ πιαίζην. 

5. Σπδήηεζε –Αλάιπζε. Ζ αλαηξνθνδφηεζε  κέζσ ηεο ζπδήηεζεο είλαη έλα νπζηαζηηθφ 

θνκκάηη ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο ηνπ Παηρληδηνχ Ρφισλ. ην  ρξνληθφ ζεκείν, θαηά 
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ην νπνίν έγηλε ε αλαπαξάζηαζε κηαο  ηζηνξηθήο πεξίζηαζεο, ε δηαθνξά ηεο κε ηελ πξαγκαηηθή 

θαηάζηαζε παξέρεη  κηα αθεηεξία γηα ζπδήηεζε. ην ζεκείν αθξηβψο απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα 

επαλέιζνπλ νη καζεηέο πίζσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα απνζπλδεζνχλ απφ ηνπο  ξφινπο 

πνπ ππνδχζεθαλ. Απηφ εμππεξεηεί ηε επηθέληξσζε ησλ καζεηψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ξφισλ 

θαη φρη ζηελ πξνζσπηθή επίδνζε ηεο εζνπντίαο ηνπ θαζελφο. ινη νη ζπκκεηέρνληεο κπνξνχλ 

λα πάξνπλ ην ιφγν γηα λα αλαθέξνπλ ηε πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα ηε δηαδηθαζία ή γηα ην πην 

ζεκαληηθφ ηεο δήηεκα ή γηα ην πσο ηα θαηάθεξαλ, φζνλ αθνξά ηελ επίιπζε ησλ δηαθνξψλ 

πνπ παξνπζηάζηεθαλ. Μεηά αθνινπζεί ε εμέηαζε ηεο νκαδηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. Απηφ ζπγθεθξηκέλα ην θνκκάηη πεξηιακβάλεη ηνλ έιεγρν ηεο νξγάλσζεο 

ησλ νκάδσλ γηα ηε δηεξεχλεζε ησλ επηινγψλ πνπ είραλ θαη ηελ  επίηεπμε ησλ ζηφρσλ, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηέινο δηεξεπλά αλ ην παηρλίδη ζα 

μαλαπαηρζεί θαη κε πνηεο αιιαγέο. Ζ ζπδήηεζε κπνξεί λα νινθιεξσζεί  κε ηελ απάληεζε 

εξσηήζεσλ πνπ αθνξνχλ ην ηη θέξδηζαλ νη καζεηέο απφ ηε δηαδηθαζία θη αλ νη καζεηέο ζα 

αληηδξνχζαλ δηαθνξεηηθά ζε κηα παξφκνηα πεξίζηαζε ζην κέιινλ. Γελ πξέπεη λα 

παξαβιεθζνχλ θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη έλα εξσηεκαηνιφγην, θαζψο ε αμηνπνίεζή ηνπ 

κπνξεί λα δψζεη  ρξήζηκα απνηειέζκαηα. 

6. Αμηνιόγεζε. Πέξα απφ ηηο πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ησλ εκπεηξηψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαγλσξηζηεί φηη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, σο αμηνινγεηή, είλαη 

ππνθεηκεληθφο. Οη αξρηθνί ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζε ζρέζε κε ηα 

πξνθνξηθά θαη ηα γξαπηά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο. Απ’ απηή ηελ αλάιπζε ζα πξνθχςνπλ  

δηάθνξεο επηζεκάλζεηο γηα ην πνηα ήηαλ πηζαλψο ηα θέξδε απφ ηελ εθαξκνγή. Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη απηνί πνπ ηα θαηάθεξαλ θαιχηεξα, δελ είλαη αλαγθαζηηθά απηνί πνπ 

ππνδχζεθαλ κε κεγαιχηεξε επηηπρία ηνπο ξφινπο ηνπο, αιιά πσο ε επηηπρία έγθεηηαη ζην λα 

θαηαλνήζνπλ, λα αηζζαλζνχλ θαη ηειηθά λα παίμνπλ έλα ξφιν πνπ ηνπο αλαηέζεθε. Έλαο 

δείθηεο απφδνζεο κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε βάζε ηελ θνηλσληθή σξηκφηεηα πνπ επέδεημαλ θαη 

ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Σν Παηρλίδη Ρφισλ – ε θάζε ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή –κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ζεκείν αλαθνξάο γηα παξαπέξα εξγαζία είηε κε ηελ ίδηα κέζνδν είηε κε 

άιιεο ηερληθέο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο εθαξκνγήο κπνξεί λα εληνπίζεη θελά πνπ πξέπεη λα 

θαιπθζνχλ, ζεκεία πνπ πξέπεη λα εληζρπζνχλ θαη λέεο πεξηνρέο αλαδεηήζεσλ. Μπνξεί επίζεο 

λα θαηαδείμεη φηη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ηεζνχλ λένη ζηφρνη θαη λέεο καζεζηαθέο 

θαηεπζχλζεηο.  

 

16.3  TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

χκθσλα κε ηνπο  εθπαηδεπηηθνχο πνπ κεηείραλ ζην «Wigleigh project» (1988 νπ. αλαθ. 

ζην Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. (1998, ζει.77),  απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαηαγξάθεθε κηα 

ζεηξά απφ δηαπηζηψζεηο  πνπ ηε ραξαθηεξίδνπλ: 

 Δίλαη έλα ηζρπξφ θη απνηειεζκαηηθφ θίλεηξν γηα ηνπο  καζεηέο αθφκε θη γηα απηνχο πνπ 

πζηεξνχλ. 
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 Ζ εθαξκνγή ελζαξξχλεη ηα παηδηά λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπο θαη ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε ηνπο. 

 Γίλεη επθαηξίεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ. 

 Λεηηνπξγεί σο εξγαιείν πνπ δσληαλεχεη  ην αληηθείκελν θαη ηε δηαδηθαζία κάζεζεο. 

 Πξνσζεί ηε ζεηηθφηεηα, ηελ θξνληίδα, ηελ εθδεισηηθφηεηα θη αλαδεηθλχεη ηελ ψξηκε 

πιεπξά ησλ καζεηψλ.     

Σα Παηρλίδηα Ρφισλ επίζεο ραξαθηεξίδνληαη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ απζνξκεηηζκνχ, ηεο 

έθθξαζεο ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο δεκηνπξγίαο πνπ εκπεξηέρνπλ (Παξαζθεπφπνπινο, 2003, 

ζει. 98), ελψ έλα αθφκε ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεζφδνπ είλαη ην φηη βειηηψλεη ηελ 

ηθαλφηεηα ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ (Lahiry et al., 1988,ζει.102). 

 

16.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Ο εθπαηδεπηηθφο έρεη ηελ επζχλε ηνπ αξρηθνχ ζρεδηαζκνχ, ηεο έξεπλαο γηα ηε ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, ην ζρεδηαζκφ ηνπ ζελαξίνπ θαη ησλ ξφισλ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 

2004,ζει.164). Δπίζεο είλαη ππεχζπλνο γηα ηνλ νξηζκφ, ηε γλσζηνπνίεζε θαη απνζαθήληζε 

ησλ θαλφλσλ δηεμαγσγήο (Γεσξγφπνπινο, θ.ζπλ.,1998, ζει.77·  Scoullos, 2004, ζει. 71) θαη  

ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο (Taylor,1983, ζει.17). Ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε θξνληίδα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη δηακφξθσζε ηνπ θαηάιιεινπ παηδαγσγηθά θιίκαηνο, 

ψζηε λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα θαη εηιηθξηλά νη καζεηέο θαη παξάιιεια λα ελζαξξχλνληαη 

απηνί πνπ δηζηάδνπλ (Γεσξγφπνπινο, θ.ζπλ.,1998, ζει. 77).  

Πέξα απφ ηελ ελζάξξπλζε θαη ηε γλσζηνπνίεζε ησλ θαλφλσλ ηεο εθαξκνγήο, ν 

εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα ππελζπκίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα ηήξεζεο ηνπο θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα (Scoullos, 2004, ζει. 71). Βέβαηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημεο ηνπ παηρληδηνχ νη 

παξεκβάζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζηφρνο είλαη oη εθπαηδεπηηθνί λα απνθεχγνπλ λα επεξεάζνπλ ηνπο καζεηέο κε ηηο δηθέο ηνπο 

απφςεηο (Γεσξγφπνπινο, θ. ζπλ., 1998 ζει. 77). 

 

16.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ Παηρληδηψλ Ρφισλ έρνπλ 

σο αθνινχζσο: 

Πιενλεθηήκαηα 

 Πξνσζνχλ ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, ζπιινγήο θαη νξγάλσζεο πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ξφισλ (Lahiry, 1988, ζει.102).  

 Πξνσζνχλ ηελ απφθηεζε λέσλ γλψζεσλ θαη ηελ αλάπηπμε λέσλ δεμηνηήησλ (Lahiry 

1988, νπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.163). 

 Βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε, ην ζεβαζκφ θαη ην ζπλππνινγηζκφ ησλ απφςεσλ ησλ 

άιισλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ.(Lahiry 1988, νπ. αλαθ. ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 

2004,ζει.163). 
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 Πξνσζνχλ ηελ επηθνηλσλία, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά (Σaylor, 1983, ζει.14). 

 Βνεζνχλ ζηελ θαηαλφεζε πνιχπινθσλ ζεκάησλ (Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ.1998, ζει.77). 

 Δθπαηδεχνπλ ηνπο καζεηέο, ψζηε λα αθνχλ, λα ζέβνληαη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη 

λα ζπδεηνχλ κε επηρεηξήκαηα γηα ηελ εμεχξεζε θνηλήο απνδεθηήο ιχζεο κε θξηηήξην ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 163). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γελ ελδείθλπηαη γηα κεγάιεο νκάδεο (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 163). 

 Ίζσο λα κελ είλαη απνηειεζκαηηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ε θαηάιιειε 

αηκφζθαηξα γηα λα εθθξάδνληαη ειεχζεξα (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 163). 

 Πνιινί καζεηέο, παξφιν πνπ πξνζπκνπνηνχληαη, δπζθνιεχνληαη λα 

επηρεηξεκαηνινγήζνπλ φπσο ην πξφζσπν πνπ ππνδχνληαη (Κακαξηλνχ, 2005, ζει.242). 

 

16.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ, νη καζεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζνπλ γλψζεηο 

θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε δνκή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ, ηηο 

απφςεηο ησλ άιισλ, ηηο ζέζεηο ηνπο – ηηο νπνίεο ελδερνκέλσο λα αιιάμνπλ – θαη ηειηθά  λα 

δηαπηζηψζνπλ φηη ε εμεχξεζε ησλ ιχζεσλ δελ είλαη κηα απιή θη εχθνιε ππφζεζε: απαηηεί λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε θάζε πιεπξάο, ψζηε λα ππάξμεη, κεηά απφ δηαπξαγκάηεπζε, κηα 

ιχζε πνπ λα είλαη θνηλσληθά απνδεθηή θαη ηαπηφρξνλα λα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ 

(Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 77). 

Ζ εθαξκνγή ηεο ελδείθλπηαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο ηνπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ, γηαηί 

ηνπο αξέζεη λα δξακαηνπνηνχλ θαηαζηάζεηο, λα θηηάρλνπλ ζελάξηα θαη λα αλαιακβάλνπλ 

ξφινπο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., ζει. 75). Μηα αλαζθφπεζε ηεο κεζφδνπ θαηαδεηθλχεη  φηη ην 

κεγάιν πιενλέθηεκα ηεο είλαη ε εχθνιε ρξήζε ηεο θαη νη επθαηξίεο πνπ παξέρεη ζηνλ θάζε 

καζεηή λα εκπιαθεί ειεχζεξα θαη κε δξακαηηθφ ηξφπν ζηα πεξηβαιινληηθά  πξνβιήκαηα 

(Taylor, 1983 ζει.18) θαη θαηά ζπλέπεηα λα αλαπηχμεη πξαθηηθέο δεμηφηεηεο 

(Παξαζθεπφπνπινο, 2003, ζει. 98).  Ζ εθαξκνγή ηεο δίλεη  πξφζβαζε ζηελ εκπεηξηθή 

βησκαηηθή κάζεζε (Παξαζθεπφπνπινο, 2003,ζει. 98)  θαη ζηελ νπζία γεθπξψλεη ηε γλψζε κε 

ηελ πξάμε. Ζ κέζνδνο ζηελ ηδαληθή ηεο κνξθή δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη  

ηππνπνηεκέλε νχηε φζνλ αθνξά  ηελ νξγάλσζε νχηε ηελ πξάμε, θαζψο αθπξψλεηαη, αλ δε 

δηαθαηέρεηαη απφ αίζζεκα ειεπζεξίαο. Σα Παηρλίδηα Ρφισλ είλαη κηα κέζνδνο πνπ δσληαλεχεη 

ηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηνπνζεηεί ηα παηδηά ζηε ζέζε ηνπ νδεγνχ, ζηελ πνξεία 

ηνπο πξνο ηε κάζεζε. 
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αδηάθνπε εμέιημε. Αζήλα: Καιεηδνζθφπην.  

 

16.8 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Ζ θώθηα Monachus-monachus, θηλδπλεύεη» 

16.8.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Σν παηρλίδη ξφισλ είλαη κηα κέζνδνο πνπ εθαξκφδεηαη γηα ηε δηαπίζησζε ηνπ ξφινπ 

αηφκσλ ή νκάδσλ ζε έλα πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα κέζα απφ ηηο αληηθξνπφκελεο ζέζεηο. Σν 

δήηεκα ηεο πξνζηαζίαο ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ θαη νη αληηθξνπφκελεο ζέζεηο δηάθνξσλ 

θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη παξαγφλησλ ελδείθλπηαη γηα ηελ εθαξκνγή ηεο. Ζ πεξίπησζε ηεο 

θψθηαο Monachus-monachus πνπ δεη ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο είλαη έλα αλάινγν δήηεκα. 

Ζ θψθηα Monachus-monachus είλαη ην ζπαληφηεξν είδνο θψθηαο ζηνλ θφζκν θαη  ην 

ζειαζηηθφ πνπ απεηιείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο επξσπατθέο ζάιαζζεο. Οη ιφγνη κείσζεο ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο είλαη αξθεηνί: ε απμεκέλε ζλεζηκφηεηα απφ ηε ζθφπηκε εμνιφζξεπζή ηεο απφ 

ηνλ άλζξσπν εμαηηίαο ηεο αληαγσληζηηθήο ηεο ζρέζεο κε ηελ αιηεία, ε παγίδεπζε ηνπο ζηα 
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δίρηπα, ε κείσζε ηεο δηαζέζηκεο ηξνθήο ιφγσ ππεξαιίεπζεο, ε δξακαηηθή κείσζε ηεο 

δπλαηφηεηαο αλαπαξαγσγήο ηεο ζηα θαηάιιεια θαηαθχγηα, ε κεησκέλε αλαπαξαγσγηθή 

ηθαλφηεηά ηεο ιφγσ πεξηνξηζκέλεο αλαλέσζεο ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ, ε ξχπαλζε θαη ε 

ζλεζηκφηεηα ιφγσ επηδεκηψλ θαη ηπραίσλ γεγνλφησλ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηηο απεηιέο θαηά 

ηνπ είδνπο. 

Οη απεηιέο θαηά ηεο επηβίσζεο ηνπ είδνπο ελεξγνπνίεζαλ πνιινχο θνξείο γηα ηελ 

πξνζηαζία ηεο, κε πξσηνζηάηεο ην Δζληθφ Πάξθν Αινλλήζνπ – Βνξείσλ πνξάδσλ, πνπ έρεη 

σο πξσηαξρηθφ ηνπ ζηφρν ηελ πξνζηαζία ηεο, θαη ηελ ΜΟm, Πεξηβαιινληηθή Με 

Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θψθηαο. Γηα πξνζηαζία ηεο επηδηψθνληαη 

επξείεο ζπκκαρίεο πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ σο θχξην εηαίξν ηνλ αιηεπηηθφ ηνκέα. Παξ’ φια 

απηά νη δξάζεηο ηνπο πνιιέο θνξέο έξρνληαη αληηκέησπεο κε αιηεπηηθά ή ηνπξηζηηθά 

ζπκθέξνληα. 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή νη καζεηέο, αθνχ ελεκεξσζνχλ επαξθψο, έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα κέζα απφ ην παηρλίδη θαη ηε δηθή ηνπο απζφξκεηε έθθξαζε, λα θαηαλνήζνπλ ηνπο 

ξφινπο ησλ εκπιεθφκελσλ θαη λα θαηαιήμνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ επίιπζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο. 

 

16.8.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθό πιηθό 

 Ο θφζκνο ηεο ζάιαζζαο Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. Δλαιιαθηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο θαη 

ζρέδηα εξγαζίαο. Βαζάια Π. – Φινγατηε Δ., 2005, Αζήλα. Δθδφζεηο Μεηαίρκην. 

 Βηβιίν Οδεγφο γηα ηε  Μεζνγεηαθή Φψθηα ζηελ Διιάδα ηεο Διιεληθήο  Δηαηξίαο γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. Γεληθή επηκέιεηα: 

θνχινο Μ., 1994, Αζήλα. Δθδφζεηο Αθηή.  

Ηζηνζειίδεο 

 Διιεληθή Πεξηβαιινληηθή Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλσζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θψθηαο.  

http://www.mom.gr  

 Πξφγξακκα LIFE-ΦΤΖ: “Μεζνγεηαθή θψθηα θαη αιηεία: Αληηκεησπίδνληαο ηε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο ζηηο ειιεληθέο ζάιαζζεο». 

http://mofi.mom.gr 

 Ηζηνζειίδα ηεο Μνm γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

http://www.monachoulis.gr 

 

16.8.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Οη καζεηέο ελεκεξώλνληαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ηεο κεζόδνπ. Ζ εμνηθείσζε ησλ 

καζεηψλ κε ηε κέζνδν επηηπγράλεηαη κε παηρλίδηα, πνπ ηνπο εηζάγνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ 

Παηρληδηνχ Ρφισλ, φπσο είλαη ηα παηρλίδηα «ζπαζίκαηνο ηνπ πάγνπ», ηα «παηρλίδηα 

εμνηθείσζεο» θαη «γλσξηκίαο» πνπ ηνπο βνεζνχλ λα γλσξηζηνχλ  θαιχηεξα θαη ζε βάζνο, 
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λα απμεζεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο ζηα ππφινηπα κέιε ηεο νκάδαο θαη θαηά ζπλέπεηα  

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζην «δέζηκν» κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. 

2. Δλεκέξσζε γηα ην ζέκα ηνπ παηρληδηνύ. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ην ζέκα ηνπ 

παηρληδηνχ πνπ είλαη ε πξνζηαζία ηεο θψθηαο Monachus-monachus θαη γηα ην ζθνπφ ηεο 

εθαξκνγήο:  δειαδή λα δηαπηζησζνχλ νη αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ δηάθνξσλ θνηλσληθψλ 

νκάδσλ θαη θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο. Οη καζεηέο αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο 

πνπ αθνξνχλ ηε θψθηα Monachus-monachus, σο απεηινχκελν ζαιάζζην είδνο. Οη 

πιεξνθνξίεο αλαδεηνχληαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηχπν, θαη γεληθά ζε έληππα πιηθά. Γηα ηελ 

πιεξνθφξεζε ησλ καζεηψλ αμηνπνηείηαη ην «Βηβιίν Οδεγφο γηα ηε  Μεζνγεηαθή Φψθηα ζηελ 

Διιάδα ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ηεο Πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο » (1994)  θαη ε εγγξαθή θαη ζπκκεηνρή ηεο νκάδαο ησλ καζεηψλ ζηελ Παηδηθή – 

Νεαληθή Οκάδα ηεο MOm». Απφ ηελ νκάδα απηή ελεκεξψλνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Μεζνγεηαθήο θψθηαο θαη ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ιακβάλνληαο ην παθέην 

ηνπ "πκκαρνχιε", πνπ πεξηιακβάλεη αθίζεο, θπιιάδηα, ελεκεξσηηθφ πιηθφ, ηελ θάξηα 

κέινπο θαη ηελ ηξηκεληαία εθεκεξίδα ηεο MOm,  κε Ηζηνξίεο γηα Φψθηεο.  Δπίζεο, 

αμηνπνηνχληαη ηα θείκελα – άξζξα, πνπ δηαηίζεληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

«Μεζνγεηαθή θψθηα θαη αιηεία: Αληηκεησπίδνληαο ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο ζηηο ειιεληθέο 

ζάιαζζεο» κε ηίηινπο: «Νέα Δζληθή ηξαηεγηθή Πξνζηαζίαο ηεο Μεζνγεηαθήο θψθηαο» 

(12/2007), «πλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηεο πλνκνζπνλδίαο Αιηέσλ Διιάδαο» (11/2007) θαη 

«Έξεπλα ζηελ Κάξπαζν» (11/2007). Γεληθά, αλαδεηνχληαη άξζξα θαη θείκελα πνπ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζέζεσλ ησλ αιηέσλ θαη ησλ 

θαηνίθσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο ησλ λεζηψλ ή παξάθηησλ πεξηνρψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ. Οη πιεξνθνξίεο ζπγθεληξψλνληαη, παξνπζηάδνληαη  θαη ζπδεηνχληαη ζηελ ηάμε. 

3. Γηαλνκή ησλ ξόισλ. Οη καζεηέο ζα ππνδπζνχλ ηνπο εμήο ξφινπο: εθπξφζσπνη ησλ 

ςαξάδσλ, εθπξφζσπνη ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ Αινλλήζνπ –Β. πνξάδσλ 

εθπξφζσπνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ, εθπξφζσπνη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, θάηνηθνη ηεο  πεξηνρήο θαη 

αληηπξνζσπεία απφ θψθηεο. Ζ δηαλνκή ησλ ξφισλ γίλεηαη κε θιήξσζε. Απνζαθελίδεηαη φηη νη 

καζεηέο έρνπλ πιήξε ειεπζεξία έθθξαζεο θαη φηη ζηνπο νκαδηθνχο ξφινπο, ηα κέιε ηεο 

νκάδαο κηινχλ εθ πεξηηξνπήο ή ην ιφγν παίξλεη απηφο πνπ νξίδνπλ σο εθπξφζσπφ ηνπο. 

4. Υινπνίεζε. Οξίδεηαη σο ρξνλνδηάγξακκα ηνπ  παηρληδηνχ, κία δηδαθηηθή ψξα θαη ην 

παηρλίδη μεθηλά: 

-Δθπξόζσπνη ςαξάδσλ : Οη ςαξάδεο θάλνπλ παξάπνλα πσο απφ ηε κηα πιεπξά ν 

αξηζκφο ησλ ςαξηψλ ζπλερψο κεηψλεηαη, ελψ απφ ηελ άιιε ηα δίρηπα θαη νη πεηνληέο νινέλα 

αθξηβαίλνπλ. Έηζη, επηθαινχληαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ ζπλεπάγνληαη απφ απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε γη’ απηνχο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Υαξαθηεξηζηηθά, αλαθέξνπλ φηη νη θψθηεο 

επηδεηλψλνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε, θαζψο θαηαζηξέθνπλ ηα δίρηπα ησλ ςαξάδσλ 

πξνζπαζψληαο λα πάξνπλ ηα ςάξηα πνπ έρνπλ πηαζηεί ζ’ απηά. Ηζρπξίδνληαη κάιηζηα πσο 
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απηφ πνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη ε επηβίσζε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη φρη νη 

θψθηεο. 

-Δθπξόζσπνη ηνπ Δζληθνύ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ: Οη Δθπξφζσπνη ηνπ Δζληθνχ 

Θαιάζζηνπ Πάξθνπ ππνζηεξίδνπλ πσο ε εληαηηθή αιηεία πνπ ζηεξεί απφ ηηο θψθηεο ηελ ηξνθή 

ηνπο θαη ε έληνλε ηνπξηζηηθή αλάπηπμε πνπ δελ αθήλεη δσηηθφ ρψξν αλαπαξαγσγήο θαη 

θαηαθχγηα γηα ηηο θψθηεο επζχλνληαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ αξηζκνχ 

ησλ δψσλ. Δπηρεηξεκαηνινγνχλ αλαθέξνληαο παξαδείγκαηα ππεξεληαηηθήο αιηείαο θαη 

κείσζεο ησλ ςαξηψλ – φπσο αλαθέξνπλ κάιηζηα θαη θάπνηνη απφ ηνπο ςαξάδεο – θαζψο θαη 

παξαδείγκαηα γηα πεξηνρέο, νη νπνίεο ήηαλ πξψελ θαηαθχγηα γηα θψθηεο θαη ηψξα είλαη 

πεξηνρέο κε κεγάιε ηνπξηζηηθή θίλεζε. Σειεηψλνληαο, δεηνχλ απφ ηελ πνιηηεία λα πάξεη 

κέηξα γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο θαη δεηνχλ ηελ ππνζηήξημε ηεο γηα ηηο 

δξάζεηο πξνζηαζίαο ηεο θψθηαο πνπ πινπνηνχλ. 

-Δθπξόζσπνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ: Ο εθπξφζσπνο ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ αλαθνηλψλεη πσο κε 

λνκνζεηηθφ έξγν ππνζηεξίδεη ή ζα ππνζηεξίμεη ηελ πξνζηαζία ησλ απεηινχκελσλ ζαιάζζησλ 

εηδψλ αλάκεζα ζηα νπνία εληάζζεηαη θαη ε κεζνγεηαθή θψθηα. Παξάιιεια, ηνλίδεη φηη 

επηζπκεί λα βξεζεί κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε, ψζηε θαη λα πξνζηαηεπζεί ε θψθηα θαη λα 

εληζρπζεί ην εηζφδεκα ησλ ςαξάδσλ, ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο 

ζηνλ ηνκέα ηνπ ηνπξηζκνχ. Δπηθαιείηαη φκσο ηε δπζρέξεηα νηθνλνκηθήο ζηήξημεο ησλ 

δξάζεσλ ηνπ Δζληθνχ Θαιάζζηνπ Πάξθνπ.  

-Δθπξόζσπνη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο: Αλαθέξνπλ πσο ζέινπλ λα πξνζηαηέςνπλ ηα 

ζπκθέξνληα φισλ ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο, ψζηε λα κε δπζαξεζηεζεί θαλέλαο πνιίηεο. 

Δπηζπκνχλ ε πξνζηαζία ηεο πεξηνρήο λα ζπλδπαζηεί κε ηα ζπκθέξνληα ησλ θαηνίθσλ. 

Ηζρπξίδνληαη πσο είλαη κε ην κέξνο ησλ ςαξάδσλ, ησλ θαηνίθσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ 

ηνπξηζκφ θαη ηαπηφρξνλα πσο ηάζζνληαη ππέξ ηεο πξνζηαζίαο ηεο θψθηαο. Δπηζεκαίλνπλ 

κάιηζηα πσο είλαη ζεκαληηθφ ην φηη ε πξνζηαζία ηεο κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε. Εεηνχλ θη απηνί ηελ εμεχξεζε κηαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο.  

-Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο: Οη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο αλαθέξνπλ πσο είλαη δπλαηφ λα 

ππάξμεη ε πξνζηαζία ηεο θψθηαο θαη λα ζπλδπαζηεί κε ελαιιαθηηθφ, νηθνινγηθφ ηνπξηζκφ, 

ψζηε λα κελ κεησζνχλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνλ ηνπξηζκφ.  

-Αληηπξνζσπεία από θώθηεο: Οη θψθηεο παξαπνληνχληαη φηη ηα ςάξηα πνπ έρνπλ 

απνκείλεη είλαη ιηγνζηά θαη πσο κεηψλνληαη δξακαηηθά ηα κέξε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ σο 

θαηαθχγην. Ηζρπξίδνληαη πσο αλ ε κείσζε ηξνθήο θαη θαηαθπγίσλ ζπλερηζηεί θαη ηα επφκελα 

ρξφληα κε ηνλ ίδην ξπζκφ είλαη πνιχ πηζαλφλ πσο ζα αθήζνπλ πιένλ  ηνλ άλζξσπν... κνλάρν 

ηνπ ζηε ζάιαζζα. Αλαθέξνπλ κάιηζηα παξαδείγκαηα φπνπ θπλεγήζεθαλ, επεηδή έθαγαλ 

κεξηθά ςάξηα απφ ηα δίρηπα. Σέινο, επηθαινχληαη ηαπηφρξνλα πσο έρνπλ θη απηέο δηθαίσκα 

ζηελ επηβίσζε. Σν παηρλίδη ζπλερίδεηαη κε ηελ αληαιιαγή απφςεσλ θαη πξνηάζεσλ θαη 

νινθιεξψλεηαη κε ηε ιήςε απνθάζεσλ.  
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5. Σπδήηεζε – Αλάιπζε. Οη ζπκκεηέρνληεο «επαλέξρνληαη ζηε πξαγκαηηθφηεηα»  θαη 

ζπδεηνχλ ηελ εκπεηξία ηνπο απφ ην παηρλίδη. Αλαθέξνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα ηνπο 

ξφινπο πνπ ππνδχζεθαλ, αιιά θαη ηνπο ππφινηπνπο πνπ είδαλ λα δηαδξακαηίδνληαη. 

Γηεξεπλνχλ ηα επηρεηξήκαηα ησλ νκάδσλ θαη αλαθέξνπλ θη άιια πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

πξνζηεζνχλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο νκάδαο. πδεηνχλ αθφκε 

γηα ηελ νξγάλσζε θαη ηελ παξνπζία πνπ είραλ ζην ζχλνιφ ηνπο νη νκάδεο γηα λα πεηχρνπλ 

ηνπο ζηφρνπο ηνπο. Δμεηάδνπλ πνηεο ηπρφλ αιιαγέο ζα έθαλαλ αλ ζα μαλάπαηδαλ ην παηρλίδη. 

ην ηέινο ηεο ζπδήηεζεο νη καζεηέο αλαθέξνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε γηα ην ηη ηειηθά 

θέξδηζαλ κέζα απφ ην παηρλίδη. Σηο απφςεηο ηνπο, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο  πξνηάζεηο ηνπο 

γηα ηε ζσηεξία ηνπ είδνπο θαη ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο, ηηο απνηππψλνπλ ζε 

θπιιάδην πνπ ην δηαλέκνπλ ζην ζρνιείν ηνπο, ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ην ζηέιλνπλ κέζσ ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηνλ ηχπν ηεο πεξηνρήο.  

6. Αμηνιόγεζε. Οη αξρηθνί ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα ηεο 

εξγαζίαο. Αμηνινγείηαη, φρη ε επίδνζε εζνπντίαο ησλ καζεηψλ, αιιά ε απνηειεζκαηηθφηεηά 

ηνπο φζνλ αθνξά ηελ έθθξαζε ησλ απφςεσλ θαη ηελ θαηαλφεζε ησλ ξφισλ πνπ ππνδχζεθαλ. 

Δπηζεκαίλνληαη ηα ηπρφλ ηξσηά ζεκεία ηεο εθαξκνγήο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε ζηνλ 

επαλαζρεδηαζκφ ηεο, αιιά θαη νη δπλαηφηεηεο πνπ κπνξεί λα πξνέθπςαλ γηα ηελ επίηεπμε 

πεξηζζνηέξσλ ζηφρσλ. Γηα παξάδεηγκα, ην ζπγθεθξηκέλν Παηρλίδη Ρφισλ κπνξεί λα 

πξνθαιέζεη κηα γεληθεπκέλε ζπδήηεζε ζην ζέκα ησλ απεηινχκελσλ ζαιάζζησλ εηδψλ θαη λα 

πξνθχςνπλ πξνηάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. 

 

16.8.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηα 

αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα, ηηο απφςεηο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ νκάδσλ θαη ησλ θνξέσλ πνπ 

εκπιέθνληαη ζην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο θψθηαο Monachus-monachus. Σνπο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα λα εθθξαζηνχλ ειεχζεξα θαη λα επηρεηξεκαηνινγήζνπλ, ψζηε λα ιεθζνχλ 

απνθάζεηο γηα ηελ αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο ζαιάζζηαο δσήο. Καζνξηζηηθνί παξάγνληεο γηα ηελ 

επηηπρή εθαξκνγή ηεο είλαη  ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ θαη ε ακεξνιεςία ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ, ψζηε λα κελ επεξεαζηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη. Μέζα απφ ην Παηρλίδη Ρφισλ, 

ην πξφβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ελφο ζαιάζζηνπ απεηινχκελνπ είδνπο πξνζεγγίδεηαη κε έλα 

ζρεηηθά εχθνιν θαη επράξηζην γηα ηα παηδηά ηξφπν, δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία, κέζα απφ 

βησκαηηθή κάζεζε, λα αμηνπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο  γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζηελ πξάμε. 
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17 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ Δ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΤΠΟΛΟΓΗΣΖ 

Μεηαμύ ησλ δηάθνξσλ ηξόπσλ κε ηνπο νπνίνπο ζα ρξεζηκνπνηεζεί ε ηερλνινγία ησλ 

πιεξνθνξηώλ ζηνλ ηνκέα ηεο παηδείαο , ε πξνζνκνίσζε είλαη ν βέβαηνο ληθεηήο… 

Μ. Γεξηνύδνο 
 

Οη Πξνζνκνηψζεηο Ζ/Τ έρνπλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηα καζεκαηηθά. Ζ ζεσξία ησλ πηζαλνηήησλ, 

ζεσξία ησλ παηγλίσλ θη άιιεο ζρεηηθέο καζεκαηηθέο εθαξκνγέο αμηνπνηνχληαη γηα λα 

ελζσκαηψζνπλ ηελ έλλνηα ηεο πηζαλφηεηαο θαη ησλ ηπραίσλ ζηνηρείσλ ζηηο δξαζηεξηφηεηεο 

πξνζνκνηψζεσλ ζε Ζ/Τ (Taylor,1983, ζει.13). H κέζνδνο είλαη απφ ηηο πιένλ ζχγρξνλεο θαη 

ε πξνζθνξά ηεο ζπλίζηαηαη ζηελ παξνρή απαληήζεσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα θξηηηθήο ζθέςεο θαη 

ζηελ θαηαλφεζε ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ. Ο φξνο “Information 

Communication Technologies” ππνδειψλεη ηελ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ ζηελ καζεζηαθή 

δηαδηθαζία (Scoullos et al., 2004, ζει.74). Πεξηιακβάλεη θπξίσο CD-Rom θαη ηζηνζειίδεο ζην 

δηαδίθηπν κε εθπαηδεπηηθφ πιηθφ πνπ παξέρεηαη κε ηε κνξθή παηρληδηψλ, πξνζνκνηψζεσλ θαη 

κνληέισλ (Scoullos et al., 2004, ζει.74).  

Οη Πξνζνκνηψζεηο ζε Ζ/Τ πξνσζνχλ ηε κάζεζε θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα κέζσ ηεο 

νπηηθνπνίεζεο, θαζψο νη παίθηεο – εθπαηδεπφκελνη έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εηθνλνπνηήζνπλ 

ηελ αηηία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηθψλ ηνπο πξάμεσλ ζε νινθιεξσκέλα δεηήκαηα θαη λα 

αλαπηχμνπλ αηνκηθέο ηθαλφηεηεο ιήςεο απνθάζεσλ (Betz, 1995, νπ. αλαθ. Αmory et al.,1999, 

ζει. 315). 

 

17.1 Ζ ΓΟΜΖ  KAI ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Σα παηρλίδηα ζε H/Y έρνπλ πξνμελήζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ 

εξεπλεηψλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπο βειηηψζεθε ζεακαηηθά, εηδηθά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία  (Rice, 2007, ζει. 87). Ο Taylor, (1983, ζει.13)  θαη νη Lahiry et al., (1988, ζει.100) 

αλαθέξνπλ πσο νη  Πξνζνκνηψζεηο ζε Ζ/Τ πξνζθέξνληαη ηδηαίηεξα γηα ηελ παξνρή 

απαληήζεσλ, παξά γηα λα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ ηε δηαδηθαζία πνπ νδεγεί 

ζηηο απαληήζεηο (Lahiry et al., 1988, ζει.100). Παξ’ φια απηά, νη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο 

εμειίμεηο επηηξέπνπλ πςειφηεξεο απαηηήζεηο απφ ηηο Πξνζνκνηψζεηο ζε Ζ/Τ θαη ηελ 

αλαξξίρεζε ησλ ζηφρσλ ηνπο ζηελ θιίκαθα ηαμηλφκεζεο ηεο λφεζεο ηνπ Βloom, (1956, νπ. 

αλαθ. ζην Rice, 2007, ζει. 91). πγθεθξηκέλα ζηελ θιίκαθα ηαμηλφκεζεο ηνπ Bloom ε 

δηαβάζκηζε απφ ηηο ρακειφηεξεο πξνο ηεο πςειφηεξεο βαζκίδεο ιεηηνπξγίαο ηεο λφεζεο έρεη 

σο εμήο: γλψζεηο, θαηαλφεζε, εθαξκνγή, αλάιπζε, ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε. χγρξνλεο, 

πςειήο πηζηφηεηαο ηερλνινγηθέο εθαξκνγέο κε εηθνληθφ δηαδξαζηηθφ πεξηβάιινλ (Virtual In-

teractive Environment) πνπ πεξηιακβάλνπλ γξαθηθά ηξηψλ δηαζηάζεσλ δεκηνπξγνχλ κηα 

εηθνληθή πξαγκαηηθφηεηα θαη επηηξέπνπλ κηα εθηεηακέλε δηαδξαζηηθφηεηα, πνπ θηάλεη απφ ηε 

ρξήζε θεηκέλνπ σο θαη ηελ αμηνπνίεζε ιφγνπ θαη αθνήο (Rice, 2007, ζει. 91). Σα πνιχπινθα 

εηθνληθά πεξηβάιινληα επηκεθχλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηα φξηα ηεο δηαδξαζηηθφηεηαο κε ηελ 

νπνία επηδηψθεηαη φρη κφλν ε απφθηεζε  λέσλ γλψζεσλ, αιιά ε ζχλζεζε ησλ  γλψζεσλ 
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πνπ πξνυπάξρνπλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο εθαξκνγήο (Gee, 2003b, νπ. αλαθ. ζην 

Rice ζει.91).  Ζ δηαθνξά ηεο κεζφδνπ απφ ηηο απιέο πξνζνκνηψζεηο είλαη κεγάιε, θαζψο νη 

απιέο πξνζνκνηψζεηο απιψο ελέπιεθαλ ηνλ εθπαηδεπφκελν ζηε δηαδηθαζία κάζεζεο κε  ζηφρν 

απιψο λα εληζρχζνπλ ηε δηαδηθαζία απηή δηακέζνπ ηεο αληακνηβήο. 

Ρεαιηζηηθά γξαθηθά θαη ήρνη, ειθπζηηθέο ηζηνξίεο (ζελάξηα) εληζρχνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ 

καζεηψλ γηα ην παηρλίδη. Δηδηθά ηα παηρλίδηα πεξηπέηεηαο θαιιηεξγνχλ ηε ινγηθή, ηε κλήκε, 

ηελ θαηαζθεπή εηθφλσλ (αλαπαξαζηάζεσλ) θαη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο (Amory et al.,1999, 

ζει.315). Οη ζχγρξνλεο ζεσξίεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε αλάπηπμε απηψλ ησλ δεμηνηήησλ είλαη 

βαζηθή  γηα ηε δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο (Saljo, 1979, Schan & Cleary, 1995 oπ. αλαθ. ζην 

Αmory, 1999, ζει. 315). 

Σα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο ζε Ζ/Τ βνεζνχλ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φηαλ 

ζπλδπάδνπλ ζηνηρεία δηαζθέδαζεο κε δηδαθηηθφ θαη ζπζηεκαηηθφ ζρεδηαζκφ πνπ πεξηέρεη 

καζεζηαθά θαη δηαδξαζηηθά ζηνηρεία (Quin,1994,1997 νπ. αλαθ. ζην Amory et al.,1999, ζει. 

312).  Mάιηζηα ν Chadwick, (2003,ζει.52) αλαθέξεη πσο απηά ηα παηρλίδηα πνπ ζπλδπάδνπλ 

ηε δηδαζθαιία κε κηα δφζε δηαζθέδαζεο είλαη ηα  θαιχηεξα. ζνλ αθνξά ην πνηα είλαη ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπκβάιινπλ, ψζηε έλα παηρλίδη λα είλαη δηαζθεδαζηηθφ ν Malone (1981 νπ. 

αλαθ. ζην Amory et al.,1999, ζει.312)  αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ηξία: ηε θαληαζία, ηε 

πεξηέξγεηα θαη ηελ πξφθιεζε. Tα παηρλίδηα κε θησρφ ζρεδηαζκφ θαη ρσξίο ηδηαίηεξν λφεκα 

αγλννχληαη απφ ηα παηδηά (Chadwick, 2003, ζει.52). 

 

17.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

Oη θάζεηο εθαξκνγήο αθνινπζνχλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο θάζεηο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο 

εθαξκνγήο ησλ Παηρληδηψλ Πξνζνκνίσζεο (Taylor, 1983, ζει.13) κε ειάρηζηεο 

δηαθνξνπνηήζεηο: 

 Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ παηρληδηνύ. ’ απηή ηε θάζε επηιέγεηαη ην παηρλίδη πνπ 

είλαη ηαηξηαζηφ κε ην ζέκα πνπ πξνζεγγίδνπκε θαη παξάιιεια είλαη ειθπζηηθφ γηα ηνπο 

καζεηέο. (Αmory et al., 1999, ζει.312)  

 Δηζαγσγηθέο νδεγίεο. Γίλνληαη ζαθείο νδεγίεο γηα ηνπο ζηφρνπο  ηνπ παηρληδηνχ, ην 

πηζαλφ ηνπ ζελάξην θαη ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο. Πηζαλψο λα απαηηείηαη ε 

απφθηεζε πιεξνθνξηψλ απφ ηνπο καζεηέο γηα ην ζέκα ηνπ παηρληδηνχ,  γεγνλφο πνπ ζα 

δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή (MacKinnon et al.,2005,ζει.18). 

 Τν ιεηηνπξγηθό πιαίζην. Οη καζεηέο παίδνπλ ην παηρλίδη θη ν εθπαηδεπηηθφο 

παξαηεξεί. Ζ εθαξκνγή είλαη δπλαηφλ λα επαλαιεθζεί ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

κεηά απφ ελεκεξψζεηο ή παξνπζηάζεηο θεθαιαίσλ πνπ αθνξνχλ ην αληηθείκελν πνπ 

πξνζεγγίδεηαη (MacKinnon et al., 2005, ει.18). Ο ληθεηήο κπνξεί λα είλαη ην ίδην 

πεξηβάιινλ 

 Αλάιπζε.  Αλαιχεηαη θαη ζπδεηηέηαη ν ζθνπφο ηεο πξνζνκνίσζεο, ε ζχλδεζή ηεο κε 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 
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αθηεξψλεηαη ρξφλνο γηα λα αλαινγίδνληαη θαη λα ζπδεηνχλ νη εθπαηδεπφκελνη γηα ηελ 

εθαξκνγή (Scoullos et al., 2004, ζει.75).  

 Απνηίκεζε θαη αμηνιόγεζε. Πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπλνιηθή απνηίκεζε ηεο εθαξκνγήο 

απφ ηνπο καζεηέο θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ελψ λα επηθεληξψλνληαη ζηα πην θχξηα ζεκεία 

ηεο εθαξκνγήο (Scoullos et al.,2004, ζει.75).  

 

17.3 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ απαηηείηαη νη εθπαηδεπηηθνί λα έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα ηηο αλάγθεο ηεο εθαξκνγήο πνπ ζα αμηνπνηεζεί σο δηδαθηηθφ θαη καζεζηαθφ  

εξγαιείν (Scoullos et al., 2004, ζει.74). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα επηιέμεη ην θαηάιιειν 

«παθέην», ψζηε λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ θαη λα νξγαλσζεί ε καζεζηαθή 

δηαδηθαζία πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηνπο καζεηέο. (Scoullos et al.,2004, 

ζει.74) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγήο – φηαλ απαηηείηαη – ζπληνλίδεη θαη ζπκβνπιεχεη ηνπο 

καζεηέο. 

 

17.4 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Δίλαη λνεηηθά κνληέια πνπ αλαπαξηζηνχληαη ζε Ζ/Τ δνκεκέλα αλάινγα κε ην πεξηβάιινλ 

πνπ πξνζεγγίδνπλ γηα λα ην εξκελεχζνπλ, λα πξνβιέςνπλ ή λα θάλνπλ γλσζηή  ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ (Παξαζθεπφπνπινο, 2003, ζει. 100). 

 Γεκηνπξγνχλ ζαθείο αλαπαξαζηάζεηο. 

 Δληζρχνπλ ηηο αληηιήςεηο ησλ καζεηψλ. 

 πκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ (Αmory et al.,1999, ζει. 316). 

 

17.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ Πξνζνκνηψζεσλ ζε Ζ/Τ έρνπλ σο εμήο:  

Πιενλεθηήκαηα 

 Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο ζε Ζ/Τ αμηνπνηψληαο ηα θαηάιιεια  γξαθηθά είλαη ζπλήζσο 

ειθπζηηθά γηα ηνπο καζεηέο (Αmory et al.,1999, ζει. 316). 

 Δίλαη θαηάιιεια εξγαιεία γηα ηελ απφθηεζε πιεξνθνξηψλ (Lahiry et al.,1988,ζει.100). 

 Οη Lepper θαη Cordova, (1992, oπ. αλαθ. ζην Αmory et al.,1999, ζει. 312)  αλαθέξνπλ 

πσο ε κάζεζε είλαη πην απνηειεζκαηηθή, φηαλ είλαη θαη δηαζθεδαζηηθή γηα ηνπο καζεηέο. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Δμαξηάηαη απφ ηελ χπαξμε θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ  (Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, 

ζει.166). 

 Απαηηεί εμνηθείσζε κε ηε ρξήζε Ζ/Τ απφ ηελ πιεπξά ησλ καζεηψλ θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ (Σζακπνχθνπ-θαλαβή,2004, ζει. 166). 

 Oη McKee, 1992 θαη Βillen, (1993, oπ. αλαθ. ζην Αmory et al., 1999, ζει. 311) 
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ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο ζε Ζ/Τ απνηξαβνχλ ηα παηδηά απφ ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν. 

 H ρξήζε ηνπο κπνξεί λα απνβεί αξλεηηθή φζνλ αθνξά ηε ζρέζε καζεηψλ θαη 

εθπαηδεπηηθνχ εηδηθά φηαλ ε δξαζηεξηφηεηα είλαη πνιχ εχθνιε ή πνιχ δχζθνιε γηα ηνπο 

καζεηέο (Scoullos et al., 2004, ζει. 74). 

 Μπνξεί λα εθιεθζεί σο κηα δηαδηθαζία πνπ απνηειεί απιά ράζηκν ρξφλνπ γηα ηνπο 

καζεηέο, εάλ αζρνιεζνχλ κφλν επηθαλεηαθά κε ηε ρξήζε ηνπ Ζ/Τ θαη ηελ εθαξκνγή θη 

φρη κε ην πεξηερφκελφ ηεο. Δθαξκνγέο πνπ πξνθαινχλ ην ζαπκαζκφ ησλ καζεηψλ 

κπνξνχλ εχθνια λα ηνπο απνπξνζαλαηνιίζνπλ απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο δξαζηεξηφηεηαο 

(Ross, 2002, oπ. αλαθ. ζην Scoullos et al., (2004, ζει. 74). 

 Πξνυπνζέηεη σο βάζε γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο, έλα ζρεηηθφ ππφβαζξν γλψζεσλ ζε 

ζέκαηα πεξηβάιινληνο (MacKinnon et al.,2005, ζει.18). 

 

17.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ρξήζε ησλ Πξνζνκνηψζεσλ ζε Ζ/Τ,  ηηο αλαδεηθλχεη σο  έλα ρξήζηκν  εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν, αξθεί βέβαηα λα κελ είλαη ππεξβνιηθά ζπρλή θαη νη εθαξκνγέο λα κελ είλαη 

πνιχπινθεο (Amory et al.,1999,ζει.316). Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ελδείθλπηαη σο κέζν 

πιεξνθφξεζεο, αλαηξνθνδφηεζεο θαη αμηνπνίεζεο ηεο γλψζεο πνπ έρεη απνθηεζεί (Lahiry et 

al., 1988, ζει.100). Oη καζεηέο δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζηα γξαθηθά, ζηνπο ήρνπο θαη ηελ 

εμέιημε πνπ έρεη ην ζελάξην (Amory et al., 1999, ζει. 316). Ηδηαίηεξα νη Πξνζνκνηψζεηο  πνπ 

βαζίδνληαη ζε παηρλίδηα πεξηπέηεηαο είλαη δειεαζηηθέο γηα ηελ εηζαγσγή ησλ καζεηψλ ζε 

εηθνληθά πεξηβάιινληα, φπνπ κε εθφδην ηελ νπζηαζηηθή θηλεηνπνίεζε θαη ζπκκεηνρή ηνπο, 

απνθηνχλ γλψζεηο (Amory et al.,1999, ζει.316). Οη εθαξκνγέο Πξνζνκνηψζεσλ ζε Ζ/Τ, κε 

ηελ νπζηαζηηθή  αμηνπνίεζε ησλ  ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία – πέξα 

απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ηνπο – παξέρνπλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κηα 

επξχηεξε, ζεκαληηθή ππεξεζία: δηακνξθψλνπλ κηα ζχγρξνλε εηθφλα ηεο, απνδεηθλχνληαο  

πσο ζπκβαδίδεη κε ηελ επνρή ηεο. 
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17.8 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Σν λεζί ηνπ Ζνnoloko» 

17.8.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Ζ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ θαη  νη θαζεκεξηλέο πξαθηηθέο ησλ πνιηηψλ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ επίιπζε θαη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

είλαη θπξίαξρνη, πξαθηηθνί ζηφρνη ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σν λεζί ηνπ 

«Ζνnoloko» είλαη έλα παηρλίδη πξνζνκνίσζεο ζε Ζ/Τ , ζην νπνίν νη καζεηέο κεηαθέξνληαη  ζ' 

έλα εηθνληθφ θφζκν φπνπ  δηαπηζηψλνπλ πσο νη επηινγέο ηνπο έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζην 

πεξηβάιινλ θαη ηε δσή ηνπο. To λεζί ηνπ «Honoloko» αληηθαηνπηξίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, 

φπνπ αληίζηνηρα νη πξάμεηο ηνπ πνιίηε επεξεάδνπλ ην παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ. Καηά ηελ 

εθαξκνγή, νη καζεηέο ππνηίζεηαη πσο δηαβηνχλ ζην λεζί θαη πξέπεη λα πξνζέμνπλ ηη 

απνθάζεηο ζα πάξνπλ, θαζψο ζα επεξεάζνπλ θαζνξηζηηθά ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία ηνπο θαη 

ηελ πγεία ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ. Σα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεσλ ηνπο είλαη άκεζα νξαηά. 

θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα πάξνπλ ηηο ζσζηέο απνθάζεηο, ψζηε λα δηαρεηξηζηνχλ 

αεηθνξηθά ην πεξηβάιινλ ηνπ λεζηνχ. Ζ εθαξκνγή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζην ηέινο ελφο 

Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  κε δξαζηεξηφηεηεο αλάινγεο κ’ απηέο πνπ 

πξνηείλνληαη απφ ην εθπαηδεπηηθφ παθέην Βηψζηκεο Πφιεηο (1999), γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ ή 

αθφκα θαη λα εθαξκνζζεί ζ’ φιεο ηηο θάζεηο ηνπ, σο εξγαιείν κηαο δηακνξθσηηθήο 

αμηνιφγεζεο. 
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 HONOLOKO- ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ- ΠΑΗΥΝΗΓΗ 

ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ   

www.honoko.com 

 

17.8.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Η επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ  παηρληδηνύ. Δπηιέγεηαη ην παηρλίδη κε ηίηιν «Honoloko» 

ηεο Δπηηξνπήο Πεξηβάιινληνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ο εθπαηδεπηηθφο ειέγρεη ν ίδηνο ηελ 

εθαξκνγή γηα λα γλσξίζεη ζηελ πξάμε ην ζελάξην ηεο θαη λα δηαπηζηψζεη ηα ηπρφλ αζαθή 

ζεκεία ηεο, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε ζηε ζπλέρεηα λα δψζεη ηηο θαηάιιειεο νδεγίεο. 

2. Δηζαγσγηθέο νδεγίεο. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη πσο ην ζέκα ηνπ παηρληδηνχ  είλαη ε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ηεο ελέξγεηαο ζ’ έλα λεζί. Δμεγείηαη πσο ην δεηνχκελν ηεο 

εθαξκνγήο είλαη ε αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπο κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο επηινγέο πξνο φθεινο 

ηνπ λεζηνχ θαη ηνπ εαπηνχ ηνπο. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο  3 – 4 παηδηψλ αλά 

ππνινγηζηή. 

3. Λεηηνπξγηθό πιαίζην. ην εηθνληθφ λεζί ηνπ Honoloko, ην «ιαγνπδάθη ηεο θαιήο 

θπζηθήο θαηάζηαζεο», ε «κεραλή ηεο πγείαο», ην «ξνκπφη ηεο ελέξγεηαο» θαη ην «πιάζκα 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ», πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο επηκέξνπο ζεκαηηθέο ηνπ παηρληδηνχ, 

θαισζνξίδνπλ ηνπο καζεηέο ζηελ εθαξκνγή. Οη καζεηέο γξάθνπλ ην φλνκα ηεο νκάδαο ηνπο, 

επηιέγνπλ σο πξσηαγσληζηή έλαλ ήξσα πνπ έρεη ζρέζε κε ηνλ επίθαηξν παηδηθφ θφζκν (νη 

ήξσεο ηνπ παηρληδηνχ αζρνινχληαη κε ην θνπγθ – θνπ ή ην κπξέηθ – ληαλο) θαη μεθηλνχλ ηε 

δξάζε. 

Ο θάζε ήξσαο θάλεη ηηο επηινγέο ηνπ, απαληψληαο ζε εξσηήζεηο πνιιαπιψλ επηινγψλ πνπ 

απαηηνχλ γλψζεηο θαη θξηηηθή ζθέςε. ηνλ πίλαθα βαζκνιφγεζεο ηνπ παηρληδηνχ θαίλνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ απνθάζεψλ ηνπ. Πέξα απφ ηηο εξσηήζεηο εκθαλίδνληαη ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα θάξηεο φπνπ ν ήξσαο ηνπ παηρληδηνχ θάλεη επηινγέο πνπ επίζεο επεξεάδνπλ ηε 

δσή θαη ην πεξηβάιινλ ζην λεζί. 

Πξηλ απφ θάζε εξψηεζε, ππάξρεη κηα ζχληνκε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ζε ζρέζε κε ην δήηεκα 

πνπ πξνζεγγίδεηαη. Παξαδείγκαηα: 

 Δάλ αλαθπθιψλεηο ην ραξηί, ηα κπνπθάιηα θαη ηα άιια απνξξίκκαηα, απηφ 

ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα αλαθπθισζνχλ. Έηζη εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα θαη κεηψλεηαη 

ν θίλδπλνο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πιαλήηε. Δπηπιένλ, δελ ηα πεηάκε ζην 

έδαθνο θαη έηζη κεηψλεηαη επίζεο ε ξχπαλζε. 

 Δάλ ζην ζπίηη ζνπ μερσξίδεηο ηα απνξξίκκαηα ζε μερσξηζηνχο θάδνπο είλαη:  

   α. Έλαο πεξίπινθνο ηξόπνο λα καδεύεηο ηα απνξξίκκαηά ζνπ. 

  β. Έλαο θαιόο ηξόπνο λα αξρίζεηο ηελ αλαθύθισζε. 

  γ. Μηα δύζθνιε δνπιεηά. 

 Μφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ ηνπ λεξνχ είλαη θαηάιιειν γηα ηνλ άλζξσπν π.ρ. γηα λα ην 
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πίλνπκε θαη λα πιελφκαζηε . Ση κπνξείο λα θάλεηο γηα λα εμνηθνλνκήζεηο λεξφ; 

α. Να θιείλσ ηε βξύζε γηα λα πιύλσ ηα δόληηα κνπ θαη πξηλ πάσ γηα ύπλν λα    

βεβαηώλνκαη όηη δελ ζηάδεη. 

β. Να θάλσ ληνπο θαη όρη κπάλην ζηελ κπαληέξα. 

γ. Να καδεύσ ην λεξό ηεο βξνρήο γηα λα πνηίδσ ηνλ θήπν κνπ. 

Μεηά απφ θάζε απάληεζε ν ήξσαο ζπλερίδεη ηε δηαδξνκή ηνπ ζην λεζί επηιέγνληαο ην 

κέζν κεηαθίλεζεο πνπ επηζπκεί κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία, ε νπνία δηαξθεί πεξίπνπ 

δέθα ιεπηά. ην ηέινο εκθαλίδεηαη ην ζπλνιηθφ ζθνξ ηνπ παηρληδηνχ καδί κε ην ζθνξ ζε θάζε 

επηκέξνπο ηνκέα. Αλάινγα κε ηε βαζκνινγία πνπ επηηπγράλεη ν θάζε καζεηήο ή ε θάζε 

νκάδα, ππάξρνπλ θαη νη αληίζηνηρεο επηβξαβεχζεηο ή ζπκβνπιέο αλά ηνκέα. 

4. Αλάιπζε. ηε ζπδήηεζε πνπ αθνινπζεί, κεηά ην ηέινο ηνπ παηρληδηνχ, νη καζεηέο 

θάλνπλ ζπλεηξκνχο, ψζηε λα ζπλδέζνπλ ηελ πξνζνκνίσζε κε ηε πξαγκαηηθφηεηα.. ην 

παηρλίδη αλάινγν κε ηηο απνθάζεηο πνπ πήξαλ ήηαλ θαη ην ζθνξ ηνπο ζηελ θάζε ζεκαηηθή πνπ 

επεξέαζαλ: θπζηθνί πφξνη, ελέξγεηα, πγεία θαη θπζηθή θαηάζηαζε. Αληίζηνηρα, ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή ε πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη αλάινγε κε ηηο απνθάζεηο ησλ πνιηηψλ.  

Οη αιιαγέο πνπ γίλνληαη ζην λεζί εμαξηψληαη δηαξθψο απφ ηηο απνθάζεηο ησλ καζεηψλ, ην 

ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηνλ πιαλήηε. Δξσηήζεηο πνπ ελδείθλπηαη γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο 

ζπδήηεζεο είλαη: Πνηα  πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα αληηκεηψπηζαλ κέζα ζηε δηάξθεηα ηνπ 

παηρληδηνχ; Πνηα ζεσξνχλ ζεκαληηθφηεξα; Πνηεο επηινγέο ηνπο ζα άιιαδαλ;  Δίλαη ίδηεο νη 

απνθάζεηο πνπ πήξαλ ζην παηρλίδη, κ' απηέο πνπ  επηιέγνπλ ζηε δσή ηνπο; Αλ φρη γηαηί; Δίλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα αιιάμνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή; 

5. Απνηίκεζε θαη Αμηνιόγεζε. Ζ ζπδήηεζε πνπ μεθίλεζε ζηελ πξνεγνχκελε θάζε 

νινθιεξψλεηαη κε ηε δηεμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ πνπ αθνξνχλ ηα θπξηφηεξα πξνβιήκαηα πνπ 

έζημε ε εθαξκνγή: ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ηνπ λεξνχ. Οη καζεηέο ζπλδένπλ ηηο επηπηψζεηο πνπ έρνπλ ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη δηαπηζηψλνπλ 

ηελ επίδξαζε ησλ αλζξψπηλσλ απνθάζεσλ ζηε δηακφξθσζε ηνπ θφζκνπ. Καηαλνψληαο ηε 

ζρέζε αιιειεπίδξαζεο αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ πεξηβάιινλ, θαηαιήγνπλ ζην ζπκπέξαζκα 

πσο ζ’ έλα θαιχηεξν πεξηβάιινλ ν θφζκνο είλαη πην πγηήο. 

 

17.8.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή είλαη ίζσο κηα ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηε κεηάδνζε πιεξνθνξηψλ θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο κ’ έλαλ ηξφπν ζχγρξνλν, ειθπζηηθφ θη επράξηζην γηα 

ηνπο καζεηέο. Ζ εθαξκνγή θηινδνμεί ζηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλψζεσλ, θαζψο έλα ζεκαληηθφ 

ηεο ζηνηρείν είλαη ε αιιειεπίδξαζή ηεο κε ηνπο καζεηέο, πνπ θαηαδεηθλχεη φηη ε πνηφηεηα ηεο 

δσήο ηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο απνθάζεηο ηνπο. Παξά ηα ζεηηθά ηεο ζηνηρεία  ε εθαξκνγή ίζσο 

δελ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη ζπρλά, θαζψο νη καζεηέο ράλνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. Δπίζεο, 

πάληα ππάξρεη ε πηζαλφηεηα λα εζηηαζηνχλ νη καζεηέο κφλν ζηε δηαδηθαζία ηνπ 
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παηρληδηνχ θαη φρη ζην πεξηερφκελφ ηεο.  Ζ ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο 

εθαξκνγήο θαη ε δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο βνεζά ζηελ 

νπζηαζηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθαξκνγήο. Μηα 

ζεκαληηθή αθφκε δηαπίζησζε είλαη φηη ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη πξνζνκνίσζεο, φπσο θαη 

θάζε παηρλίδη ζηνλ Ζ/Τ, ζηεξείηαη ηεο πξαγκαηηθήο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο. Αλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ππέξκεηξα, είλαη πνιχ πηζαλφ λα απνθέξεη ηα αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ 

απηά πνπ επηδηψθνληαη ζ’ έλα Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. 
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18 ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 

Δλλνείηαη όηη καζαίλνπκε θαιύηεξα όηαλ βξίζθνπκε ζ΄ απηό επραξίζηεζε  

θαη όηαλ ζπλδέεηαη κε εκπεηξίεο παηρληδηνύ  

Ηεξ. Παηξίο 

 
Σα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο απνηεινχλ κηα κέζνδν θαηά ηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο  

εθπαηδεχνληαη κέζα απφ κηα πξνζνκνίσζε πνπ αλαπαξηζηά κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε (La-

hiry et al.,1988, ζει. 100). χκθσλα κε ηνλ Gredler, 2002 (νπ. αλαθ. ζην Rice, ζει. 91), ε 

Πξνζνκνίσζε είλαη κηα Μειέηε Πεξίπησζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσληθήο ή θπζηθήο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη ζηελ νπνία νη ζπκκεηέρνληεο αλαιακβάλνπλ 

πξαγκαηηθνχο ξφινπο κε ζαθείο ππνρξεψζεηο θαη πεξηνξηζκνχο. Ζ κέζνδνο βνεζά ηνπο 

καζεηέο λα καζαίλνπλ λα πξνζεγγίδνπλ κε επξεία ζθέςε ηνπο δηάθνξνπο παξάγνληεο πνπ 

επεξεάδνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, απφ πεξηβαιινληηθήο ζθνπηάο θαη κε ηηο θαηάιιειεο 

πεξηβαιινληηθέο αμίεο θαη ζηάζεηο (Palmer, 1998, ζει. 182). Οη πξνζνκνηψζεηο αμηνπνηνχλ ηηο 

επθαηξίεο πνπ παξέρνπλ νη ζπλζήθεο ηεο εηθνληθήο δξάζεο ζηνπο καζεηέο – νη πξαγκαηηθέο 

ζπλζήθεο ζπρλά δπζθνιεχνπλ ην έξγν ησλ καζεηψλ – γηα πξνβιεκαηηζκφ ζε ελαιιαθηηθέο 

ιχζεηο, εμάζθεζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη ζηε ιήςε απνθάζεσλ (Κακαξηλνχ, 2005, 

ζει. 241).  Ζ κέζνδνο κ’ απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλδέεη ηε ζρνιηθή ηάμε κε πξαγκαηηθέο 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηάζεηο (Lahiry et al., 1988, ζει. 100).  

Ζ πξνζνκνίσζε κπνξεί επίζεο λα παξνπζηαζηεί κε ηε κνξθή εθπαηδεπηηθνχ παηρληδηνχ 

(Scoullos et. al., 2004, ζει.74). Σα πεξηζζφηεξα ίζσο Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο βαζίδνληαη 

ζην ζπλαγσληζκφ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ πνπ ηέζεθε θη απαηηείηαη ε ρξήζε κηαο 

βαζκνινγηθήο θιίκαθαο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ. 1998, ζει.78· Μνlenda, 1980, νπ. αλαθ. ζην 

Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει.164 ). Παξάιιεια φκσο ππάξρνπλ παηρλίδηα φπνπ ε 

ζπλεξγαζία αληηθαζηζηά ηνλ αληαγσληζκφ, γεγνλφο πνπ απνηειεί δεηνχκελν ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει. 78).  

Πξνζνκνηψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα 

φπσο ηελ ηνπνζέηεζε βηνκεραληψλ ή αεξνδξνκίσλ θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο, ηελ 

θαηαζθεπή θξαγκάησλ, ηελ αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ, ηε δηαηήξεζε ηεο άγξηαο δσήο θαη ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ (Lahiry et al., 1988, ζει. 100). Σέηνηεο πεξηπηψζεηο θαιχπηνπλ ζνβαξά 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη εκπιέθνπλ βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο (Lahiry et 

al.,1988, ζει. 100). H ζεκαηνινγία ηνπο γεληθά είλαη αλάινγε κε ησλ Παηρληδηψλ Ρφισλ 

(Γεσξγφπνπινο θ.ζπλ., 1998, ζει.79). 

 

18.1 Ζ ΓΟΜΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Παξά ηα επλφεηα θνηλά ζεκεία κε ηα Παηρλίδηα Ρφισλ, ζηε δνκή θαη ζηε ιεηηνπξγία ηνπο, 

ηα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο έρνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο. Σηο πεξηγξάθνπλ 
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ραξαθηεξηζηηθά νη Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., (1998, ζει.79) θαη θαζνξίδνπλ ην μερσξηζηφ ζηίγκα  

ησλ Παηρληδηψλ Πξνζνκνίσζεο:          

«Tα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο είλαη πεξηζζόηεξν πνιύπινθα από ηα παηρλίδηα ξόισλ, 

εμαηηίαο ηνπ όηη ρξεζηκνπνηνύλ πεξηζζόηεξν ηππνπνηεκέλν πιηθό θαη ζηαζεξέο 

δηαδηθαζίεο κε απνηέιεζκα λα έρνπλ απζηεξόηεξε δνκή θαη πην ζπγθεθξηκέλνπο 

θαλόλεο. ηελ πξνζνκνίσζε εκθαηηθνπνηείηαη ε δηαδηθαζία θνηλσληθήο 

αιιειεπίδξαζεο, ελώ ζην παηρλίδη ξόισλ δίλεηαη βάξνο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ραξαθηήξα 

θαη ην μύπλεκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ ησλ «εζνπνηώλ». Απαηηείηαη επίζεο πεξηζζόηεξε 

πξνζσπηθή δεκηνπξγηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα λα θάλνπλ ηηο ηδέεο ηνπο θνηλσλήζηκεο». 

Σα παηρλίδηα πξνζνκνίσζεο πνηθίινπλ ζηε κνξθή. ην ζχλνιφ ηνπο είλαη δπλαηφλ λα 

θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο εμήο (Taylor,1983, ζει.26,27): 

α) πλνπηηθά παηρλίδηα. πλνπηηθά παηρλίδηα είλαη απηά πνπ εζηηάδνληαη θπξίσο ζηε ζχλνςε 

κηαο θαηάζηαζεο, θαηαδεηθλχνπλ φιεο ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ηα δπλακηθά 

ζπζηήκαηα πνπ εκπιέθνληαη. Σέηνηα παηρλίδηα είλαη ζπρλά εηζαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ ζε επίπεδν γεληθψλ πξνζεγγίζεσλ. Σα ζπλνπηηθά παηρλίδηα ζπλδπάδνπλ ηα 

δεδνκέλα θαη ηε ζεσξία, δπν ζηνηρεία πνπ πηζαλψο είραλ δηδαρζεί μερσξηζηά. 

β) Παηρλίδηα δεμηνηήησλ θαη πξαθηηθήο. Έρεη ππνζηεξηρζεί δηεμνδηθά φηη ην παηρλίδη είλαη έλα 

είδνο γιψζζαο (Duke, 1974, νπ. αλαθ. ζην Taylor,1983, ζει.26 ). Οη Horn θαη Cleaves, (1980, 

νπ. αλαθ. ζην Taylor,1983, ζει.26) αλαθέξνπλ πσο κε ην παηρλίδη κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ 

πνιινί επηθνηλσληαθνί ζηφρνη πνπ αθνξνχλ: 

 Σε δηαδηθαζία πιεξνθφξεζεο θαη δηάδνζεο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σε  ζπιινγή πιεξνθνξηψλ. 

 Σελ αλάιπζε ηεο επίδξαζεο ησλ πξάμεσλ ή ησλ επηινγψλ. 

 Σελ αλάιπζε ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ, πνπ πεξηιακβάλεη ηηο αληηδξάζεηο κειινληηθψλ 

ζρεδηαζκψλ. 

 Σελ απνζαθήληζε πξνβιεκάησλ θαη ηελ πξνζπάζεηα επίιπζήο ηνπο κε ηε ιήςε ησλ 

θαηάιιεισλ απνθάζεσλ. 

 Γεμηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη πεξηιακβάλνπλ ηηο ηθαλφηεηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο θαη ζπκθηιίσζεο. 

Απηά ηα παηρλίδηα εληζρχνπλ ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ 

δηαθνξεηηθψλ θνηλσληθψλ νκάδσλ. 

γ) Παηρλίδηα γεληθήο δηαρείξηζεο. Απηά ηα παηρλίδηα παξέρνπλ ρξήζηκεο εκπεηξίεο γηα πηεζηηθέο 

θαηαζηάζεηο θαη ηερληθέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε γεληθφηεξε δηαρείξηζε πνιχπινθσλ 

θαηαζηάζεσλ, ελψ δίλνπλ επθαηξίεο αληηκεηψπηζεο πνιχπινθσλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνβιεκάησλ. 

Οη πξνζνκνηψζεηο είλαη δπλαηφλ λα ζρεδηαζηνχλ βαζηζκέλεο ζε πιεξνθνξίεο πνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (Lahiry et al., 1988, ζει. 100). Αλάινγα κε ηα 

ζέκαηα πνπ θαιχπηνπλ, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα ζρεδηάζεη πξνζνκνηψζεηο πνπ 
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αθνξνχλ ηε ξχπαλζε, ηε ρξήζε ηεο γεο, κεηεσξνινγηθά ζέκαηα, ηελ απνδάζσζε, ηελ 

εξεκνπνίεζε θαη λα ελζαξξχλεη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή (Lahiry et al., 1988, ζει. 100). Σν 

Παηρλίδη Πξνζνκνίσζεο ζα εμειηρζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο, ηηο δηαδηθαζίεο (Scoullos et 

al., 2004, ζει.74) θαη ην ρξνλνδηάγξακκα πνπ ζα νξίζεη ν εθπαηδεπηηθφο. πκκεηέρνληαο ν 

εθπαηδεπφκελνο δελ αληηιακβάλεηαη κφλν ηε δηάζηαζε ηνπ ξφινπ πνπ ππνδχεηαη, αιιά θαη 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ, κέζα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο, ηηο 

αληηπαξαζέζεηο αθφκε ίζσο θαη ηηο θνηλσληθέο ζπγθξνχζεηο πνπ πξνθχπηνπλ  (Γεσξγφπνπινο 

θ. ζπλ., 1998 ζει.79). Απηφ είλαη ην ζεκείν πνπ εζηηάδεη ε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ θη αθνξά 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.79) ζηε ιήςε 

πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ. 

Ζ ιεηηνπξγία ησλ Παηρληδηψλ Πξνζνκνίσζεο απαηηεί απφ ηνπο καζεηέο λα παίξλνπλ 

ζπλερψο απνθάζεηο θαη λα πξνζιακβάλνπλ ηελ αληίδξαζε πνπ πξνθαινχλ σο 

αλαηξνθνδφηεζε – απάληεζε ζηηο απνθάζεηο ηνπο (Kavtaradge, 2006, ζει. 1). Γη’ απηφ ην 

ιφγν, νη δηαδηθαζίεο ηνπο είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλεο κε ηε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ ζρεηηθψλ 

κε ηε ιήςε απνθάζεσλ (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.79). Κάζε άηνκν, ζηα πιαίζηα ηεο 

εθαξκνγήο, έρεη ηελ επθαηξία λα απηναμηνινγήζεη ηε ζηάζε ηνπ, ηηο πξάμεηο ηνπ θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηνπ, λα ηηο ζπγθξίλεη κ’ απηέο ησλ άιισλ παηθηψλ, λα αλεζπρεί, λα πξνβιέπεη, λα 

ζθέθηεηαη θαη λα θαηαλνεί ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θνηλσλίαο πνπ δεη (Kavtaradge, 2006, ζει. 1).   

πλνςίδνληαο, φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, δηαπηζηψλεηαη ε κεγάιε παηδαγσγηθή αμία 

ηνπο: νη καζεηέο καζαίλνπλ λα επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη λα δηαιέγνληαη, ελψ εκπιέθνληαη 

ζπλαηζζεκαηηθά ζηα πξνβιήκαηα πνπ πξνζεγγίδνπλ (Κyriakou, 1986 νπ. αλαθ. ζην 

Κακαξηλνχ 2005, ζει.241), επίζεο πξνθαιείηαη ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ζπκκεηνρή, ψζηε λα  

δνθηκάζνπλ εκπεηξίεο ζην ρψξν ηνπ παηρληδηνχ – αληί λα έρνπλ κηα παζεηηθή ζηάζε – θαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηηο αμίεο πνπ ελζηεξλίδνληαη νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο (Μarkinokowski et al., 

1990, νπ. αλαθ. ζην Κακαξηλνχ, 2005, ζει.242). 

 

18.2 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

Αθνχ αξρηθά επηιεγεί ην ζέκα ηεο εθαξκνγήο (Cowlishaw, et al., 2007, ζει.17) –ζπλήζσο 

απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ – θαη δεκηνπξγεζεί ην ζελάξην πνπ ζα αθνινπζεζεί (Μolenda,1980, νπ. 

αλαθ. ζην Πεηξελίηε, 2000, ζει.23), ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ εμειίζζεηαη σο εμήο 

(Κακαξηλνχ, 2005, ζει. 242,  243): 

 Δηζαγσγή. Οη καζεηέο εηζάγνληαη ζηε δηαδηθαζία κε ζεαηξηθά παηρλίδηα, κε παηρλίδηα 

πνπ ελδπλακψλνπλ ην αίζζεκα ηεο νκάδαο, παηρλίδηα γλσξηκίαο (Kavtaradze, 2006, ζει.2), ή 

κε παηρλίδηα πνπ γίλνληαη κε ην ζχλνιν ησλ καζεηψλ, αιιά ζε κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ, ψζηε 

λα ππνδχνληαη ηνπο ξφινπο φινη, κε θπθιηθή ελαιιαγή θαη κε ζθνπφ ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηε 

δηαδηθαζία. 

2.Πξνεηνηκαζία. ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο νη καζεηέο κειεηνχλ πιεξνθνξηαθφ πιηθφ 

γηα ην ζέκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγήο, ηνπο ξφινπο, ηηο αμίεο, ηηο ζέζεηο, ηελ 
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επηρεηξεκαηνινγία ησλ ίδησλ, αιιά θαη ησλ ππνινίπσλ ζπκκαζεηψλ ηνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ. 

3.  Γηαλνκή ξόισλ ή έξγνπ ζε θάζε καζεηή. Δλδείθλπηαη ε θπθιηθή ελαιιαγή ησλ ξφισλ 

πνπ δηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε ηαχηηζε θάπνησλ ξφισλ κε 

ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο, θαζψο ηα παηδηά κε ηε ζπκκεηνρή  θνξηίδνληαη ζπλαηζζεκαηηθά κε 

ηηο ζέζεηο ησλ ξφισλ. Τπνδπφκελνη δηαθνξεηηθνχο ξφινπο, ελαιιάμ κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο, 

πξνζεγγίδνπλ ηα ζέκαηα απφ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο γσλίεο, θαηαλννχλ θαιχηεξα ηελ 

πνιππινθφηεηα ησλ δεηεκάησλ θαη ηαπηφρξνλα ηεθκεξηψλνπλ θαιχηεξα ηηο δηθέο ηνπο 

απφςεηο. Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ νξίδεηαη ην ζχζηεκα βαζκνιφγεζεο θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα ηνπ παηρληδηνχ (Cowlishaw, et al., 2007, ζει.17·  Μolenda,1980, νπ. αλαθ. 

ζην Πεηξελίηε, 2000, ζει.23). 

4. Σν ιεηηνπξγηθό πιαίζην. πσο αλαθέξεη ν Μarkinokowski et al.,(1990, νπ. αλαθ. ζην 

Κακαξηλνχ, 2005, ζει.242) ζ’ απηή ηε θάζε εθαξκφδεηαη κηα ζεηξά απφ ηερληθέο απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ πνπ ζηνρεχνπλ ζηε δηεπθφιπλζε ηεο ζπκκεηνρήο φισλ ησλ καζεηψλ. χκθσλα 

κ’ απηέο, ν εθπαηδεπηηθφο ζπληνλίδεη κφλν ηε δηαδηθαζία θαη δελ απνθαιχπηεη ηηο ζέζεηο ηνπ, 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ελζηάζεσλ απφ ηνπο καζεηέο, θξνληίδεη λα δηαηππψλνληαη 

μεθάζαξνη θαλφλεο, λα απνθεχγνληαη αθξαίεο ζπκπεξηθνξέο φπσο θαη νη παξεκβάζεηο ηνπ.  

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα δηαηεξεί ξφιν απινχ παξαηεξεηή γηα κεγάιν 

δηάζηεκα θαη λα «πξνθαιεί» εθθξάδνληαο πξνβνθαηφξηθεο απφςεηο αλ ρξεηαζηεί. ε θάζε 

πεξίπησζε, εηδηθά ζ’ απηή ηε θάζε, απνθεχγεη λα είλαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ κε ην λα 

κεηαθηλείηαη ζηηο γσλίεο ηεο ηάμεο, δίλνληαο θαη ζηελ θπξηνιεμία ην ρψξν ζηνπο καζεηέο, 

(Μarkinokowski et al., 1990, νπ. αλαθ. ζην Κακαξηλνχ, 2005, ζει.242). 

5. Λήςε απνθάζεσλ. ’ απηή ηε θάζε, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ θαηαλαιψλεηαη ν ρξφλνο 

ηεο κφλν γηα ηελ αληηπαξάζεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ζέζεσλ, αιιά θαη γηα ηε ζχλζεζε ησλ 

δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ κε ηε πξφηαζε ζπγθεθξηκέλσλ ιχζεσλ. Μηα πξαθηηθή πξφηαζε πξνο 

απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη  ν αξρηθφο ζρεδηαζκφο  λα πεξηιακβάλεη, σο αξρή ηνπ παηρληδηνχ, 

κηα πξφηαζε γηα ηελ επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο ή ηελ αλάιεςε κηαο δξάζεο θαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ λα πξνζεγγίδεηαη απφ δηαθνξεηηθέο πιεπξέο. 

6. Αλαηξνθνδόηεζε. ην ηέινο ηεο εθαξκνγήο ελδείθλπηαη νη καζεηέο λα απνζπλδένληαη 

απφ ηνπο ξφινπο ηνπο θαη λα ζπδεηνχλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ ηηο εκπεηξίεο ηνπο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ εμέιημε ηνπ παηρληδηνχ (Cowlishaw, et al., 2007, ζει.19).  Καηά ηε 

ζπδήηεζε δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ ξφισλ, ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ, ηηο 

γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ θη εμεηάδεηαη πψο ζα δηαθνξνπνηνχζαλ ην ξφιν ηνπο ζε κηα πηζαλή 

επαλάιεςε ηεο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, ζπλδέεηαη ε εθαξκνγή κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη  

ζπδεηηέηαη πνηα ζα είλαη ε ζηάζε ηνπο ζε κηα παξφκνηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε. 

 

18.3 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Σα θπξηφηεξα  ραξαθηεξηζηηθά ησλ Παηρληδηψλ Πξνζνκνίσζεο έρνπλ σο εμήο (Καιατηδίδεο 

θ. ζπλ. 1999, ζει. 218): 
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 Ζ ρξήζε ηνπο είλαη θαηάιιειε θη αμηνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηεο αιιειεπίδξαζεο 

ζπζηεκάησλ θάησ απφ κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

 Δίλαη ζπλήζσο απιέο αθαηξεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνιχπινθσλ θαηαζηάζεσλ. 

 Δίλαη απιέο εθαξκνγέο πνπ ππφθεηληαη ζε εμσηεξηθνχ θαλφλεο, ράξε ζηε κείσζε ησλ 

πνιχπινθσλ ιεηηνπξγηψλ.  

 ηα πιαίζηα ηνπο νη εθπαηδεπφκελνη βξίζθνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνθαζνξηζκέλεο 

ζπλζήθεο πνπ ειέγρνληαη θαη είλαη αθίλδπλεο. 

 Γίλνπλ ηε δπλαηφηεηα δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη καζεκαηηθψλ αλαπαξαζηάζεσλ 

θαη ησλ θπζηθψλ πξνηχπσλ. 

 Απαηηνχλ απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο λα έρνπλ ξφινπο πνπ ζπλδπάδνπλ ηε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ αληαγσληζκφ θαη ηε ιήςε απνθάζεσλ, ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχλ ηελ θαηαλφεζε ηνπ 

ζέκαηνο. 

 Δίλαη δπλαηφ λα εκπεξηέρνπλ αληακνηβέο σο αληίθξηζκα ησλ επηινγψλ ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ κε βάζε ηελ ηζρχνπζα θιίκαθα βαζκνιφγεζεο. 

 Γίλνπλ ηελ επθαηξία βίσζεο πνηθηιίαο εκπεηξηψλ, θαζψο ην παηρλίδη εμειίζζεηαη θη 

αιιάδεη ην πεξηβάιινλ πξνζνκνίσζεο αλάινγα κε ηηο επηινγέο πνπ γίλνληαη. 

 Παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα ζχληνκε αλαηξνθνδφηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ, σο απνηέιεζκα ηεο ρξνληθήο πίεζεο πνπ πξνυπνζέηεη ε 

εθαξκνγή ηνπο. 

 Ζ δηαδηθαζία ηνπο εμειίζζεηαη κε ζπγθεθξηκέλα πξνζρεδηαζκέλα ζηάδηα θαη θαζέλα  

γεθπξψλεη δχν ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

Δπίζεο, ε εθαξκνγή θαιιηεξγεί (Lahiry et al.,1988, ζει. 100), δεμηφηεηεο έξεπλαο  πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηθαλφηεηεο παξαηήξεζεο αλάιπζεο, ζχλζεζεο θαη δηεξκελείαο: 

 Σελ θαηαλφεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο ιήςεο απνθάζεσλ. 

 Σελ αμηνιφγεζε πηζαλψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ. 

 Σν θηίζηκν αμηψλ. 

 Σελ ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ (Global Education Centre,2000 νπ. αλαθ. ζην 

Πεηξελίηε, 2000, ζει.23·  Kavtaradze, 2006, ζει. 2). 

 

18.4 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ  

χκθσλα κε ηελ Πεηξελίηε, (2000,ζει. 23), ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθνχ είλαη 

θαζνξηζηηθφο, θαζψο είλαη απηφο πνπ αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ ηνπ παηρληδηνχ. Καηά ηελ 

εμέιημή ηνπ δελ παξεκβαίλεη θαη δελ επεξεάδεη ηνπο καζεηέο. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ 

παξαηεξεί ηελ εμέιημή ηνπ θαη κεηά ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ειέγρεη αλ θαηαλνήζεθε ε ζρέζε 

ηνπ παηρληδηνχ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θη αλ απηφ δελ θαηέζηε δπλαηφ γηα ηνπο καζεηέο, ηνπο 

βνεζά λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ απηή ηε ζρέζε (Πεηξελίηε, 2000, ζει. 23). Ο ξφινο ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζηα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο πνηθίιεη, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα «ξφισλ» 
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θαη πάληα είλαη αλάινγνο κε ην ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη πνπ έρεη επηιερζεί: κπνξεί λα είλαη ν 

νξγαλσηήο, ν δηαηηεηήο, ν παξαηεξεηήο, απηφο πνπ θξαηά ηα ζηνηρεία βαζκνιφγεζεο ή θη φια 

καδί (Taylor,1983, ζει.30). Ο ξφινο ηνπ δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ παξαηήξεζε κφλν ησλ 

επηδφζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ, αιιά ειέγρεη θαη ηηο δηθέο ηνπ, φπσο επίζεο δελ πεξηνξίδεηαη ζην 

ζηελφ πιαίζην ειέγρνπ ηεο ζρέζεο ηνπ δαζθάινπ θαη ηνπ πιηθνχ πνπ παξαδφζεθε, αιιά ζηε 

γεληθφηεξε καζεζηαθή δηαδηθαζία (Taylor,1983, ζει.30). Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα  αιιειεπίδξαζεο θάζε καζεηή κε ην πεξηερφκελν ηνπ παηρληδηνχ 

(Scoullos et al., 2004, ζει.75). Ο ξφινο ηνπ γεληθά, ζα πξέπεη λα είλαη απφιπηα απαιιαγκέλνο 

απφ δεζπνηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζηφρν ζα είρε λα έρεη πάληα ηνλ θεληξηθφ ξφιν θαη λα 

θπξηαξρεί ζηε καζεζηαθή  δηαδηθαζία (Taylor, 1983, ζει.30). 

 

18.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

χκθσλα κε ηνλ  Σaylor, (1983, ζει.37-44), ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα 

(Σaylor, 1983, ζει.44,46) ησλ Παηρληδηψλ Πξνζνκνίσζεο  έρνπλ σο εμήο: 

Πιενλεθηήκαηα 

 Καζηζηνχλ πεξηπεηεηψδε θη επράξηζηε ηε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 

 Πξνσζνχλ θη ελδπλακψλνπλ ην ξφιν ηνπ καζεηή ζηε καζεζηαθή δηαδηθαζία. 

 Δίλαη νηθείεο δηαδηθαζίεο γηα ηα παηδηά: ην παηρλίδη θαη ε ειεχζεξε δξακαηνπνίεζε έρνπλ 

ζηελή ζρέζε κε ηα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο. 

 Πξνσζνχλ ηε βαζηά θαηαλφεζε ησλ δηάθνξσλ ξφισλ πνπ ππνδχνληαη. 

 Δπλννχλ ηελ εθηεηακέλε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε. 

 Παξέρνπλ εκπεηξία φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε πξνβιεκάησλ θαη εηδηθά ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 Γεθπξψλνπλ ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο  είλαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Παξέρνπλ εκπεηξηθή κάζεζε, πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ «πξνεηνηκαζία» ηνπ κέιινληνο. 

Μεηνλεθηήκαηα  

 πλήζσο απαηηνχλ αξθεηφ ρξφλν. 

 Δίλαη απαηηεηηθέο ηερληθέο φζνλ αθνξά ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, θαζψο θαιείηαη λα 

εμαζθεζεί ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 Δίλαη άγλσζηεο γηα ηνπο καζεηέο θαη κπνξεί λα πξνμελήζνπλ απξφβιεπηεο ζπκπεξηθνξέο  

εμαηηίαο ηνπ ππέξκεηξνπ ελζνπζηαζκνχ. 

 Χο λέεο κέζνδνη πηζαλψο λα κελ ραίξνπλ πάληα ηεο εθηίκεζεο, ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο 

απνδνρήο ησλ γνλέσλ 

 Απαηηνχλ αξθεηφ ειεχζεξν ρψξν ζηε ζρνιηθή ηάμε, ν νπνίνο αξθεηέο θνξέο δελ ππάξρεη. 
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18.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο ελζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο λα ελδηαθέξνληαη γηα ην 

πεξηβάιινλ ηνπο κε πην πξαθηηθή καηηά, κεγαιχηεξε ζέιεζε θαη δεκηνπξγηθφ κπαιφ  (Wolsk, 

1972, νπ. αλαθ. ζην  Taylor, 1983, ζει. 40). Δλζαξξχλνπλ ηνπο καζεηέο  λα δξάζνπλ 

(Κακαξηλνχ, 2005,ζει.241), ελψ παξάιιεια ηνπο καζαίλνπλ «πψο λα καζαίλνπλ» 

(Καιατηδίδεο θ. ζπλ. 1999,ζει.242). Σα Παηρλίδηα Πξνζνκνίσζεο πέξα απφ ηηο ηδηφηεηεο ηνπο 

σο κηα αθφκε ηερληθή επίιπζεο πξνβιήκαηνο (Γεσξγφπνπινο θ. ζπλ., 1998, ζει.75) δίλνπλ 

έλαλ μερσξηζηφ πιενλέθηεκα ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: ζπλδένπλ ηηο δξάζεηο θαη ηηο 

αληηδξάζεηο κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαιιηεξγνχλ γηα ηε κεηέπεηηα δσή 

(Taylor, 1983, ζει. 44). Οη πξνζνκνηψζεηο δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζθεθηνχλ 

γηα ην κέιινλ ηνπο θαη λα δηακνξθψζνπλ ηε δπλακηθή θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο δσήο ηνπο 

αλάινγα κε ηηο επηινγέο ηνπο. Σν κήλπκα πνπ απνξξέεη απφ ηε δηαδηθαζία ην παξαζέηεη ν Pe-

ter Goulds (1969, νπ. αλαθ. ζην Taylor, 1983, ζει. 44), κε ην μεθάζαξν κήλπκα ησλ καζεηψλ 

πξνο ηνπο γνλείο ηνπο: «Μελ θάζεζηε κε ζηαπξσκέλα ρέξηα! θεθηείηε ην κέιινλ ηεο γεο ζαο. 

Απηά πνπ ζπκβαίλνπλ ηώξα πξόθεηηαη λα ζαο νδεγήζνπλ ζηνλ θόζκν πνπ ζέιεηε;».  Καηαιπηηθή 

γηα ην ξφιν ησλ Παηρληδηψλ Πξνζνκνίσζεο, είλαη θαη  ε αλαθνξά ησλ Clayton and Rosen-

bloom, πνπ ηελ αλαθέξνπλ νη Βoocock θαη Shild (1968, νπ. αλαθ. ζην  Taylor, (1983, ζει. 40) 

γηα ηελ εκπεηξία ηνπο, κεηά ηελ ρξήζε πιηθνχ απφ ην Κνηλσληθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ηνπ 

Βruner, ζηελ νπνία θαηαιήγνπλ πσο «ην πην παξαγσγηθό κνλνπάηη, είλαη ε επηινγή ησλ 

παηρληδηώλ πνπ δίλνπλ κεγαιύηεξε έκθαζε ζηε ζηξαηεγηθή θαη ζηε δνκή απ’ όηη ζηνπο 

πξνζσπηθνύο ξόινπο», ζθηαγξαθψληαο κε ηε θξάζε απηή απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζηα Παηρλίδηα 

Πξνζνκνίσζεο. 
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18.8 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο: «Οη έμππλεο ζηαγόλεο» 

18.8.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Σν λεξφ θαη ε δηαρείξηζή ηνπ απνηειεί έλα ζέκα πνπ επηηξέπεη ηελ πξνζέγγηζε ηνπ κε 

πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζφδνπο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε. Ηδηαίηεξα ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ, ηα νπνία απαηηνχλ ηελ αεηθνξηθή ηνπ δηαρείξηζε βαζηζκέλε 

ζηε γλψζε. Ζ εθαξκνγή κε ηνλ ηίηιν «Έμππλεο ζηαγφλεο» αμηνπνηεί ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ελφο παηρληδηνχ πξνζνκνίσζεο, γηα λα ζπλδέζεη ηηο γλψζεηο ησλ καζεηψλ κε 

ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ. Ζ εθαξκνγή είλαη έλα 

απιφ παηρλίδη πνπ εκπεξηέρεη έλα δπλαηφ ζπκβνιηζκφ: φηαλ γλσξίδεηο κπνξείο λα πξάμεηο 

ζσζηά θαη πξνο φθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ θαηαλφεζε θαη ε δηάδνζε απηνχ ηνπ 

ζπκβνιηζκνχ είλαη ν ζθνπφο ηεο εθαξκνγήο. Σν παηρλίδη επίζεο ζηνρεχεη ζηελ απφθηεζε 

γλψζεσλ, ζηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο ηθαλφηεηαο ιήςεο απνθάζεσλ θαη 

ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδνο γηα ηε ιήςε κηαο ηειηθήο απφθαζεο. 

 

18.8.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 
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18.8.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1.Δηζαγσγή. Οη καζεηέο παίδνπλ «παηρλίδηα γλσξηκίαο» θαη «ζπαζίκαηνο ηνπ πάγνπ» 

ελαιιάζζνληαο νκάδεο. Πξαγκαηνπνηνχληαη απιά παηρλίδηα πνπ πξνεηνηκάδνπλ ηε 

δηαδηθαζία, θαζψο νη καζεηέο γλσξίδνληαη θη επηθνηλσλνχλ θαιχηεξα, ελψ παξάιιεια 

θαιιηεξγείηαη ην αίζζεκα ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε  θνηλψλ ζηφρσλ. 

2.Πξνεηνηκαζία. Οη καζεηέο ζρεδηάδνπλ πάλσ ζε ραξηφλη ζηαγφλεο λεξνχ, ζην κέγεζνο 

πεξίπνπ κηαο ζειίδαο Α4, θφβνπλ ην πεξίγξακκα ηνπο θαη ηηο δσγξαθίδνπλ. ην πίζσ κέξνο  

θάζε «ζηαγφλαο» γξάθνπλ εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ λεξνχ. 

3.Γηαλνκή ξόισλ. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο 4-5 αηφκσλ, ζηηο νπνίεο δίλνπλ 

νλνκαζίεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα ηνπ λεξνχ. Μηα νκάδα κπνξεί λα είλαη νη «ηαγνλνχιεδεο»,  

κηα άιιε νη «Καηαξξάθηεο» θ.ιπ. ηε ζπλέρεηα εμεγείηαη ν ξφινο ηνπο: νη καζεηέο είλαη κέιε 

νκάδσλ νξεηβαηψλ πνπ δίςαζαλ, έςαρλαλ γηα λεξφ θαη ηειηθά ζπλάληεζαλ κηα πεγή.  Έλαο 

καζεηήο ππνδχεηαη ηελ πεγή ε νπνία φκσο ζα δψζεη ην λεξφ ηεο κφλν ζηελ νκάδα πνπ έρεη ηηο 

γλψζεηο λα δηαρεηξηζηεί αεηθνξηθά ην λεξφ απαληψληαο ζσζηά ζηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη 

γξακκέλεο ζηηο ζηαγφλεο απφ ραξηφλη. 

4 Λεηηνπξγηθό πιαίζην. Χο ρψξνο πινπνίεζεο ηνπ παηρληδηνχ κπνξεί  λα είλαη  ε ηάμε, ε 

απιή ή ην πεδίν δξάζεο. Οη καζεηέο θάζνληαη ζην πάησκα ή ην έδαθνο γχξσ απφ έλαλ  φξζην 

καζεηή πνπ είλαη ε «πεγή», ζε ζρήκα εκηθπθιηθφ κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ε θάζε νκάδα λα 

ζρεκαηίδεη έλα πνηήξη. Αλάκεζα ζηηο νκάδεο, ζην θέληξν, ν καζεηήο πνπ ππνδχεηαη ηελ πεγή 

θξαηά ζηα ρέξηα ηνπ ηηο ζηαγφλεο θαη παίδεη ην ξφιν ηεο «κάλαο» θαη απεπζχλεη κε ηε ζεηξά 

ζε θάζε νκάδα ηηο εξσηήζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο ζην πίζσ κέξνο ησλ «ζηαγφλσλ».  Γίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε θάζε νκάδα λα δηαιέμεη «ζηαγφλα», θαζψο νη εξσηήζεηο είλαη ζην πίζσ κέξνο 

ηνπο. Σν παηρλίδη μεθηλά κε ηα ιφγηα ηεο «κάλαο – πεγήο»: -«Γηςάηε γηα θξέζθν, θαζαξφ 

λεξφ;  Δίλαη δηθφ ζαο! Αξθεί λα δψζεηε ηηο ζσζηέο απαληήζεηο!» 

5.Λήςε απνθάζεσλ. Οη εξσηήζεηο απαηηνχλ γλψζεηο θαη ζρεηίδνληαη κε ηε ιήςε  

απνθάζεσλ. Ζ θάζε νκάδα κφιηο αθνχζεη ηελ εξψηεζε ζπλεδξηάδεη, ηα κέιε ηεο 

επηρεηξεκαηνινγνχλ θαη ιακβάλεηαη ε απφθαζε. Ζ ηειηθή απφθαζε πεξηιακβάλεη ηνλ 

ζπλππνινγηζκφ ησλ απφςεσλ πνπ εθθξάζηεθαλ θαη ιακβάλεηαη κε γλψκνλα ηελ αεηθνξηθή 

δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Ο εθπξφζσπνο ηεο νκάδαο ηειηθά δίλεη ηελ απάληεζε. Αλ ε απάληεζε 

είλαη ζσζηή, ε νκάδα θεξδίδεη ηε ζηαγφλα θαη ηελ ηνπνζεηεί ζην «πνηήξη» ηεο. Σν 
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παηρλίδη νινθιεξψλεηαη κεηά απφ έλα νξηζκέλν θχθιν εξσηήζεσλ πνπ έρεη ζπκθσλεζεί: φζνη  

έρνπλ γλψζεηο … θεξδίδνπλ ην λεξφ ηεο πεγήο, γεκίδνπλ ηα «πνηήξηα» ηνπο θαη μεδηςνχλ! 

6. Αλαηξνθνδόηεζε. Μαζεηέο θη εθπαηδεπηηθφο ζπδεηνχλ θη αλαθέξνληαη ζηα 

ζπλαηζζήκαηα πνπ έλησζαλ θαη ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ παίδνληαο. Γηαπηζηψλεηαη φηη 

πνιιέο θνξέο έλαο καζεηήο νηθνδνκεί ηελ άπνςή ηνπ πάλσ ζηηο γλψζεηο ηνπ άιινπ θαη βηψλεη 

ην φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ηειηθή απφθαζε ηεο νκάδαο είλαη πην εκπεξηζηαησκέλε θαη 

ζσζηή απ’ φηη αλ ζα απνθάζηδε έλαο κφλνο ηνπ. Οη καζεηέο παξαζέηνπλ ηελ εκπεηξία ηνπο 

απφ ην παηρλίδη αλαθέξνληαο αλάινγεο πεξηπηψζεηο πνπ βνεζήζεθαλ απφ ηηο γλψζεηο ησλ 

ππνινίπσλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 

18.8.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν παηρλίδη «Οη έμππλεο ζηαγφλεο» είλαη έλα ραξαθηεξηζηηθφ παηρλίδη πξνζνκνίσζεο πνπ 

δίλεη έκθαζε ζηελ αμηνπνίεζε ηεο γλψζεο γηα ηελ απφ θνηλνχ ιήςε απνθάζεσλ ζηα πιαίζηα 

κηαο νκάδαο κε γλψκνλα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. Οη απνθάζεηο απηέο έρνπλ 

αληίθηππν ζην θνηλφ παξφλ θαη ην θνηλφ κέιινλ ηεο νκάδαο. Ζ εθαξκνγή θαηαδεηθλχεη κέζα 

απφ ηελ εηθνληθή δξάζε ηε ζεκαζία ηεο γλψζεο γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Κιεηδί ηεο 

είλαη ν ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, ν νπνίνο αθήλεη ηηο νκάδεο λα ιεηηνπξγνχλ κφλεο ηνπο θαη 

λα απηνδηαρεηξίδνληαη ην ζέκα ιήςεο απνθάζεσλ κέζα απφ ηελ εθαηέξσζελ 

επηρεηξεκαηνινγία ησλ κειψλ. Με ην παηρλίδη ε εθαξκνγή κέζα απφ ηνπο ζπκβνιηζκνχο θαη 

ηηο δηαδηθαζίεο ηεο αλαδεηθλχεη ηελ αμία ηεο «κάλαο – πεγήο», δειαδή ηνπ λεξνχ, ηελ αμία ηεο 

γλψζεο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο δχλακεο ηεο νκάδαο. ηελ νκάδα ε γλψζε εληζρχεηαη κε ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπ θαζελφο, θαιιηεξγψληαο έηζη ην ζεβαζκφ ηεο άπνςεο ησλ άιισλ. 

Μεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο απνηειεί ην γεγνλφο φηη ζπρλά αλαπηχζζνληαη αληαγσληζηηθέο 

ηάζεηο πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνπο καζεηέο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο. Σν θαηλφκελν 

αληηκεησπίδεηαη κε ηε δηαξθή ζηάζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πνπ επηβξαβεχεη ηελ πξνζπάζεηα, ηε 

ζπκκεηνρή, ηε ζπλεξγαζία θη επηζεκαίλεη δηαξθψο πσο ν ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο είλαη ε ραξά 

ηνπ παηρληδηνχ θη φρη ην απνηέιεζκά ηνπ. 
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19 ΑΝΣΗΠΑΡΑΘΔΖ 

Ζ δεκνθξαηία ζπγθξνηεί ηελ αιήζεηα ηεο κε ηελ αληηπαξάζεζε θαη ην δηάινγν 

Κ. Καζηνξηάδεο 

 
Σα πεξηζζφηεξα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα είλαη πνιχπινθα θαη ε αληηκεηψπηζε ηνπο 

πεξηιακβάλεη ζπκβηβαζκνχο (Braus et al., 1993, ζει.291). Έλαο ηξφπνο γηα λα θαηαιάβνπλ νη 

καζεηέο ηηο πνιιέο πιεπξέο ελφο ζέκαηνο θαη λα αλαπηχμνπλ ηελ έξεπλα, ηελ επηθνηλσλία θαη 

ηελ θξηηηθή ζθέςε είλαη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε επίζεκεο ή αλεπίζεκεο αληηπαξαζέζεηο (Braus 

et al., 1993, ζει.291). Χο κέζνδνο, ε Αληηπαξάζεζε είλαη κηα αθφκε κνξθή νκαδηθήο εξγαζίαο 

πνπ αμηνπνηείηαη ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (Lahiry et al., 1988, ζει.104). Αθνχ επηιεγεί 

έλα θαηάιιειν ζέκα, νη καζεηέο σζνχληαη λα δηαπηζηψζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη λα ζπδεηήζνπλ ηνπο ζπκβηβαζκνχο ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ απνθάζεσλ (Braus et al., 1993, ζει.291). 

Αληηπαξαζέζεηο φπσο γηα παξάδεηγκα ν ξφινο ησλ δέληξσλ ζ’ έλα πεξηβάιινλ ή ε αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, θξίλνληαη θαηάιιειεο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ελψ ζέκαηα φπσο ε 

αζηηθή αλάπηπμε, ε νηθνδφκεζε πςειψλ θηηξίσλ, νη επηπηψζεηο ηνπ ηνπξηζκνχ ζην 

πεξηβάιινλ ηαηξηάδνπλ πεξηζζφηεξν ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Lahiry et al., 1988, 

ζει.104). Ζ ζεκαηνινγία ηεο κπνξεί λα έρεη ζρέζε κε ην ηνπηθφ ή θαη ην επξχηεξν πεξηβάιινλ 

(Braus et al., 1993, ζει.291). Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηιέγεηαη έλα αληηθαηηθφ δήηεκα, πνπ δε 

ζπλεπάγεηαη κηα απηνλφεηε θαη μεθάζαξε – ζσζηή ή ιαλζαζκέλε – απάληεζε, ην νπνίν λα 

είλαη ηαπηφρξνλα ελδηαθέξνλ γηα ηνπο καζεηέο (Braus et al., 1993, ζει.291).  

Με ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ δελ επηδηψθεηαη ε επίδεημε δεμηνηήησλ γηα ηελ πξνζβνιή 

ηεο αληίπαιεο νκάδαο, αιιά ε αλάπηπμε θη ε ππνζηήξημε  ζέζεσλ, ψζηε λα πεηζζεί ην θνηλφ. 

(Bergquist & Phillips, 1975, ζει.4). Ο ζηφρνο ηεο είλαη ε αλαγλψξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ελφο δεηήκαηνο, ψζηε λα ιεθζνχλ ππφςε γηα κηα ηεθκεξησκέλε 

πεξηβαιινληηθή απφθαζε πνπ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ (Braus et al., 1993, ζει.292). 

 

19.1 Ζ ΓΟΜΖ  ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ 

Οη ξίδεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε ηε «Γηαιεθηηθή 

Αληηπαξάζεζε» ηνπ σθξάηε, θαηά ηελ νπνία, κέζα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε πνπ 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο, ηνπνζεηήζεηο, ηελ αληίθξνπζή ηνπο εθαηέξσζελ θαη  κε δηαδνρηθή 

ζεηξά, ε δηαδηθαζία θαηαιήγεη ζε κηα επξχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο θη απφ ηηο δχν 

πιεπξέο πνπ κεηέρνπλ (Golden, Berquist & Coleman, 1983, νπ. αλαθ.  ζην  Krug & Rhaesa, 

1998). Ζ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ζέκαηνο είλαη θαη ην ηειηθφ δεηνχκελν ηεο κεζφδνπ ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΟΔCD, 1995, ζει.41·  Lahiry et al., 1988, ζει.104).  

Ζ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, πνπ ζπλήζσο εκπιέθνπλ πνιινχο 

θνηλσληθνχο θαη νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο (Braus et al., 1993, ζει.291), βνεζά ζηε δηαδηθαζία 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο, ε νπνία δελ  είλαη εχθνιε ππφζεζε. 

Πνιιέο επηινγέο, πνπ αθνξνχλ πνιχπινθα δεηήκαηα, δελ έρνπλ θαηαλνεζεί πιήξσο θαη 
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ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κηαο απφθαζεο έλαληη ηεο άιιεο δελ είλαη πάληα μεθάζαξα. Δπεηδή 

ππάξρνπλ ηφζα πνιιά πνπ δε θαηαλννχκε γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, νη εηδηθνί δελ 

έρνπλ πάληα ηηο απαληήζεηο, αθφκε θη φηαλ ηα γεγνλφηα είλαη μεθάζαξα, νη απνθάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ζθιεξνχο ζπκβηβαζκνχο (Braus et al., ζει. 1993, ζει.291).  Ζ θαηαγξαθή ησλ 

ππέξ θαη ησλ θαηά είλαη ην ζηνηρείν πνπ ζα βνεζήζεη ζηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο (Braus 

et al., ζει. 1993, ζει.291). 

χκθσλα κε ηνπο Lahiry et al., (1988 ,ζει.104), ζην μεθίλεκα ηεο δηαδηθαζίαο 

παξνπζηάδνληαη ζην θνηλφ – ηα ππφινηπα κέιε ηεο ηάμεο ή ηεο θνηλσλίαο – ζέκαηα πνπ 

δηράδνπλ θη έρνπλ ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ απφ νκάδεο πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία ή 

πεξηζζφηεξα κέιε, αλάινγα κε ην δηαζέζηκν ρξφλν. Ζ θάζε νκάδα κηιά ππέξ ή θαηά ηνπ 

ζέκαηνο ηεο αληηπαξάζεζεο θαη θάζε κέινο έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ ιίγν ρξφλν γηα λα 

παξνπζηάζεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηελ άπνςή ηνπ (Scoullos et al. 2004 ζει 51). Ο εθπαηδεπηηθφο 

ζην ηέινο αλαθεθαιαηψλεη ηηο απφςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ (Braus et al.,1993, ζει.291· Scoul-

los et al. 2004 ζει 51). Ζ αλάγθε γηα ηελ θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή δξάζε, σο πηζαλή ιχζε 

ζην πξφβιεκα πνπ πξνζεγγίδεηαη, πξνέξρεηαη απφ ηελ αλαθεθαιαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε 

δηαδηθαζία δηαηχπσζήο ηεο απνηειεί επζχλε ηνπ αηφκνπ πνπ  αλαιακβάλεη ηε ζχλνςε (Lahiry 

et al.,1988, ζει.104).  

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο δελ είλαη απαξαίηεην λα επηθξαηήζεη κηα θαη κφλν άπνςε. Ζ 

πεξηβαιινληηθή δξάζε κπνξεί λα θαζνδεγεζεί απφ ηελ ακθηβνιία θαη ηελ αλάγθε γηα 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε κηα απφιπηε ζπκθσλία θάζε θνξά (ΟΔCD, 

1995,,ζει.41·  Lahiry et al., 1988, ζει.104). 

Μεηά ηελ Αληηπαξάζεζε νη παξαηεξεηέο θάλνπλ ζρφιηα ζηα θχξηα ζεκεία ηεο θαη νη ίδηνη 

νη ζπκκεηέρνληεο ζρνιηάδνπλ ηε δηαδηθαζία (Braus et al., ζει. 1993, ζει.293). 

Αλαθεθαιαηψλνληαο, δίλεηαη έκθαζε ζην ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ πνιίηε, πνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

εμαθξίβσζε θαη ηελ θαηαλφεζε φισλ ησλ επηινγψλ. Δπίζεο εμεγείηαη – θαη δηαπηζηψλεηαη – 

πσο ζπρλά δελ ππάξρνπλ μεθάζαξα ζσζηέο ή ιάζνο απαληήζεηο. πλεπψο, νη πεξηβαιινληηθέο 

απνθάζεηο πεξηιακβάλνπλ δχζθνιεο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ε ιήςε ηνπο, φηαλ θαη νη απφςεηο 

ησλ εηδηθψλ δε ζπκθσλνχλ, πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηα γεγνλφηα θαη ζην πξνζσπηθφ ζχζηεκα 

αμηψλ ησλ πνιηηψλ (Braus et al., ζει. 1993, ζει.293). 

 

19.2  ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ ΣΖΝ Π.Δ. 

χκθσλα κε ηνπο Braus et al. (ζει. 1993, ζει.292), ε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη  

έλα ζηάδην πξνεηνηκαζίαο. ’ απηή ηε θάζε, ε ηάμε  ρσξίδεηαη ζε νκάδεο. ηηο νκάδεο 

απεπζχλνληαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ακθηιεγφκελα ζέκαηα φπσο, αλ πξέπεη λα αγνξάδνπκε 

αλαςπθηηθά ζε πιαζηηθά ή γπάιηλα κπνπθάιηα ή αλ πξέπεη λα θαηαζθεπάδνληαη θξάγκαηα γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεξηθά κέιε ππνζηεξίδνπλ ηε κηα άπνςε θαη κεξηθά ηελ 

άιιε (Braus et al., ζει. 1993 ·Scoullos et al., 2004, ζει 51· Lahiry et al., 1988, ζει.104). 
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Οη καζεηέο ζην ζχλνιφ ηνπο επηιέγνπλ πνηα άπνςε ζα ππνζηεξίμνπλ. Δάλ δπζθνιεχνληαη 

γίλεηαη θιήξσζε, αθνχ ηνπο εμεγεζεί πσο ίζσο ρξεηαζηεί λα ππνζηεξίμνπλ κηα άπνςε, ηελ 

νπνία – ηνπιάρηζηνλ ζ' απηή ηε θάζε – δελ ηελ ππνζηεξίδνπλ θαη πσο ν ζηφρνο ηεο 

δηαδηθαζίαο είλαη λα κάζνπλ λα αλαπηχζζνπλ θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη λα 

δηεπξχλνπλ ηνλ νξίδνληα θαηαλφεζεο ησλ δεηεκάησλ (Braus et al., ζει. 1993, ζει.292). 

Δπίζεο, εμεγείηαη πσο θαηά ηε δηαδηθαζία ε θάζε νκάδα έρεη ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζεη ηελ 

άπνςή ηεο θαη λα απαληήζεη ζηηο ζέζεηο ηεο άιιεο νκάδαο θαη πσο ην θάζε κέινο ζα έρεη 

ελεξγφ ξφιν (Braus et al., ζει. 1993, ζει.292). Γηα ηελ θαιχηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο νη 

καζεηέο κπνξνχλ λα εμεξεπλήζνπλ ην ζέκα δηαβάδνληαο  ζρεηηθά άξζξα εθεκεξίδσλ, 

πεξηνδηθψλ ή βηβιίσλ (Braus et al., ζει. 1993, ζει.292). Οη πιεξνθνξίεο ζα ηνπο βνεζήζνπλ 

λα θαηαλνήζνπλ ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαη λα θαηαιήμνπλ ππέξ ηεο κηαο ή 

ηεο άιιεο άπνςεο. Υξήζηκε είλαη θαη ε εχξεζε θη αμηνπνίεζε γεγνλφησλ, πξαγκαηηθψλ 

πεξηζηαηηθψλ, πνπ ππνζηεξίδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο  ή  θαη γλψκεο εηδηθψλ γηα ην πνηα είλαη ε 

θαηάιιειε δξάζε πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί (Braus et al., ζει. 1993, ζει.292).  

Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο πξνθαηαξθηηθήο δηαδηθαζίαο – θαη κέζα απ’ απηή –  

ζρεκαηνπνηνχληαη νη δπν νκάδεο πνπ ζα παξνπζηάζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. Πξηλ ην μεθίλεκα 

νξίδεηαη έλα ρξνληθφ πεξηζψξην πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο θαη ζηε ζπλέρεηα δίλεηαη ν ιφγνο 

ζηνπο ζπκκεηέρνληεο (Braus et al., ζει. 1993, ζει. 293):  

1. Ζ πξψηε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ηεο επηθεληξψλνληαο ζηα θχξηα ζεκεία ησλ 

ζέζεψλ ηεο. 

2. Ζ δεχηεξε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο απφςεηο ηεο επηθεληξψλνληαο ζηα θχξηα ζεκεία ησλ 

ζέζεψλ ηεο. 

3. Ζ πξψηε νκάδα αληαπαληά ζηηο ζέζεηο ηεο άιιεο νκάδαο θαη πξνζζέηεη επηρεηξήκαηα  γηα 

ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηεο. 

4. Ζ δεχηεξε νκάδα αληαπαληά ζηηο ζέζεηο ηεο άιιεο νκάδαο θαη πξνζζέηεη επηρεηξήκαηα  

γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεψλ ηεο. 

Αθνινπζεί ε αλαθεθαιαίσζε απφ ηνλ ζπληνληζηή πνπ αλαθέξεηαη ζηα θπξηφηεξα ζεκεία 

ησλ ζέζεσλ ησλ νκάδσλ (Scoullos et αl.,2004, ζει 51). Καηά ηε ζχλνςε αμηνπνηνχληαη ηα 

ζρφιηα ησλ παξαηεξεηψλ, νη νπνίνη ζπλεηζθέξνπλ νπζηαζηηθά ζηε δηαδηθαζία, έρνληαο ππφςε 

ηα εμήο εξσηήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθαξκνγή ηεο (Braus et al., ζει. 1993, ζει.293):  

-Ήηαλ πεηζηηθά ηα επηρεηξήκαηα; 

-Ήηαλ αμηφπηζηεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ; Γηαηί ή γηαηί φρη; 

-Καιχθζεθε ην ζέκα; Ήηαλ θαιχηεξε ε κηα άπνςε γηα ην πεξηβάιινλ; Γηαηί ή γηαηί φρη; 

-Υξεηάδνληαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα λα απνθαζίζεη θάπνηνο πνηα άπνςε ζα 

ππνζηεξίμεη; Δάλ λαη, πνηεο πιεξνθνξίεο ρξεηάδνληαη; 

-Πνηα νκάδα ήηαλ πεηζηηθφηεξε; 

ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ε δεκηνπξγία απφ ηνπο καζεηέο κηαο 

ιίζηαο πνπ ζα αθνξά ηελ θαηαγξαθή θαη ηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 
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αλαθέξζεθαλ. Σα ζηνηρεία απηά ζα ιεθζνχλ ππφςε γηα ηελ ηειηθή απφθαζε (Braus et al., ζει. 

1993, ζει.294). 

 

19.3 TΑ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΣΖ 

Ζ κέζνδνο ζπγθεληξψλεη αξθεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζπδήηεζεο, θαζψο αμηνπνηεί πνιιά 

απφ ηα ζηνηρεία ηεο ζπδήηεζεο θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο Σα ζηνηρεία πνπ ηελ δηαθνξνπνηνχλ 

απφ ηε κέζνδν ηεο ζπδήηεζεο είλαη φηη Αληηπαξάζεζε δίλεη έκθαζε ζηελ επηθέληξσζε ζε 

ακθηιεγφκελα δεηήκαηα θαη εκθαλίδεη σο κέζνδνο κηα πην νξγαλσκέλε θαη ηππηθή κνξθή  

(Πεηξελίηε, 2000, ζει.16). χκθσλα κε ηνπο Lahiry et al., (1988 ,ζει.104) ε κέζνδνο  βνεζά 

λα αλαπηπρζνχλ κηα ζεηξά δεμηφηεηεο, πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ θαη θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

ηδηαηηεξφηεηα: 

 Σεο ινγηθήο νξγάλσζεο θαη αθξηβήο παξνπζίαζεο.  

 Σεο αλάδεημεο θαη αλάπηπμεο δηαθνξψλ ζηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηεο παξνπζίαζεο ινγηθψλ 

ζθέςεσλ. 

 Σεο ηθαλφηεηαο επηθέληξσζεο ζηα θχξηα ζεκεία. 

 Σεο αλάιπζεο ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ θαη παξνπζίαζεο ζπλνπηηθψλ απαληήζεσλ. 

 Σεο αλαγλψξηζεο ησλ ζηάζεσλ θαη ησλ αμηψλ ησλ άιισλ. 

 

19.4  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ 

Χο νξγαλσκέλε κνξθή ζπδήηεζεο (Πεηξελίηε, 2000,ζει.16) ε κέζνδνο γηα ηελ εθαξκνγή  

ηεο απαηηεί ηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπλερή θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ο ξφινο ηνπ 

είλαη ζεκαληηθφο θαη θαηά  ηε ζχλνςε ηεο κεζφδνπ. Μάιηζηα νη  Lahiry et al., (1988, ζει. 

104) ηνλ παξνκνηάδνπλ κ’ απηφλ ηνπ δηαηηεηή. Αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθή ησλ 

Braus et al., (ζει. 1993, ζει.293) ν εθπαηδεπηηθφο νθείιεη: 

 Να εμεγήζεη ηε δηαδηθαζία θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

 Να πξνεηνηκάζεη ηνπο καζεηέο. 

 Να δψζεη ηηο νδεγίεο γηα ηελ θαιχηεξε δπλαηή ππνζηήξημε ησλ απφςεσλ. 

 Να νξίζεη ην ρξνλνδηάγξακκα. 

 Να αλαθεθαιαηψζεη (Lahiry et al., 1988, ζει. 104) δίλνληαο ρξφλν ζηνπο παξαηεξεηέο θαη 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

ηα πιαίζηα ηεο πξνεηνηκαζίαο ν εθπαηδεπηηθφο είλαη ππεχζπλνο λα δψζεη ηηο ζρεηηθέο 

νδεγίεο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαιχηεξε δπλαηή εθαξκνγή ηεο, πνπ έρνπλ σο εμήο (Braus et al., 

ζει. 1993, ζει.291): 

 Πξέπεη λα εθθξάδνληαη μεθάζαξεο απφςεηο θαη ηζρπξηζκνί, ππνζηεξηδφκελνη απφ 

γεγνλφηα. 

 Πξέπεη λα εμεγείηαη, γηαηί νη απφςεηο είλαη  ζεκαληηθέο. 

 Σα θπξηφηεξα ζεκεία ζα πξέπεη έλα –  έλα λα παξνπζηάδνληαη ζηελ αξρή  
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 Ζ νκηιία πξέπεη λα είλαη αξγή, θαζαξή  θαη ήξεκε. 

 Οη αληηθξνπφκελεο νκάδεο ζα πξέπεη λα είλαη πεηζηηθέο ζηα επηρεηξήκαηά ηνπο θαη 

δεκηνπξγηθέο σο πξνο ηελ εμεχξεζε ιχζεσλ. 

Δπίζεο, ν εθπαηδεπηηθφο κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ έρεη ηελ επθαηξία λα αμηνπνηήζεη ηε 

κέζνδν γηα  λα αμηνινγήζεη ηνπο καζεηέο ηνπ, φζνλ αθνξά ην πψο ζθέθηνληαη θη αηζζάλνληαη 

γηα δηάθνξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην πεξηβάιινλ (Braus et al., ζει. 1993, ζει.454). 

 

19.5 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

Σα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο εμήο (Πεηξελίηε, 2000, ζει.16· 

Σζακπνχθνπ - θαλαβή, 2004, ζει.158): 

Πιενλεθηήκαηα 

 Πνιχ απνηειεζκαηηθή γηα ηελ παξνπζίαζε αληηθαηηθψλ απφςεσλ. 

 Υξήζηκε γηα ηελ αμηνιφγεζε αληηιήςεσλ θαη αμηψλ. 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γε δηαζθαιίδεη ηε ζπκκεηνρή φισλ. 

 Μπνξεί λα εμειηρζεί ζε αληαγσληζηηθή δηαδηθαζία. 

 Σα κέιε ησλ νκάδσλ ζπρλά δελ είλαη αληηθεηκεληθά φζνλ αθνξά ην ζέκα πνπ 

πξνζεγγίδεηαη (Bergquist, & Phillips, 1975, ζει.4). 

 

19.6 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ζπκβάιιεη ζηελ θαηαλφεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηε δηαδηθαζία αληηκεηψπηζήο ηνπο κε ηελ θαηάιιειε πεξηβαιινληηθή 

δξάζε. Μέζα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θη επηρεηξεκαηνινγία, φζνλ αθνξά ακθηιεγφκελα 

δεηήκαηα, νη καζεηέο εμνηθεηψλνληαη κε ηε δχζθνιε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο απνθάζεσλ  θη 

έηζη  ε  ζεσξία  «έξρεηαη» πην θνληά ζηελ πξάμε. Οη αληηπαξαζέζεηο φρη κφλν θέξλνπλ ζην 

θσο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, δηακάρεο θαη αμίεο, αιιά είλαη θη έλαο ηξφπνο εθαξκνγήο κηαο 

βαζηθήο αμίαο ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε: ηνπ ζεβαζκνχ ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο. 

(ΟΔCD, 1995, ζει.41). 
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19.8 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο «Σα θξάγκαηα: σηεξία ή θαηαζηξνθή;» 

19.8.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ 

Σα θξάγκαηα θαηαζθεπάδνληαη ζε πνηάκηα, ψζηε λα ζπγθξαηνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο 

λεξνχ, ην νπνίν κπνξεί λα αμηνπνηεζεί γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, ηελ άξδεπζε, ηελ 

απνθπγή πιεκκπξψλ αθφκα θαη ηελ αλαςπρή. Έρεη απνδεηρζεί φηη ηα θξάγκαηα, πέξα απφ ηηο 

ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ, πξνμελνχλ κηα ζεηξά ζνβαξψλ επηπηψζεσλ φπσο ε αιιαγή ηεο 

θπζηθήο ξνήο ηνπ λεξνχ ζηα πνηάκηα κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (φπσο ε δηάβξσζε ηνπ 

εδάθνπο, νη απψιεηεο λεξνχ ιφγσ εμάηκηζεο θαη δηαξξνήο, ε αιιαγή ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο 

πεξηνρήο, ε αιιαγή ηνπ θπζηθνχ ηνπίνπ, ε ελαπφζεζε ιάζπεο, ε θαηαζηξνθή βηνηφπσλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη αξραηνινγηθψλ ηφπσλ θ.ά.). Ζ Αληηπαξάζεζε είλαη κηα θαηάιιειε 

κέζνδνο γηα ηελ ακθίπιεπξε πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Ζ εθαξκνγή έρεη ζηφρν ηελ 

αλαγλψξηζε ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ απφ ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ, 

ψζηε απηά λα ιακβάλνληαη ππφςε, φηαλ απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπο. 

Δπηδηψθεηαη, νη καζεηέο λα θαηαλνήζνπλ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπ ζέκαηνο, αλαπηχζζνληαο 

εξεπλεηηθέο δεμηφηεηεο θαη αμηνπνηψληαο ηε ζπλεξγαζία, ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ θξηηηθή ηνπο 

ζθέςε. 

 

19.8.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΣΟ ΝΔΡΟ ΣΖ ΜΔΟΓΔΗΟ.  MIO- ECSDE, 2003. 

Ηζηνζειίδεο 

 ΣΑ ΦΡΑΓΜΑΣΑ ΣΟΤ ΝΔΣΟΤ- ΣΑ ΝΔΑ, 21-10-1998 (Άξζξν). 
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 ΟΗΚΟ ηεο Καζεκεξηλήο: ΦΑΥΝΟΝΣΑ ΣΟ ΝΔΜΟ ΣΟΤ ΝΔΣΟΤ (Άξζξν).       
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http://debate.uvm.edu/NFL/rostrumlib/KrugMar98.pdf
http://debate.uvm.edu/NFL/rostrumlib/KrugMar98.pdf
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19.8.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ 

1. Πξνεηνηκαζία. Γλσζηνπνηείηαη ζηνπο καζεηέο πσο ην ζέκα ηεο Αληηπαξάζεζεο είλαη ηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ θαηαζθεπή θξαγκάησλ. Δμεγείηαη πσο κία 

νκάδα ζα είλαη ππέξκαρνο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο θαη ε άιιε ελαληίνλ κηαο ηέηνηαο απφθαζεο. 

Δμεγείηαη επίζεο πσο πξέπεη λα θαηαζέζνπλ ηεθκεξησκέλεο απφςεηο, επηρεηξεκαηνινγψληαο. 

ηνπο καζεηέο δηαηίζεηαη έλα ρξνληθφ δηάζηεκα κηαο πεξίπνπ εβδνκάδαο, ψζηε λα 

αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά  κε ην ζέκα απφ άξζξα εθεκεξίδσλ, πεξηνδηθψλ, βηβιίσλ 

θαη ην δηαδίθηπν, κε ζηφρν ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απφςεψλ ηνπο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

πξνθαηαξθηηθήο δηαδηθαζίαο νη καζεηέο παίξλνπλ ζέζε ζηελ νκάδα πνπ ζέινπλ λα 

ππνζηεξίμνπλ. Ο ρσξηζκφο ησλ νκάδσλ κπνξεί λα γίλεη θαη κε θιήξσζε. 

2. Υινπνίεζε. Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δχν νκάδεο. Οξίδεηαη έλα ρξνλνδηάγξακκα  δέθα 

πεξίπνπ ιεπηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε  ηεο δηαδηθαζίαο θαη ε αληηπαξάζεζε μεθηλά: 

 Πξώηε παξνπζίαζε. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο αλαθέξνληαη ζηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ άξδεπζε κεγάισλ εθηάζεσλ, ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηε δεκηνπξγία 

λένπ νηθφηππνπ, φπνπ βξίζθνπλ θαηαθχγην ςάξηα θαη πνπιηά, ηνλ έιεγρν ηεο ξνήο ησλ 

πδάησλ ηνπ πνηακνχ γηα ηελ απνθπγή πιεκκπξψλ. 

 Ζ δεύηεξε νκάδα παξνπζηάδεη ηηο απόςεηο ηεο. Οη «αληίζεηνη» ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

θξαγκάησλ ππνζηεξίδνπλ πσο δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα, θαζψο αιιάδεη ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, θαηαζηξέθεηαη ν ππάξρσλ βηφηνπνο, αξραηνινγηθνί θαη 

ηζηνξηθνί ρψξνη, εκπνδίδεηαη ε κεηαλάζηεπζε ησλ ςαξηψλ, αιιάδεη ην κηθξνθιίκα ηε 

πεξηνρήο, θαηαθξαηνχληαη ηδήκαηα θαη ζξεπηηθέο νπζίεο κέζα ζην θξάγκα, κεηαβάιιεηαη 

ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ησλ πνηακψλ θιπ.   

 Ζ δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε ηηο νκάδεο λα αληαπαληνχλ εθ πεξηηξνπήο ζηηο ζέζεηο ησλ 

άιισλ.   

3. Αλαθεθαιαίσζε. Ο εθπαηδεπηηθφο αλαθεθαιαηψλεη επηζεκαίλνληαο ηα θπξηφηεξα 

ζεκεία ησλ ζέζεσλ ησλ δχν νκάδσλ. Σν ζχλνιν ησλ καζεηψλ καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζπδεηνχλ θη εμεηάδνπλ αλ ήηαλ πεηζηηθά ηα επηρεηξήκαηα ηνπο, αλ θαιχθζεθε ην ζέκα απ’ 

φιεο ηηο πιεπξέο θαη ηειηθά πνηα άπνςε είλαη πην επηθεξδήο γηα ην πεξηβάιινλ ζηα πιαίζηα ηεο 

αεηθνξίαο. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαγξαθή ησλ πιενλεθηεκάησλ θαη ησλ 

κεηνλεθηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη ε θαηαζθεπή ησλ θξαγκάησλ θαη ηελ ηειηθή απφθαζε ππέξ 

ή θαηά ηεο θαηαζθεπήο ηνπο. 

 

19.8.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Ζ ζπγθεθξηκέλε εθαξκνγή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ελφο Πξνγξάκκαηνο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κε ζεκαηνινγία ζρεηηθή κε ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ ή σο 

απηφλνκε εθαξκνγή πνπ έρεη ζηφρν λα πξνζεγγίζεη ην ακθηιεγφκελν ζέκα ηεο 



 

 

173 

 

 

 

 

θαηαζθεπήο ησλ θξαγκάησλ. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε κέζνδνο είλαη εκβφιηκε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ελφο Πξνγξάκκαηνο, φπνπ νη καζεηέο αμηνπνηνχλ ηηο γλψζεηο πνπ απέθηεζαλ σο 

ηφηε γηα ηε δηαρείξηζε ηνπ λεξνχ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε 

ζηελ πξνεηνηκαζία ησλ καζεηψλ, κε ζηφρν ηελ θαηά ην δπλαηφλ πιεξέζηεξε θαη πνιχπιεπξε 

ελεκέξσζή ηνπο γηα ην ζέκα ηεο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ. Ζ πξφζθιεζε ελφο εηδηθνχ ν νπνίνο 

ζα παξνπζηάζεη ηα ππέξ θαη ηα θαηά ηεο θαηαζθεπήο ησλ θξαγκάησλ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

νπζηαζηηθά πξνο φθεινο ηεο δηαδηθαζίαο, εμαζθαιίδνληαο ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο φισλ 

ησλ καζεηψλ. Ζ απνζαθήληζε ησλ ζηφρσλ ηεο εθαξκνγήο, κε έκθαζε ζην ζεβαζκφ ηεο 

άπνςεο ηνπ άιινπ θαη ζην φηη θάζε απφθαζε έρεη ηα δπλαηά θαη ηα ηξσηά ηεο ζεκεία, 

ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή ή ηε κείσζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ γηα ηελ ηειηθή 

επηθξάηεζε κεηαμχ ησλ νκάδσλ. 
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20 Ζ ΑΠΟΑΦΖΝΗΖ ΑΞΗΧΝ 

Σνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γπξεύεη ν δεκηνπξγόο, απηνύο πνπ ραξάδνπλ θαηλνύξηεο αμίεο πάλσ 

ζε θαηλνύξηεο πιάθεο.  

F.Nietzsche 

 
Ζ απνζαθήληζε αμηψλ σο κέζνδνο δηαδξακαηίδεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, θαζψο νη ιχζεηο πνπ επηδεηνχληαη ζηα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα δηακνξθψλνληαη κέζα ζην πιαίζην ζπζηήκαηνο αμηψλ ηεο θνηλσληθήο νκάδαο 

πνπ ηα αληηκεησπίδεη. Οη αμίεο ηεο θνηλσλίαο  θαζνξίδνπλ  θαη ηηο ηειηθέο επηινγέο θαηά ηελ 

δηαδηθαζία επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ (Φινγαΐηε, 1998, ζει. 197). πλεπψο, νη αμίεο είλαη 

απηέο πνπ νξίδνπλ ηηο εθηηκήζεηο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηηο επηινγέο. Ο φξνο «αμία» απηφο 

θαζαπηφο, έρεη δηπιή ζεκαζία, θαζψο φηαλ αλαθέξεηαη ζ’ έλα άηνκν ππνδειψλεη ηελ εζηθή 

θαη ηελ πλεπκαηηθή ηνπ πνηφηεηα, ελψ φηαλ αλαθέξεηαη ζε αληηθείκελα ή θαηλφκελα 

ππνδειψλεη ηελ νηθνλνκηθή ή αηζζεηηθή ηνπο αμία. Δμαηηίαο ηεο δηπιήο ζεκαζία ηεο ε «αμία»  

αληηπξνζσπεχεη φ,ηη ν θαζέλαο ζεσξεί σο αιεζηλφ, φκνξθν θαη θαιφ, γηα αλζξψπνπο πξάμεηο 

ή πξάγκαηα. Μέζα ζ’ απηφ ην πιαίζην, δειαδή αθνχ πεξάζνπλ κέζα απφ αμηνινγηθέο θξίζεηο, 

ιακβάλνληαη νη απνθάζεηο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηε 

δηαρείξηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη γεληθά ηε ζηάζε ησλ αλζξψπσλ απέλαληη ζην πεξηβάιινλ 

(UNESCO/UNEP, 1985, ζει. 23). 

 

20.1 ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ 

Ο ζθνπφο ηεο κεζφδνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ επηινγέο ζχκθσλα κε 

ηα πηζηεχσ ηνπο εμεηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα, αμηνινγψληαο ηηο 

ζπλέπεηεο, δερφκελνη ηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο ησλ άιισλ, ληψζνληαο άλεζε θαη ζηγνπξηά γηα 

ηηο απνθάζεηο θη έρνληαο ην ζζέλνο λα ππεξαζπηζηνχλ ηα πηζηεχσ ηνπο θαη λα δξνπλ ζχκθσλα 

κε απηά. Οη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο κεζφδνπ κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ σο εμήο 

(UNESCO/UNEP,1985, ζει.24): 

 Να  δψζεη ηελ επθαηξία ζηνλ θαζέλα λα απνζαθελίζεη ηηο δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο αμίεο.  

 Να θηλεηνπνηήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. 

 Να θαηαδείμεη φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί ηξφπνη γηα λα αληηθξίζεη θάπνηνο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, λα  αλαγλσξίζεη θαη λα  θαηαλνήζεη ηα πξνβιήκαηά ηεο. 

 Να θαηαδείμεη φηη φια ηα δεδνκέλα θαη νη πιεξνθνξίεο είλαη άρξεζηεο, αλ δελ 

εθαξκφδνληαη γηα ηελ επίιπζε ελφο πξαγκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, αλ δελ νδεγνχλ ζε 

εξσηήκαηα, ζηελ θαιχηεξε νξγάλσζε, αλ δελ αμηνπνηνχληαη ζηελ πξαγκαηηθή δσή.   

Ο ηειεπηαίνο ζηφρνο ππαγνξεχεη ηε βαζηθή πξνυπφζεζε εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ, πνπ δελ 

είλαη άιιε απφ ηελ αλάγθε πινπνίεζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη φρη ηε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ 

αμηψλ κε απιέο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο  ((OOEECCDD,,11999955,,  ζζεελλ..  8800))..    
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20.2 Ζ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ 

«Ζ απνζαθήληζε αμηψλ αζρνιείηαη κε ηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ησλ αμηψλ θαη φρη κε 

ηηο ίδηεο ηηο αμίεο» αλαθέξεη ε Σζακπνχθνπ-θαλαβή,(2004, ζει. 159).  Ζ κέζνδνο δειαδή 

ζθνπεχεη λα εκπιέμεη ηνπο καζεηέο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο αμηψλ. Γχν είλαη ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ δηδαθηηθψλ πξνζεγγίζεσλ γηα ηε δηακφξθσζε αμηψλ: ε απνζαθήληζε ησλ 

αμηψλ πνπ θαζνξίδνπλ ηηο απνθάζεηο γηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα θαη ε εκπινθή ησλ καζεηψλ 

ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ηέηνησλ απνθάζεσλ κε βάζε ηηο αμίεο ηνπο, φπσο έρνπλ δηαβαζκηζηεί. 

(Giolitto et al. 1997, ζει. 101). 

Σν έξγν ηεο κεζφδνπ δελ είλαη απιφ, θαζψο σο δηαδηθαζία, ε απνζαθήληζε θαη ε 

δηακφξθσζε ζηάζεσλ θαη αμηψλ είλαη έλα απφ ηα πην δχζθνια πξνβιήκαηα  ζηηο επηζηήκεο 

ζπκπεξηθνξάο (Roθeach,1976, θαη Fishbein & Ajzen,1975, ζην Κακαξηλνχ, 2005, ζει.238). Ο  

Peter Posch, (νπ. αλαθ. ζην OECD, 1995,ζει. 39) αλαθέξεη πσο νη αμίεο κπνξνχλ λα  

ρσξηζηνχλ ζε δπν θαηεγνξίεο: ζηηο αμίεο πνπ ελζηεξληδφκαζηε θαη ζ’ απηέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχκε. Ζ αληίθαζε αλάκεζα ηνπο, δίλεη κηα εμήγεζε γηα ηηο δπζθνιίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηελ εθπαίδεπζε αμηψλ. Δάλ απηέο νη αμίεο πνπ κεηαηξέπνληαη ζε ζπκπεξηθνξά  

είλαη εθηελψο αζπλαίζζεηεο θαη αλεμέηαζηεο, ηφηε είλαη θαηαλνεηφ φηη νη αμίεο πνπ απιψο 

ελζηεξληδφκαζηε δελ έρνπλ ζρέζε κ’ απηέο πνπ πηνζεηνχληαη κε ηηο πξάμεηο θαη ηε  

ζπκπεξηθνξά καο. Ζ ιεηηνπξγία ινηπφλ ηεο κεζφδνπ δελ είλαη ε απιή παξάζεζε ηνπο,  αιιά ε 

αλαγλψξηζε ησλ αμηψλ πνπ ππάξρνπλ θαη θαηεπζχλνπλ ηηο πξάμεηο, ψζηε λα αιιάμνπλ θαη λα 

νηθνδνκεζνχλ λέεο..  

Σα παηδηά επαλεμεηάδνπλ ηηο αμίεο πνπ θαηεπζχλνπλ ηε δσή ηνπο κφλνλ φηαλ 

αληηιακβάλνληαη ηε ζεκαζία άιισλ αμηψλ. Σν πεξηβάιινλ θαη εηδηθφηεξα ην θπζηθφ 

πεξηβάιινλ δελ απνηειεί απηφκαηα «αμία» γηα ηα παηδηά, αιιά είλαη έλα ζηνηρείν κε ην νπνίν 

ζα πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ πξψηα καδί ηνπ θαη λα ην «εμεκεξψζνπλ» δειαδή ζηφρνο είλαη λα 

θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπ θαη λα «δεζνχλ» καδί ηνπ (ΟΔCD,1995 ζει. 40). Ο Antoine de 

Saint Exupery, (1943, νπ. αλαθ. ζην ΟΔCD, ζει. 40), ζην δηήγεκα ηνπ «O κηθξφο πξίγθηπαο» 

αλαθέξεη πσο «εμεκεξψλσ» ζεκαίλεη φηη εγθαζηζηψ κηα ζρέζε. ’ απηή ηε ζρέζε ν έλαο 

ρξεηάδεηαη ηνλ άιιν θαη ηαπηφρξνλα ν θαζέλαο είλαη κνλαδηθφο γηα ηνλ άιιν. Ζ  εδξαίσζε 

απηήο ηεο ζρέζεο, αλάκεζα ζην καζεηή θαη ην πεξηβάιινλ,  είλαη έλα βαζηθφ δεηνχκελν ηεο 

κεζφδνπ. Ζ ζρέζε απηή θαιιηεξγείηαη θη εδξαηψλεηαη κε ελεξγεηηθή κάζεζε. Καηά ηε 

δεκηνπξγία απηήο ηεο ζρέζεο νηθνδνκνχληαη αμίεο κέζα απφ νκαδηθέο δξαζηεξηφηεηεο, πνπ 

αγγίδνπλ πξνβιήκαηα ηεο θνηλσλίαο, ζπλδένπλ ηηο αμίεο κε ηελ πξάμε θαη δεκηνπξγνχλ 

δεζκνχο αιιειεπίδξαζεο κε ην πεξηβάιινλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηνπ ζρνιείνπ 

ελδείθλπληαη, θαζψο θέξλνπλ ηνπο καζεηέο πην θνληά ζηελ θνηλσλία, θη αλαδεηθλχνπλ  ηελ 

αλάγθε επηινγήο ιχζεο, ηελ αλάιπζε θαηαζηάζεσλ, ηελ θξηηηθή ζθέςε (Giolitto et al. 1997, 

ζει. 101). Οη κέζνδνη ελεξγεηηθήο κάζεζεο ζεσξνχληαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ πξνζέγγηζε 

αμηψλ, θαζψο πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα ζην καζεηή λα θαιιηεξγήζεη  βησκαηηθά ηηο δηθέο 

ηνπ (Caduto,1985, ζην Κακαξηλνχ, 2005, ζει.238). Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ είλαη άκεζα 
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ζπλδεκέλε κε ηελ ελεξγεηηθή κάζεζε: νη αμίεο γελληνχληαη θαη εδξαηψλνληαη κέζα απφ ηελ 

πξάμε.  

 

20.3 Ζ ΓΟΜΖ ΣΖ 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ  πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο δηαβαζκίζεηο (UNESCO/UNEP, 1985, 

ζει. 23· Καιατηδίδεο & Οπδνχλεο, 1998, ζει. 151). 

1. Ζ αξρηθή ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ είλαη λα θαηαδείμεη φηη ν θαζέλαο εθιακβάλεη θαη 

αλαπαξηζηά  ηα πξάγκαηα, ηα άηνκα, ηηο θαηαζηάζεηο κε ην δηθφ ηνπ μερσξηζηφ ηξφπν. 

2.  Ζ δεχηεξε ιεηηνπξγία είλαη λα απνδεηρζεί πεηξακαηηθά φηη ν θάζε έλαο βιέπεη ηα λέα 

θαηλφκελα απφ ηε δηθή ηνπ ζθνπηά ζπλδένληάο ηα κε παξφκνηα νηθεία θαηλφκελα.  

3. Ζ ηξίηε ιεηηνπξγία πεξηθιείεη πξνζσπηθέο απφςεηο, ζηάζεηο, επηζπκίεο θαη πξνζδνθίεο 

ππνθεηκεληθέο  ζε ζρέζε κε ην ζχζηεκα πνπ ν θαζέλαο είλαη απαζρνιεκέλνο.  Γη’ απηφ 

πξέπεη λα δηαρσξίδνπκε ηα γεγνλφηα απφ ηηο ηδέεο, ηα αηζζήκαηα, ηα πηζηεχσ, λα 

απνκνλψλνπκε ηα γεγνλφηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο θαηάζηαζεο, λα ηα ζπλδένπκε θαη λα 

κειεηνχκε ηηο επηδξάζεηο ηεο δηαζχλδεζήο ηνπο. 

4. Ζ ηέηαξηε ιεηηνπξγία αθνξά ζηε δηαπίζησζε ησλ δπζθνιηψλ ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ ζπλφινπ 

ζηελ πξνζπάζεηα εμεχξεζεο ιχζεσλ ζηα πνιχπινθα πξνβιήκαηα ηεο δσήο πνπ αθνξνχλ 

ηελ νηθνινγία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ ηερλνινγηθή αλάπηπμε.  

Ζ φιε πξνζέγγηζε ηεο κεζφδνπ βαζίδεηαη ζε κηα εηδηθή δηκεξή ζρέζε αλάκεζα ζηνλ 

εθπαηδεπηηθφ θαη ζηελ νκάδα: ν εθπαηδεπηηθφο πξνζπαζεί λα πξνζδηνξίζεη ηηο αμίεο πνπ  

απνηππψλνληαη, λα μερσξίζεη ηηο ιαζεκέλεο εξκελείεο  ησλ θαηλνκέλσλ θαη λα μερσξίζεη ηηο 

πξσηφηππεο ηδέεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηηο πξάμεηο, κέζα απφ ηηο νπνίεο αλαδχνληαη. 

 

20.4 ΟΗ ΦΑΔΗ  ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΜΔΘΟΓΟΤ  

χκθσλα κε ηνλ Caduto, (1985) , φπ. αλαθ.  ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004, ζει. 160) 

ηα ζηάδηά ηεο είλαη ηξία:  

1.Δπηινγή. Ζ επηινγή γίλεηαη ειεχζεξα, αιιά ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ζπλέπεηεο πνπ έρεη ε 

ζπγθεθξηκέλε επηινγή αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο.  

2. Δθηίκεζε. Ο θαζέλαο πξέπεη λα εθηηκά, λα ζέβεηαη θαη λα ππνζηεξίδεη δεκφζηα ηηο επηινγέο 

ηνπ. 

3. Πξάμε. Οη επηινγέο πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζηελ πξάμε θαη λα επαλαιακβάλνληαη ζε 

αληίζηνηρεο πεξηπηψζεηο. 

Αθνινπζψληαο ηα ίδηα ζηάδηα ν Louise Rath, (1978, oπ. αλαθ. ζην Braus & Wood 1993, ζει. 

339)  παξαζέηεη έλα πξαθηηθφ  νδεγφ (Πίλαθαο, 1) κε ηνλ ηχπν ησλ εξσηήζεσλ πνπ κπνξνχλ 

λα απεπζπλζνχλ ζηνπο καζεηέο, ζε θάζε θάζε. 
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Φάζεηο ηεο δηαδηθαζί- 

αο απνζαθήληζεο αμηώλ 

 

Δξσηήζεηο  «θιεηδηά» πνπ κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ ζηνπο 

 καζεηέο 

 

 

 

ΔΠΗΛΟΓΖ 

 

 

θεθηήθαηε θάπνηεο άιιεο ελαιιαθηηθέο επηινγέο; 

 

Λάβαηε ππφςε ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο; 

 

ήηαλ απνθιεηζηηθά δηθή ζαο επηινγή; 

 

 

ΔΚΣΗΜΖΖ 

 

Αηζζάλεζηε πξαγκαηηθά θαιά γηα ηελ επηινγή ζαο; 

 

Πνηνο ζαο κίιεζε ζρεηηθά κε ην ζέκα; 

 

 

ΠΡΑΞΖ 

 

 

Έσο ηψξα, ηη έρεηε  θάλεη γηα λα ππνζηεξίμεηε ηελ επηινγή ζαο; 

 

Ση  αθνινπζεί; 

 

Πίλαθαο 1:  Louise Rath (1978, oπ. αλαθ. ζην Braus &Wood, 1993). 

Καηά ηελ πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο ζηελ Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, κε άμνλα ην θνξκφ πνπ 

απνηεινχλ ε επηινγή, ε εθηίκεζε θαη ε πξάμε, κπνξνχλ λα αθνινπζεζνχλ ηα εμήο βήκαηα 

(Caduto, 1985, φπ. αλαθ.  ζην Σζακπνχθνπ-θαλαβή, 2004): 

-Δπηινγή ζέκαηνο. 

-Αλαζθφπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αλαγλψξηζε ησλ αμηψλ πνπ αλαδχνληαη. 

-Γξαζηεξηφηεηα πξνζαξκνζκέλε ζηνπο ζηφρνπο απνζαθήληζεο αμηψλ ε νπνία κπνξεί λα έρεη 

ηε κνξθή ελφο παηρληδηνχ ξφισλ ή ελφο παηρληδηνχ πξνζνκνίσζεο. 

-πδήηεζε. 

 

20.5 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΓΑΚΑΛΟΤ 

 

Ο θχξηνο ζηφρνο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο καζεηέο λα δηακνξθψζνπλ ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο (Βraus,1993, ζει.339). Ο ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπλίζηαηαη ζηελ 

δεκηνπξγία ηεο θαηάιιειεο παηδαγσγηθήο αηκφζθαηξαο, ψζηε νη καζεηέο λα αηζζάλνληαη 

ειεχζεξνη λα ζπδεηήζνπλ θαη λα δηαηππψζνπλ ηηο αμίεο ηνπο  (Παξαζθεπφπνπινο  & 

Κνξθηάηεο, 2003, ζει. 101). Δπίζεο,  ελζαξξχλεη ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ εξσηήζεηο θαη  

θαηεπζχλεη ηηο εξσηήζεηο ζε ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα ελζαξξχλεη ην δηάινγν θαη ηε 

ζπδήηεζε. Ο εθπαηδεπηηθφο πξέπεη λα είλαη πξνζεθηηθφο, ψζηε κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ λα κελ 

επεξεάδεη ηελ εμέιημε ηεο δηαδηθαζίαο. Γη’ απηφ ην ιφγν επίζεο δελ ζα πξέπεη λα εθθέξεη 
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ηελ άπνςή ηνπ απέλαληη ζηηο ζέζεηο ησλ καζεηψλ. Ζ θχζε θαη ε κνξθή ηεο κεζφδνπ είλαη 

ηέηνηα πνπ ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα επηιέμεη πφηε είλαη ε θαηάιιειε ζηηγκή γηα λα ηελ 

εθαξκφζεη κέζα απφ  κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ελψ έρεη απψηεξν ζηφρν λα αθππλίζεη ην 

ελδηαθέξνλ ηεο θνηλσλίαο γη’ απηήλ ηελ θαηάζηαζε. 

O ξφινο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ηδηαίηεξα δχζθνινο, θαζψο είλαη δχζθνιν λα απνθχγεη 

λα εθδειψζεη ηηο δηθέο ηνπ αμίεο θαη ηαπηφρξνλα λα κελ επεξεάζεη ηνπο καζεηέο θαη λα δψζεη 

ρψξν ζηηο δηθέο ηνπο απφςεηο (ΟΔCD,1995, ζει. 41   Παξαζθεπφπνπινο  & Κνξθηάηεο, 2003, 

ζει. 101). 

 

20.6 ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ 

χκθσλα κε ηελ Σζακπνχθνπ - θαλαβή, (2004, ζει. 160), ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ έρνπλ σο εμήο: 

Πιενλεθηήκαηα 

 Αλαθάιπςε ηφζν ησλ πξνζσπηθψλ καο αμηψλ φζν θαη ησλ άιισλ.  

 Αλάπηπμε ζπδήηεζεο – πξνβιεκαηηζκνχ  γχξσ απφ ηηο αμίεο. 

 Υξεζηκνπνίεζε ηεο ινγηθήο ζθέςεο θαη ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο, ψζηε λα 

αμηνινγεζνχλ ηα πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα, νη αμίεο θαη νη ζπκπεξηθνξέο  

 Πξνζθέξεη δνκή ζηε ζπδήηεζε (Παξαζθεπφπνπινο  & Κνξθηάηεο, 2003, ζει. 100). 

Μεηνλεθηήκαηα 

 Γελ κπνξεί λα απνθιεηζζεί ε πηζαλφηεηα λα κελ εθθξαζηνχλ απζφξκεηα θαη 

ειεχζεξα νη καζεηέο θαη ηειηθά λα απνθξχςνπλ ηηο πξνζσπηθέο ηνπο αμίεο, 

αθπξψλνληαο έηζη ηε ιεηηνπξγία ηεο κεζφδνπ. 

 

20.7 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

Ζ κέζνδνο αμηψλ δε δηδάζθεηαη, αιιά νη αμίεο δηακνξθψλνληαη κέζα απφ ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή. Ζ θχζε ηεο κεζφδνπ είλαη ηέηνηα πνπ ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη ηαηξηαζηή 

κε ηε δηαδηθαζία επίιπζεο πξνβιήκαηνο – εηδηθά αλ πξφθεηηαη γηα πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο 

ησλ καζεηψλ – θαζψο ε γλψζε πνπ απνθηηέηαη κέζα απφ ηελ εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, θαιιηεξγεί ζηάζεηο θαη αμίεο πνπ αλαπηχζζνπλ βηψζηκα κνληέια δσήο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθή ε ζέζε ηεο Palmer (1998,ζει.78,144) πνπ αλαθέξεη πσο νη γλψζεηο, αιιά θαη 

νη αμίεο πνπ ζα δηακνξθσζνχλ απφ ηελ εθπαίδεπζε, είλαη  ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα έλα  

βηψζηκν κέιινλ. H πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πνπ δελ πεηπραίλεη λα κπήζεη ηνπο καζεηέο ζε 

αμίεο δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηε απφ κηα απιή νηθνινγηθή πξνζέγγηζε (Giolitto et al. 1997, ζει. 

101). Απηή ε δηαπίζησζε θαζηζηά θαηαιπηηθφ ην ξφιν ηεο κεζφδνπ ζηελ πεξηβαιινληηθή 

εθπαίδεπζε, θαζψο ν ζηφρνο ηεο είλαη λα εκπλεχζεη ζηα παηδηά έλα φξακα γηα ην κέιινλ φρη 

σο κηαο θαηάζηαζεο πνπ βξίζθεηαη απέλαληη ηνπο, αιιά σο κηαο πξαγκαηηθφηεηαο ζηελ νπνία 

δνπλ θαη  κπνξνχλ λα ηε δηακνξθψζνπλ θαη λα ηε βειηηψζνπλ (Μc Andrew & Pascoe,1993, 

νπ. αλαθ. ζην OECD,1995, ζει. 80). Σν δεηνχκελν ινηπφλ, δελ είλαη απιψο ε επηζπκεηή 
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αιιαγή ζπκπεξηθνξάο πξνο ην πεξηβάιινλ, ζηα ζηελά πιαίζηα ελφο πξνγξάκκαηνο Π.Δ.,  αιιά  

ε δηακφξθσζε ελφο πιαηζίνπ αμηψλ πνπ ζα νδεγνχλ ζε λένπο ηξφπνπο ζθέςεο θαη δξάζεο. 
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20.9 Δλδεηθηηθή πεξίπησζε εθαξκνγήο:  «Από πνηνλ θηλδπλεύεη ν ιύθνο;» 

20.9.1 ΠΑΡΟΤΗΑΖ  

Ζ αχμεζε ηνπ ξπζκνχ απψιεηαο ηεο  άγξηαο δσήο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο εμαηηίαο ησλ 

αλζξψπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ είλαη έλα ζεκαληηθφ πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Σα κεγάια άγξηα 

δψα, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ν ιχθνο απνηεινχλ ζεκαληηθνχο βηνινγηθνχο δείθηεο ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Ζ επηβίσζε ησλ ιχθσλ θαη θάζε κνξθήο άγξηαο 

δσήο πξνυπνζέηεη αιιαγή ηεο ζηάζεο θαη ησλ αμηψλ ηνπ αλζξψπνπ, ψζηε ν ίδηνο λα είλαη ζε 

ζέζε λα δηαρεηξηζηεί αεηθνξηθά ηα νηθνζπζηήκαηα πνπ απνηεινχλ ηνπο βηφηνπνπο ησλ δψσλ. 

Ο ιχθνο είλαη κηα ραξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ελφο δψνπ, πνπ ε ζηάζε  θαη νη αμίεο ηνπ 

αλζξψπνπ απέλαληη ηνπ ην απεηινχλ κε εμαθάληζε. Ζ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ επηδηψθεη  

αξρηθά ηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ην ιχθν, ηελ απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε δσή ηνπ θαη ηνπο 

βηφηνπνχο ηνπ θαη ηελ θαηαλφεζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην πεξηβάιινλ, θπζηθφ θαη 

αλζξσπνγελέο. Οη βαζχηεξνη ζηφρνη ηεο εθαξκνγήο είλαη ε δηαπίζησζε ηεο χπαξμεο ησλ  
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δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ πνπ επηθξαηνχλ ζε ζρέζε κε ηε ζεκαζία πνπ έρεη έλα απεηινχκελν 

δψν θαη θπξίσο ε θηλεηνπνίεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο γηα ην ιχθν, σο απεηινχκελν είδνο. Με 

ζπδήηεζε, κέζα ζε θιίκα ζπλεξγαζίαο θαη θαηαλφεζεο ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη αμηψλ 

θαιιηεξγείηαη ε αμία ηνπ ζεβαζκνχ ηεο άγξηαο παλίδαο θαη ηεο βηνπνηθηιφηεηαο γηα ηνλ 

άλζξσπν, ελφο ζεβαζκνχ πνπ πεγάδεη απφ ηε γλψζε.  

 

20.9.2 ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΤΛΗΚΟ ΠΟΤ ΑΞΗΟΠΟΗΔΗΣΑΗ 

Δθπαηδεπηηθά παθέηα 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ.Φινγατηε Δ.- 

Μέξηδηνπ Δ. Ίδξπκα Μπνδνζάθε –WWF,1999. 

Ηζηνζειίδεο 

 AΡΚΣΟΤΡΟ: Δλεκέξσζε θαη δξάζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιχθνπ 

http://www.arcturos.gr/gr/wildlife/A2.asp 

 ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ «ΚΑΛΛΗΣΧ» 

http://www.callisto.gr/lykos.php 

 1
ν
  ΓΖΜΟΣΗΚΟ  ΥΟΛΔΗΟ  ΚΑΒΑΛΑ -ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΠΡΟΟΜΟΗΧΖ 

http://1dim-kaval.kav.sch.gr/Perivallontiki_Ekp/to_trenaki_tis_zois.pps 

 

20.9.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ  

Δλδεηθηηθό ρξνλνδηάγξακκα ηεο εθαξκνγήο: 4 δηδαθηηθέο ώξεο. 

1. Δπηινγή ζέκαηνο. Ζ επηινγή ηνπ ζέκαηνο κπνξεί λα πξνέιζεη  απφ κηα αλνηρηή ζπδήηεζε 

κε ζέκα ηα απεηινχκελα είδε ζηνλ πιαλήηε θαη ηε ρψξα καο.  

2. Αλαζθόπεζε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο θαη αλαγλώξηζε ησλ αμηώλ πνπ αλαδύνληαη. 

Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο ηεζζάξσλ έσο πέληε αηφκσλ θαη ζπγθεληξψλνπλ απφ ηνλ 

ηχπν ή ην Γηαδίθηπν θείκελα θαη εηθφλεο πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ ιχθνπ. Σν πιηθφ 

ηαμηλνκείηαη θαη παξνπζηάδεηαη απφ ηηο νκάδεο ζηελ ηάμε. Δάλ ρξεηαζηεί, ν εθπαηδεπηηθφο 

παξέρεη επηπξφζζεην πιεξνθνξηαθφ πιηθφ. Απφ ην πιηθφ πνπ παξνπζηάζηεθε θαηαγξάθνληαη 

ιέμεηο ζηνλ πίλαθα πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε δσή ηνπ ιχθνπ, γηα παξάδεηγκα: ιχθνο, βνζθφο, 

αξλί, ζπειηά, λεξφ, θνπάδη, βνπλφ, δάζνο, παξακχζη, ζθνππίδηα. Κάζε καζεηήο επηιέγεη κηα 

ιέμε θαη θηηάρλεη έλα επεηζφδην απφ ηε δσή ηνπ ιχθνπ. Οη ηζηνξίεο, κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ  «ζπλαξκνινγνχληαη» δεκηνπξγψληαο κηα θαληαζηηθή ηζηνξία πνπ θαιχπηεη 

έλα κέξνο ηεο δσήο ηνπ ιχθνπ.   

 ε κηα άιιε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο εθνδηάδνληαη κε θσηναληίγξαθα ηεο εηθφλαο 

«βξεο πνην δψν είλαη».  (Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζην Γεκνηηθό ρνιείν,1999). 

Οη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα ελψζνπλ ηηο γξακκέο κε ηνπο αξηζκνχο, ψζηε λα ζρεκαηηζηεί ε 

κνξθή ηνπ ιχθνπ. ην πάλσ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη ν ράξηεο εμάπισζεο ηνπ ιχθνπ ζηελ 

Διιάδα, φπνπ νη καζεηέο ρξσκαηίδνπλ κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, ηηο πεξηνρέο φπνπ ν 
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ιχθνο έρεη κφληκε παξνπζία θαη ηηο πεξηνρέο φπνπ ε παξνπζία ηνπ είλαη πεξηνδηθή. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη πξηλ απφ εθαηφ πεξίπνπ ρξφληα, ππήξραλ ιχθνη ζ’ φιε ηελ επεηξσηηθή 

ρψξα. ηε ζπλέρεηα ν δάζθαινο δεηά λα εληνπηζηνχλ θαη λα αλαθεξζνχλ νη πεξηνρέο πνπ 

ππάξρνπλ ζήκεξα ιχθνη ζηελ Διιάδα. ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο, ππνθηλείηαη ζπδήηεζε 

αλαδεηψληαο ηνπο ιφγνπο εμαθάληζεο ηνπ ιχθνπ ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη ηίζεηαη ην εξψηεκα  

ηη ζα ζπκβεί αλ εμαθαληζηνχλ απ’  φιε ηελ Διιάδα. 

3. Γξαζηεξηόηεηα πξνζαξκνζκέλε ζηνπο ζηόρνπο απνζαθήληζεο αμηώλ. ρεδηάδεηαη έλα 

παηρλίδη ξφισλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα θαηαγξάςνπλ νκάδεο αλζξψπσλ πνπ έρνπλ θάπνηα 

ζρέζε ή άπνςε ζρεηηθά κε ηε δσή ηνπ ιχθνπ. Καηαγξάθνληαη νη θηελνηξφθνη, νη θπλεγνί, νη 

θπζηνιάηξεο, νη δαζνιφγνη, ν Τπνπξγφο Γεσξγίαο, νη βνπιεπηέο, πεξηβαιινληηθέο νξγαλψζεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, δεκνζηνγξάθνη θαη θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ φπνπ δεη, αθφκε θαη απινί 

πνιίηεο. Οη καζεηέο ελεκεξψλνληαη γηα ηε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη ζην παηρλίδη ξφισλ 

θαη θάζε καζεηήο δηαιέγεη ζε πνηα νκάδα ζέιεη λα βξίζθεηαη. Οη καζεηέο ζπδεηνχλ ηνπο 

ξφινπο ηνπο, ζθέθηνληαη ηα επηρεηξήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη αθνινπζεί ε 

πινπνίεζε ηνπ παηρληδηνχ, φπνπ ε θάζε νκάδα παίξλεη ην ιφγν θαη ππνζηεξίδεη ηελ άπνςή 

ηεο.  

4. πδήηεζε.  Μεηά  ην παηρλίδη ξφισλ ζπδεηνχλ ηηο απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ ιχθνπ ηεο άγξηαο δσήο θαη ηεο βηνπηθνηιφηεηαο. Αλαθέξνπλ ηηο επηπηψζεηο  

πνπ ζα έρνπλ νη απνθάζεηο ηνπο ηφζν γηα ηε δηαηήξεζε ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο φζν θαη 

γηα ηπρφλ δπζθνιίεο σο πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σίζεηαη επίζεο ην εξψηεκα αλ είλαη βέβαηνη 

γηα ηηο απφςεηο πνπ ππνζηεξίδνπλ. Οη καζεηέο αλαθεθαιαηψλνπλ απαξηζκψληαο ηηο δξάζεηο 

πνπ έρνπλ θάλεη σο ηψξα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο 

δηαδηθαζίαο  ή θαη έμσ απ’ απηήλ. Πξνβιεκαηίδνληαη γηα ην πνηεο επηπιένλ δξάζεηο κπνξνχλ 

λα πινπνηήζνπλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ ιχθνπ. Οη καζεηέο θηηάρλνπλ ηε δηθή 

ηνπο αθίζα γηα ην ιχθν σο απεηινχκελν είδνο θαη γξάθνπλ ην ζχλζεκά ηνπο. Σε δεκνζηεχνπλ 

ζηνλ ηνπηθφ ηχπν θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ζρνιείνπ. 

 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ ζρεδηάδεηαη έλα Παηρλίδη 

Πξνζνκνίσζεο, φπνπ κέζα απφ ηελ επηρεηξεκαηνινγία πνπ αλαπηχζζνπλ νη καζεηέο  

δηαπηζηψλνληαη νη ζηάζεηο ηνπο θαη νη αμίεο πνπ δηακφξθσζαλ. Σν  παηρλίδη είλαη βαζηζκέλν 

ζην ζελάξην ηνπ παξακπζηνχ ηνπ, «Hey! Get Off Our Train», ηνπ John Burningham, (1999), 

φπνπ ηα άγξηα δψα δεηνχλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ρψξν ζην «ηξελάθη ηεο δσήο»:  Έρεη 

βξαδηάζεη θη έλα κηθξφ αγφξη αθφκε παίδεη κε ην «ηξέλν»ηνπ. Ζ  κεηέξα ηνπ ππελζπκίδεη πσο 

είλαη αξγά θαη πξέπεη λα θνηκεζεί, θαζψο ην επφκελν πξσί πξέπεη ζα ζεθσζεί λσξίο γηα λα 

πάεη ζην ζρνιείν. Σε λχρηα νλεηξεχεηαη πσο είλαη νδεγφο ζ’ έλα ηξέλν πνπ ηαμηδεχεη ζ’ φιν 

ηνλ θφζκν. ηηο ζηάζεηο ηνπ ηξέλνπ άγξηα δψα, αλάκεζα ζηα νπνία θαη ν ιχθνο, παξαθαινχλ 

ηνλ νδεγφ λα ηα πάξεη καδί ηνπ, θαζψο αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα. Δθείλνο αξρηθά ηνπο ιέεη 

πσο δελ ππάξρεη ρψξνο γηα δψα ζην ηξέλν. Σα δψα αληαπαληνχλ πσο έρνπλ θνπεί ηα δάζε 

φπνπ δνχζαλ ή έρνπλ μεξαζεί νη βάιηνη ηνπο ή έρνπλ κνιπλζεί ηα πνηάκηα πνπ έπηλαλ 
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λεξφ θ.ιπ. παξαθαιψληαο θαη πάιη ηνλ νδεγφ-άλζξσπν λα ηα πάξεη καδί ηνπ ζην ηαμίδη ηεο 

δσήο. Σα παηδηά έρνληαο ηνπο ξφινπο δηαθφξσλ δψσλ πνπ θηλδπλεχνπλ, επηρεηξεκαηνινγνχλ, 

ψζηε λα πείζνπλ ηνλ νδεγφ λα ηα πάξεη καδί ηνπ. Οη καζεηέο είλαη αθξνβνιηζκέλνη ζε 

δηάθνξα ζεκεία θη φηαλ ν νδεγφο ηνπο παίξλεη καδί ηνπ πηάλνληαη απφ ηε κέζε ηνπ θη ν 

επφκελνο πηάλεηαη απφ ηνλ άιιν θ.ν.θ. ζρεκαηίδνληαο έλα αλζξψπηλν ηξελάθη, πνπ ηξέρνληαο 

ζπλερίδεη ηε δηαδξνκή σο ηελ επφκελε ζηάζε. Δθεί, ην ηξελάθη ηεο δσήο ζα ζπλαληήζεη 

θάπνην άιιν άγξην δψν πνπ θηλδπλεχεη. ηαλ φια ηα δψα πείζνπλ ηνλ νδεγφ λα ηα πάξεη καδί 

ηνπ, ζπλερίδνπλ φινη καδί πηαζκέλνη, ψζπνπ ζε θάπνηα ζηηγκή ζεκεηψλεηαη θαηνιίζζεζε, 

ιφγσ ρηνλνζηηβάδαο. Ο νδεγφο θαιεί ζε βνήζεηα ηνπο επηβάηεο: νη καζεηέο –επηβάηεο πνπ 

ππνδχνληαη ηα άγξηα δψα βνεζνχλ λα μεθνιιήζεη ην ηξέλν, ψζηε λα ζσζνχλ φινη – άλζξσπνο 

θαη δψα – θαη λα ζπλερηζζεί ην ηαμίδη ηεο δσήο. Ο νδεγφο θαηαθέξλεη ηειηθά λα βξεζεί ζην 

ζπίηη ηνπ ην πξσί θαη λα πάεη θαλνληθά ζην ζρνιείν. Σν Παηρλίδη Πξνζνκνίσζεο κπνξεί λα 

πινπνηεζεί θαη ζηα πιαίζηα ηεο 3
εο

 θάζεο. 

 

20.9.4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 H πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο ησλ απεηινχκελσλ εηδψλ κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο 

κεζφδνπ απνζαθήληζεο αμηψλ βνεζά ηνπο καζεηέο λα δηαπηζηψζνπλ πσο νη πιεξνθνξίεο απφ 

κφλεο ηνπο δελ έρνπλ θακηά αμία, αλ δελ αμηνπνηνχληαη ζηε δσή:  απφ ηε κηα γλσξίδνπκε ηε 

ζεκαζία ηεο βηνπνηθνηιφηεηαο θαη ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο, ελψ απ’ ηελ άιιε πνιιά είδε 

θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε! Με ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο κεζφδνπ νη καζεηέο θαηαλννχλ ηελ 

αμία ηεο άγξηαο δσήο θαη ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ άλζξσπν. Αλαινγίδνληαη ηελ πξννπηηθή γηα 

έλα κέιινλ ρσξίο ηα απεηινχκελα είδε θαη κε ην αλζξψπηλν είδνο βπζηζκέλν ζηε κνλαμηά ηνπ. 

Γηα λα απνθχγνπλ ην δπζνίσλν απηφ ζελάξην ζρεδηάδνπλ έλα δηαθνξεηηθφ θφζκν φπνπ ν 

άλζξσπνο ζέβεηαη θαη ζπλππάξρεη κε ηελ άγξηα  δσή. 

Ζ απνζαθήληζε θαη ε δηακφξθσζε αμηψλ σο δηαδηθαζία δελ είλαη δπλαηφλ λα πεξηνξηζηεί ζε 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, παξ’ φια απηά ηα δσληαλά παηρλίδηα ξφισλ θαη 

πξνζνκνηψζεσλ είλαη ίζσο απφ ηα πιένλ θαηάιιεια πεδία γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ. 
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21 ΔΠΗΖΜΑΝΔΗ ΑΝΣΗ ΔΠΗΛΟΓΟΤ 

Φαξεύνληαο έξρεηαη ε ζάιαζζα 

Ο. Διύηεο 

 
Οη πξναλαθεξφκελεο κέζνδνη θαινχληαη λα θαιχςνπλ ην θελφ αλάκεζα ζηε ζεσξία θαη 

ηελ πξάμε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη απνηεινχλ ηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο. Μεξηθέο ρξήζηκεο επηζεκάλζεηο πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη: 

      Ζ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ επηδηψθεη κηα ζχγρξνλε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε πνπ 

βνεζά ηνπο καζεηέο λα θαηαλννχλ, λα εθηηκνχλ θαη λα ραίξνληαη ηνλ θφζκν ζηνλ νπνίν δνπλ. 

Ζ  επηινγή κηαο ζπλήζσο ή θαη πεξηζζνηέξσλ κεζφδσλ είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε πξνο απηή 

ηελ θαηεχζπλζε, φηαλ επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ εθαξκνγή: 

 Να αλαγλσξίδεηαη θαη λα νηθνδνκείηαη ε γλψζε πάλσ ζηελ πξνεγνχκελε θαη ζηηο 

εκπεηξίεο ηεο δσήο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αλζξψπηλε ζθέςε θαη ζπκπεξηθνξά. 

 Να αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαζία ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη κέζα απφ ηε δσή θαη ηελ 

αιιειεπίδξαζε ησλ αηφκσλ πνπ ζπλππάξρνπλ κέζα ζηηο θνηλφηεηεο. ηφρνο είλαη 

βησκαηηθή γλψζε πνπ απνθηηέηαη κέζα απφ θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο ζε αληίζεζε κε ηελ 

ηππηθή γλψζε πνπ απνθηάηαη ζηελ ηάμε ή κεηαδίδεηαη κέζα απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ηα 

καδηθά κέζα ελεκέξσζεο. 

 Να αλαγλσξίδεηαη ε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο πνπ αλαπηχζζεηαη θαη εκπεδψλεηαη κέζα 

ζην ίδην ην πεξηβάιινλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ζεκαζία ηεο αηζζεηηθήο θαη ησλ 

πλεπκαηηθψλ εκπεηξηψλ πνπ απνθηψληαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ.  

 Να πεξηιακβάλνπλ θαηά έλα κεγάιν κέξνο δξάζε, ζεηηθή ζθέςε, απφθηεζε γλψζεο κέζα 

απφ θξηηηθή δηαδηθαζία, δεμηφηεηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη 

θαιιηέξγεηα αμηψλ. 

 Να ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ ζρέζεσλ θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο πνπ 

ηίζεηαη ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα. Παξάιιεια, κέζα απφ κηα δηεπηζηεκνληθή θαη 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε λα πξνσζνχλ ηε ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηεο γλψζεο, ε νπνία 

ζα θαιχπηεη ηηο αληζφηεηεο θαη ηηο αδηθίεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο αλζξψπηλεο 

δξάζεηο  

 Να ιακβάλνπλ ππφςε ηελ αλάδεημε ησλ ζηφρσλ ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη 

ππάξρεη  κέξηκλα λα ζπλδεζνχλ νη ζηφρνη απηνί κε ην ηνπηθφ πεξηβάιινλ. 

 Να νηθνδνκνχλ κε ζπζηεκαηηθή πξφνδν ηε κάζεζε ζπκπιεξψλνληαο ηα θελά ησλ 

εθπαηδεπνκέλσλ θαη αλαζεσξψληαο ηπρφλ βεβηαζκέλεο  ή ζηεξεφηππεο ηδέεο. 

 Να δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο πάλσ ζε δηαθνξεηηθέο ηδενινγίεο ή νπηηθέο γσλίεο 

γηα ηηο αηηίεο θαη ηηο ιχζεηο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. 

 Να ιακβάλνπλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ πνπ επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία θαη ηε 

δηαδηθαζία κάζεζεο ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. 

 Οη κέζνδνη  κπνξνχλ λα ζπλδπάδνληαη θαη αλαιφγσο κε ηελ πεξίπησζε θαη ηα δεδνκέλα 
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λα δίλεηαη κεγαιχηεξε έκθαζε – πξνηεξαηφηεηα ζε κία απ’ απηέο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε είλαη ν ζπζηεκαηηθφο πξνγξακκαηηζκφο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηνπο.  

Δπίζεο ζεκαληηθέο δηαπηζηψζεηο πνπ έρνπλ εηδηθφ βάξνο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηφρσλ θαη 

ηε δηακφξθσζε ελφο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κε ηελ επηινγή θαη ην 

ζπλδπαζκφ ησλ θαηάιιεισλ κεζφδσλ, είλαη: 

 χκθσλα κε ηνλ Ζ. Kendall (Wright, 2005, ζει.655) ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα δελ 

είλαη επηζηεκνληθά ή ηερλνινγηθά, αιιά αλζξψπηλα. 

 Ο Horsic (1921) αλαθέξεη πσο «φ,ηη είλαη θαιφ γηα ηνλ καζεηή είλαη θαη γηα ην δάζθαιν» 

θαη θαηά ζπλέπεηα θαη γηα ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πνιιέο κέζνδνη έρνπλ 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ εθ πξψηεο φςεσο μεβνιεχνπλ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, θαζψο απαηηνχλ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε θαη πεξηζζφηεξν θφπν γηα ηελ πινπνίεζε ηνπο, ελψ ηαπηφρξνλα ηνλ 

παξαγθσλίδνπλ απφ ην θέληξν ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο. Παξ’ φια απηά ε επηινγή 

ηνπο είλαη απηή πνπ δίλεη κηα μερσξηζηή δηάζηαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη 

ηειηθά απνδεκηψλεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαθνξεηηθή, θαζψο ηνλ 

απνδεκηψλνπλ θαζηζηψληαο ηε καζεζηαθή δηαδηθαζία πην επράξηζηε, πην δσληαλή, πην 

δεκηνπξγηθή γηα ηνλ ίδην θαη ηνπο καζεηέο. Πξνζεγγίδνληαο κηα άιιε νπηηθή γσλία, είλαη 

αιήζεηα πσο νη ζπκβαηηθέο κέζνδνη (παξαδνζηαθέο) δελ έρνπλ νδεγήζεη ηελ 

πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Απαηηνχλ απφ ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ λα πηνζεηήζεη έλα λέν ξφιν: απηφλ ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ εκςπρσηή. 

 Πνιχ ζεκαληηθή κέζα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ κεζφδσλ είλαη ε θαιιηέξγεηα ζρέζεσλ 

αλάκεζα ζηνλ καζεηή θαη ηα ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ(Μayer, 1995, ζει.40 & 

Palmer, 1998, ζει.235): ελδηαθεξφκαζηε γηα φ,ηη γλσξίδνπκε θαη ζψδνπκε φ,ηη αγαπάκε 

(Braus). Ζ απιή κεηαθνξά κάζεζεο θαη πιεξνθνξηψλ δελ νδήγεζε πνπζελά.  ΕΕξξάάλλλλοοςς  ηη  

ΠΠεεππιιββααλλλλοοννηηιικκήή  ΕΕκκππααίίδδεεςςζζηη  γγεεννννήήθθηηκκεε  μμέέζζαα  ααππόό  ηηηη  μμεελλέέηηηη  ηηηηρρ  θθύύζζηηρρ,,  όόππωωρρ  ααννααθθέέππεειι  οο  

Weilbacher (1993,νπ. αλαθ.ζην Deckert, 2004). 

Κακηά κέζνδνο δελ είλαη παλάθεηα: ε κηα ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε φπσο ηα πιηθά  ζ’ έλα 

νηθνδφκεκα. Kάζε αληηθείκελν, αιιά θαη θάζε άλζξσπνο κπνξεί λα δηδαρζεί κ’ έλα 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν Κάζε αληηθείκελν κπνξεί λα δηδαρζεί κε μερσξηζηφ ηξφπν αλάινγα κε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ ηνπ ζρνιείνπ, αιιά θαη ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ 

πξνζεγγίδεηαη.  

Υαξαθηεξηζηηθή  γηα ηελ μερσξηζηή αμία – ξφιν θάζε κεζφδνπ ζηελ Π.Δ. είλαη ε αλαθνξά 

ησλ Braus & Wood  (1993, ζει.78)  ζ’ έλα απφζπαζκα απφ ην «Βίνο θαη πνιηηεία ηνπ Αιέμε 

Ενξκπά» ηνπ Νίθνπ Καδαληδάθε. ην ζπγθεθξηκέλν ρσξίν ν «Ενξκπάο» δελ θαηαιαβαίλεη 

ηελ εμήγεζε πνπ ηνπ δίλεη ην αθεληηθφ ηνπ γηα ηε κάρε ησλ φλησλ ηνπ θφζκνπ λα 

κεηνπζηψζνπλ ηελ χιε ηνπο ζε πλεχκα: «Δίκαη μεξνθέθαινο, είπε, εύθνια δελ κπαίλσ ζην  

λόεκα...  Δ, κσξέ αθεληηθό, θαη λα κπνξνύζεο απηά πνύ ιεο  λα ηα ρόξεπεο, λα ηα θαηαιάβσ!... 

Ή λα κπνξνύζεο, αθεληηθό, όια απηά λα κνπ ηα πεηο ζαλ παξακύζη…» 

 


