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ΤΙΤΛΟΣ

Προστατευόµενες Περιοχές, Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη και Ενέργεια

ΘΕΜΑ

Με σκοπό οι αυριανοί πολίτες οι σηµερινοί µαθητές να αποκτήσουν γνώσεις,
στάσεις και να διαµορφώσουν µια υπεύθυνη Περιβαλλοντική συµπεριφορά
θελήσαµε να προσεγγίσουµε τις Προστατευόµενες Περιοχές και να
αναδείξουµε τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την παραγωγή , µεταφορά και
κατανάλωση ενέργειας στο πλαίσιο της εκπαίδευσης για την Αειφόρο
ανάπτυξη όχι µόνο σαν απαραίτητη προϋπόθεση για την ανθρώπινη επιβίωση
αλλά και σαν σηµείο αναφοράς για την αειφόρο ανάπτυξη µιας περιοχής αλλά
και της Ελλάδας γενικότερα.
Αναφορικά µε τη δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και εφόσον το
τρέχον σχολικό έτος είναι αφιερωµένο στην «Ενέργεια» το συγκεκριµένο
πρόγραµµα θα κινηθεί παράλληλα ώστε το πρόγραµµα να εµπλουτισθεί µε
αυτούς τους στόχους.
Επίσης το πρόγραµµα θα εναρµονισθεί και µε τους στόχους του Ευρωπαϊκού
προγράµµατος Καινοτοµίας και 2ηµιουργικότητας 2009, ώστε οι µαθητές και οι
µαθήτριες να προβληµατισθούν για πρακτικές που θα αναπτύσσουν τους
τοµείς, Περιβάλλοντος, της Αγωγής Υγείας, του Πολιτισµού και της Αγωγής
Σταδιοδροµία

ΣΚΟΠΟΣ

ΣΤΟΧΟΙ

Βασικός µας στόχος είναι η αφύπνιση της οικολογικής συνείδησης των
µαθητών µας - και αυριανών πολιτών - για την αναγκαιότητα ύπαρξης και
διατήρησης των Προστατευόµενων Περιοχών όχι απλά µόνο µέσα από την
καταγραφή των πόρων που αποκοµίζουµε από αυτές και των προβληµάτων
που απορρέουν από την µη αειφορική διαχείρισή τους. Επίσης από τη µελέτη
οικοσυστηµάτων των ΠΠ σαν σηµαντικό στοιχείο σε ποίκιλες εκφράσεις
αναφορικά µε οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
Επίσης αναπτύσσοντας προβληµατισµούς και προτάσεις καινοτοµίας και
δηµιουργικότητας αναφορικά µε τις ΠΠ και τα δασικά οικοσυστήµατα.
Καταγράφοντας και µελετώντας ΠΠ και οικοσυστήµατα µε αναφορές στο
δάσος, αποσκοπούµε στο να βοηθήσουµε τα παιδιά της πόλης να νιώσουν την
αδιάρρηκτη σχέση ανθρώπου - φυσικού περιβάλλοντος, του δάσουςκαι των
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ΠΠ καθώς επίσης και τη σηµασία της σχέσης αυτής για την ισορροπία του
σύγχρονου ανθρώπου και να την εκφράσουν µέσα από δικές τους
δηµιουργίες. Τέλος, θεωρούµε βασικό στόχο την ανάπτυξη πνεύµατος
οµαδικότητας και συνεργασίας µε τα µέλη της οµάδας καθώς και την
καλλιέργεια κριτικής σκέψης.
• Το πρόγραµµα θα ξεκινήσει αρχές Νοεµβρίου και θα διαρκέσει µέχρι και τα
τέλη Απριλίου. Συνολική διάρκεια προγράµµατος: έξι µήνες.
• Η οµάδα θα συγκεντρώνεται µια µε δύο φορές την εβδοµάδα, εκτός
ωρολογίου προγράµµατος. Στη συνάντηση θα παρουσιάζονται οι εργασίες
των µαθητών και θα ανατίθενται νέες για την επόµενη φορά.
• Μία επίσκεψη σε Κ.Π.Ε. και συµµετοχή σε 3-ήµερο πρόγραµµα µε θέµα τις
ΠΠ, οικοσυστήµατα και το δάσος και την ενέργεια. Έχουν ήδη γίνει οι
αιτήσεις για συµµετοχή σε διάφορα ΚΠΕ.
• Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου µας όλου του υλικού που θα
συγκεντρωθεί.
• Παρουσίαση του προγράµµατος στη σχολική κοινότητα και τους γονείς.
Οι µαθητές/τριες θα δουλέψουν µε:

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A. Εβδοµαδιαίες Συναντήσεις
Σκοπός των συναντήσεων αυτών είναι να δίνονται στους µαθητές οι
κατευθύνσεις πάνω στις οποίες πρέπει να δουλέψουν. Αφού ολοκληρωθεί µια
βασική χαρτογράφηση εννοιών, θα συσταθούν µικρότερες οµάδες των 5-6
παιδιών και κάθε οµάδα θα αναλαµβάνει να συγκεντρώσει υλικό πάνω σε ένα
συγκεκριµένο θέµα (έρευνα δράσης- µικρά projects). Σε κάθε συνάντηση µια
από τις οµάδες θα παρουσιάζει το υλικό που συγκέντρωσε, γνωστοποιώντας
όµως και στους υπόλοιπους τα προβλήµατα που συνάντησε (συνεργασίας,
έλλειψη υλικού κ.λπ.). Ερωτηµατολόγια πιθανόν να χρειαστούν ώστε να
διερευνηθεί η ευαισθητοποίηση των συµπολιτών µας σε θέµατα σχετικά µε τις
ΠΠ. 2ιαµόρφωση καινοτόµων προτάσεων για την αειφορική ανάπτυξη ΠΠ.
B. Επίσκεψη σε Κ.Π.Ε και παρακολούθηση 3-ήµερου προγράµµατος µε θέµα
τις ΠΠ, την αειφορική ανάπτυξη και ειδικότερα το δάσος.
Μέσα από αυτήν την τριήµερη εκδροµή θέλουµε να δώσουµε στους
µαθητές/τριες την ευκαιρία να «ζήσουν» µια ΠΠ ή ένα δάσος και να
διαπιστώσουν µε τα ίδια τους τα µάτια την αναγκαιότητα του για την
ανθρώπινη ισορροπία πράγµα που εγγυώνται οι παρουσιάσεις, η ξενάγηση σε
ΠΠ σε δασική περιοχή κοντά στο ΚΠΕ αλλά και η εκπόνηση σχετικών εργασιών
και δραστηριοτήτων (παιχνίδια ρόλων, ερωτηµατολόγια, αφήγηση) υπό την
καθοδήγηση των υπευθύνων του Κέντρου. Όλα αυτά φυσικά µέσα και
παράλληλα µε τον άξονα «Ενέργεια».

∆ΟΜΗ

Μέσα από το συγκεκριµένο πρόγραµµα θα ασχοληθούµε µε τα εξής θέµατα :
 Φυσικοί πόροι των Προστατευόµενων Περιοχών και ειδικότερα του δάσους
(ατµοσφαιρική ισορροπία, προστατευόµενη χλωρίδα και πανίδα,
οικονοµικές ωφέλειες, υγεία, µνηµεία φύσης και πολιτισµού σε
προστατευόµενη περιοχή κ.ά.).
 Προβλήµατα που απορρέουν από την καταστροφή των ΠΠ και
οικοσυστηµάτων και των δασικών (υποβάθµιση του οικοσυστήµατος,
εδαφική διάβρωση, κλιµατικές αλλαγές, απειλούµενα είδη, υγεία).
 Με την παραγωγή, µεταφορά και κατανάλωση της Ενέργειας και το πώς
αυτό σχετίζεται µε τις ΠΠ.
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Έχοντας δει τη σηµασία των ΠΠ, των οικοσυστηµάτων και του δάσους
µέσα από τα δύο προηγούµενα θέµατα, στο µεγαλύτερο µέρος του
προγράµµατος θα επικεντρωθούµε στην διαµόρφωση καινοτόµων
προτάσεων για οικονοµικές, κοινωνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες
ειδικότερα αναφορικά µε τη διατροφή και την ποιότητα ζωής.
 Τέλος, θα προτρέψουµε τα παιδιά να δηµιουργήσουν τα δικά τους έργα
τέχνης, εµπνεόµενα από την ενασχόλησή τους µε τις ΠΠ και ειδικότερα το
δάσος.
Οκτώβριος και
Εξοικείωση-εισαγωγικές έννοιες
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
Συγκέντρωση υλικού -δραστηριότητες
Ιανουάριος
Συγκέντρωση υλικού -δραστηριότητες
Φεβρουάριος
Συγκέντρωση υλικού -δραστηριότητες
Συγκέντρωση υλικού –δραστηριότητεςΜάρτιος
σύνθεση
Απρίλιος και Μάιος
Αξιολόγηση-παρουσίαση
Συγκέντρωση υλικού –
4- µήνες
δραστηριότητες:
Επίσκεψη σε ΚΠΕ:
Αρχές 2010
Επίσκεψη σε φορείς
σχετιζόµενοι µε την
Φεβρουάριο
ενέργεια:
Επίσκεψη σε ΠΠ:
∆εκέµβριο
ΚΑΠΕ
Συγκέντρωση υλικού -δραστηριότητες


ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
∆ΡΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΠΙΘΑΝΑ ΠΕ∆ΙΑ
ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ ΜΕ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Προσκαλεσµένοι
∆εκέµβριο-Μάρτιο
εισηγητές:
Οι µαθητές θα κληθούν να συγκεντρώσουν και να µελετήσουν πληροφορίες
για την ενέργεια και τις ΠΠ, τη σχετική Νοµοθεσία, για σηµαντικές αναφορές
στο δάσος. Επίσης θα αναζητήσουν πληροφορικό υλικό για καινοτόµες
δραστηριότητες αιεφόρου ανάπτυξης. Μέσα από αυτή τη διαδικασία
εξυπηρετείται η διαθεµατικότητα, αφού το πρόγραµµα θα συνδεθεί µε τα εξής
γνωστικά αντικείµενα:
 Ελληνική Λογοτεχνία
 Αρχαία Ελληνικά (δάσος και µυθολογία – αρχαία κείµενα)
 Μουσική
 Καλλιτεχνικά
 Αγγλικά, Γαλλικά (κατά την µελέτη ξένων κειµένων)
 Βιολογία
 Φυσική
 Χηµεία
 Γεωλογία και Γεωγραφία (ταξίδι, ξενάγηση των µαθητών σε ΚΠΕ άλλου
νοµού)
 Πληροφορική (αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, ανάρτηση υλικού
στην ιστοσελίδα, χρήση WORD, PowerPoint, scanner και άλλου υλικού και
λογισµικού).
Φορείς, κοινωνικές οµάδες, πρόσωπα µε τα οποία θα συνεργαστούµε
στο πλαίσιο του προγράµµατος




Υπεύθυνοι ΠΕ Αττικής
Υπεύθυνοι Κ.Π.Ε.
Σύλλογος Γονέων
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Μεσογειακό Γραφείο Πληροφόρησης (MIO/ECSDE), Πρόγραµµα Medies,
Ηρώ ΑΛΑΜΠΕΗ και ΒΙΚΥ ΜΑΛΩΤΙ2Η http://www.medies.net/ και
info@medies.net (12, Kyrristou str. 105 56, Athens GREECE , Tel: + 30 210
3247490 , Fax: +30 210 3317127, email: info@mio-ecsde.org , site:
www.mio-ecsde.org )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για το Περιβάλλον και τον Πολιτισµό, 2ΗΜΗΤΡΗ
ΚΑΛΑΙΤΖΙ2Η ΣΠΕ (Συµβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
http://www.ellinikietairia.gr/ και elet@ellinikietairia.gr και
kalariv1@sch.gr (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την Προστασία του
Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς, Τριπόδων 28, 10558
Πλάκα , Τηλ. : 210-3225245, 3226693 Φαξ. : 3225240 , e - mail:
elet@ellinikietairia.gr, www.ellinikietairia.gr )
ΕΥΩΝΥΜΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΑΚΗ ΚΟΥΡΟΥΖΙ2Η
www.evonymos.org/greek/index.html και
Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης http://www.eepf.gr/ ή
http://www.eco-schools.org/ και education@eepf.gr (Νίκης 20, 105 57 Αθήνα,
τηλ. 210 3224944, 210 3314563, fax 210 3225285)

ΤΡΟΠΟΙ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κατά το πέρας του προγράµµατος, θα αφιερώσουµε την τελευταία µας
συνάντηση στην Τελική Αξιολόγησή του, µε συµπλήρωση ερωτηµατολογίων
και συζήτηση γύρω από τον τρόπο που τα παιδιά αλλά και οι καθηγητές της
ΠΟ «είδαν» το πρόγραµµα, τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν, τις
δυσκολίες που συνάντησαν, για το τι άρεσε και τι όχι και τις προτάσεις που
ίσως έχουν µε σκοπό την βελτίωση των µεθόδων που θα χρησιµοποιηθούν στο
µέλλον.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
Α1

Εµπειρία σε προγράµµατα σχολικών δραστηριοτήτων
ΝΑΙ -.. ΟΧΙ -..
Αν ναι, είδος δράσης υλοποίηση προγραµµάτων ΠΕ από το 1979
∆ιάρκεια 30 έτη
Σχετική Επιµόρφωση
ΝΑΙ -ΟΧΙ --.
Αν ναι, είδος επιµόρφωσης υλοποίηση επιµορφωτικών ηµερίδων κάτοχος Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος
στην ΠΕ
∆ιάρκεια 30 έτη

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ/ ΝΤΡΙΑΣ

Αθανάσιος ΠΑΠΑ@ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Προστατευόµενες Περιοχές, Εκπαίδευση για την Αειφόρο Εκπαίδευση και Ενέργεια
2Ο Γυµνάσιο Βούλας
Σελίδα 4 από 4

