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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο που εφαρμόζεται η Ανακαλυπτική μέθοδος σε ένα 

πρόγραμμα ΠΕ που υλοποιήθηκε σε Λύκειο της Κρήτης κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008 

με θέμα «Δάσος, Βιοποικιλότητα και Ποιότητα Ζωής». Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση 

του προγράμματος δόθηκε έμφαση στον αγροτοτουρισμό και στη βιώσιμη διαχείριση 

φυσικών οικοσυστημάτων, στην αναβίωση του παραδοσιακού τρόπου ζωής και στην επιλογή 

αειφόρων πραχτικών διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων.Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

αποσκοπούσε στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον σημαντικά διαφορετικό από το σχολικό. Αξιοποίησε τις κοινωνίες σε σύνδεση με 

φυσικά και τεχνικά οικοσυστήματα με διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση για τα 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν σε σύνδεση με διδακτικές ενότητες των μαθημάτων του ΑΠΣ 

του Λυκείου, με δραστηριότητες πεδίου, με αξιοποίηση ΤΠΕ, με καινοτόμες διδακτικές 

μεθόδους και τεχνικές. 

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο του τοπικού περιβάλλοντος των 

μαθητών στην Κρήτη και του περιβάλλοντος της δυτικής Μακεδονίας. Αποσκοπούσε στην 

ενημέρωση, συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα 

που αφορούν στο δάσος, στους υγροβιότοπους, στη βιοποικιλότητα, στην αειφορία και στην 

ποιότητα της ζωής. Στόχευε στην ανάπτυξη αντικαταναλωτικού προτύπου, στην ανάδειξη του 

παραδοσιακού τρόπου ζωής και στη διαχείριση-φροντίδα των φυσικών οικοσυστημάτων. Οι 

μαθητές συνέκριναν τα τοπικά δασικά οικοσυστήματα με αυτά της βορείου Ελλάδας και 

συγκεκριμένα της Καστοριάς και της Φλώρινας, επισκέφτηκαν περιοχές που έχουν 

προβάδισμα στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό να μπορούν να 

διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη 

του τόπου τους. Από πλευράς μεθοδολογίας, ακολουθήθηκε η Ανακαλυπτική Μέθοδος, στα 

πλαίσια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως συζητήσεις, 

συνεντεύξεις, στρογγυλό τραπέζι, ντιμπέιτ, ιδεοθύελλα, θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντικό 

μονοπάτι, ξεναγήσεις. Αξιοποιήθηκαν σημαντικά οι τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών. Το πρόγραμμα αποτελεί μια περίπτωση εφαρμογής των γενικών αρχών της 

Ανακαλυπτικής μεθόδου διδασκαλίας σε άλλα περιβάλλοντα μάθησης εκτός τάξης, στο πεδίο 

και στην κοινωνία. 

Η ερευνητική μεθοδολογία ήταν Μελέτη Περίπτωσης με Ανάλυση Περιεχομένου-Ανάλυση 

Λόγου στο αρχειακό υλικό του προγράμματος. Καταρτίστηκε ειδικό Εργαλείο Ανάλυσης 

Περιεχομένου με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης που προηγήθηκε. Για 

την τριγωνοποίηση των δεδομένων και αποτελεσμάτων ελήφθησαν συνεντεύξεις από τους 

τρεις εκπαιδευτικούς που το συντόνισαν. Τα ευρήματα, αφού κωδικοποιήθηκαν σε 

κατηγορίες αντίστοιχες των ερευνητικών ερωτημάτων και υπο-ερωτημάτων, συζητήθηκαν 

και παρουσιάζονται στο σχετικό κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα υλοποιείται προαιρετικά, κυρίως μέσα από τα σχολικά προγράμματα, και στα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε). Τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) είναι επιμορφωτικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας, που 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσα στις σχολικές μονάδες, από κοινού από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους για μόρφωση, επικοινωνία και κοινωνική 

συμμετοχή. Διαφέρουν εντελώς από τα σχολικά μαθήματα ως προς το σχεδιασμό, τη 

θεματολογία, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ με θέμα 

σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, 2007). Τα 

προγράμματα αυτά λαμβάνουν χώρα πολλές και ποικίλες δραστηριότητες εκτός των 

αιθουσών διδασκαλίας και πέραν του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.  

Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί στη χώρα μας το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την 

υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) τα οποία ενθαρρύνονται και 

υποστηρίζονται συχνά, πέραν από την εκπαιδευτική κοινότητα, και από την τοπική 

αυτοδιοίκηση. Επιπλέον η ανάγκη  αλλαγής του ρόλου του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία, 

η αλλαγή του τρόπου μάθησης και προσφοράς της νέας γνώσης (βιωματική μάθηση, μάθηση 

με κατάλληλη αξιοποίηση της εμπειρίας) σε συνδυασμό με την  κοινωνική απαίτηση για 

εσωτερική μεταρρύθμιση του σχολείου και άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία, δημιούργησαν 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την προώθηση καινοτόμων εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως 

αυτής της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας (ΑΜΔ), μέσω των προγραμμάτων της ΠΕ 

στα σχολεία (Καλαθάκη, 2008). Για να ανταποκριθούν με επιτυχία οι εκπαιδευτικοί στις 

ανάγκες αποτελεσματικής εφαρμογής διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών από αυτές που 

παραδοσιακά εφαρμόζουν κατά τη διδασκαλία των γνωστικών τους αντικειμένων στα 

Γυμνάσια και στα Λύκεια, έχουν ανάγκη εξειδικευμένης γνώσης με θεωρητική κατάρτιση και 

πραχτική εξάσκηση στο ζήτημα της διδακτικής έρευνας (Φύκαρης, 1998). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποτέλεσε το αντικείμενο έρευνας της παρούσας εργασίας, 

ως μελέτη περίπτωσης, αποσκοπούσε στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων 

σε ένα μαθησιακό περιβάλλον σημαντικά διαφορετικό από το σχολικό, το κοινωνικό σε 

σύνδεση με φυσικά και τεχνικά οικοσυστήματα. Το θέμα του προγράμματος ήταν το δάσος, η 

βιοποικιλότητα και η ποιότητα ζωής, το οποίο προσεγγίστηκε διαθεματικά και 

διεπιστημονικά σε σύνδεση με διδακτικές ενότητες των μαθημάτων του Αναλυτικού 

Προγράμματος Σπουδών (ΑΠΣ) του Λυκείου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα του 

αγροτουρισμού ως μορφή ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, δεδομένου ότι οι μαθητές 

ζουν σε αγροτική περιοχή της Κρήτης που αντιμετωπίζει την πρόκληση της ανάπτυξης. Κατά 

την υλοποίηση του προγράμματος αναπτύχθηκαν δραστηριότητες πεδίου, με αξιοποίηση των 



Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και άλλων καινοτόμων διδακτικών 

τεχνικών.  

Αποτελεσματικό χαρακτηρίζεται εκείνο το περιβάλλον για μάθηση που αποτελεί προϊόν 

αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου και στις 

υπάρχουσες ευκαιρίες για εμπειρία που μπορεί να προσφέρει ο αντικειμενικός του περίγυρος 

(Birch H.G & Gussow J.D., 1970 στο Vygotsky L.S.,1997). Η επιλογή του διαφορετικού, από 

το σχολικό, μαθησιακού περιβάλλοντος προσφέρει εμπειρίες στους μαθητές οι οποίες τους 

φέρνουν αντιμέτωπους με ενδείξεις, ιστορικές απόψεις και με προβλήματα που στηρίζονται 

στη συλλογή στοιχείων τα οποία απέχουν σημαντικά από τις πρότερες αντιλήψεις τους αλλά 

και από τον τρόπο που έχουν μάθει στα σχολικά μαθήματα να λειτουργούν. Βασικό μέλημα 

του προγράμματος ήταν η ικανοποίηση  των αρχών της ΠΕ, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της 

Τυφλίδας το 1977, τη Δεκαετίας της UNESCO για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (ΕΑΑ)  (2005-2014)» και τη Στρατηγική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη (AA), όπως διατυπώθηκε στο Vilnius το 2005 (UNECE, 2005).  

Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε η ΑΜΔ σε ένα 

πρόγραμμα ΠΕ που υλοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Μελεσών Ηρακλείου Κρήτης κατά τη 

σχολική χρονιά 2007-2008 με θέμα «Δάσος, Βιοποικιλότητα και Ποιότητα Ζωής». Το 

πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε από το ΥΠΕΠΘ στα πλαίσια των Προγραμμάτων των 

Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων «Καλλιστώ», στο πλαίσιο του Υποέργου 4 «Υλοποίηση 

Προγραμμάτων», της Πράξης “Πρόγραμμα Ανοικτών Περιβαλλοντικών Τάξεων  

«Καλλιστώ», Ενέργεια 2.6.1 «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης», Μέτρο 2.6. «Προγράμματα Προστασίας Περιβάλλοντος και 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ. Υλοποιήθηκε από 36 μαθητές της 

Περιβαλλοντικής Ομάδας του σχολείου με την καθοδήγηση 3 εκπαιδευτικών που 

συγκρότησαν την Παιδαγωγική Ομάδα, με ειδικότητες Φιλολόγου, Βιολόγου, Πληροφορικής. 

Το πρόγραμμα αυτό αξιολογήθηκε, χρηματοδοτήθηκε και επιλέγηκε να παρουσιαστεί στην 

ιστοσελίδα του ΥΠΕΠΘ τον Οκτώβριο του 2008. 

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η γνωριμία και η σύγκριση πραχτικών διαχείρισης 

σημαντικά διαφορετικών, και αρκετά απομακρυσμένων μεταξύ τους, φυσικών 

οικοσυστημάτων στην Κρήτη και στη Μακεδονία, ώστε στο μέλλον να είναι σε θέση οι 

μαθητές να κάνουν καλύτερες επιλογές ποιότητας στη ζωή τους, να συμμετέχουν σε 

προσπάθειες ΑΑ της περιοχής τους ως περιβαλλοντικά εγγράμματοι, ενεργοί πολίτες. 

Κατά το σχεδιασμό και υλοποίηση του προγράμματος δόθηκε έμφαση στον αγροτοτουρισμό 

και στη βιώσιμη διαχείριση φυσικών οικοσυστημάτων, στην αναβίωση του παραδοσιακού 

τρόπου ζωής και στην επιλογή αειφόρων πραχτικών διαχείρισης φυσικών οικοσυστημάτων. 

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε σε δύο επίπεδα, στο επίπεδο του τοπικού περιβάλλοντος των 

μαθητών στην Κρήτη και του περιβάλλοντος της δυτικής Μακεδονίας. Αποσκοπούσε στην 



ενημέρωση, συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των μαθητών σε θέματα 

που αφορούν στο δάσος, στους υγροβιότοπους, στη βιοποικιλότητα, στην αειφορία και στην 

ποιότητα της ζωής. Στόχευε στην ανάπτυξη αντικαταναλωτικού προτύπου, στην ανάδειξη του 

παραδοσιακού τρόπου ζωής και στη διαχείριση-φροντίδα των φυσικών οικοσυστημάτων. Οι 

μαθητές συνέκριναν τα τοπικά δασικά οικοσυστήματα με αυτά της Βορείου Ελλάδας, και 

συγκεκριμένα της Καστοριάς, επισκέφτηκαν περιοχές που έχουν προβάδισμα στη διαχείριση 

και προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό να μπορούν να διατυπώσουν τις δικές τους 

προτάσεις και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του τόπου τους.  

Από πλευράς μεθοδολογίας υλοποίησης του προγράμματος, ακολουθήθηκε η ΑΜΔ, στα 

πλαίσια της οποίας χρησιμοποιήθηκαν ποικίλες εκπαιδευτικές τεχνικές, όπως συζητήσεις, 

συνεντεύξεις, στρογγυλό τραπέζι, ντιμπέιτ, ιδεοθύελλα, θεατρικό παιχνίδι, περιβαλλοντικό 

μονοπάτι, ξεναγήσεις. Αξιοποιήθηκαν σημαντικά οι ΤΠΕ. Το πρόγραμμα αποτελεί μια 

περίπτωση εφαρμογής των γενικών αρχών της ΑΜΔ σε άλλα περιβάλλοντα μάθησης εκτός 

τάξης, στο πεδίο και στην κοινωνία. 

Η ερευνητική μεθοδολογία της παρούσας εργασίας ήταν Μελέτη Περίπτωσης με Ανάλυση 

Περιεχομένου-Ανάλυση Λόγου στο αρχειακό υλικό του προγράμματος και στις συνεντεύξεις 

που έδωσαν οι τρεις εκπαιδευτικοί μέλη της Παιδαγωγικής Ομάδας του προγράμματος οι 

οποίοι συντόνισαν τις εργασίες του. Για τις ανάγκες της έρευνας, καταρτίστηκε ειδικό 

Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου με βάση τα ευρήματα της βιβλιογραφικής επισκόπησης 

που προηγήθηκε. Για την τριγωνοποίηση των δεδομένων και αποτελεσμάτων ελήφθησαν 

συνεντεύξεις από τους τρεις εκπαιδευτικούς που το συντόνισαν.  

Στο Πρώτο Μέρος αυτής της εργασίας, το αντικείμενο της μελέτης προσεγγίζεται θεωρητικά 

μέσω της επισκόπησης της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, ειδικά σε σχέση με τα 

ερευνητικά ερωτήματα. Συζητούνται οι βασικές αρχές και τα χαρακτηριστικά της ΑΜΔ όπως 

αυτή εφαρμόζεται στα ΣΠΠΕ με σκοπό την προώθηση της ΕΑΑ. Προσεγγίζεται η διαδικασία 

εφαρμογής της ΑΜΔ σε ένα ΣΠΠΕ από τη σκοπιά του σχεδιασμού και της υλοποίησης. Στο 

Δεύτερο Μέρος αναπτύσσεται η Μεθοδολογία της έρευνας. Αφού διατυπώνονται τα 

ερευνητικά ερωτήματα που ικανοποιούν το σκοπό και τους στόχους της έρευνας, επιλέγεται η 

μέθοδος, τα εργαλεία και το δείγμα της έρευνας. Ακολουθεί η ανάπτυξη της έρευνας. Τα 

Ερευνητικά Ερωτήματα και υπο-ερωτήματα αφορούσαν:   

Ι. Δεξιότητες για την Εφαρμογή της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας (Α. Κριτική 

σκέψη/ Επίλυση Προβλήματος, Β. Επικοινωνία, Γ. Θεμελίωση Προϋποθέσεων Δια Βίου 

Μάθησης, Δ. Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης, Ε. Καλλιέργεια ενεργού- περιβαλλοντικά 

εγγράμματου πολίτη),  

ΙΙ. Διαδικασία Εφαρμογής της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας (Α. Επιλογή Μορφής 

Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας, Β. Επίπεδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων, Γ. 



Εκπαιδευτική Στρατηγική, Δ. Διδακτική Προσέγγιση, Ε. Αξιολόγηση, ΣΤ. Εξασφάλιση 

Ενεργού Συμμετοχής,  

ΙΙΙ. Περιβάλλοντα Μάθησης (Α. Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Β. Σχολική 

Τάξη, Γ. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, Δ. Βιβλιοθήκη, Ε. Στο Πεδίο, ΣΤ. Τοπικές 

Κοινότητες). 

Στο Τρίτο Μέρος παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την επεξεργασία του ερευνητικού 

υλικού και συζητούνται με τα ευρήματα από την ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία, 

εξάγονται συμπεράσματα και διατυπώνονται προτάσεις για τον τρόπο εφαρμογής της ΑΜΔ 

στα ΣΠΠΕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Α 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 

Η «Διεθνής επιτροπή σοφών για την εκπαίδευση τον 21ο αιώνα»  υπό την προεδρία του 

Jaques Delor,  το 1996, ανακοίνωσε τους παρακάτω σκοπούς  για την εκπαίδευση των 

μαθητών: μαθαίνω να ζω μαζί με άλλους (learning to live together), μαθαίνω να υπάρχω ως 

άτομο (learning to be), μαθαίνω πώς να μαθαίνω (learning to know), μαθαίνω να πράττω 

(learning to do). 

Σύμφωνα με τη Δεκαετία των Ηνωμένων Εθνών για την ΕΑΑ (UN, 2002), που άρχισε την 1η 

Ιανουαρίου 2005 και εκτείνεται ως το τέλος του έτους 2015, η ΕΑΑ ως κοινωνική διαδικασία 

πρέπει να ολοκληρωθεί σε όλους τους τομείς συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της 

γεωργίας, του τουρισμού, της διαχείρισης των φυσικών πόρων, της τοπικής διακυβέρνησης 

και των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Απαιτείται για όλους τους ανθρώπους ποιοτική Δια 

Βίου Εκπαίδευση και Μάθηση, ανεξάρτητα από  το επάγγελμά  τους  ή  τις περιστάσεις. Για 

το σκοπό αυτό χρειάζεται επαναπροσανατολισμός των υπαρχόντων προγραμμάτων 

εκπαίδευσης σε όλα τα έθνη για να εξεταστούν κοινωνικές, περιβαλλοντικές, και οικονομικές 

γνώσεις, δεξιότητες, προοπτικές, και έμφυτες αξίες στην Αειφορία καθώς και εξειδικευμένα 

επιμορφωτικά προγράμματα για να εξασφαλίσει ότι όλοι οι τομείς της κοινωνίας έχουν τις 

απαραίτητες δεξιότητες για να εισάγουν τον κόσμο τους σε μια πιο βιώσιμη πορεία. 

Σύμφωνα με τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (1993), υπάρχουν 8 είδη 

νοημοσύνης : Α.Λογικομαθηματική –Logical –mathematical, Β. Γλωσσική- Linguistic, Γ. 

Μουσική- Musical, Δ. Χωρική – Spatial, Ε. Κιναισθητική –Bodily-kinesthetic, ΣΤ. 

Διαπροσωπική-Interpersonal, Ζ. Ενδοπροσωπική- Intrapersonal, Η.  νοημοσύνη που αφορά 

στο φυσικό περιβάλλον (natural intelligence). Τα διαφορετικά αυτά είδη συνδυάζονται 

διαφορετικά στο κάθε άτομο και αντανακλούν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους 

αυτό μπορεί να προσεγγίσει τη γνώση, τις ικανότητες του αλλά και τη μέθοδο με την οποία 

προτιμά να μαθαίνει, να αναπτύσσει τα δυνατά του σημεία και να βελτιώνει τα αδύνατα 

σημεία του (Γιαννούλη, 2007) 

Σήμερα αναγνωρίζεται από όλους η συναισθηματική δομή της νόησης και των λειτουργιών 

της και η νοητική υποδομή των συναισθημάτων και αξιών. Η συναισθηματική νοημοσύνη 

(Goleman, 1998) αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να γνωρίζει και να ελέγχει τα 

συναισθήματά του και τις γνωστικές έξεις-στάσεις  με τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνει τις 

σκόπιμες ενέργειές του.  



Οι μαθητές, ανάλογα με τον τύπο της μάθησης που κατατάσσονται, σύμφωνα  με τους 

Myers-Briggs (ST-Sensing Thinking, SF-Sensing Feeling, NT-Intuitive Thinking, NF-

Intuitive Feeling) (στο Βλάχος, 2007) μπορούν γενικά να αξιοποιήσουν την ΑΜ αφού 

βασίζονται στη λογική, βήμα-βήμα επεξεργασία και μάθηση, διαθέτουν συνήθως δεξιότητες 

επαγωγικού-παραγωγικού συλλογισμού, χρειάζεται να δουν και τις λεπτομέρειες 

προκειμένου να φτάσουν επαγωγικά στην «μεγάλη εικόνα» στην κατανόηση του όλου, 

εκτιμούν πολύ τα σαφή και πρακτικά προβλήματα που έχουν εφαρμογή, την αντιπαράθεση 

και την δομημένη ανάπτυξη επιχειρημάτων, προτιμούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητα, 

μαθαίνουν καλύτερα από περιέργεια και εξερεύνηση χωρίς μέθοδο.  

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση είναι η διδασκαλία, το πλαίσιο εκπαίδευσης και η 

αντίληψη του μαθητή περί του πλαισίου εκπαίδευσης, η φυσική και συναισθηματική 

κατάσταση εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου, γενετικοί παράγοντες, η αρχική γνώση, τα 

ενδιαφέροντα, ικανότητες και οι ανάγκες μάθησης (White, 1991). Οι παράγοντες που 

επηρεάζουν τη μάθηση και διαφοροποιούν τα αποτελέσματα της διδασκαλίας κατατάσσονται 

σε τρεις μεγάλες κατηγορίες (Χαραλαμπόπουλος, 2001). Στην πρώτη υπάγονται οι 

ικανότητες, τα κίνητρα και η ετοιμότητα των μαθητών. Στη δεύτερη οι εμπειρίες, η 

προσαρμογή και η υγεία και στην τρίτη η μέθοδος, η σχολική ατμόσφαιρα και ο δάσκαλος. 

Τα επίπεδα μάθησης (Ματσαγγούρας, 2007) ορίζουν μια ιεραρχία διαφορετικών ειδών 

μάθησης που κατακτώνται με διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. Στο πρώτο επίπεδο, που είναι το κατώτερο και αποκαλείται πληροφοριακό, η 

μάθηση συνίσταται στη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων μέσω των αισθήσεων και των 

λειτουργιών της μνήμης τις οποίες το άτομο εκφράζει συνήθως με το λόγο. Στο δεύτερο 

επίπεδο, που αποκαλείται οργανωτικό, η μάθηση μέσω της σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, 

διάταξης και ιεράρχησης προβαίνει σε αλληλοσυσχετίσεις των δεδομένων τα οποία τελικά 

εντάσσει σε ένα ευρύτερο εννοιολογικό σχήμα. Στο τρίτο επίπεδο, το αποκαλούμενο 

αναλυτικό, η μάθηση αναφέρεται σε ενδο-συσχετίσεις δεδομένων που αναζητούνται μέσα 

από διαδικασίες ανάλυσης και επαγωγικές συλλογιστικές διεργασίες. Τέλος, στο τέταρτο 

επίπεδο, το πραξιακό, το άτομο χρησιμοποιεί με απαγωγικό τρόπο την οργανωμένη σε 

σχήματα, αρχές, και μοντέλα γνώση του για να εξηγήσει, να ερμηνεύσει, να προβλέψει, να 

αξιολογήσει, να αναδιοργανώσει και γενικά να ξεπεράσει τις επιφανειακές δομές των 

δεδομένων του. 

 

1.1. Θεωρίες Μάθησης 

Οι τρεις βασικές σχολές σκέψης για τη μάθηση θεωρούνται ο Συμπεριφορισμός 

(behaviorism), ο Γνωστικισμός (cognitivism) και ο Εποικοδομητισμός (Costructivism). 

Στο Συμπεριφορισμό, η μάθηση είναι τροποποίηση της συμπεριφοράς. Στηρίζεται σε 

παρατηρήσιμες αλλαγές στη συμπεριφορά. Η επιθυμητή νέα συμπεριφορά επαναλαμβάνεται 



μέχρις ότι γίνει αντανακλαστική. Πρόδρομος αυτής της σχολής ο I. Pavlov και βασικοί 

εκπρόσωποί της οι J.B. Watson, E.L. Thorndike, και B. F. Skinner.  

Για τους συμπεριφοριστές δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις νοητικές καταστάσεις 

των υποκειμένων καθώς τα «πιστεύω» τους, οι προσδοκίες τους, οι προθέσεις τους όπως και 

τα κίνητρά τους δεν είναι προσβάσιμα. Το μόνο που προέχει να γίνει είναι η περιγραφή της 

συμπεριφοράς και όχι η εξήγησή της. Μπορούμε να συσχετίσουμε τα φυσικά χαρακτηριστικά 

των ερεθισμάτων που δέχεται το υποκείμενο με τα φυσικά χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς 

του. 

Στο Γνωστικισμό, μελετούνται οι διαδικασίες της σκέψης που υπόκεινται της συμπεριφοράς. 

Οι αλλαγές στη συμπεριφορά  εκλαμβάνονται και χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις – 

εκδηλώσεις όσων συμβαίνουν στη σκέψη των εκπαιδευομένων. Έχει στενή σχέση με την 

επεξεργασία των πληροφοριών, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη Νευροφυσιολογία, κ.α 

Στον Εποικοδομισμό, θεωρούν ότι όλοι οικοδομούν την προοπτική τους για τον κόσμο μέσα 

από προσωπικές εμπειρίες και νοητικά σχήματα. Ο Εποικοδομητισμός, έχοντας ως αρχικό 

και κύριο πεδίο έρευνας και εφαρμογής τις φυσικές επιστήμες, ρίχνει φως και δίνει βαρύτητα 

στις υπάρχουσες αντιλήψεις, ιδέες και αναπαραστάσεις των μαθητών σε σχέση με το θέμα 

που μελετούν κάθε φορά. Στόχος της μάθησης γίνεται η τροποποίηση των γνώσεων που 

προϋπάρχουν. Έτσι η μάθηση συνιστά μια ενεργή ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος 

μέσω εμπειριών (Κόμης, 2004). Είναι το αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν στα 

νοητικά μας μοντέλα καθώς προσπαθούμε να εξηγήσουμε τις εμπειρίες μας (Osborne & 

Freyberg, 1985). Η μάθηση είναι μια προσαρμοστική διαδικασία κατά την οποία, αυτός που 

μαθαίνει οργανώνει τον κόσμο των εμπειριών του διότι, όπως λέει ο Wheatley (1991 (στο 

Βλάχος, 2007) δεν ανακαλύπτουμε την αλήθεια αλλά οικοδομούμε βιώσιμες εξηγήσεις των 

εμπειριών μας. Έτσι, η γνώση δε μεταβιβάζεται ούτε γίνεται δεκτή παθητικά από το άτομο 

που μαθαίνει, αλλά οικοδομείται ενεργητικά από αυτό (Olssen, 1996). Σύμφωνα με τον 

Ausubel, η μάθηση είναι μια διαδικασία αφομοίωσης της νέας γνώση στην υπάρχουσα 

γνωστική δομή. Η νέα γνώση υπάγεται στην αντίστοιχη προϋπάρχουσα, σταδιακά  την 

διαφοροποιεί και ενοποιείται μαζί της (Βλάχος, 2007). Στην ίδια κατεύθυνση, σύμφωνα με 

τον Piaget, ο μαθητής είναι ενεργός παραγωγός της δικής του γνώσης, ανάλογα με το στάδιο 

και μέσα από την εμπλοκή του σε μαθησιακές δραστηριότητες. Η νέα γνώση αφομοιώνεται 

εάν είναι συμβατή με την προϋπάρχουσα, ενώ εάν δεν είναι προκαλεί γνωστική σύγκρουση 

και αναδιοργάνωση ώστε να προσαρμοστεί και να επέλθει εξισορρόπηση.  

Σύμφωνα με την εποικοδομητική άποψη, η νόηση είναι μια λειτουργία κατασκευής 

νοημάτων που βασίζεται στην όλη εμπειρία του ατόμου, δηλαδή στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις, τις νοητικές κατασκευές, τις πεποιθήσεις, τις θεωρίες που ο καθένας χρησιμοποιεί 

προκειμένου να ερμηνεύσει καταστάσεις και γεγονότα. Επιπλέον, αναγνωρίζεται η σημασία 

του λάθους κατά τη διάρκεια της τροποποίησης του οποίου ο μαθητής μαθαίνει.   



Κύριοι εκφραστές του εποικοδομισμού είναι οι J. Piaget, S. Papert, R. Gagné, J. Bruner, οι δε 

θέσεις τους για τη μάθηση έχουν υιοθετηθεί διεθνώς από μεγάλο αριθμό φορέων που 

σχετίζονται με την εκπαίδευση, όπως η NSF, AAAS,  NARST, ICASE, UNESCO, IPN, RSC 

(Βλάχος, 2008). 

Στις Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, σε αντίθεση με την ατομοκεντρική θεωρία του 

εποικοδομητισμού, άλλοι επιστήμονες, με πρωτοπόρο το Ρώσο Vygotsky, έχουν υποστηρίξει 

μια κοινωνικοκεντρική θεώρηση της ανάπτυξης, με βάση την οποία τονίζεται ο ρόλος που 

παίζουν οι κοινωνικο-πολιτιστικοί παράγοντες στη γένεση της γνώσης και την πορεία 

μάθησης και ανάπτυξης του ατόμου. Πρόκειται για μια σύγχρονη κατεύθυνση που είναι 

γνωστή ως κοινωνικο-πολιτιστική προσέγγιση, κατά την οποία η προσωπική σκέψη 

οικοδομείται με βάση την κοινωνική αλληλεπίδραση. Η ατομική γνωστική διαδικασία και η 

νοητική εξέλιξη εξαρτώνται από τον κοινωνικό χώρο στον οποίο διαδραματίζονται οι 

ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς και από τη φύση των προβλημάτων που καλείται το 

υποκείμενο να επιλύσει (Κόμης, 1999).   Σύμφωνα με τον Vygotsky (2000), η νοητική 

ανάπτυξη είναι μια διαδικασία άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και 

το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελείται.  

Στο πλαίσιο των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, η μάθηση είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό 

και πολιτιστικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε ένα πλούσιο περιβάλλον 

από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις (Κόμης, 2004). Ο Vigotsky (2000) δίνει έμφαση στην 

κοινωνική διάσταση της εποικοδόμησης της γνώσης, δηλαδή τις αλληλεπιδράσεις του 

μανθάνοντος με τον κοινωνικό περίγυρο, τους συμμαθητές και το διδάσκοντα. Θεωρεί ότι οι 

ανώτερες νοητικές λειτουργίες προέρχονται από την κοινωνική ζωή, οι οποίες πρώτα 

εμφανίζονται ως διαπροσωπικές και μετά εσωτερικεύονται από το  παιδί. Κατά την φάση της  

μετάβασης από τη δημόσια γνώση στην ιδιωτική, το παιδί βρίσκεται στη Ζώνη της 

Επικείμενης Ανάπτυξης (Vygotsky, 2000). Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοριστικός, σ’ 

αυτό το σημείο για να διευκολύνει τη μετάβαση αυτή.  Έτσι, η γνωστική ανάπτυξη 

επιτυγχάνεται με τη διαμεσολάβηση των κοινωνικών γεγονότων και των πολιτισμικών 

εργαλείων και με την εσωτερίκευσή τους (Μόκιας, 2008). 

Στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες, η μάθηση έχει πάνω από όλα κοινωνική φύση (CoSy-

LLab, 2008) και ο μαθητευόμενος διαθέτει κοινωνικά κίνητρα (Μόκιας, 2008). Κάθε 

διαπροσωπική διαδικασία μετασχηματίζεται σε ενδοπροσωπική διαδικασία, καθώς κάθε 

πνευματική λειτουργία εμφανίζεται σε δύο επίπεδα κατά την πολιτισμική ανάπτυξη του 

εκπαιδευόμενου, στο κοινωνικό και στη συνέχεια στο ατομικό επίπεδο (μέσα στο ίδιο τον 

εκπαιδευόμενο) . Έτσι, κάθε μαθητής οικοδομεί αναπαραστάσεις, μοντέλα της 

πραγματικότητας και ειδικότερα των τεχνικών αντικειμένων με τα οποία βρίσκεται σε 

αλληλεπίδραση, αναπτύσσει σχήματα δράσης τα οποία κατευθύνουν τη συμπεριφορά του 



μέσα στις δραστηριότητές του. Η κατεύθυνση ανάπτυξης της σκέψης του κατευθύνεται από 

το κοινωνικό στο ατομικό. 

Η γνωστική ανάπτυξη ως προϊόν κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης τοποθετείται στο σημείο 

σύγκλισης του κοινωνικού με το γνωστικό (Κόμης, 1999). Η κοινωνιογνωστική σύγκρουση 

(Doise & Mugny, 1984) αποτελεί ασυμφωνία ανάμεσα σε υποκείμενα ανάλογων νοητικών 

δυνατοτήτων πάνω στη λύση προβλήματος ή την κρίση πάνω σε ένα γνωστικό αντικείμενο 

(CoSy-LLab, 2008). Είναι διαδικασία κατά την οποία, όταν το άτομο αντιμετωπίζει ένα 

πρόβλημα και διατυπώνει κάποια εκτίμηση, δέχεται από το κοινωνικό περιβάλλον μια 

συγκροτημένη αντίδραση, η οποία υπερασπίζεται με σαφήνεια. Έτσι, το υποκείμενο 

συνειδητοποιεί ότι, εκτός από τη δική του άποψη, υπάρχουν και άλλες θεωρήσεις. Η 

κοινωνικογνωστική αυτή σύγκρουση του παρέχει νέες πληροφορίες οι οποίες του παρέχουν 

πλέον τη δυνατότητα για διαφορετικές απαντήσεις. Έτσι, η κοινωνικογνωστική σύγκρουση 

λειτουργεί ως μηχανισμός μέσω του οποίου η παιδική σκέψη οδηγείται σε ανώτερου 

επιπέδου εξισορρόπηση (Κόμης, 1999). 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την ανακαλυπτική μάθηση είναι η ετοιμότητα (να θέλει 

κάποιος να μάθει), τα κίνητρα («πάντες του ειδέναι ορέγονται»-Αριστοτέλης, η περιέργεια, η 

επιθυμία καταξίωσης, η αμοιβαιότητα και επιθυμία συνεργασίας με τους άλλους) η δομή της 

ίδιας της γνώσης που αν είναι κατάλληλη προσλαμβάνεται ευκολότερα, καθώς και το 

γενικότερο επίπεδο γνωστικής ανάπτυξης του ατόμου. 

 

1.2. Οι Ιδέες των Παιδιών και η Εννοιολογική Αλλαγή 

Οι ιδέες των παιδιών δημιουργούνται στην προσπάθεια να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν 

τον περιβάλλοντα κόσμο. Με βάση τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους, τα παιδιά,  

χρησιμοποιούν τις ομοιότητες και τις διαφορές για να οργανώσουν τις εμπειρίες τους 

(Βλάχος, 2007). Συγκεντρώνουν στοιχεία και οικοδομούν μοντέλα για να ερμηνεύσουν τα 

γεγονότα, να κάνουν προβλέψεις και να δράσουν ανάλογα. Τα παιδιά πριν ακόμα φοιτήσουν 

στο σχολείο έχουν απόψεις για μια ποικιλία  θεμάτων των Φ.Ε. Οι διαισθητικές ιδέες 

(αλήθεια των αισθήσεων) επιδρούν καθοριστικά στη μάθηση. Η γνώση των παιδιών για το 

φυσικό περιβάλλον εδράζεται στις ιδέες τους και είναι συχνά διαφορετική από την 

επιστημονική γνώση η οποία εκφράζεται στα σχολικά βιβλία. Η διδασκαλία μπορεί να 

επηρεάσει τις  ιδέες των παιδιών ή αυτές μπορεί να παραμείνουν ανεπηρέαστες. 

Οι παράγοντες που διαμορφώνουν και εξελίσσουν τις ιδέες των παιδιών είναι τα ΜΜΕ, η 

αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά, η αλληλεπίδραση με γονείς και ενήλικες, τα σχολικά 

εγχειρίδια, η διδασκαλία.  

Η εννοιολογική αλλαγή είναι η  διαδικασία αλλοίωσης των εναλλακτικών ιδεών  των 

μαθητών η οποία επιτυγχάνεται μέσα σε κατάλληλο κλίμα, το οποίο ενθαρρύνει την 

εκμαίευση των μαθητικών ιδεών  και παράλληλα προκαλεί τους μαθητές να 



ενδιαφερθούν για το αντικείμενο της διδασκαλίας (Κασσέτας, 2008). Η ακολουθούμενη 

στρατηγική συνήθως είναι η γνωστική σύγκρουση. Σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο της 

εννοιολογικής αλλαγής (Κασσέτας, 2008), ο διδάσκων, αρχικά παρουσιάζει μία από τις 

εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, στη συνέχεια δημιουργεί ένα διδακτικό κλίμα 

εμπιστοσύνης μέσα στο οποίο εκείνος κρίνει και επικρίνει την ιδέα των μαθητών. Σκοπός 

είναι να προκληθεί μια σύγκρουση μέσα από την οποία οι μαθητές θα οδηγηθούν σε ένα 

συμβιβασμό, στο να προσαρμόσουν δηλαδή την αρχική τους ιδέα με εκείνη που προτείνεται 

από την επιστήμη (Κασσέτας, 2008). Αυτή η ρητή και ξεκάθαρη αντιπαράθεση ανάμεσα 

στην προϋπάρχουσα και τη νέα γνώση είναι το κρίσιμο σημείο στη διδασκαλία που στοχεύει 

στην κατανόηση και εκφράζεται από τη Θεωρία της Εννοιολογικής Αλλαγής (Posner et al, 

1982). Η κεντρική ιδέα του προτύπου μάθησης με βάση την εννοιολογική αλλαγή είναι ότι η 

μάθηση είναι μια λογική δραστηριότητα που έρχεται να κατανοήσει και να δεχτεί τις νέες 

ιδέες επειδή αυτές αναγνωρίζονται ως καταληπτές και λογικές. 

Η κριτική που ασκείται στην αρχική ιδέα δεν είναι σίγουρο ότι πείθει τους μαθητές οι οποίοι 

συνήθως δεν είναι διατεθειμένοι να απορρίψουν την αρχική τους ιδέα. Οι μαθητές, όπως 

εξάλλου και οι επιστήμονες, δεν αλλάζουν ιδέα για τους λόγους και μόνο της αναγνώρισης 

του ορθολογικού χαρακτήρα μιας επιχειρηματολογίας  (Cleminson, 1990 στο Κασσέτας, 

2008). Οι περιβαλλοντικές επιστήμες παρέχουν εκτεταμένο πεδίο για άσκηση των 

σπουδαστών στην επιστημονική έρευνα. Αν και σύμφωνα με ένα βασικό αξίωμα της 

εννοιολογικής αλλαγής, η διδασκαλία πρέπει να αρχίζει με τις προγενέστερες αντιλήψεις των 

μαθητών (Posner et al., 1982), η διδασκαλία που είναι προσανατολισμένη στην επιστημονική 

έρευνα, εστιάζει συχνά σε περιεχόμενο που είναι εννοιολογικά ξένο προς τους μαθητές 

(Carlsen, 2001).   

 

1.3. Η Ανακαλυπτική Μάθηση-Εννοιολογική αποσαφήνιση του όρου 

Η συμμετοχή σπουδαστών σε διαδικασίες μάθησης που βασίζονται στην έρευνα αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο των τρεχουσών και εδώ και πολλά χρόνια προσπαθειών μετασχηματισμού 

της επιστήμης της εκπαίδευσης στις ΗΠΑ (National Research Council, 1996, 2000 στο 

Trautmann et al., 2004). Το πρόγραμμα National Science Education Standards προωθεί την 

έρευνα ενθαρρύνοντας τις αυθεντικές ερωτήσεις που παράγονται από το μαθητή, οι οποίες 

μπορούν να αποτελέσουν την κεντρική στρατηγική για τη διδασκαλία της επιστήμης 

(National Research Council, 1996). Η μάθηση αντιμετωπίζεται ως διαδικασία μέσω της 

οποίας οι σπουδαστές, συνεργαζόμενοι σε ομάδες, κατασκευάζουν κοινές έννοιες, 

αντιμετωπίζουν πραγματικά-παγκόσμια  προβλήματα, και  απευθύνουν ερωτήσεις  για  τις 

οποίες δεν υπάρχει μία μόνο σωστή απάντηση. Ο γενικός στόχος είναι να βοηθηθούν οι 

μαθητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα της δια βίου μάθησης ώστε να μπορούν να αποκτούν 

πρόσβαση σε πληροφορίες, να τις αναλύουν, να τις συνθέτουν αλλά και να μπορούν να τις 



εφαρμόζουν σε ποικιλία νέων  καταστάσεων  και προβλημάτων. Έτσι, η έρευνα αποτελεί 

ταυτόχρονα μια παιδαγωγική στρατηγική και ένας στόχο μάθησης.  

Οι άνθρωποι εμπλέκονται σε ερευνητικές διεργασίες προκειμένου να ικανοποιήσουν ανάγκες 

τους, οι οποίες σύμφωνα με το Maslow ιεραρχούνται σε φυσιολογικές, ασφάλειας (όπως η 

οικονομική σταθερότητα), κοινωνικές (όπως η φιλία, αγάπη, στοργή, οι οποίες 

ικανοποιούνται σε ομάδες), αναγνώρισης (όπως κύρους, αποδοχής, εκτίμησης) και 

αυτοπραγμάτωσης (δικαίωσης).  

Η Ανακαλυπτική Μάθηση αποτελεί ψυχολογική προσέγγιση και διδακτική στρατηγική η 

οποία δίνει έμφαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσω της κατανόησης των δομών και των 

επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου καθώς και στην υιοθέτηση της 

ανακαλυπτικής μεθόδου ή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης με την ανάπτυξη εσωτερικών 

κινήτρων μάθησης από το μαθητή (Κόμης, 2004). Αντιτίθεται στη μάθηση μέσω μετάδοσης 

των γνώσεων. Στην ανακαλυπτική μάθηση ο μαθητής εργάζεται με στόχο να ανακαλύψει το 

αντικείμενο προς μάθηση. Σε αντίθεση με τις τυπικές σχολικές γνώσεις που κατά κανόνα 

αποκτούνται μέσω μετάδοσης, μεγάλο μέρος των γνώσεων που αποκτούμε στην καθημερινή 

μας ζωή είναι απόρροια της ανακαλυπτικής μάθησης. Η ανακαλυπτική μάθηση συνδέεται 

άμεσα με τις εμπειρίες μας, προκύπτει και επηρεάζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο 

λαμβάνει χώρα, απορρέει από τον πειραματισμό και την πρακτική.  

Η ανακαλυπτική θεωρία της μάθησης βασίζεται στην αρχή ότι για να μάθει το υποκείμενο 

πρέπει να δράσει σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η 

κατάκτηση του αφηρημένου ή η ανακάλυψη της γνώσης (Κόκκοτας κά, 2004). Η γνώση 

ανακαλύπτεται μέσω της αλληλοεπίδρασης και του πλαισίου στο οποίο συντελείται. Είναι 

δυναμική και ζωντανή και στηρίζεται στην εκμάθηση στρατηγικών και στην άσκηση στις 

επιστημονικές διαδικασίες. Λέγοντας ενεργό εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία η σύγχρονη διδακτική βιβλιογραφία περιγράφει άμεσα ή έμμεσα σχολικές τάξεις 

όπου οι μαθητές ερωτούν, εξηγούν, σχολιάζουν, επικοινωνούν, ανταλλάσσουν απόψεις και 

πληροφορίες, υποστηρίζουν και ελέγχουν την ακρίβεια των στοιχείων, αντιπαραθέτουν και 

ανταπαντούν διαλεκτικά στο σκεπτικό διαφορετικών θέσεων, υποθέτουν, ερευνούν, 

πειραματίζονται και, τέλος, καταλήγουν σε τεκμηριωμένες απόψεις, λύσεις και προτάσεις 

(Ματσαγγούρας, 2000). Τα στοιχεία αυτά, όμως, δεν υπάρχουν στην παραδοσιακή τάξη, 

όπου επικρατεί ο πληροφοριακός μονόλογος του δασκάλου, οι ερωτήσεις ελέγχου της 

κατανόησης και οι ατομικές ασκήσεις, που περιορίζουν τις δυνατότητες αυτενέργειας των 

μαθητών. 

Η Γνωστική Ψυχολογία τονίζει την ενεργητική φύση της μάθησης (Ματσαγγούρας, 2007). Ο 

εποικοδομητισμός δίνει έμφαση στην ενεργητικό ρόλο του μαθητή και στην επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων διερευνητικού χαρακτήρα τα οποία δημιουργούν κίνητρο για 



τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Dewy, αξία έχουν ο εμπειρίες που προκαλούν την περιέργεια, 

ενδυναμώνουν την πρωτοβουλία και δημιουργούν στόχους ικανούς να κάνουν το πρόσωπο 

να ξεπεράσει τις δυσκολίες του μέλλοντος (στο Γιαννούλη, 2007). 

Η μάθηση στο σχολείο απαιτεί την προσοχή των μαθητών, την παρατήρηση, την 

απομνημόνευση, την κατανόηση, τη θέση στόχων και την ανάληψη ευθύνης για την ίδια τη 

μάθησή τους. Αυτές οι γνωστικές δραστηριότητες δεν είναι δυνατές χωρίς την ενεργό 

συμμετοχή και εμπλοκή του μαθητή (Βοσνιάδου, 2001). Οι εκπαιδευτικοί 

πρέπει να βοηθούν τους μαθητές να είναι ενεργοί στην τάξη και να θέτουν στόχους 

αξιοποιώντας τη φυσική τους διάθεση για διερεύνηση, για κατανόηση νέων πραγμάτων και 

για μάθηση.  

Για την Ανακαλυπτική Μάθηση υπάρχουν τρεις τρόποι προσέγγισης (Κασσέτας, 2008). 

Δίνονται μόνο τα υλικά, το πρόβλημα και η πορεία που θα ακολουθηθεί είναι ανοικτά ή 

δίνονται τα υλικά και το πρόβλημα ενώ παραμένει ανοικτή η πορεία που θα ακολουθηθεί ή 

δίνονται τα υλικά, το πρόβλημα και η πορεία, οπότε οι εκπαιδευόμενοι αναζητούν τη λύση. 

Η τελευταία προσέγγιση είναι η πιο συμβατή με το εκπαιδευτικό μας σύστημα και είναι 

γνωστή ως «καθοδηγούμενη ανακάλυψη». Ανάλογα με το βαθμό πρωτοβουλίας που θα δοθεί, 

η καθοδηγούμενη ανακαλυπτική μέθοδος μπορεί να φτάσει και σε δασκαλοκεντρική μορφή. 

 

1.3.1. Η Ανακαλυπτική Μάθηση του Bruner J. 

Η ανακαλυπτική μάθηση (discovery learning) δίνει έμφαση στην κατανόηση των δομών και 

των επιστημονικών αρχών ενός γνωστικού αντικειμένου (Κόμης, 2004). Τονίζει ερευνητική, 

ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας, σύμφωνα με την οποία οι μαθητές προσπαθούν να 

ανακαλύψουν μόνοι τους τις σχέσεις μεταξύ των πραγμάτων (Γιαννούλη, 2007). 

Ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δεξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής, 

οικοδομούν τις γνώσεις τους πειραματιζόμενοι σε ένα χώρο και εξαγάγουν κανόνες και 

συμπεράσματα από τα αποτελέσματα αυτών των εμπειριών τους. Ο Bruner αντιμετωπίζει τη 

μάθηση με τη σωκρατική έννοια, ως μια διαδικασία εσωτερικής αναδιοργάνωσης μέσω της 

ανακαλυπτικής μάθησης. Ο μαθητής μαθαίνει μόνος του, αυτόβουλα, κάνοντας χρήση των 

εσωτερικών του εμπειριών και δυνατοτήτων. Καθορίζει έναν επιστημονικό τρόπο εργασίας 

στη μάθηση, όπως η Διαλεκτική του Πλάτωνα (Μόκιας, 2008). Ο μαθητής παράγει μάθηση, 

δεν είναι απλός δέκτης αλλά μετασχηματιστής πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Bruner, όλοι 

μπορούν να μάθουν οτιδήποτε και σε οποιαδήποτε ηλικία με κατάλληλη δομή και οργάνωση 

της ύλης, ανάλογη μεθόδευση της διδασκαλίας. 

Παρακάτω παρατίθενται βασικά σημεία της ΑΜ κατά Bruner, όπως περιγράφονται από τον 

Κολιάδη, 2002). Κάθε νέα γνώση έχει πέντε χαρακτηριστικά γνωρίσματα που πρέπει να 

καλυφθούν για να κατακτηθεί, κατηγοριοποιούμενη και εντασσόμενη στο σύστημα. Τα πέντε 



γνωρίσματα των υπό μάθηση εννοιών είναι: Το όνομα (η λεκτική αναπαράσταση), το 

παράδειγμα (μια περίπτωση της έννοιας), τα γνωρίσματα, χαρακτηριστικές αξίες (ουσιώδεις 

και επουσιώδεις) και τέλος ο κανόνας (μια πρόταση που περιγράφει τα ουσιώδη γνωρίσματα 

της έννοιας. Για να μάθουμε μέσω της «ανακαλυπτικής μάθησης» του Bruner, 

χρησιμοποιούμε την αναλυτική και την διαισθητική σκέψη. Η πρώτη κάνει επαγωγικούς 

συλλογισμούς και πειράματα, ενώ η δεύτερη κάνει νοητικά άλματα που βασίζονται στη 

γενική αντίληψη του προβλήματος. Οι λύσεις που προέρχονται από την διαισθητική σκέψη 

πρέπει να ελέγχονται με την αναλυτική μέθοδο. 

Η ανακαλυπτική μάθηση γίνεται με βάση τρεις ταυτόχρονες διαδικασίες, την ανακάλυψη των 

νέων γνώσεων, το μετασχηματισμό τους και την ενσωμάτωση σε προηγούμενες και τέλος την 

εκτίμηση και αξιολόγησή τους. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνεται έλεγχος του τρόπου με τον 

οποίο αποκτήθηκε η νέα γνώση. Όσα ανακαλύπτουν μόνοι τους οι μαθητές έχουν μεγαλύτερη 

διάρκεια αν μάλιστα σχολιαστούν από το δάσκαλο. Η αναπαράσταση των πληροφοριών, 

σύμφωνα με τον Bruner, γίνεται με τρεις τρόπους. Η πραξιακή αναπαράσταση που σχετίζεται 

με την κίνηση και την άμεση πράξη και ισχύει στα παιδιά μέχρι πέντε χρονών. Η εικονιστική 

αναπαράσταση όπου δημιουργείται ένα εικονικό εσωτερικό αντίγραφο του εξωτερικού 

κόσμου, με βάση το οποίο μπορούν να γίνουν κάποιες αφαιρετικές σκέψεις. Μπορούν να το 

εφαρμόσουν τα παιδιά του Δημοτικού σχολείου (του προενοιολογικιού και συγκεκριμένων 

λογικών πράξεων σταδίου του Piaget). Η συμβολική αναπαράσταση με αφηρημένα σύμβολα 

που αντιστοιχεί στη μάθηση μέσω του γραπτού και προφορικού λόγου. Και τα τρία αυτά 

στάδια συνυπάρχουν σε όλες τις ηλικίες και ανάλογα επικρατούν περισσότερο ή λιγότερο. 

Η προσέγγιση του Bruner για την Ανακαλυπτική Μάθηση επιτρέπει διερευνήσεις για 

πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφορία, για σύγκριση με άλλες προοπτικές και όψεις του 

κόσμου. Υποστηρίζει τη μάθηση μέσω πράξης, προσομοιώνοντας πραγματικά προβλήματα 

και καταστάσεις (Κόμης, 2004; Μόκιας, 2008). Ο δάσκαλος πρέπει να έχει ρόλο 

διευκολυντή, εμψυχωτή και συντονιστή στη διαδικασία της μάθησης.  

 

1.3.2. Μορφές Ανακαλυπτικής Μάθησης  

Στη βιβλιογραφία υπάρχει ποικιλία στην ορολογία που αναφέρεται στην Ανακαλυπτική 

Μάθηση και Διδασκαλία. Συναντώνται κυρίως οι όροι inquiry (διερεύνηση, αναζήτηση 

πληροφοριών), inquiry ή exploratory learning (διερευνητική μάθηση), structured inquiry 

(δομημένη ανακάλυψη), open-ended research (ανοικτή έρευνα), peer review (επισταμένη 

θεώρηση), interactive research (διαδραστική έρευνα), research (έρευνα), review 

(επισκόπηση), guided discovery (καθοδηγούμενη ανακάλυψη), guided research 

(καθοδηγούμενη έρευνα), inductive method (επαγωγική μέθοδος). Επικρατούν οι δύο όροι, 

discovery learning και inquiry learning. Ο όρος discovery learning (Μάθηση μέσω 



Ανακάλυψης), προηγήθηκε του δεύτερου, inquiry learning, που σημαίνει Μάθηση μέσω 

Αναζήτησης, ο οποίος τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ευρύτατα. 

Στη Μάθηση μέσω Ανακάλυψης (discovery learning), ο διδάσκων είναι αυτός που 

αποφασίζει ποια προβλήματα είναι σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, καθώς και τις 

στρατηγικές που είναι οι πιο κατάλληλες για τη συλλογή και ανάλυση των σχετικών με την 

επίλυση του προβλήματος στοιχείων (Victor & Kellough, 2003).  Οι μαθητές ακολουθούν τις 

οδηγίες του διδάσκοντα, οπότε θα ανακαλύψουν τις σωστές αρχές ή σχέσεις ανάμεσα στις 

μεταβλητές. 

Στη Μάθηση μέσω Αναζήτησης (inquiry learning), οι ίδιοι οι μαθητές καθορίζουν τα 

προβλήματα που είναι σχετικά με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες τους, αποφασίζουν τη 

μεθοδολογία που θα ακολουθήσουν κατά τη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων και είναι 

αυτοί οι οποίοι καθορίζουν την αποδεκτή λύση στο πρόβλημά τους (Victor & Kellough, 

2003). Ο εκπαιδευτικός, παίζει το ρόλο του μεσολαβητή στη μάθηση, δεν είναι ο κυρίαρχος 

της διδασκαλίας. Στη Δομημένη Αναζήτηση (structured inquiry), το πρόβλημα, η διαδικασία 

και τα υλικά παρέχονται από τον εκπαιδευτικό, ο οποίος όμως δεν πληροφορεί τους 

εκπαιδευόμενους για τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Στα προγράμματα που αναπτύχθηκαν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 

πλαίσια του προγράμματος Cornell Science Inquiry Partnerships (CSIP) για να προωθήσουν 

τη μάθηση μέσω Αναζήτησης, υιοθετήθηκαν τέσσερις προσεγγίσεις από τους εκπαιδευτικούς 

και τους πανεπιστημιακούς συνεργάτες τους:   

1.  Ανοικτή έρευνα (Open-ended research): ένα αρχικό πείραμα ή μια σειρά πειραμάτων που 

σχεδιάζονται και που πραγματοποιούνται από τους σπουδαστές με τη διευκόλυνση από το 

συνεργάτη και το δάσκαλο.   

2.  Αναδιαμορφωμένα εργαστήρια (Remodeled labs): παραδοσιακές δραστηριότητες 

εργαστηρίων και τομέων που έχουν προσαρμοστεί από τις ομάδες συνεργατών/δασκάλων για 

να καλύψουν τις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος σπουδών μέσω μιας προσέγγισης 

περισσότερο βασισμένης στην έρευνα.   

3. Μαθήματα για τη φύση της επιστήμης (Nature of science lessons): δραστηριότητες με 

σκοπό να βοηθήσουν τους σπουδαστές να καταλάβουν πώς οι επιστήμονες μελετούν το 

φυσικό κόσμο. Η  φύση της επιστήμης  έχει περιγραφεί ως αξίες, πεποιθήσεις, και υποθέσεις 

που κρύβονται κάτω από τη δημιουργία της επιστημονικής γνώσης και που 

αντιπαραβάλλονται με άλλους τρόπους για το φυσικό κόσμο (McComas et al, 1998).    

4. “Στιγμές έρευνας “Inquiry moments”: θέματα, ιδέες, ή ερωτήσεις που κεντρίζουν το 

ενδιαφέρον προς στιγμήν και εισάγονται από τους συνεργάτες σε απάντηση στις ευκαιρίες 

που προκύπτουν στη μέση των κανονικών συζητήσεων και των δραστηριοτήτων τάξεων.   

Οι Victor and Kellough (2003) συνέκριναν τις δύο παραπάνω μορφές ανακαλυπτικής 

μάθησης, τη μέσω ανακάλυψης και τη μέσω αναζήτησης. Μια ουσιαστική διαφορά τους 



είναι πως η μάθηση μέσω ανακάλυψης είναι δασκαλοκεντρική, ενώ η μάθηση μέσω 

αναζήτησης είναι μαθητοκεντρική. Και οι δύο διαδικασίες έχουν τα υπέρ και τα κατά 

τους. Η μάθηση μέσω ανακάλυψης μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους στο να 

επικεντρώνουν σε κάτι που είναι σημαντικό στην επίλυση κάποιου προβλήματος, παρά 

στο να περιπλανώνται γύρω από το πρόβλημα συναντώντας αδιέξοδα. Από την άλλη τα 

αδιέξοδα συμβάλλουν στο να αντιλαμβάνονται τι δεν προχωράει και έτσι να μαθαίνουν 

από την εμπειρία. Η  μάθηση μέσω αναζήτησης μπορεί να μην προχωράει τόσο ομαλά αν 

οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να έχουν τον έλεγχο της ίδιας τους της μάθησης.  

Από τη διδακτική σκοπιά, επειδή οι μαθητές έχουν συνηθίσει στο παραδοσιακό μοντέλο 

διδασκαλίας, συνιστάται να αρχίζει κανείς τη διαδικασία μεταστροφής του τύπου 

διδασκαλίας σταδιακά από την παραδοσιακή μέθοδο στη μάθηση μέσω ανακάλυψης και 

να καταλήξει στη μέθοδο μέσω αναζήτησης (Αθανασίου, 2008).  

Τα τελευταία χρόνια η διδασκαλία με τη μέθοδο της ανακάλυψης έχει διαφοροποιηθεί σε 

Καθοδηγούμενη Ανακάλυψη (guided discovery) κατά την οποία οι μαθητές κατευθύνονται 

να ανακαλύψουν λύσεις (Κασσέτας, 2008). Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη είναι μια μορφή 

διδακτικής έρευνας της οποίας το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ προκαθορισμένο (Σαλονικίδης, 

2008). Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και ακολουθούν τις υποδείξεις φύλλου εργασίας που 

έχει συνταχθεί για το θέμα που ερευνάται. Τους δίνονται τα υλικά και το φύλλο εργασίας και 

τους ζητείται να παρατηρήσουν, να συγκεντρώσουν δεδομένα, να τα συγκρίνουν, να  τα 

ταξινομήσουν, να διατυπώσουν υποθέσεις, να βγάλουν συμπεράσματα. Το φύλλο εργασίας 

έχει προετοιμαστεί από τον διδάσκοντα.  

Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη θεωρείται εποικοδομητική στρατηγική διδασκαλίας. Ο 

δάσκαλος θέτει συνεχώς ερωτήσεις με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε ερώτηση να στηρίζεται στις 

προηγούμενες, κι έτσι οι μαθητές να καταλήξουν στις απόψεις που επιδιώκει ο δάσκαλος 

(Κόκκοτας, 2004). Έτσι η γνώση γίνεται μια σύνδεση ανάμεσα σε κατάλληλες ερωτήσεις και 

στις σωστές απαντήσεις, από τον ίδιο το μαθητή, πράγμα που οδηγεί στην 

αποτελεσματικότερη κατανόηση της γνώσης. 

Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη διεξάγεται στα παρακάτω στάδια ((Σαλονικίδης, 2008). Σε 

κάθε ομάδα δίνονται τα υλικά και τα φύλλα εργασίας, ένα ανά μαθητή ή ένα σε κάθε ομάδα, 

με τις οδηγίες τις οποίες θα ακολουθήσουν για να εκτελέσουν τις εργασίες τους. Οι μαθητές 

αρχίζουν την εργασία ακολουθώντας τις οδηγίες. Κάθε οδηγία ακολουθείται από ερωτήσεις 

οι οποίες ζητούν από τα παιδιά να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους, τις υποθέσεις τους, τα 

συμπεράσματά τους. Τα μέλη της ομάδας απαντούν γραπτά, σε κατάλληλο χώρο που υπάρχει 

στο φύλλο εργασίας, μετά από συζήτηση μεταξύ τους. Ο δάσκαλος δεν επεμβαίνει παρά μόνο 

αν χρειαστεί. Στο τέλος του πειραματικού μέρους ο δάσκαλος διευθύνει συζήτηση μεταξύ 

των μαθητών. Στη διάρκεια της συζήτησης οι μαθητές παρουσιάζουν την εργασία τους, τις 

παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα τους. Γίνεται ανακεφαλαίωση και διατυπώνονται τα 



συμπεράσματα. Η αξιολόγηση της διδασκαλίας μπορεί να πραγματοποιηθεί από την 

παρατήρηση του τρόπου εργασίας των μαθητών ή από μερικές σύντομες ερωτήσεις στις 

οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι μαθητές.   

Στην Καθοδηγούμενη Έρευνα, ο εκπαιδευτικός παρέχει τις εστιασμένες ερωτήσεις, κατόπιν 

προτρέπει και εποπτεύει τις προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται από τους σπουδαστές για να 

εξετάσουν αυτές τις ερωτήσεις.  Στην πιο ανοικτή της μορφή, τη μάθηση μέσω αναζήτησης, 

ο εκπαιδευτικός απλώς διευκολύνει τους σπουδαστές που επιλέγουν μόνοι τους τις ερωτήσεις 

και τις μεθόδους με τις οποίες θα ερευνήσουν τα ζητήματα. Αυτό σημαίνει ότι εκπαιδευτικοί 

και σπουδαστές γίνονται συνερευνητές, που επιλέγουν από κοινού τις ερωτήσεις και τις 

στρατηγικές εκείνες ώστε να βρουν τις απαντήσεις οι οποίες είναι αρχικά άγνωστες σε όλους 

(D'Avanzo & McNeal, 1997 στο Trautmann et al, 2004). Οι σπουδαστές που συμμετέχουν 

στη μάθηση που βασίζεται στην έρευνα κατασκευάζουν τη γνώση κάνοντας. Υποβάλλουν  

τις επιστημονικά  προσανατολισμένες  ερωτήσεις, σχεδιάζουν έρευνες,  χρησιμοποιούν 

κατάλληλα εργαλεία  και  τεχνικές για  να συγκεντρώσουν τα στοιχεία, διατυπώνουν 

εξηγήσεις από τα κατάλληλα στοιχεία, αξιολογούν τις εξηγήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις 

εναλλακτικές λύσεις, και  έπειτα επικοινωνούν και δικαιολογούν τις προτεινόμενες εξηγήσεις 

τους (National Research Council, 2000). Ο εκπαιδευτικός, οι εξωτερικοί συνεργάτες και οι 

μαθητές εργάζονται μαζί ως συνερευνητές. 

Η Διερεύνηση (Inquiry) στο CEIRP ορίζεται ως διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές 

θέτουν επιστημονικές ερωτήσεις και έπειτα εργάζονται για να τις απαντήσουν κατά τρόπο 

συστηματικό. Αυτός ο ορισμός είναι σε συμφωνία με τα National Science Education 

Standards (NSES), τα οποία καθορίζουν τη διερεύνηση (Inquiry) ως σύνολο δραστηριοτήτων  

μέσω  των οποίων  οι σπουδαστές αναπτύσσουν τη γνώση και  την κατανόηση 

επιστημονικών ιδεών,  όπως και  μια  κατανόηση  για  το πώς  οι επιστήμονες  μελετούν  το  

φυσικό  κόσμο (National Research Council, 1996). Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Ένωση 

Βιολόγων, χρειάζεται να διδάσκουμε ως διερεύνηση διότι η γνώση παράγεται από την 

ερμηνεία των δεδομένων και η ερμηνεία των δεδομένων προχωράει στη βάση εννοιών και 

παραδοχών που αλλάζουν καθώς αυξάνει η γνώση μας. H Διερευνητική Μάθηση 

(exploratory learning) αποτελεί μια διδακτική στρατηγική που ενθαρρύνει το μαθητή να 

εξερευνά και να πειραματίζεται με στόχο να ανακαλύπτει σχέσεις ανάμεσα σε έννοιες και 

γεγονότα (Κόμης, 2004). Αποτελεί, προσέγγιση μάθησης που σχετίζεται περισσότερο με 

γενικού τύπου μηχανισμούς σκέψης και υψηλού επιπέδου γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες 

αφορούν στην επίλυση προβλήματος και στη λήψη αποφάσεων. 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

Η Ανακαλυπτική Μέθοδος Διδασκαλίας (ΑΜΔ) είναι μία μαθητοκεντρική  διερεύνηση ενός 

αυθεντικού προβλήματος. Οι μαθητές καλούνται να μάθουν μέσα από την έρευνα και την 

ανακάλυψη (Αθανασίου, 2008). Ο μαθητής αυτενεργεί και φτάνει στη γνώση μέσα από την 

εξερεύνηση και τον πειραματισμό ενώ ο καθηγητής περιορίζεται στο ρόλο του συμβούλου. Η 

Επιστημονική ανακάλυψη και έρευνα εμπεριέχει μια σειρά από επιμέρους στοιχεία που 

ξεκινούν από την ανάπτυξη του προβλήματος και φτάνουν στα συμπεράσματα. Τα στοιχεία 

αυτά, είναι φυσικό, να μην τα κατέχουν οι μαθητές οι οποίοι καλούνται να διερευνήσουν ένα 

συγκεκριμένο πρόβλημα, με παρόμοιο τρόπο με τους ερευνητές.  

Η  διδασκαλία με τη μέθοδο της ανακάλυψης προωθήθηκε κυρίως από τον Bruner με το 

βιβλίο του “Τhe process of education” (1960), σύμφωνα με την οποία, επίκεντρο της 

διδασκαλίας γίνεται ο μαθητής. Η μάθηση είναι αποτελεσματικότερη όταν η διδασκαλία 

επικεντρώνεται στη δομή της επιστήμης και όχι στα επιμέρους γεγονότα και τεχνικές. Η 

μάθηση είναι ευκολότερη όταν η διδασκαλία και το ΑΠΣ προσεγγίζουν σταδιακά το 

διδακτικό αντικείμενο και επανέρχονται στις επόμενες τάξεις, εμπλουτίζοντας κάθε φορά το 

περιεχόμενο (σπειροειδής διάταξη). Η μάθηση ευνοείται αν αξιοποιείται η έμπνευση και η 

αναλυτική σκέψη των μαθητών ώστε να ανακαλύψουν τη γνώση. Οι μαθητές δηλαδή πρέπει 

να εργάζονται ως επιστήμονες εξερευνώντας τη φύση. Για να υπάρξει μάθηση πρέπει να 

υπάρχει επιθυμία για μάθηση και συνεπώς να αναζητηθούν τα κατάλληλα κίνητρα.  

Οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ένα ευρύ φάσμα των αντιλήψεών τους για την έρευνα, το οποίο 

αντιπροσωπεύει προσεγγίσεις ή  παρερμηνείες για τα όσα σημαίνει αυτός ο όρος. Μερικοί 

ορίζουν την έρευνα ως μάθηση που καθοδηγείται με ερωτήσεις,  και άλλοι τη σκέφτονται σαν 

οποιοδήποτε είδος χειρωνακτικής δραστηριότητας. Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι 

ποικίλες ερμηνείες και παρερμηνείες διαμορφώνουν και τους τρόπους με τους οποίους η 

έρευνα εφαρμόζεται ή όχι στις τάξεις (Keys & Bryan, 2001; Llewellyn, 2001 στο Trautmann 

& MaKinster, 2005). Διαμορφώνοντας τη διδασκαλία τους με βάση τον τρόπο που οι ίδιοι 

διδάχθηκαν, οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο άνετα όταν στηρίζονται σε εγχειρίδια, 

διαλέξεις και  εργαστηριακές ασκήσεις επίδειξης παρά να διευκολύνουν μια έρευνα  που 

βασίζεται στην εμπειρία (Davis, 2003; Loucks-Horsley et al, 2003 στο Trautmann & 

MaKinster, 2005). 

Σύμφωνα με το NRC (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) των ΗΠΑ,  τα ουσιαστικά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της ΑΜΔ είναι ότι οι μαθητές ασχολούνται με ερωτήσεις που έχουν 

επιστημονικό προσανατολισμό, δίνουν προτεραιότητα στις ενδείξεις, οι  οποίες τους 

επιτρέπουν να αναπτύξουν και να αξιολογήσουν εξηγήσεις οι οποίες  γεννούν με τη σειρά 

τους,  επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις, μορφοποιούν  εξηγήσεις από τα στοιχεία 



και τις ενδείξεις για να διατυπώσουν επιστημονικά προσανατολισμένες ερωτήσεις, 

αξιολογούν τις επε-εξηγήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές εξηγήσεις, 

ιδιαίτερα εκείνες  που απεικονίζουν την επιστημονική κατανόηση, επικοινωνούν και 

δικαιολογούν τις εξηγήσεις που προτείνουν. 

Η ΑΜΔ αντανακλά το εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης. Είναι κοστρουκτιβιστική 

στρατηγική διδασκαλίας (Βλάχος, 2007). Ο Bruner στηρίζεται στις θέσεις του Piaget και δίνει 

βάρος στους «δομικούς μηχανισμούς μάθησης» που λειτουργούν έτσι ώστε η γνώση να 

αφομοιώνεται σε συστήματα και σε σύνολα (Κασσέτας, 2008). Η ΑΜΔ είναι η τέχνη της 

δημιουργίας των καταστάσεων στις οποίες οι σπουδαστές παίρνουν το ρόλο των 

επιστημόνων. Η ΑΜΔ εμπλέκει τους σπουδαστές σε έρευνες για να ικανοποιήσει την 

περιέργεια, με την περιέργεια να ικανοποιείται όταν τα άτομα έχουν κατασκευάσει νοητικά 

μοντέλα που εξηγούν επαρκώς την εμπειρία τους. Οι μαθητές εμπλέκονται στη διαδικασία 

του να αναπτύσσουν και να αναδομούν τα σχήματα γνώσης τους μέσω της εμπειρίας, της 

διερευνητικής συζήτησης και επέμβασης των εκπαιδευτικών (Driver et al, 2000).   

 

2.1. Ανακαλυπτική Ομαδοκεντρική Διδασκαλία 

Η σύγχρονη αγορά εργασίας ζητά άτομα που να έχουν την ικανότητα συνεργασίας και 

επικοινωνίας μέσα σε ομάδες και δίκτυα. Το γεγονός αυτό καθιστά στο σύγχρονο σχολείο 

επιτακτική την ανάγκη να καλύψει το έλλειμμα κοινωνικοποίησης που υπάρχει στις 

ολιγομελείς οικογένειες και στους χώρους και τρόπους ανάπτυξης των παιδιών με την 

καλλιέργεια του ομαδοσυνεργατικού πνεύματος (Ματσαγγούρας, 2007). Η συνεργατική 

φύση της επιστημονικής και τεχνολογικής εργασίας θα πρέπει να ενισχύονται ξανά και ξανά 

από τη συχνή ομαδική δραστηριότητα στην τάξη. Οι επιστήμονες και οι μηχανικοί 

εργάζονται συνήθως κατά ομάδες και λιγότερο συχνά ως απομονωμένοι ερευνητές (Meyer & 

Avery, 2001). 

Η ομαδοσυνεργατική μάθηση προωθεί την κοινωνικοποίηση του ατόμου και τον 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και εξασφαλίζει συνθήκες βιωματικής μάθησης (Καμαρινού, 

2000; Ματσαγγούρας, 2000). Γι’ αυτό, αντίθετα με την παραδοσιακή αντίληψη, που θεωρεί 

ότι σημαντικό στην εκπαίδευση είναι το πληροφοριακό περιεχόμενο της διδασκαλίας, στην 

ομαδοκεντρική διαδικασία της διδασκαλίας θεωρείται εξίσου, αν όχι πιο σημαντική η 

διαδικασία μέσα από την οποία αποκτάται η γνώση (Ματσαγγούρας, 2000). 

Οι σύγχρονοι εποικοδομιστές και οι επιστήμονες που ασχολούνται με την ψυχοκοινωνιολογία 

της σχολικής τάξης, στηριζόμενοι στις θέσεις του Piaget και του Vygotsky τονίζουν ιδιαίτερα 

το ρόλο της διαμαθητικής επικοινωνίας και συνεργασίας, στη μάθηση και στην ανάπτυξη 

(Ματσαγγούρας, 2007). Στις Εποικοδομητικές θεωρίες μάθησης και ανάπτυξης, ο μαθητής 

δεν αποθηκεύει έτοιμη τη γνώση αλλά επεξεργάζεται τις πληροφορίες, συσχετίζει τα νέα 

στοιχεία με τα γνωστικά σχήματα που ήδη διαθέτει (Γιαννούλη, 2007). Η μάθηση αφυπνίζει 



μια ποικιλία εσωτερικών διεργασιών που μπορούν να λειτουργήσουν μόνο όταν το παιδί 

αλληλεπιδρά με άτομα του περιβάλλοντός του και σε συνεργασία με συνομήλικούς του.  

Στην πυραμίδα των διεργασιών μάθησης των Drews & Milligan (2000) τη βάση κατέχει η 

αλληλοδιδαχή και ακολουθούν η πρακτική εξάσκηση και η συζήτηση σε ομάδες. Τα παιδιά 

μαθαίνουν ευκολότερα και περισσότερα σε όταν εργάζονται σε ομάδες. Αναπτύσσουν  

κοινωνικές δεξιότητες, βελτιώνουν την αυτοεκτίμησή  τους,  χαίρονται  και ευχαριστούνται 

τις δραστηριότητες που κάνουν. Η μάθηση σε ομάδες έχει κέρδος στη διάρκεια της μνήμης 

παρά στην ποσότητα. 

Άλλωστε, η μάθηση είναι μαθητεία (apprenticeship), δηλαδή ένταξη σε μια ομάδα, ανάθεση 

ρόλου και ευθυνών, συλλογική δράση, αναζήτηση λύσεων και καθοδήγηση και ενθάρρυνση 

από το δάσκαλο που διαμεσολαβεί μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινότητας 

των παιδιών (Tobin, 1993).   

Η μάθηση είναι μαθητεία (Tobin,1993). Μαθητεία σημαίνει ένταξη σε μια ομάδα, ανάθεση 

ρόλου και ευθυνών, συλλογική δράση, αναζήτηση λύσεων, καθοδήγηση και ενθάρρυνση από 

τον εκπαιδευτικό που διαμεσολαβεί μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινότητας 

των μαθητών. 

Οι ομάδες προωθούν την αυτοκατανόηση μέσα από την αλληλοϋποστήριξη και την αμοιβαία 

ανατροφοδότηση, δημιουργούν την εμπειρική βάση για μάθηση, ενθαρρύνουν την 

αλληλεπίδραση, την εμπιστοσύνη και την αποφασιστικότητα και τελικά βοηθούν να 

επιτευχθεί η αρχή του «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (Tennant, 1997). Η εκπαίδευση σε ομάδες 

δίνει την ευκαιρία σε εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους για ανταλλαγή απόψεων και 

εμπειριών και ανάπτυξης της μεταξύ τους επικοινωνίας, ενίσχυση της συμμετοχής στη λήψη 

αποφάσεων και στην εποικοδομητική κριτική, αμφισβήτηση των υπαρχόντων ρόλων και 

δημιουργία νέων, αμφισβήτηση του παραδοσιακού ρόλου του εκπαιδευτή, βάσεις για 

βιωματική μάθηση, ενίσχυση της έκφρασης των διαφορετικών απόψεων και ανάπτυξης 

δεξιοτήτων για συζήτηση και διαπραγμάτευση, ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν» 

(Rogers, 1998). 

Τα μέλη των ομάδων κατανοούν ότι τα προβλήματά τους είναι διαπροσωπικά και ότι η 

συμπεριφορά τους έχει κοινωνικές προεκτάσεις. Γενικά, οι ετερογενείς ομάδες είναι πιο 

αποτελεσματικές από τις ομογενείς. Επειδή είναι φυσικό κάποιοι να είναι καλοί στην 

συγκέντρωση και ανάλυση των στοιχείων αλλά να υστερούν στον πειραματικό σχεδιασμό ή 

κάπου αλλού, η ομαδική εργασία αξιοποιεί όλους και συμβάλλει στην επιτυχία του 

εγχειρήματος. Ελαχιστοποιούνται οι ανταγωνιστικές τάσεις διότι όλοι αντιλαμβάνονται πως 

όλοι μαζί ωφελούνται. Στα πλαίσια της ευθύνης της ομάδας, η ανατροφοδότηση και η 

επικοινωνία γίνονται ρεαλιστικότερες  (Rutherford & Ahlgren, 1991). Η ομαδοκεντρική 

διδασκαλία είναι συστατικό όλων των σύγχρονων διδακτικών παρεμβάσεων. 

 



Στα αρνητικά σημεία της μεθόδου περιλαμβάνονται η μεγάλη σπατάλη χρόνου που 

απαιτείται στην εφαρμογή της και η διάχυση ευθύνης στα μέλη της ομάδας. Ο Lord, (1998), 

έκανε μια επισκόπηση σε πάνω από 300 δημοσιευμένες εργασίες για το θέμα αυτό και 

παρουσιάζει τις 100 από αυτές που αναφέρονται στην εφαρμογή της Συνεργατικής Μάθησης 

στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Βιολογίας. Από αυτές μόνο το 8%, 

διατείνονται αρνητικές εμπειρίες από την εφαρμογή της Ομαδοκεντρικής Διδασκαλίας στη 

σχολική τάξη. Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν το γεγονός ότι οι μαθητεύοντες σε μια 

τάξη όπου συμβαίνει ομαδοκεντρική διδασκαλία είναι ενεργά συμμετέχοντες, με αυξημένο 

ενθουσιασμό για τις ΦΕ και ενδιαφέρον για την κατανόηση των απόψεων των συμμαθητών 

τους.  

 

2.2. Διαθεματική/Διεπιστημονική Ανακαλυπτική Διδασκαλία   

Τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σύνθετα και πολύπλοκα και δεν 

επιδέχονται μονοσήμαντες θεωρήσεις αλλά απαιτούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Στους 

χώρους που ζούμε το φυσικό περιβάλλον (φυσικοί πόροι, φυσικές διαδικασίες), αλληλεπιδρά 

με το κοινωνικό (κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές λειτουργίες) και προκύπτουν ποικίλες 

αλληλοσυσχετίσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να μελετηθούν μέσα από έναν γνωστικό 

τομέα. 

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της ΕΑΑ απαιτείται επαναπροσανατολισμός με 

αποστασιοποίηση από την αποκλειστική παροχή γνώσης και στροφή προς την ενασχόληση 

με τα προβλήματα και τον εντοπισμό πιθανών λύσεων UNECE (2005). Επομένως, η 

εκπαίδευση οφείλει να διατηρήσει την παραδοσιακή επικέντρωση της σε αυτοτελή 

αντικείμενα ανοίγοντας όμως ταυτοχρόνως την πόρτα σε πολυθεματική και διαθεματική 

εξέταση καταστάσεων της αληθινής ζωής (τρέχουσας πραγματικότητας). Αυτό ενδέχεται να 

έχει επίπτωση στην δομή των προγραμμάτων μάθησης και στις διδακτικές μεθόδους, 

απαιτώντας από τους εκπαιδευτικούς να αλλάξουν από το να είναι αποκλειστικώς «πομποί» 

και τους εκπαιδευόμενους από το να είναι αποκλειστικώς «δέκτες». Αντί αυτού εκπαιδευτικοί 

και εκπαιδευόμενοι πρέπει να αποτελούν μία ομάδα. 

Η διαθεματική προσέγγιση καταργεί τα σύνορα των μαθημάτων ως αυτοτελών διδακτικών 

αντικειμένων, εξετάζει τα φαινόμενα ολόπλευρα, διευκολύνει τη μάθηση και συντελεί στην 

ποιοτική αναβάθμισή της αφού οι διαδικασίες της γενίκευσης, της αφαίρεσης και της 

σύνθεσης που συνεπάγονται από αυτή, οδηγούν σε γνώση ανωτέρου επιπέδου (ΕΜΠ, 2007). 

Μεθοδολογικά, η διαθεματική προσέγγιση προάγει την αυτενεργό μάθηση του μαθητή, 

αξιοποιεί την εποπτεία και συνάδει με τις σύγχρονες μεθόδους της Διδακτικής που θέλουν το 

μαθητή να δραστηριοποιείται, να παρατηρεί, να ταξινομεί, να κάνει συσχετίσεις. Η ΠΕ είναι 

εξ αντικειμένου ένα διεπιστημονικό πεδίο έρευνας και διδασκαλίας (Φλογαΐτη, 2006). Τα 

προβλήματα του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σύνθετα και πολύπλοκα και δεν επιδέχονται 



μονοσήμαντες θεωρήσεις αλλά απαιτούν διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Στους χώρους που 

ζούμε το φυσικό περιβάλλον (φυσικοί πόροι, φυσικές διαδικασίες), αλληλεπιδρά με το 

κοινωνικό (κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές λειτουργίες) και προκύπτουν ποικίλες 

αλληλοσυσχετίσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να μελετηθούν μέσα από έναν γνωστικό 

τομέα. 

Οι βασικές αρχές που εφαρμόζονται στα προγράμματα των σχολικών δραστηριοτήτων, 

σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ, είναι: η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική προσέγγιση, το 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου και η καλλιέργεια 

της κριτικής σκέψης (Εγκύκλιος σχολικών δραστηριοτήτων 2007-2008 του ΥΠΕΠΘ προς τα 

σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης). 

 

2.3. Επίλυση Προβλήματος 

Στη Στρατηγική της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE, 2005), το άρθρο 18 

αναφέρει ότι οι εκπαιδευόμενοι όλων των επιπέδων πρέπει να ενθαρρύνονται στην 

καλλιέργεια και χρήση συστημικής, κριτικής και δημιουργικής σκέψης και αντιμετώπισης 

των θεμάτων, τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο πλαίσιο, ως προϋποθέσεις για δράση για 

την Αειφόρο Ανάπτυξη. Οι μαθητές πρέπει να υποβοηθούνται στην ανάπτυξη δημιουργικής 

και κριτικής σκέψης (νόμος 1566/1985 περί δομής και λειτουργίας της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, άρθρο1). 

Η επίλυση προβλήματος αποτελεί ανώτερου επιπέδου γνωστική διεργασία που εμπερικλείει 

το συντονισμό ενός συνόλου από απαιτητικές και αλληλοσυνδεόμενες δεξιότητες (Κόμης, 

2004). Η δεξιότητα της Επίλυσης Προβλήματος διαπερνά όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Τα 

βασικά χαρακτηριστικά της κριτικής σκέψης σύμφωνα με τον Fisher (1992 στο Κολιάδης, 

2002) είναι η ετοιμότητα για χρήση λογικής με βάση σωστά επιχειρήματα, η προθυμία για 

αμφισβήτηση ιδεών με παράλληλο σεβασμό στην αξία του ατόμου και η επιθυμία εύρεσης 

της αλήθειας. 

Η επίλυση προβλήματος δομεί και στερεώνει σταδιακά την αυτοπεποίθηση για επίτευξη των 

στόχων, καλλιεργεί την εμπειρική γνώση, δεξιότητες και αξίες, αναπτύσσει τη 

συνεργατικότητα και δράσεις για τη φροντίδα του περιβάλλοντος.  

Η Ανακαλυπτική μέθοδος είναι παρόμοια με τη μέθοδο επίλυσης προβλήματος εκτός από το 

ότι οι μαθητές καλούνται να βρουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για να λύσουν το 

πρόβλημα από μόνοι τους χωρίς το όφελος μιας μίνι-διάλεξης (Millis & Cottell, 1998). Έτσι, 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να κτίσει έναν πολυστρωματικό στόχο ανακαλύψεων, με τις ομάδες 

που εργάζονται γρηγορότερα από άλλες να μπορούν να ερευνήσουν βαθύτερα το πρόβλημα. 

Στα κλασσικά προβλήματα (ασκήσεις) ο μαθητής έχει όλα τα στοιχεία μπροστά του ενώ στην 

Επίλυση Προβλήματος, το πρόβλημα είναι ανοικτό, διενεργεί έρευνα για να βρει τα 

δεδομένα. Μ’ αυτόν τον τρόπο μιμείται τους ερευνητές.  



Η Μάθηση μέσω επίλυσης προβλήματος παραπέμπει στην ακαδημαϊκή έρευνα όπου οι 

μετέχοντες εργάζονται σε συνεργατικές ομάδες, καθορίζουν και αναλύουν το πρόβλημα, 

αναγνωρίζουν και βρίσκουν την απαραίτητη πληροφορία, απαντούν ερωτήματα που θέτουν 

οι ίδιοι και οι άλλοι, μοιράζονται τα αποτελέσματα των ερευνών τους και διαμορφώνουν και 

αξιολογούν πιθανές λύσεις (Αθανασίου, 2008). Η ανάπτυξη της δεξιότητας επίλυσης 

προβλήματος έγκειται στη σωστή διατύπωση του προβλήματος, στην αναλυτική καταγραφή 

των δεδομένων, στην εκτενή ανάλυση των δεδομένων και παρατηρήσεων, στη διατύπωση 

εναλλακτικών λύσεων, σχετικών υποθέσεων και σημαντικών συμπερασμάτων.  

Τα βήματα που ακολουθούνται συνήθως για την επίλυση προβλήματος (Κόμης, 2004) είναι: 

κατανόηση και αναπαράσταση του προβλήματος, συλλογή και οργάνωση της κατάλληλης 

και ουσιώδους πληροφορίας, κατασκευή και διαχείριση ενός σχεδίου δράσης ή μιας 

στρατηγικής, χρήση διαφόρων εργαλείων επίλυσης προβλήματος, συλλογισμός, έλεγχος 

υποθέσεων και λήψη απόφασης.   

Ειδικότερα, για την επίλυση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος σε ένα ΣΠΠΕ, σύμφωνα με 

το Ελληνικό Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ακολουθούνται σε γενικές γραμμές τα εξής 

μεθοδολογικά στάδια (ΠΙ ιστοσελίδα, 2007): η Περιβαλλοντική Ομάδα χωρίζεται σε μικρές 

ομάδες που αναλαμβάνουν τη διεπιστημονική (διαθεματική, πολυθεματική, υπερθεματική) 

προσέγγιση του περιβαλλοντικού προβλήματος αλλά και παρεμβατικές δράσεις. Γίνεται η 

διαπίστωση και η αρχική κατανόηση του περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο μπορεί να 

είναι τοπικό, εθνικό ή παγκόσμιο. Συνήθως επιλέγεται τοπικού ενδιαφέροντος θέμα, στο 

οποίο προσδίδεται εθνική και παγκόσμια διάσταση. Η εστίαση του προγράμματος σε τοπικό 

περιβαλλοντικό πρόβλημα ή ζήτημα παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης βίωσης του 

προβλήματος και συμβάλλει σημαντικά στην άμεση εμπλοκή τους, δηλαδή στη λειτουργία 

του συνειδητοποιημένου πολίτη που μπορεί να γίνει ενεργός. Ακολουθεί συλλογή 

πληροφοριών, ερμηνεία του προβλήματος και ανάλυση των συνιστωσών του. Προτείνονται 

λύσεις και εναλλακτικές τους και μετά από συζητήσεις επιλέγονται ποιες τελικά θα γίνουν 

δεκτές σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών (λύσεων στη 

συγκεκριμένη περίπτωση) βοηθά σημαντικά διότι μπορεί να καταρτιστεί πίνακας με τις 

λύσεις που «έπεσαν στο τραπέζι» και οι οποίες συζητούνται στη συνέχεια μέχρι να επιλεγεί η 

επικρατέστερη. Ακολουθεί συγκρότηση σχεδίου δράσης, η υλοποίηση της δράσης και η 

αξιολόγηση και επανατροφοδότηση της διαδικασίας. 

Οι Vare & Scott (2007) αναφέρονται στην ΕΑΑ ως οικοδόμηση της ικανότητας για να 

σκεφτούμε κριτικά πάνω σε όσα οι ειδικοί λένε και για να εξετάσουμε ιδέες, να 

διερευνήσουμε διλήμματα και αντιφάσεις σύμφυτα με τη βιώσιμη διαβίωση. Στα πλαίσια των 

ΠΕΑΑ, η προτεινόμενη λύση δε συνεπάγεται άμεσα και υιοθέτηση ή εφαρμογή της. Είναι 

πολύ σημαντικό, η λύση αυτή να αναδειχθεί και να επικρατήσει μέσα από συζήτηση, 

ανταλλαγή απόψεων και διαξιφισμών, μετά από ισχυρή επιχειρηματολογία. Η οποιαδήποτε 



λύση ακόμα κι αν  είναι απόρροια επιστημονικής λύσης  δεν σημαίνει αυτόματα ότι είναι και  

αποδεκτή. Η λύση χρειάζεται να  είναι επιθυμητή από την κοινωνία  και να αποσκοπεί στη 

γενική  ευημερία της. Χρειάζεται επαφή  εκείνων οι οποίοι λαμβάνουν τις  τελικές αποφάσεις 

και εκείνων που  θα υποστούν τις όποιες συνέπειες.  Είναι βέβαιο ότι οι αποφάσεις θα  

επηρεάσουν το περιβάλλον, άρα θα  χρειαστούν συγκεκριμένες δράσεις  για να προστατευτεί 

(Γεωργόπουλος, 1993).  

 

2.4. Μέθοδος του Ερευνητικού Δοκιμίου ή Μέθοδος Project  

Η μέθοδος Project είναι μια μέθοδος διδασκαλίας, μια ανοιχτή διαδικασία μάθησης τα όρια 

και οι διαδικασίες της οποίας δεν είναι αυστηρά καθορισμένα αλλά εξελίσσεται ανάλογα με 

την εκάστοτε κατάσταση και τα ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων (Αποστολίδης, 2008). 

Συνιστά μια ομαδική διαδικασία μάθησης, όπου συμμετέχει ενεργά, ρυθμιστικά και 

αποφασιστικά όλη η ομάδα (Frey, 2005). Εστιάζει στην απόκτηση της γνώσης με βιωματικές 

μεθόδους. Αξιοποιεί τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος (διαθεματικότητα). Μπορεί 

να ενταχθεί στο ΑΠΣ ή στο πλαίσιο κάποιου προγράμματος (πχ. Πολιτιστικό, Αγωγής 

Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης). Ασχολείται με σύγχρονα κοινωνικά θέματα. Η 

μέθοδος αυτή είναι η προσφιλέστερη μέθοδος υλοποίησης των προγραμμάτων Αγωγής και 

Πολιτισμού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προωθεί τη δουλειά σε 

ομάδες, οι οποίες σε ένα πλαίσιο ισότιμων επικοινωνιακών σχέσεων θέτουν τους επιμέρους 

στόχους τους, χαράσσουν την πορεία τους, το χρονοδιάγραμμα, αυτό-αξιολογούνται κλπ. 

Διαχέεται στην τάξη, το σχολείο και την ευρύτερη κοινότητα. Έχει ένα ορατό αποτέλεσμα 

και μπορεί να καταλήξει στην παραγωγή προϊόντος. Τα παιδιά και το σχολείο εμπλέκονται με 

την κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί συντονίζουν, επεξηγούν, διευκολύνουν, συνεργάζονται, 

συμπαραστέκονται, εμψυχώνουν. Ο ρόλος των γονιών είναι βοηθητικός και υποστηρικτικός.  

 

2.5. Κριτική Επισκόπηση Άρθρων στα σχολεία 

Η κριτική επισκόπηση (Peer review) είναι μια βασική πτυχή της επιστημονικής έρευνας. Η 

επιστημονική κοινότητα στηρίζεται στην επισκόπηση για τη λήψη των σημαντικών 

αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων του αν ένα ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει ή όχι να 

χρηματοδοτηθεί και σε ποια περίπτωση τα αποτελέσματα πρέπει να δημοσιευτούν σε 

εξειδικευμένο περιοδικό (Gift & Krasny, 2003). Η επισκόπηση βοηθά τους επιστήμονες  να 

βελτιώσουν το σχεδιασμό των πειραμάτων τους και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 

τους.  

Τα τελευταία χρόνια, η επικοινωνία μέσω υπολογιστή έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε 

πολλαπλές πανεπιστημιακές συνεργασίες εμπλέκοντας προπτυχιακούς φοιτητές στην κριτική 

ανάγνωση επιστημονικών δοκιμίων μέσω διαδικτύου. Αυτά τα  προγράμματα   έχουν 

καταδείξει  την αξία της κριτικής ανάγνωσης και γραφής σε απευθείας σύνδεση των 



συμμετεχόντων σπουδαστών (Henderson & Buising 2000; Robinson 2001). Καλύπτει όχι 

μόνο την ποιότητα του επιστημονικού γραψίματος, αλλά και  τον επιστημονικό σχεδιασμό, 

την ανάλυση δεδομένων και  την ισχύ των συμπερασμάτων.  

Στα σχολεία, η επισκόπηση μπορεί να παρέχει ανάλογες ευκαιρίες για τους σπουδαστές, τους 

βοηθά να εστιάσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και να βελτιώσουν τις μεθόδους τους. 

Μπορεί να τους προκαλέσει ώστε να σκεφτούν αυστηρά τα αποτελέσματά τους (Carlsen et 

al., 2001 στο Gift & Krasny, 2003). Επειδή η επισκόπηση κατέχει τέτοια θεμελιώδη θέση 

στην πραγματοποίηση της επιστημονικής έρευνας, πρέπει να αποτελεί ένα σημαντικό 

συστατικό της διδασκαλίας της επιστήμης που βασίζεται στην έρευνα (NRC, 1996, 2001). 

Διαβάζοντας ο ένας του άλλου τις παρουσιάσεις και τις εκθέσεις φοιτητές και μαθητές 

ενθαρρύνονται να σκεφτούν αυστηρά πάνω στις δικές τους και στων άλλων υποθέσεις και  

ερμηνείες και να βελτιώσουν το γράψιμό  τους (Liu et al, 2002). Μπορεί να  παρακινηθούν 

για να κάνουν μια πιο λεπτομερή εργασία όταν ξέρουν  ότι  η εργασία  τους θα ειδωθεί 

κριτικά από το συμφοιτητή τους (Towns et al., 2000). Επιπροσθέτως, συμμετέχοντας σε μια 

διαδικασία κριτικής και επισταμένης θεώρησης επιτρέπει στην επιστήμη που διδάσκεται στις 

σχολικές αίθουσες να γίνει πιο αποκεντρωμένη και πιο ανάλογη προς τις αληθινά 

επιστημονικές διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα να αναγνωριστούν έγκυρες πηγές 

πληροφοριών διαφορετικές από τον καθηγητή ή το εγχειρίδιο (Towns et al, 2000). Η κριτική 

θεώρηση ερευνητικών εργασιών δίνει στους σπουδαστές την ευκαιρία να δοκιμάσουν από 

πρώτο χέρι τους τρόπους με τους οποίους οι επιστήμονες εργάζονται από κοινού και όχι 

μεμονωμένα,  στην επιστημονική κοινότητα (Liu et al, 2002) και να μάθουν την αξία της 

ελεύθερης ανταλλαγής των ιδεών στην επιστημονική έρευνα (Gratz, 1990). 

Έχει παρατηρηθεί πως η κριτική ανάγνωση ερευνητικών εργασιών από μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι αξιόπιστη και χρήσιμη (Carlsen et al, 2000) ως 

τμήμα περιβαλλοντικού ερευνητικού προγράμματος. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσα  σε μια  

μεμονωμένη  τάξη (ανάγνωση σε ζεύγη), σε ένα ερευνητικό  συνέδριο, ή  χρησιμοποιώντας  

on-line  έναν  υπολογιστή-διακομιστή ο οποίος θα είναι ανώνυμος και στις δύο κατευθύνσεις.  

Ελλείψει των γνωστών σχολικών «σωστών απαντήσεων», μπορεί να αναπτυχθεί μια 

πραγματική και κοινωνιολογικά αυθεντική στρατηγική για την αξιολόγηση των στοιχείων 

που βασίζονται σε επιχειρήματα. 

Αν και η επισκόπηση επιστημονικών άρθρων είναι αναμφισβήτητα ένα σημαντικό συστατικό 

της επιστημονικής πρακτικής, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο μέσα στο πρόγραμμα σπουδών 

των σχολείων. Κατάλληλα κατευθυνόμενα πειράματα που χρησιμοποιούν την επισκόπηση 

μπορούν να παράγουν αξιόπιστες, έγκυρες αξιολογήσεις των προϊόντων της έρευνας των 

μαθητών (William et al., 2001). Αν και τέτοια στοιχεία μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμο 

συστατικό των στερεότυπων πρακτικών της σχολικής αξιολόγησης, ο κοινωνιολογικός τους 

ρόλος ξεπερνά τη λειτουργία της αξιολόγησης της εκπαίδευσης. Με την παραγωγή –και την 



αποδοχή –των κρίσεων για άλλες εργασίες μαθητών, οι επιστήμονες-μαθητές παράγουν 

γεγονότα. Μαθαίνουν ότι τα πειράματα είναι μόνο ένα μέρος της επιστημονικής διαδικασίας, 

ενώ η είναι πλήρως κοινωνική. 

 

2.6. Κριτική Παιδαγωγική 

Η κριτική παιδαγωγική είναι μια προσέγγιση διδασκαλίας που προσπαθεί να βοηθήσει τους 

μαθητές να ρωτούν ώστε να αναδεικνύονται οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές που κατέχουν. 

Είναι θεωρία και διδακτική πρακτική για την επίτευξη της κριτικής συνείδησης από τους 

μαθητές (Wikipedia, the free encyclopedia). 

Ο Freire (1975) αντιμετωπίζει την εκπαίδευση ως μια διαλεκτική διαδικασία-άρση της 

αντίφασης δασκάλου–μαθητή με βασικό στοιχείο της το διάλογο, ως συνάντηση  ανθρώπων 

που ονομάζουν την πραγματικότητα. «Ονομάζω» τον κόσμο σημαίνει κατανοώ τον κόσμο 

και είμαι σε θέση να τον μετασχηματίσω, σημαίνει ότι ο εκπαιδευτικός δημιουργεί με τους 

μαθητές του συνθήκες υπό τις οποίες, από το επίπεδο της απλής γνώμης περνούν στο επίπεδο 

της αληθινής γνώσης (στο Γιαννούλη, 2007). Οι προσπάθειες του παιδαγωγού συγκλίνουν με 

τις προσπάθειες των μαθητών για κριτική θεώρηση της πραγματικότητας.  

Η θεωρία του Freire βλέπει την εκπαίδευση μέσα από το πρίσμα του κοινωνικού 

μετασχηματισμού και της ανάληψης κοινωνικής δράσης. Η Παιδεία δεν είναι απλή 

μεταβίβαση γνώσεων, δεν είναι αποταμίευση δεδομένων στο μυαλό του μαθητή, δεν 

είναι   προσπάθεια προσαρμογής στο περιβάλλον, είναι «άσκηση ελευθερίας» όπου ο 

παιδαγωγός και ο μαθητής είναι υποκείμενα γνώσης μπροστά στα προς γνώση αντικείμενα. 

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες απόψεις του Huckle (2006) για την Κριτική Παιδαγωγική 

(Teaching and Learning in ESD: the case for criticalitical pedagogy). Στην Κριτική 

Παιδαγωγική, η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται ως πράξη. Όλες οι γνώσεις ξεκινούν από τη 

δραστηριότητα στον υλικό κόσμο και επιστρέφουν εκεί διαλεκτικά. Η θεωρία είναι ένας 

οδηγός στην πρακτική, και η πρακτική μια δοκιμή της θεωρίας. Η κριτική παιδαγωγική 

υποστηρίζει ότι η γνώση και η αλήθεια δεν πρέπει να είναι προϊόντα που διαβιβάζονται στους 

σπουδαστές, αλλά πρακτικές ερωτήσεις που εξετάζονται καθώς οι σπουδαστές και οι 

δάσκαλοι δημιουργούν και αναδημιουργούν τη γνώση, με την σκέψη και την ενέργεια στα 

σημαντικά γεγονότα και τα ζητήματα που έχουν επιπτώσεις στις καθημερινές ζωές τους. 

Στην Κριτική Παιδαγωγική, οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως ερευνητές. Είναι ενεργοί στη 

διαδικασία της μάθησης. Η περισσότερη μάθηση είναι εμπειρική. Οι μαθητές διδάσκονται να 

σκέφτονται κριτικά, δεδομένου ότι ερευνούν ζητήματα σχετικά με τις παρούσες και 

μελλοντικές ζωές τους. Αναπτύσσουν μια κριτική θεώρηση της ιστορίας και του μέλλοντος. 

Μαθαίνουν για τις υπάρχουσες κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, τις διαδικασίες, και τις 

δημοκρατικές εναλλακτικές λύσεις. Αναπτύσσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες που 

απαιτούνται από ενεργούς και κριτικούς πολίτες.  



Στην Κριτική Παιδαγωγική, οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως βοηθοί. Ερευνούν από κοινού 

με τους μαθητές τους τις δομές και τις διαδικασίες που αποτρέπουν ή ενθαρρύνουν την 

κοινωνική δικαιοσύνη και την αειφορία. Μοιράζονται τους στόχους και τη θεωρία τους με 

τους μαθητές τους. Εγκαταλείπουν την εξουσία τους ως προμηθευτές αλήθειας και υιοθετούν 

την στάση των βοηθών. Ενθαρρύνουν τους σπουδαστές να δουν τους εαυτούς τους όχι ως 

καταναλωτές αλλά ως παραγωγούς της γνώσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3  

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

Στη σημερινή εποχή είναι απαραίτητο οι μαθητές να ασκηθούν στον τρόπο με τον οποίο 

σκέφτονται, εργάζονται και λύνουν τα προβλήματα οι επιστήμονες, στις διαδικασίες που 

ακολουθούν στις έρευνες τους. Η επιστημονική μέθοδος είναι μία σειρά καλά καθορισμένων 

διαδικασιών, μέσα από τις οποίες ο επιστήμονας γνωρίζει την πραγματικότητα, ανακαλύπτει 

τους νόμους της φύσης ή φτιάχνει θεωρίες για την εξήγηση των φαινομένων Κόκκοτας κά 

(2004). Εφαρμόζεται παγκόσμια και βοηθάει τους επιστήμονες να απαλλαγούν από τις 

ανθρώπινες αδυναμίες τους και να είναι αντικειμενικοί στην αναζήτηση της γνώσης και της 

αλήθειας.  

Οι άνθρωποι  έχοντας κοινές εμπειρίες, συνομιλούν ώστε να εξάγουν τις σημασίες των 

λέξεων και των γεγονότων έχοντας την πρόθεση να συν-οικοδομήσουν κοινωνικά αποδεκτές 

εξηγήσεις για το τι συνέβηκε στους ίδιους ή σε άλλους (Driver, 1994). Σύμφωνα με τον 

Bruner (στο Κολιάδης, 2002), ο κόσμος είναι τόσο πολύπλοκος που για να τον κατανοήσουμε 

πρέπει να μάθουμε να κατηγοριοποιούμε και να ομαδοποιούμε. Με την κατηγοριοποίηση 

απλοποιούμε, βρίσκουμε ομοιότητες, επιταχύνουμε τη μάθηση, προβλέπουμε ή σχεδιάζουμε, 

ανακαλύπτουμε σχέσεις ανάμεσα στα γεγονότα.  

Τα βοηθητικά μέσα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην Ανακαλυπτική Μάθηση κατά 

Bruner (Κολιάδης, 2002) είναι μέσα για την υποκατάσταση της εμπειρίας (ταινίες, 

τηλεόραση κλπ), πρότυπα μέσα (πειράματα για την ανακάλυψη των σχέσεων μεταξύ αιτίας 

και αποτελέσματος, μηχανές διδασκαλίας που έχουν τη δυνατότητα για άμεση 

ανατροφοδότηση, με διαβαθμισμένο επίπεδο δυσκολίας, δεν μπορούν όμως να 

υποκαταστήσουν το δάσκαλο, καθώς μπορεί ο μαθητής να οδηγηθεί στην αδράνεια. Οι 

διαδικασίες της επιστημονικής μεθόδου που ακολουθούνται στην Ανακαλυπτική Μέθοδο 

Διδασκαλίας είναι η παρατήρηση, η ταξινόμηση, οι μαθηματικές εκφράσεις, οι  μετρήσεις, οι 

σχέσεις και η επικοινωνία, οι προβλέψεις, η εξαγωγή συμπερασμάτων, οι λειτουργικοί 

ορισμοί, οι υποθέσεις, η ερμηνεία, αναγνώριση και ο έλεγχος μεταβλητών, η διεξαγωγή 

πειραμάτων, η κατασκευή μοντέλων (Κόκκοτας κά., 2004). Κάθε μια από τις παραπάνω 

διαδικασίες αντιπροσωπεύει κι ένα υψηλότερο επίπεδο δεξιότητας από τις προηγούμενες και 

τις περικλείει. Τα εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν 

στην Ανακαλυπτική Μέθοδο Διδασκαλίας, είναι οι ερωτήσεις, οι σωκρατικοί διάλογοι, η 

συζήτηση, η επίλυση προβλημάτων, η μοντελοποίηση, τα διαγράμματα, οι εννοιολογικοί 

χάρτες, η δραματοποίηση, οι προσομοιώσεις στον Η/Υ, οι αναλογίες και μεταφορές στην 

καθημερινή ζωή κλπ (Κόκκοτας, 2004). Στην επιστήμη, τα συμπεράσματα και οι μέθοδοι με 

τις οποίες φτάνει κανείς σ΄ αυτά, συνδέονται στενά. Η φύση της έρευνας εξαρτάται από αυτό 

που ερευνάται και το τι μαθαίνεται εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους 



(Rutherford & Ahlgren, 1991). Οι καθηγητές θα πρέπει να βοηθήσουν τους μαθητές στο να 

αποκτήσουν ταυτόχρονα και την επιστημονική κατανόηση του κόσμου αλλά και τις 

επιστημονικές συνήθειες του νου. 

Οι συνεργάτες του προγράμματος Cornell Science Inquiry Partnerships (CSIP) στις 

δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν ως “Inquiry Moments”, χρησιμοποίησαν μερικές φορές 

τις άτυπες, αυθόρμητες συζητήσεις για να βάλουν τους σπουδαστές να σκεφτούν πάνω σ’ 

αυτό που κάνουν και πώς αυτό σχετίζεται με ευρύτερα ζητήματα στην επιστήμη (Trautmann 

et al, 2004). Ανέπτυξαν συζητήσεις με τους μαθητές για τις διάφορες πτυχές του σχεδιασμού 

των πειραμάτων, της συλλογής των στοιχείων, ή της ερμηνείας των αποτελεσμάτων τους. Με 

αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές δε μαθαίνουν αποσπασματικά την επιστήμη σαν σειρά χωριστών 

θεμάτων και μπορούν να δουν πως συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο. Αναπτύσσουν 

συνολική θεώρηση των ζητημάτων που πραγματεύονται. 

 

3.1. Δεξιότητες που απαιτούνται στις Ανακαλυπτικές Μεθόδους Διδασκαλίας 

Για να είναι επιτυχής η ΕΑΑ πρέπει να δώσει στους ανθρώπους τις πρακτικές εκείνες 

δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συνεχίσουν, μετά που θα φύγουν από το σχολείο, να 

έχουν βιώσιμους οικονομικούς πόρους και να ζουν αειφορικά (McKeown, 2002). Οι 

δεξιότητες αυτές, μεταξύ των άλλων, είναι η ικανότητα να εργάζονται συνεταιρικά με άλλους 

ανθρώπους, η ικανότητα να χρησιμοποιούν  διαδικασίες γνώσης, έρευνας, δράσης, κρίσης,  

φαντασίας, σύνδεσης, να αξιολόγησης και επιλογής για να μεταβούν από τη συνειδητοποίηση 

προς τη γνώση και τη δράση. Ο Κόμης (2004) τις εξειδικεύει και τις συσχετίζει με την ΑΜΔ. 

Αυτές είναι η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, ικανότητα 

διερεύνησης και αναζήτησης πληροφοριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων λήψης απόφασης, δυνατότητα αναδιοργάνωσης των υπαρχουσών γνώσεων, 

δυνατότητα μοντελοποίησης φαινομένων και καταστάσεων των πραγματικού κόσμου, 

ικανότητα συνεργασίας και από κοινού προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων, 

διεπιστημονική προσέγγιση της γνώσης, ικανότητα γνωστικής επίγνωσης, ανάπτυξη 

δεξιοτήτων μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο, ικανότητα μάθησης για τους 

τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε (μεταγνώση).   

Για να καλλιεργηθούν όμως οι δεξιότητες αυτές στους μαθητές απαιτείται και οι 

εκπαιδευτικοί να έχουν τις κατάλληλες ικανότητες ώστε να μπορούν να καθοδηγήσουν 

αποτελεσματικά τους μαθητές τους κατά την εφαρμογή της ΑΜΔ στην ΠΕ. Οι Wilke, Peyton 

and Hungerford (1987) εντοπίζουν τέσσερις γενικές περιοχές γνώσεων και ικανοτήτων οι 

οποίες συνθέτουν την επαγγελματική ικανότητα του εκπαιδευτικού στην Π.Ε. Πρόκειται για: 

α) Γνώσεις γύρω από περιβαλλοντικά θέματα και προβλήματα, όπως είναι οι βασικές 

οικολογικές γνώσεις και οι γνώσεις για τις οικολογικές αρχές, οι γνώσεις για το ρόλο και την 

επίδραση του ανθρώπου και των κοινωνιών στα διάφορα περιβαλλοντικά συστήματα, τα 



διάφορα τοπικά, εθνικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα, οι επιπτώσεις τους και οι 

τρόποι διαχείρισής τους. β) Ικανότητες διδακτικής εφαρμογής και αξιολόγησης της Π.Ε., που 

σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας και τη δυνατότητα επιλογής, δημιουργίας και 

εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και προγραμμάτων. γ) Ικανότητες ανάλυσης 

περιβαλλοντικών προβλημάτων στις οικολογικές και τις πολιτισμικές τους επιπτώσεις και 

στις συνδεόμενες με αυτά αξίες. δ) Ικανότητες αναζήτησης και χρήσης της πληροφορίας, 

όπως ικανότητες εντοπισμού, επιλογής και ερμηνείας των κατάλληλων πηγών επιστημονικής 

ενημέρωσης, ικανότητες διερεύνησης των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων με τη 

χρήση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών πληροφόρησης και ικανότητες σύνθεσης 

διαφορετικών δεδομένων. 

 

3.2. Περιβάλλοντα Μάθησης 

Το αναλυτικό πρόγραμμα είναι ένα σύνολο από μαθησιακές δραστηριότητες, υλικά, πηγές, 

μέσα από τα οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση. Η διδασκαλία δεν είναι η μετάδοση της 

γνώσης, αλλά προϋποθέτει την οργάνωση των καταστάσεων μέσα στην τάξη και το 

σχεδιασμό των δραστηριοτήτων με τρόπο που να προωθούν την οικοδόμηση της 

επιστημονικής γνώσης. Οι διδάσκοντες φέρνουν στις μαθησιακές καταστάσεις τις δικές τους 

ιδέες και αντιλήψεις. Φέρνουν όχι μόνο τη γνώση που έχουν για το αντικείμενο, αλλά και τις 

απόψεις τους για τη διδασκαλία και τη μάθηση και όλα αυτά επηρεάζουν τον τρόπο 

αλληλεπίδρασης με τα παιδιά μέσα στην τάξη (Driver et al, 2000). 

Το κοινωνικό πλαίσιο και οι αλληλεπιδράσεις μέσα σ’ αυτό προσδιορίζουν την παραγόμενη 

γνώση και συσχετίζονται άρρηκτα με αυτήν. Η γνώση εξαρτάται από το πλαίσιο που αυτή 

γεννήθηκε, άρα το σχολείο, οι μαθησιακές δραστηριότητες κλπ δεν είναι ουδέτερα στη 

μάθηση που παράγεται. Οι έννοιες δεν είναι απόλυτες, σταθερές και προσωπικές αλλά 

εξαρτώνται από το κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο γεννήθηκαν, συνεπώς  μάθηση και δράση 

(με τους άλλους και τα πράγματα) είναι διδακτικοί στόχοι αλληλένδετοι (Βλάχος, 2007).  

Στα πλαίσια του εποικοδομισμού, στόχος της διδασκαλίας η δημιουργία κατάλληλου και 

πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρά ο μαθητής. Η μάθηση λαμβάνει χώρα 

μέσα από δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας, πειραματισμού και επίλυσης 

προβλήματος (Κόμης, 2004).  

Ο εποικοδομισμός ως θεωρία μάθησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις απόψεις του 

Ελβετού ψυχολόγου Jean Piaget, οι οποίες έχουν επηρεάσει σημαντικά το σχεδιασμό των 

εκπαιδευτικών εφαρμογών των ΤΠΕ. Η διδασκαλία με βάση τις αρχές του Bruner πρέπει να 

δημιουργεί στάσεις ετοιμότητας και προδιαθέσεις, να παρέχει καλά δομημένη γνώση, να 

παρέχει αποτελεσματικούς τρόπους παρουσίασης, να έχει σωστά ισορροπημένο σύστημα 

αμοιβών και ποινών (Κολιάδης, 2002). Ο Bruner πρότεινε τα αναλυτικά προγράμματα και 

την σπειροειδή διάταξη της ύλης. Κύριο κριτήριο για την ένταξη ενός θέματος στο αναλυτικό 



πρόγραμμα είναι αν η προσφερόμενη αυτή γνώση αξίζει να την έχει κάποιος ενήλικας, κι αν 

αυτή θα τον κάνει καλύτερο άνθρωπο. Κάθε τι μπορεί να διδαχθεί σε κάθε ηλικία, αν 

προσφερθεί σωστά.  

Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (2001), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάζουν τα 

περιβάλλοντα μάθησης του σημερινού σχολείου, δηλαδή, τα περιβάλλοντα μάθησης που 

ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν ενεργητικά, να συνεργάζονται με τους άλλους 

μαθητές και να χρησιμοποιούν εργασίες που έχουν νόημα και υλικά που είναι γνήσια. Η 

οικοδόμηση των γνώσεων βασίζεται στην ίδια τη δραστηριότητα του μαθητευόμενου, στην 

προσφορά ευνοϊκών για τη μάθηση καταστάσεων, στη διαμεσολάβηση του ενήλικα και στο 

ρόλο του κοινωνικού περιβάλλοντος, στη χρήση γλωσσικών και συμβολικών μορφών για 

επικοινωνία και αναπαράσταση (Κόμης, 2004). Έτσι, τα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης 

πρέπει να είναι σχεδιασμένα ώστε να διευκολύνουν ενεργητικές & συνεργατικές μαθησιακές 

διαδικασίες οφείλουν συνεπώς να βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και όχι να 

απομνημονεύουν, να προάγουν την αλλαγή των ιδεών τους και να γεφυρώνουν το χάσμα που 

υπάρχει μεταξύ των δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο και αυτών που 

συνιστούν αυθεντικές πολιτισμικές δραστηριότητες.  

Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης αποτελούν για τους μαθητές η σχολική τάξη, το 

εργαστήριο, η εργασία στο πεδίο, η βιβλιοθήκη, το περιβάλλον ΤΠΕ και πολυμέσων.  

 

3.2.1. Ανακαλυπτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας και οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνίας 

Η ανάπτυξη δεξιοτήτων για την κοινωνία της γνώσης και η εξασφάλιση της πρόσβασης στις 

ΤΠΕ για όλους σε ένα ανοικτό περιβάλλον μάθησης για ελκυστικότερη μάθηση και 

υποστήριξη της ενεργοποίησης του πολίτη αποτελεί στρατηγικό στόχο του Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» της ΕΕ. Το άρθρο 5A του συντάγματος αναφέρει πως 

«καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που 

διακινούνται ηλεκτρονικά,  καθώς και της παραγωγής,  ανταλλαγής και διάδοσής τους 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους». 

Η πρόοδος της επιστήμης της πληροφορίας, η γνώση δηλαδή της φύσης των πληροφοριών 

και του χειρισμού τους, και η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας έχουν επιπτώσεις 

σε όλες τις επιστήμες. Αυτές οι νέες τεχνολογίες επιταχύνουν τη συλλογή δεδομένων, την 

ταξινόμηση και την ανάλυση και συμπτύσσουν το χρόνο μεταξύ της ανακάλυψης και της 

εφαρμογής (Rutherford  & Ahlgren, 1991). 

Η«βιωματική» και ανακαλυπτική μάθηση μπορεί σήμερα να επιτευχθεί ευκολότερα απ’ ό,τι 

στο παρελθόν (έστω και σε περιβάλλον προσομοίωσης) με αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

λογισμικά ή εργαλεία του διαδικτύου (Καρτσιώτης, 2008). Η εφαρμογή των νέων 



Τεχνολογιών βελτιώνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση, ενισχύσουν τη δυνατότητα 

ανταλλαγής  πληροφοριών μεταξύ των  εκπαιδευτικών,      μπορούν να λειτουργήσουν ως 

παράγοντας εισαγωγής καινοτομιών στο σχολείο (Kziogas’s blog, 2008). Προάγουν την 

ανακαλυπτική μάθηση, προωθούν την ομαδική εργασία, αντιμετωπίζουν τις ιδιαιτερότητες 

των μαθητών, παρέχουν κίνητρα στους μαθητές, υποστηρίζουν τους διαφορετικούς ρυθμούς 

μάθησης. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν νέα εργαλεία και τεχνικές και έχουν την 

ευκαιρία να τις εφαρμόσουν, συγκρίνοντάς τις με άλλες μεθόδους εργασίας. 

Η ανακάλυψη στις υπηρεσίες του διαδικτύου με βάση το λογικό συνταίριασμα των ιδιοτήτων 

είναι μια νέα απαίτηση για σημασιολογικές υπηρεσίες Διαδικτύου οι οποίες δεν μπορούν να 

προσφερθούν με τις παραδοσιακές τεχνικές ανάκτησης πληροφοριών (Kovács, 2008). 

Χτίζοντας γρήγορες και ακριβείς λογικές μηχανές ανακαλύψεων είναι μια συνεχής πρόκληση 

στον παγκόσμιο ιστό. Αυτή η προσέγγιση αποδίδει καλά στην εύρεση των αντιστοιχιών του 

τύπου διατομής, και παρέχει επίσης τις δυνατότητες να συγκρίνει, να ταξινομεί και εξηγεί 

αυτές τις αντιστοιχίες. 

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη μάθηση μπορεί να γίνει από ανομοιογενείς, ως προς το 

επίπεδο γνώσεων, ομάδες, οι οποίες θα επεξεργάζονται με τη βοήθεια των ΤΠΕ ένα 

συγκεκριμένο θέμα, θα παράγουν ένα αποτέλεσμα, το οποίο θα παρουσιάζουν, και, τέλος, θα 

το αξιολογούν (Καρτσιώτης, 2008). Τα μέλη μιας τάξης οργανώνονται σε μικρές ομάδες 

αφού λάβουν οδηγίες από τον εκπαιδευτικό. Εργάζονται στη συνέχεια μαζί μέχρις ότου 

ολοκληρωθεί η εργασία που έχει ανατεθεί στην ομάδα και μέχρις ότου όλα τα μέλη της 

ομάδας έχουν πλήρη κατανόηση του τι συμβαίνει. Στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα Αγωγής 

και Πολιτισμού που υλοποιούνται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, η ανακαλυπτική μάθηση 

πραγματοποιείται κατά ένα μεγάλο μέρος σε υπολογιστικό περιβάλλον. 

Οι Η/Υ και το διαδίκτυο μπορούν να χρησιμοποιηθούν ατομικά ή από ομάδες μαθητών για τη 

διερεύνηση και παρουσίαση ποικίλων θεμάτων σχολικών εργασιών, επεκτείνοντας τη 

μαθητική έρευνα πέρα από τις αίθουσες διδασκαλίας.  

Το γεγονός ότι η Ανακαλυπτική Μέθοδος Διδασκαλίας εφαρμόζεται με τη διατύπωση 

ερωτήσεων, τη συγκέντρωση και ανάλυση των στοιχείων και τη μορφοποίηση επεξηγήσεων, 

υπάρχει η δυνατότητα για τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε απαντήσεις, αποτελέσματα, 

εξοπλισμό και διαδικασίες μέσω του παγκόσμιου ιστού αλλά και να αναπτύξουν συνεργασίες 

ακόμα και πολύ μακριά από τον τόπο τους που θα τους βοηθήσουν στην έρευνά τους.     

Οι βιβλιοθήκες του κόσμου, τα μουσεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά 

εργαστήρια, παγκόσμιοι οργανισμοί, εταιρίες, μη κυβερνητικές οργανώσεις και άλλες πηγές 

μπορούν μέσω Internet να βρεθούν σε  κάθε σχολική τάξη. Οι διάφορες μηχανές αναζήτησης 

παρέχουν εύκολους τρόπους επιλογής και εύκολη πρόσβαση σε  πολύπλοκο υλικό. Οι 

τεράστιες ποσότητες πληροφοριών μπορούν να προσπελαστούν και να διαχειριστούν σε 

σύντομο χρονικό διάστημα και αποτελεσματικά, αναπτύσσοντας την ικανότητα επιλογής, 



σύγκρισης και αξιολόγησης, με αποτέλεσμα η εργασία τους να γίνεται αποδοτικότερη. 

Έννοιες, γεγονότα, φαινόμενα και σκέψεις αναπτύσσονται μέσα από εικόνες, κείμενα και 

ήχους οπότε η κατανόηση, η συγγραφή και η παρουσίασή τους γίνεται δημιουργικότερη. 

Επιπλέον, τα μοντέλα που δημιουργούνται με τη χρήση των υπολογιστών συμβάλλουν στην 

αλληλεπιδραστική μάθηση.          

Οι εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την υπολογιστική 

υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης έχουν διάφορες μορφές (Κόμης, 2004). Είναι 

ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκοπό,  

σε μορφή CD-ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής κλπ ή λογισμικό γενικής 

χρήσης, όπως λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, κειμενογράφος, λογιστικό φύλλο, βάσεις 

δεδομένων κλπ. που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα.   

Στα ΣΠΠΕ συνηθίζεται η εφαρμογή της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας σε 

περιβάλλον συνεργατικής μάθησης με τη βοήθεια του διαδικτύου και αξιοποιούνται 

εφαρμογές που παρέχονται στο διαδίκτυο. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα, αναπτύσσεται 

και πρωτότυπο εκπαιδευτικό λογισμικό με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, αισθητήρων 

και οργάνων ψηφιακής συλλογής δεδομένων (Μανδρίκας κά, 2005).  

 

3.2.2. Μάθηση Μέσω Έρευνας σε Τοπικές Κοινότητες  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί προβληματισμός γύρω από την αλλαγή του κυρίαρχου 

παραδείγματος κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το επιθυμητό, 

επιδιωκόμενο και επιβαλλόμενο μοντέλο ιδιότητας του πολίτη (Καρακατσάνη, 2005). Βάση 

του μοντέλου αυτού είναι ο πολίτης ο οποίος δεν είναι απλώς ενημερωμένος ή 

πληροφορημένος αλλά και ενεργός, μπορεί να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο, να συμβάλλει 

στη ζωή της κοινότητάς του, να αναλάβει πρωτοβουλίες στο τοπικό και κοινοτικό πλαίσιο 

αλλά και στο επίπεδο της χώρας και του ευρύτερου κόσμου. Η ίδια υποστηρίζει ότι η 

προωθούμενη πλέον πολιτική και κοινωνική αγωγή περιλαμβάνει τρεις κατευθύνσεις: 1. μια 

εκπαίδευση στην ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή μια προσπάθεια κατανόησης της ιστορίας, της 

πολιτικής, της (δια)κυβέρνησης, της διαχείρισης και των πολιτικών διαδικασιών, 2. μια 

εκπαίδευση μέσω της ιδιότητας του πολίτη, η οποία καλύπτει μια εμπειρική γνώση γενικά 

προσδιορισμένη ως συστατικό στοιχείο της μάθησης μέσω της πρακτικής και της εφαρμογής 

3. μια εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη εργαλείων 

γνώσης και κατανόησης, καθώς και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, ικανοτήτων, αξιών, 

δυνατοτήτων-διαθέσεων που δίνουν στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά, 

με ευαισθησία και υπευθυνότητα.  

Οι Avery & Carlsen, 2001) αρθρώνουν μια διαφορετική άποψη για τη μάθηση όπου η 

κοινωνική συμμετοχή, η εμπλοκή της κοινότητας παρέχει το όχημα για την επιστήμη να 



δράσει στον πραγματικό κόσμο. Προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται η ΠΕ, η οποία έχει 

βασικό στόχο να εμπλέξει τους μαθητές στην περιβαλλοντική έρευνα (Environmental 

inquiry) όπως αυτή ασκείται στον πραγματικό κόσμο (Meyer & Avery, 2001). Οι σπουδαστές 

μελετούν το περιβαλλοντικό περιεχόμενο της επιστήμης μέσω της εμβάθυνσης σε τοπικά 

ερευνητικά προγράμματα, σε αρκετά επίπεδα «κοινότητας». Αυτά είναι της τάξης, της 

τοπικής γεωγραφικής και πολιτικής περιοχής, και της κοινότητας ειδικών που συμμετέχουν 

σε παρόμοιες μελέτες αλλού. Οι μαθητές πραγματοποιούν συνεντεύξεις, συγκεντρώνουν 

στοιχεία και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους σε τοπικές αντιπροσωπείες και επιτροπές 

σχεδιασμού. Με αυτές τις δραστηριότητες, οι μαθητές εκτίθενται και κερδίζουν εμπειρία και 

στις μικρο- και μακρο-κοινωνιολογικές εκφάνσεις της επιστήμης, όπως δηλαδή αυτή 

εμφανίζεται  στον πραγματικό κόσμο.   

Οι σχολικές έρευνες για τα τοπικά περιβάλλοντα μπορούν να αξιοποιηθούν και στην 

κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης στα μαθήματα των ΦΕ. Σύμφωνα με τον Carlsen 

(2001), ακόμα κι αν το συγκεκριμένο φαινόμενο που ερευνάται είναι άγνωστο, όπως η 

«υγεία» ενός  ρυακιού σε μια περιοχή, περιέχει τη γνώση για το τοπικό πλαίσιο. Αυτή η 

γνώση βασίζεται σε γνώση για τις κοντινές επιχειρήσεις και βιομηχανία, σχέδια κλίματος, εάν 

τα κουνούπια είναι ένα πρόβλημα την άνοιξη, εάν το ρεύμα στερεύει το καλοκαίρι κλπ. Η 

γνώση για αυτά τα φαινόμενα είναι ένας πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 

εκμάθηση σχετικών επιστημονικών εννοιών, όπως η βιοποικιλότητα και η σχέση της με το 

βιότοπο Ακόμα πιο σημαντικό είναι το ότι, με την εστίαση σε ένα τοπικό πρόβλημα και με τη 

θεώρηση της δημιουργίας του σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, η προϋπάρχουσα γνώση των 

σπουδαστών (μερική είναι λεπτομερώς  επιστημονική και άλλη όχι) αναγνωρίζεται και 

νομιμοποιείται ως εννοιολογικός πόρος. Η διδασκαλία με έναν τέτοιο προσανατολισμό 

περιλαμβάνει την οργάνωση του προγράμματος σπουδών γύρω από τα θέματα που αφορούν 

στην κοινωνία.  Στα οφέλη περιλαμβάνονται οι γνωστικές ευκαιρίες για τους σπουδαστές να 

χρησιμοποιήσουν την προγενέστερη γνώση στην εκμάθηση του νέου επιστημονικού 

αντικειμένου αξιοποιώντας όλες τις πηγές που μπορούν να έχουν πρόσβαση. Έτσι, σ’ ένα 

πρόγραμμα διαγενεακής, αστικής, συμμετοχικής έρευνας δράσης σε έξι αμερικάνικες πόλεις 

(Allentown and Philadelphia in Pennsylvania; Baltimore, Maryland; and New York City, 

Buffalo, and Rochester in New York), με τίτλο Garden Mosaics, οι Krasny & Doyle (2005) 

προσπάθησαν να καταργήσουν τα εμπόδια μεταξύ των εμπλεκομένων ομάδων (νεολαίων, 

κηπουρών και εκπαιδευτικών) με σκοπό τη βελτίωση των τοπικών συνθηκών. Βασικοί 

άξονες του προγράμματος ήταν η εργασία με τη νεολαία η οποία θα ανέπτυσσε τα ερευνητικά 

ερωτήματα, η συμμετοχή των ενηλίκων της τοπικής κοινωνίας στις έρευνες προκειμένου να 

απαντήσουν αυτά τα ερωτήματα και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων που στηρίζονται στα 

αποτελέσματα της έρευνας οι οποίες θα ωφελήσουν την κοινότητα.  



Αξιοσημείωτη, πάντως, είναι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωριών 

που θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία της από κοινού συμμετοχής σε μια κοινότητα 

πρακτικής (Wenger, 1998), παρά ως ατομική διαδικασία της ανακάλυψης και της 

εγκαθιδρυμένης αλήθειας (Carlsen, 2001).  Οι μελέτες των τοπικών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων δίνουν στους μαθητές μια αίσθηση ότι κάνουν κάτι που έχει σκοπό (Helms, 

1998) σε ένα  κοινωνικό  πλαίσιο.  

Σύμφωνα με τον Scott (2007), στο μέλλον θα χρειαστεί να σκεφτόμαστε και να εργαζόμαστε 

σε δύσκολες πορείες. Θα χρειαστεί να απαντήσουμε σε δύσκολα ερωτήματα τα οποία 

μάλιστα δεν κατανοούμε και εντελώς. Το απώτερο μέλλον μας θα εξαρτηθεί  λιγότερο  από  

τη συμμόρφωσή  μας στο να εκπαιδευτούμε στο να κάνουμε τώρα τα σωστά πράγματα, και  

περισσότερο   στην ικανότητά  μας   να αναλύουμε, στο να διατυπώνουμε  εναλλακτικές 

ερωτήσεις  και  για  να λαμβάνουμε τις προσωπικές μας αποφάσεις  μας  όταν  χρειαστεί να 

το κάνουμε. Κατά συνέπεια,  με τη μόρφωση σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας εξοπλιζόμαστε 

για να επιλέγουμε τα πιο ευνοϊκά, καθώς το μέλλον ξετυλίγεται.  

 

3.3. Δυσκολίες και Προκλήσεις κατά την εφαρμογή των Ανακαλυπτικών Μεθόδων 

Διδασκαλίας 

Οι συμμετοχικές προσεγγίσεις έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμες στην ανάπτυξη των 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε νέες θεματικές περιοχές και στη συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς σε μεγάλη ποικιλία θεμάτων, κάθε ένα με  μοναδική  αποστολή  και 

ακροατήριο (Krasny & Lee, 2002). Κατά τα τελευταία χρόνια οι  ανακαλυπτικές μέθοδοι 

διδασκαλίας έχουν  δεχθεί κριτική ως προς την αποτελεσματικότητά τους.  Οι ανακαλυπτικές 

μέθοδοι διδασκαλίας απαιτούν συχνά πολύ χρόνο και οδηγούν σε χαμηλά επίπεδα εκμάθησης 

(Mayer & Richard, 2002). Ο Κολιάδης (2002) αποδίδει σημαντικά μειονεκτήματα στην 

ανακαλυπτική μάθηση. Απαιτεί μεγάλη προετοιμασία, σπάνια υπάρχουν αυθεντικές 

ανακαλύψεις, υπάρχει φόβος για λανθασμένα συμπεράσματα και συνακόλουθη χρονοβόρα 

απομάθηση, και συγκρινόμενη με την άμεση διδασκαλία έχει αμφίβολα αποτελέσματα. 

Σχετικές δε έρευνες έχουν καταδείξει ότι οι μαθητές επιμένουν να παρατηρούν και να 

ερμηνεύουν σύμφωνα με τις «δικές τους» προϋπάρχουσες αντιλήψεις (Κασσέτας, 2008). 

Οι προκλήσεις στην εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που εφαρμόζει την ΑΜΔ 

είναι πολλές. Παρακάτω σταχυολογούνται μερικές από αυτές που αλιεύτηκαν από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση που έγινε για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας.  

Οι συντελεστές ενός τέτοιου εκπαιδευτικού προγράμματος έχουν να αντιμετωπίσουν την 

έλλειψη εμπιστοσύνης ή δυνατότητας να εφαρμοστεί το ερευνητικό πρόγραμμα, την έλλειψη 

προηγούμενης ερευνητικής εμπειρίας, περιορισμούς από το σύστημα του σχολείου, 

περιορισμό στο χρόνο που μπορούν να διαθέσουν, έλλειψη υποστήριξης από την τοπική αρχή 



και τη διοίκηση, δυσκολίες στην ανάπτυξη του σχεδίου προγράμματος, εναρμόνιση με τα 

υποχρεωτικά εργασιακά τους καθήκοντα (DePriest & Krasny, 2004).  

Αλλά και ο ενθουσιασμός των μαθητών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται 

στην ΑΜΔ και η απόλαυση της εκμάθησης δεν αποτελούν δεδομένα. Σπουδαστές  που  είναι  

εξοικειωμένοι με την εκμάθυνση μόνο όσων απαιτούνται για τις εξετάσεις, μπορεί αρχικά να 

δυσκολευτούν πολύ από το πρόγραμμα στο οποίο δεν υπάρχει μία και μόνη σωστή απάντηση 

(Trautmann & MaKinster, 2005). Οι δάσκαλοι, επίσης, πρέπει να είναι προσεκτικοί της 

έρευνας όταν προγράμματα των σπουδαστών τους φαίνεται να στερούνται τη σαφή 

κατεύθυνση. Αν και η συμμετοχή μαθητών στην έρευνα είναι ένας ακρογωνιαίος λίθος της 

τρέχουσας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, οι προσπάθειες για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος 

αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Αυτές περιλαμβάνουν την ανάγκη να ισορροπηθεί η ύλη 

έναντι της ανοικτής έρευνας με τα υπερπλήρη αναλυτικά προγράμματα σπουδών και την 

πίεση να προετοιμαστούν οι σπουδαστές για τις υψηλών απαιτήσεων εθνικές εξετάσεις 

(Avery et al., 2003) 

Μια δυσκολία για τους εκπαιδευτικούς στην καθοδηγούμενη ανακάλυψη είναι να βρουν τα 

ερευνητικά εκείνα θέματα που είναι κατάλληλα, εφικτά, και ενδιαφέροντα για μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι διαθέτουν ευρέως κυμαινόμενο γνωστικό υπόβαθρο 

και πολλαπλά επίπεδα ικανοτήτων (Avery et al., 2003).  

Κατά την εφαρμογή του προγράμματος Garden Mosaics σε έξι πόλεις των ΗΠΑ στα πλαίσια 

μιας έρευνας δράσης για νέους στην κοινότητα, οι σημαντικότερες προκλήσεις που 

αντιμετωπίστηκαν από τους εκπαιδευτικούς αφορούσαν στην προσπάθεια συμμετοχής της 

νεολαίας (Krasny & Doyle, 2005) με σημαντική δυσκολία στον καθορισμό των στόχων του 

προγράμματος και στην τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της έρευνας από τους νέους.  

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ισορροπήσουν την ανοικτή έρευνα με την ανάγκη να παρασχεθεί 

ικανοποιητική δόμηση στα εκπαιδευτικά προγράμματα ώστε να εξασφαλίσουν ότι τα 

προγράμματα αυτά θα αποτελέσουν πολύ καλή εμπειρία μάθησης. Επειδή τα συμμετοχικά 

προγράμματα απαιτούν σημαντικό χρόνο και συχνά μια αλλαγή στη στάση απέναντι στην 

εκπαίδευση,   είναι  σημαντικό   να γίνει κατανοητό  τι  παρακινεί  τους συμμετέχοντες,  πώς   

ωφελούνται,  και  τι  προκλήσεις αντιμετωπίζουν (Krasny & Doyle, 2005). Χρειάζεται να 

αποσαφηνίζονται οι στόχοι της έρευνας από τους εκπαιδευτικούς ώστε να μη δημιουργούνται 

αντικρουόμενες προσδοκίες από τους συμμετέχοντες.  

Εργαζόμενοι με ακατάστατα στοιχεία, αντιλαμβανόμενοι τις περιπλοκές της λήψης 

αποφάσεων υπό τους όρους αβεβαιότητας, και ενσωματώνοντας τις δημόσιες, οικονομικές 

και κοινωνικές επιρροές στην επιστήμη που επιχειρούν να διδάξουν, επεκτείνουν τη σφαίρα 

της επιστήμης των σχολικών αιθουσών πέρα από την παραδοσιακή προσέγγιση των 

«εργαστηρίων τσελεμεντέ» στην οποία η έκβαση της εργαστηριακής εμπειρίας είναι 

προκαθορισμένη (Amerine & Bilmes, 1990 στο Avery et al., 2003). Αυτοί οι παράγοντες 



εγείρουν πολύ σοβαρά εμπόδια, ειδικά στους εκπαιδευτικούς εκείνους που δεν είχαν 

προσωπική εμπειρία στην επιστημονική έρευνα (Singer et al, 2000; Windschitl, 2003 στο 

Avery et al, 2003).  

Το πρόγραμμα Cornell Science Inquiry Partnerships (CSIP) στόχευε στην παροχή συνεχούς 

και μακροπρόθεσμης υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν 

διδασκαλία που προσανατολίζεται στην έρευνα (Trautmann et al., 2004). Συνεργάστηκαν 

προπτυχιακοί φοιτητές με εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό να 

αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μαθήματα βασισμένα στην έρευνα. Ερευνήθηκαν οι 

προκλήσεις και τα οφέλη στην όλη διαδικασία. Η ανάλυση των συνεντεύξεων των 

εκπαιδευτικών, τα focus groups, η παρατήρηση στην τάξη, και οι συζητήσεις με τους 

δασκάλους και τους συνεργάτες κατέδειξαν τα πολλαπλά εμπόδια που προκύπτουν κατά τη 

συμμετοχή των σπουδαστών στην ανοικτή έρευνα (open-ended inquiry). Τα συνηθέστερα 

εμπόδια οφείλονται στα κεντρικά καθορισμένα προγράμματα σπουδών, στις εθνικές 

εξετάσεις που γίνονται στο τέλος του χρόνου και έχουν υψηλές απαιτήσεις, στον ανεπαρκή  

χρόνο που διατίθεται για  την έρευνα, στις προσδοκίες  και  δυνατότητες των σπουδαστών, 

στην ανησυχία  των εκπαιδευτικών για  τη  δυνατότητα ή μη επίτευξης όλων των στόχων 

μάθησης,  και στο φόβο του άγνωστου. Μέσω των συνεργασιών με τους πανεπιστημιακούς 

συνεργάτες, οι εκπαιδευτικοί ήταν σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτές τις ανησυχίες και να 

γίνονται ανετότεροι στη διδασκαλία που βασίζεται στην έρευνα. 

Η εφαρμογή της μάθησης μέσω έρευνας φαίνεται να παρακωλύεται από το γεγονός ότι οι 

εκπαιδευτικοί βλέπουν την πραγματική γνώση ως το σημαντικότερο όφελος των μαθητών, 

επιτεύξιμη  μέσω  του σπειροειδούς αναλυτικού προγράμματος και  της πρακτικής (Cronin-

Jones, 1991 στο Trautmann et al, 2004). Μια άλλη πρόκληση στην εφαρμογή της μάθησης 

μέσω έρευνας είναι ότι οι εκπαιδευτικοί τείνουν να διδάσκουν χρησιμοποιώντας τις ίδιες 

μεθόδους τις οποίες αυτοί διδάχθηκαν, οι οποίες στηρίζονται στα εγχειρίδια, στις διαλέξεις 

και στις ασκήσεις επίδειξης παρά στην έρευνα που βασίζεται στην εμπειρία (Davis, 2003 στο 

Trautmann et al, 2004). Ακόμη και μεταξύ των εκπαιδευτικών που δηλώνουν φανερά το 

ενδιαφέρον τους για διδασκαλία που βασίζεται στην έρευνα και βλέπουν την επιστήμη ως 

συνεχή διαδικασία ανακάλυψης, πολλοί δίνουν μεγαλύτερη προτεραιότητα στη διαβίβαση 

των γεγονότων απ 'ό,τι στη διευκόλυνση των σπουδαστών για να διεξάγουν τις έρευνές τους 

(Tobin & McRobbie, 1997 στο Trautmann et al, 2004). 

Ένα άλλο κοινό εμπόδιο στην εφαρμογή της βασισμένης στην έρευνα διδασκαλίας είναι η 

απροθυμία των δασκάλων να αισθάνονται εκτός ελέγχου σ αυτό που εκτυλίσσεται στην τάξη 

τους (Uno, 1997 στο Trautmann et al, 2004). Στις παραδοσιακές εργαστηριακές ασκήσεις, ο 

δάσκαλος ξέρει εκ των προτέρων την έκβαση ενώ τα απροσδόκητα αποτελέσματα σημαίνουν 

ότι κάτι έχει πάει στραβά. Οι δάσκαλοι που δε διαθέτουν ερευνητική εμπειρία τείνουν να 

δουν τα απροσδόκητα αποτελέσματα στα προγράμματα έρευνας υπό αυτή την οπτική, παρά 



ως ενδιαφέροντα επιστημονικά συμπεράσματα που μπορούν να οδηγήσουν στις περαιτέρω 

έρευνες.  Η εμπλοκή των σπουδαστών στην αληθινά απέραντη έρευνα απαιτεί 

εκπαιδευτικούς που να διαθέτουν τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία, την εμπιστοσύνη, την 

κατανόηση της επιστήμης στο κοινωνικό της πλαίσιο, την εμπειρία στην επιστημονική 

έρευνα, και να συμφωνούν με τους στόχους του μετασχηματισμού της επιστήμης της 

εκπαίδευσης. Η συλλογή των στοιχείων για νέα προβλήματα με τη χρήση καθιερωμένων 

μεθόδων στην περιβαλλοντική έρευνα παρέχει αποτελέσματα που δεν είναι γνωστά στους 

δασκάλους εκ των προτέρων, οπότε υπάρχει δυσκολία στο πως να αξιολογηθούν (Carlsen, 

2001).  

Οι δυσκολίες και προκλήσεις στην εφαρμογή της ΑΜΔ που αναφέρθηκαν παραπάνω 

συνοψίζονται από τους Tobin και McRobbie (1996) στο Trautmann et al (2004) σε τέσσερις 

«μύθους» που έχουν οι εκπαιδευτικοί για την εκπαίδευση στις επιστήμες και τους οποίους 

μεταδίδουν και στους μαθητές τους. Ο πρώτος μύθος βλέπει το δάσκαλο ως κύρια πηγή 

γνώσης η οποία διανέμεται στους σπουδαστές. Ο δεύτερος αφορά στην ανάγκη για 

αποδοτικότητα, η οποία μεταφράζεται στο ότι η κάλυψη της ύλης θεωρείται σημαντικότερη 

από τη μάθηση μέσω κατανόησης. Έτσι, τα μακροπρόθεσμα, ανοικτά ερευνητικά 

προγράμματα εναρμονίζονται καλύτερα στα μαθήματα εκείνα που δεν περιορίζονται από τις 

εθνικές τελικές εξετάσεις (Phillips & Krasny, 2001). Ο δεύτερος μύθος σχετίζεται αρκετά με 

τους υπόλοιπους δύο μύθους, στους οποίους γίνεται αντιληπτή η ανάγκη κάποιων 

εκπαιδευτικών να διατηρήσουν την ακαμψία του προγράμματος σπουδών και να 

προετοιμάσουν τους σπουδαστές ώστε να πετύχουν στις εξετάσεις και στο ότι οι 

εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιεσμένοι για να διατηρήσουν τον έλεγχο της τάξης, θεωρώντας 

ότι η ύλη θα καλυφθεί αποτελεσματικά όταν δε γίνεται σπατάλη χρόνου. Συλλογικά, αυτοί οι 

τέσσερις μύθοι δίνουν σημαντική έμφαση στη χαμηλού επιπέδου μάθηση, εστιάζοντας στην 

εκμάθηση εκείνων μόνο που θα οδηγήσουν τους σπουδαστές στις σωστές απαντήσεις στις 

εξετάσεις.  Επειδή αυτοί οι μύθοι είναι κοινοί στους εκπαιδευτικούς και στην κοινωνία, 

υποστηρίζουν την υπάρχουσα κατάσταση και παρακωλύουν τις προσπάθειες μεταρρύθμισης 

της επιστήμης της εκπαίδευσης (Tobin & McRobbie, 1996). Δεδομένου δε και του ότι το 

επίπεδο των θεμάτων στις εθνικές εξετάσεις γίνεται όλο και υψηλότερο, η πίεση να 

προετοιμαστούν ανάλογα οι σπουδαστές παρουσιάζει μια τρομερή πρόκληση στη διδασκαλία 

που βασίζεται στην έρευνα.  Στο κράτος  της Νέας Υόρκης,  οι εξετάσεις του Γυμνασίου 

έχουν γίνει πρωταρχική  μέριμνα των εκπαιδευτικών των θετικών επιστημών (Veronesi & 

Voorst, 2000 στο Trautmann et al (2004). 

 

3.4. Οφέλη από την Εφαρμογή των Ανακαλυπτικών Μεθόδων Διδασκαλίας 

Οι ανακαλυπτικές μέθοδοι διδασκαλίας διευκολύνουν την κατάκτηση της γνώσης και 

επιπλέον προσφέρονται για την απόκτηση πολλών δεξιοτήτων από τους μαθητές. 



Θεμελιώνουν τη δεξιότητα της δια βίου μάθησης. Έρευνες που αναφέρθηκαν παραπάνω 

έχουν καταδείξει στοιχεία που παρουσιάζουν την ΑΜΔ αποτελεσματική στην ανάπτυξη 

επιστημονικής παιδείας και την κατανόηση των διαδικασιών της επιστήμης, στην εκμάθηση 

της ορολογίας και στην εννοιολογική κατανόηση, στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης, θετικής 

στάσης απέναντι στην επιστήμη. Ο μαθητής μαθαίνει τις σχέσεις ανάμεσα στα πράγματα, οι 

γνώσεις ανακαλούνται ευκολότερα, μεταβιβάζονται εύκολα σε άλλους τομείς, αναπτύσσει 

εσωτερικά κίνητρα χωρίς να θέλει εκ νέου παρώθηση και τέλος κατευθύνει ο ίδιος τη μάθησή 

του (Κολιάδης, 2002). Όταν οι μαθητές συμμετέχουν στο σχεδιασμό του προγράμματος 

σπουδών τους, συμβαίνει σημαντική  κοινωνική  μάθηση διότι αντιμετωπίζουν με 

περισσότερο επαγγελματισμό το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών (Meyer & Carlsen, 

2001).  

Κατά την εφαρμογή της ΑΜΔ και τη διεξαγωγή επιστημονικής αναζήτησης από τους 

μαθητές απαιτούνται, αλλά και καλλιεργούνται, (Svinicki, 1998, Σαλονικίδης, 2008) 

δεξιότητες:  

Α. Γενικών Διαδικασιών (παρατήρησης, ταξινόμησης, σχεδιασμού, απεικόνισης, συγγραφής, 

μέτρησης, πρόβλεψης, εξαγωγής συμπερασμάτων, ανάλυσης, εφαρμογής, δημιουργίας 

περιλήψεων, επικοινωνίας, αξιολόγησης, σύνθεσης, δημιουργίας, επίλυσης προβλήματος 

κλπ),  

Β. Επιστημονικής Μεθόδου (υποβολής ερωτήσεων, πρόταση υποθέσεων, διατύπωσης 

προβλέψεων, σχεδιασμού πειραμάτων, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής 

συμπερασμάτων, ερμηνείας δεδομένων, μοντελοποίησης, κλπ),  

Γ. Πειραματικού Σχεδιασμού (αναγνώρισης πηγών σφάλματος, διάκριση μεταβλητών, 

επιλογής υλικών, ύπαρξης περιορισμών, εκτέλεση μετρήσεων (χειρισμός οργάνων). Η ΑΜΔ 

ενισχύει την απόδοση σε εργαστηριακές δραστηριότητες. Οι Lord και Orkwiszewski (2006) 

κατέγραψαν μεγαλύτερη απόδοση των μαθητών σε τάξεις που εφαρμόστηκε η 

Διερευνητική/Ανακαλυπτική Διδασκαλία (Inquiry-Based Instruction, IBI) από ότι σε τάξεις 

παραδοσιακής εργαστηριακής διδασκαλίας.  

Στο πρόγραμμα Cornell Science Inquiry Partnerships (CSIP) που στόχευε στην παροχή 

υποστήριξης στους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να εφαρμόσουν διδασκαλία που 

προσανατολίζεται στην έρευνα (Trautmann et al., 2004) καταγράφηκαν σημαντικά οφέλη, 

παρά τις δυσκολίες και τα εμπόδια που εμφανίστηκαν. Τα οφέλη  που αναφέρουν οι 

εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές από τη διδασκαλία και μάθηση μέσω έρευνας 

περιλαμβάνουν  αυξανόμενα  κίνητρα  και  ενδιαφέρον  για  την επιστήμη,  υψηλότερου 

επιπέδου σκέψη που οδηγεί σε βαθύτερη κατανόηση και ανάπτυξη δυνατοτήτων ανεξάρτητης 

εργασία στο σχεδιασμό  και εκπόνηση έγκυρων επιστημονικά  πειραμάτων με ερμηνεία των 

αποτελεσμάτων τους. 



Και για τους εκπαιδευτικούς, τα οφέλη από την εφαρμογή της ΑΜΔ είναι πολλά. 

Αναπτύσσονται επαγγελματικά επειδή μαθαίνουν από τους συνεργάτες τους και 

δικτυώνονται αποκτώντας πολύτιμες ικανότητες για την έρευνα μέσα στις αίθουσες 

διδασκαλίας (Avery et al., 2003). Στο πρόγραμμα Cornell Science Inquiry Partnerships 

(CSIP) στο οποίο συνεργάστηκαν εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με 

πανεπιστημιακούς, οι εκπαιδευτικοί δήλωσαν ότι έμαθαν πολλά παρατηρώντας τους 

πανεπιστημιακούς συνεργάτες τους πως καθοδηγούσαν τους σπουδαστές στη διαδικασία 

κατασκευής των ερευνητικών ερωτήσεις, στη διατύπωση υποθέσεων, στο σχεδιασμό των 

πειραμάτων και στη διατύπωση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων (Trautmann et al, 

2004). Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί που είχαν προσωπική εμπειρία στην επιστημονική 

έρευνα ωφελήθηκαν ποικιλοτρόπως από τη συμμετοχή τους στο CSIP. Είπαν ότι 

ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους συνεργασίες λόγω της πρόσβασης που τους  παρέχεται σε 

νέα θέματα και μεθόδους και υλικά του προγράμματος σπουδών. Επειδή οι ίδιοι δεν έχουν το 

χρόνο να παρακολουθήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις στην έρευνα, είναι χρήσιμο να 

εργάζονται με έναν συνεργάτη ο οποίος μπορεί να προσφέρει με τις νέες ιδέες και 

προσεγγίσεις για θέματα αιχμής όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή. 

Οι εκπαιδευτικοί μοιράστηκαν τις ιδέες τους με άλλους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται 

για τη δημιουργία προγραμμάτων σπουδών, απέκτησαν πρόσβαση στην τεχνολογία και στη 

δικτύωση και ανέπτυξαν την επικοινωνία τους μέσω του διαδικτύου (Meyer & Avery, 2001). 

Σε ότι αφορά τον καθοδηγητικό τους ρόλο, εργάστηκαν σε ομάδες και καλλιέργησαν την 

ομαδικότητα, ανέπτυξαν προγράμματα σπουδών για νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της 

επιστήμης, διατήρησαν την ενημέρωσή τους για τα ρεύματα που επικρατούν στην έρευνα και 

τις τελευταίες έρευνες, απόκτησαν συναδελφική εμπειρία, και εξασκήθηκαν σε νέες μεθόδους 

διδασκαλίας. Η καινοτομία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που χρησιμοποιούν 

ανακαλυπτικές μεθόδους φαίνεται να αποτελεί το κίνητρο συμμετοχής στο πρόγραμμα 

Garden Mosaics στις ΗΠΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

4.1. Οι Ανακαλυπτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας στις Φυσικές Επιστήμες 

Η ανακαλυπτική προσέγγιση της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών είναι 

μαθητοκεντρικά προσανατολισμένη, με το δάσκαλο στο ρόλο του καθοδηγητή και του 

οργανωτή καταστάσεων μάθησης. Με την καθοδήγηση του διδάσκοντα, μπορεί να οδηγήσει 

στην ανακάλυψη του περιεχομένου, δηλαδή στην ερμηνεία των φαινομένων, στην 

κατανόηση των εννοιών και των νόμων της φύσης. Οι μαθητές με τη βοήθεια του φύλλου 

εργασίας παρατηρούν, κάνουν μετρήσεις, καταγράφουν και συγκρίνουν δεδομένα. Με τον 

τρόπο αυτό μετέχουν ενεργά στην οικοδόμηση της δικής τους γνώσης, ανακαλύπτοντας 

πράγματα για τον εαυτό τους. Το γεγονός ότι εργάζονται σε ομάδες, τους δίνει τη 

δυνατότητα της αλληλεπίδρασης, η οποία είναι αποτελεσματικότερη στη μάθηση, από την 

καταλυτική παρουσία ακόμα και του ικανότερου δάσκαλου (Κόκκοτας κά, 2004). 

Ο Αθανασίου (2008) αναφέρει μεθοδολογικές επιλογές και βήματα που διευκολύνουν την 

εφαρμογή της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας στη διδασκαλία των Φυσικών 

Επιστημών. Η τάξη χωρίζεται  σε μικρές συνεργατικές ομάδες και ο εκπαιδευτικός  με έναν 

προκαταβολικό οργανωτή (ένα ερώτημα, μια εικόνα) προσπαθεί να κεντρίσει το ενδιαφέρον 

τους και να τους εμπλέξει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δε δίνονται οδηγίες  για τη  

διαδικασία που θα ακολουθήσουν αλλά  οι μαθητές  ενθαρρύνονται στην ανασκόπηση 

εννοιών σχετικές με το φαινόμενο που εξετάζουν. Αφού  οι ομάδες συζητήσουν  κατ΄ αρχήν 

το πρόβλημα που τους ανατέθηκε, θα πρέπει να αναπτύξουν  ένα σχέδιο για το πώς να 

διεξαγάγουν την έρευνα ή το πείραμα και να μοιραστούν  τη δουλειά της συγκέντρωσης 

υλικών για τη διεξαγωγή του. 

Καθώς οι ομάδες συζητούν την πιθανή απάντηση, ο εκπαιδευτικός προσφέρει βοήθεια εκεί 

που χρειάζεται. Όταν  κάποια ομάδα  χρειαστεί βοήθεια, τότε ο διδάσκων θα πρέπει να θέσει 

υπόψη της ομάδας και κάποιες άλλες ιδέες ή  παραμέτρους που μπορεί να μην έχουν 

συζητηθεί.  Στη φάση αυτή,  οι ομάδες ενεργοποιούνται στο να σχεδιάσουν τα δικά τους 

πειράματα με τα οποία θα κάνουν  επίδειξη του φαινομένου που εξετάζουν. Οι μαθητές 

συζητούν και εντοπίζουν ποιες διαδικασίες θα τους οδηγήσουν σε συμπεράσματα, 

αναφέρονται σε μεταβλητές που ενδεχομένως θα υπεισέλθουν στην ισχύ των συμπερασμάτων 

τους, μαθαίνουν για την χρησιμότητα του να κρατούν μάρτυρες για σύγκριση των 

αποτελεσμάτων τους.  

Τα τελευταία χρόνια, στα δημοτικά σχολεία χρησιμοποιούνται νέα βιβλία που βασίζονται 

στην Ανακαλυπτική μέθοδο διδασκαλίας. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των 



«Φυσικών» στο δημοτικό σχολείο είναι προσανατολισμένο στη διαδικασία της 

ανακαλυπτικής μάθησης για να δομήσει τις βασικές έννοιες των φυσικών επιστημών 

(Σαλονικίδης, 2008). 

Οι Trautmann et al (2003) σχεδίασαν και υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μαθητές 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΗΠΑ με σκοπό την εκμάθηση θεμάτων των Φυσικών 

Επιστημών μέσω on line βιβλιογραφικής επισκόπησης. Οι μαθητές σχεδίασαν και 

πραγματοποίησαν πειράματα για να εξετάσουν την τοξικότητα χημικών ενώσεων, 

χρησιμοποιώντας βιολογικές αναλύσεις σε σπόρους μαρουλιού (Trautmann et al, 2003). 

Μετά από την ολοκλήρωση των πειραμάτων τους, έγραψαν και ανάρτησαν συνοπτικές 

ερευνητικές εκθέσεις στον ιστοχώρο του προγράμματος. Μέσα σε ορισμένο χρόνο, κάθε 

σπουδαστής παρείχε ανώνυμα αριθμητικά αποτελέσματα και κριτικές σε δύο εκθέσεις που 

ήταν αναρτημένες από άλλους. Κατόπιν, παίρνοντας τις παρατηρήσεις, ο κάθε μαθητής είχε 

την ευκαιρία να αναθεωρήσει και έπειτα «να δημοσιεύσει» τις εκθέσεις του στον ιστοχώρο 

του προγράμματος.  

Σύμφωνα με τους Rutherford & Ahlgren (1991), η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών θα 

πρέπει να αντανακλά τις επιστημονικές αξίες. Αυτό σημαίνει πως οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει 

να θεωρούν την περιέργεια ευπρόσδεκτη, να ανταμείβουν τη δημιουργικότητα, να 

ενθαρρύνουν το πνεύμα των υγιών ερωτήσεων, να αποφεύγουν το δογματισμό, να προωθούν 

τις αισθητικές απαντήσεις.  

Ένα ερευνητικό περιβαλλοντικό πρόγραμμα αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα έρευνας (Meyer 

& Avery, 2001) μέσω διαδραστικών πρωτοκόλλων και εξερευνήσεων. Τα επίπεδα αυτά είναι 

τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα και οι βασικές έννοιες, τα επιμέρους υποπρογράμματα, οι 

δραστηριότητες και οι εμπειρίες. Οι Rutherford & Ahlgren (1991) θεωρούν ότι η διδασκαλία 

θα πρέπει να είναι συνεπής με τη Φύση της Επιστημονικής Αναζήτησης, για το λόγο αυτό 

προτείνουν η διδασκαλία των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας να γίνεται με τα 

παρακάτω βήματα: εκκίνηση με ερωτήσεις για τη Φύση, κινητοποίηση των μαθητών στο να 

ενεργοποιηθούν, επικέντρωση στη συλλογή και στη χρήση των ενδείξεων, παροχή ιστορικών 

πλαισίων και προοπτικών, επιμονή στη σαφή έκφραση, χρησιμοποίηση της ομαδικής 

προσέγγισης, μη διαχωρισμό της γνώσης από την ανακάλυψη. 

 

4.2. Οι Ανακαλυπτικές Μέθοδοι Διδασκαλίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Η ΠΕ ενθαρρύνει την αντίληψη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, την κατανόηση 

των περιβαλλοντικών εννοιών και ζητημάτων και τη συνειδητοποίηση συναισθημάτων, 

αξιών, στάσεων και αντιλήψεων που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα (North American 

Association for Environmental Education, 1996). Από αυτή την άποψη, η ΠΕ συνιστά ένα 

εξαιρετικό χώρο εκπαίδευσης στις επιστήμες και στις αξίες που τις διαπερνούν. Υπάρχει 

ανάγκη να δοθεί έμφαση στη σπουδαιότητα της κατανόησης από τους μαθητές του τρόπου 



που οι επιστήμονες μελετούν το φυσικό κόσμο και όχι μόνο στην εκμάθηση του 

επιστημονικού περιεχομένου (National Research Council, 2000, Trautmann, 2003).  

Προκειμένου η ΕΑΑ να είναι αποτελεσματική πρέπει (UNECE (2005) να προσεγγίζεται με 

δύο τρόπους (i) με την ενσωμάτωση των θεμάτων της ΕΑΑ σε όλο το φάσμα των σχετικών 

πεδίων, προγραμμάτων και μαθημάτων (ii) με παροχή οργανωμένων εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων και πρωτοβουλιών επί ειδικών αντικειμένων. Να επικεντρώνεται στην 

πραγματοποίηση ουσιαστικών μαθησιακών εμπειριών τόσο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα όσο 

και στον εργασιακό χώρο, στις οικογένειες και στις κοινότητες. 

Η ΠΕ και η ΕΑΑ είναι μαθητοκεντρικές μορφές εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν μεγάλη 

ποικιλία καινοτόμων μεθόδων και τεχνικών στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στα προγράμματά τους αναπτύσσονται δραστηριότητες για να 

εξετάζουν το ρόλο της παρατήρησης έναντι του συμπεράσματος, ή  τους  τρόπους  με  τους 

οποίους  η προκατάληψη μπορεί  να επηρεάσει  επιστημονικά  αποτελέσματα (Gift & Krasny, 

2003 στο Trautmann et al, 2004). Σε ένα πρόγραμμα του πανεπιστημίου του Cornell, 

επιστήμονες και εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέπτυξαν συνεργασία με 

σκοπό την παραγωγή μιας επιστημονικής σειράς σειράς (Cornell Scientific Inquiry Series), 

μια συλλογή εγχειριδίων για σπουδαστές και εκπαιδευτικούς που θα επιτρέπουν στους 

σπουδαστές να σχεδιάζουν και να διευθύνουν τα δικά τους περιβαλλοντικά επιστημονικά 

πειράματα (Trautmann, 2003). Μέσω αυτής της ερευνητικής εμπειρίας, οι μαθητές άρχισαν 

να βλέπουν την επιστήμη ως συνεχή διαδικασία ανακάλυψης παρά μια στατική συλλογή 

θεμάτων που απομνημονεύονται εγκαίρως για έναν διαγωνισμό.  

Η ΠΕ έχει υποστεί κριτική για προτεραιότητες που συχνά δίνει, όπως για παράδειγμα, στο 

πολιτικό έναντι του επιστημονικού ζητήματος, στο ηθικό για την απεικόνιση των ανθρώπων 

ως εισβολέων στη Γη, εν ολίγοις, φορτωμένη με τις αμφισβητήσιμες αξίες αλλά ενδεδυμένη 

τον ιματισμό της επιστήμης (Carlsen, 2001). Παρά τις κριτικές, οι επαγγελματίες της ΠE 

προσπαθούν να διδάξουν την περιβαλλοντική επιστήμη σε ένα ευρύτερο πλαίσιο που 

υπογραμμίζει τις ανθρώπινες αξίες, τη λήψη αποφάσεων, και την ανάληψη δράσης,  θέματα  

που προσδιορίζονται στις Διεθνείς  Διασκέψεις της UNESCO τα τελευταία τριάντα χρόνια.  

Η περιβαλλοντική έρευνα διαφέρει από τα περισσότερα επίσημα αναλυτικά προγράμματα 

σπουδών των Φυσικών Επιστημών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λόγω της έμφασης που 

δίνει στην κοινωνιολογική φύση της επιστήμης (Meyer & Avery, 2001). Το σχολικό 

πρόγραμμα σπουδών οργανώνεται σε γενικές γραμμές σε μια σειρά ερευνών 

(εργαστηριακών, πεδίου, και μελετών προσομοίωσης) οι οποίες εκτυλίσσονται προοδευτικά 

από τις τυποποιημένες μεθόδους των «Πρωτοκόλλων», μέσω των «Εξερευνήσεων», μέχρι τα 

«Αλληλεπιδραστικά-Διαδραστικά Έρευνητικά Προγράμματα». Οι εκπαιδευτικοί της ΠΕ 

ξεπερνούν την παραδοσιακή σχολική εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών, που με την 

απροθυμία της να κοιτάξει πέρα από το εργαστηριακό, δε δίνει έμφαση στις σύγχρονες 



ανησυχίες και αναζητήσεις που είναι ηθικές, οικονομικές, συναισθηματικές, πολιτικές, με μια 

λέξη κοινωνικές (Carlsen, 2001).  

Η ενασχόληση των μαθητών με την ΠΕ γίνεται μέσα σ’ ένα πλαίσιο διαλόγου, έντονης 

μαθητικής συμμετοχής στην όλη πορεία των προγραμμάτων ΠΕ και συνδιαμόρφωσης τόσο 

της διαδικασίας και των μέσων διδασκαλίας, όσο και των στόχων του προγράμματος αυτού 

καθ’ εαυτού (Βατρικάς & Τόγια, 2007). Οι τεχνικές αυτές είναι ασκήσεις, εκπαιδευτικές 

επισκέψεις, επίδειξη, επίλυση προβλήματος, ερωτοαπαντήσεις, καταιγισμός ιδεών, μελέτη 

περίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, προσομοίωση, συζήτηση, συνεντεύξεις με ειδικούς, debates, 

ηθικά διλήμματα, εννοιολογικοί χάρτες και γενικά όσες τεχνικές χρησιμοποιούνται κατά την 

εφαρμογή των καινοτόμων εκπαιδευτικών τεχνικών στα σχολεία. 

Οι δραστηριότητες μιας τάξης που αναπτύσσει περιβαλλοντικό πρόγραμμα έρευνας 

(Repertoire of Classroom COP) περιλαμβάνουν εργασίες, υλικά, μεθόδους και εργαλεία, 

ιστορικά στοιχεία, συμβολισμούς, ύφη, ενέργειες, έννοιες που προκύπτουν ή έχουν 

υιοθετηθεί από την κοινότητα (Meyer & Avery, 2001). Γίνεται καθημερινή αποτίμηση 

εργασιών των ομάδων, Power Point παρουσιάσεις, εβδομαδιαίες  παρουσιάσεις  στην τάξη, 

αναπροσαρμογές, ταυτόχρονη χρήση των διαφορετικών χώρων της τάξης, ταυτόχρονη 

συνεργασία σε ερευνητικά υποπρογράμματα. Οι μαθητές υποδύονται ρόλους και 

καθιερώνουν ταυτότητες, όπως κατασκευαστές εργαλείων, ειδικοί  εργαστηρίων, 

εμπειρογνώμονες  τεχνολογίας. Η ιστοσελίδα της τάξης ενημερώνεται συνεχώς με την 

πρόοδο των ερευνών και η επικοινωνία με τους εξωτερικούς επιστήμονες και συνεργάτες 

γίνεται ηλεκτρονικά. Η συγκέντρωση  των στοιχείων και η δημοσίευση των ερευνητικών 

αποτελεσμάτων σε ιστοσελίδα είναι αποτελέσματα ομαδικών συνεργασιών σε επίπεδο τάξης 

και ομάδων. 

Ο Huckle (2006) προτείνει τα παρακάτω βήματα στην έρευνα μέσα στην τάξη: τοποθέτηση 

της έρευνας στο πλαίσιο του θέματος, απόφαση για τις κατευθύνσεις της έρευνας, 

ανακάλυψη ή συλλογή των στοιχείων, ταξινόμηση  και επεξεργασία δεδομένων, εξαγωγή 

συμπερασμάτων, εξέταση της κοινωνικής δράσης, αυτοαξιολόγηση-μεταγνώση. Ή 

εναλλακτικά… διατύπωση ερωτήσεων, επιλογή του θέματος, αναζήτηση πληροφοριών, 

σχεδιασμός δράσεων, ενεργή τοποθέτηση απέναντι στο θέμα, συλλογισμοί πάνω στο θέμα.  

Στα προγράμματα ερευνητικών δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης τα 

παιδιά, μέσα και έξω από το σχολείο, ενεργοποιούν μαθησιακούς μηχανισμούς 

παρατηρώντας με τις αισθήσεις τους, διαπιστώνοντας ομοιότητες και διαφορές, συλλέγοντας 

πληροφορίες, ιδέες, υλικά και απόψεις, οργανώνοντας και ταξινομώντας δεδομένα, 

υποθέτοντας νοητικά σχήματα για αναζήτηση λύσεων, χρησιμοποιώντας πειραματικά μέσα 

για την επαλήθευση ή απόρριψη των υποθέσεών τους, εξάγοντας συμπεράσματα, 

προτείνοντας λύσεις και προβλέποντας πιθανές μελλοντικές καταστάσεις (Αθανασάκης, 

2008). Οι εμπλεκόμενοι σπουδαστές στη μάθηση μέσω έρευνας υποβάλλουν επιστημονικά 



προσανατολισμένες ερωτήσεις, σχεδιάζουν έρευνες, χρησιμοποιούν εργαλεία  και  τεχνικές 

κατάλληλα για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία,  διατυπώνουν εξηγήσεις από τα κατάλληλα 

στοιχεία, αξιολογούν τις εξηγήσεις τους λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές λύσεις και 

μετά επικοινωνούν και δικαιολογούν τις εξηγήσεις που προτείνουν (National Research 

Council, 2000 στο Trautmann et al, 2004). 

Ο Carlsen W. S. (2001) επιχείρησε μια κοινωνιολογική προσέγγιση της σχολικής 

«ανακάλυψης». Ο ρόλος της «ανακάλυψης» στην επιστήμη, αν και δημοφιλής, δεν είναι 

κεντρικός στα σύγχρονα φιλοσοφικά πορίσματα της επιστήμης (Kuhn,1970 στο Carlsen, 

2001), στα κοινωνιολογικά της πορίσματα επιστήμης (Brannigan, 1981; Woolgar, 1976 στο 

Carlsen, 2001), ή  στα προϊόντα της εννοιολογικής  αλλαγής από την εκμάθησή της (Posner et 

al., 1982; Strike & Posner, 1992 στο Carlsen, 2001). Επιστημολογικά, η επιστήμη φαίνεται να 

αντιμετωπίζεται καταλληλότερα ως διαδικασία που βασίζεται στην επιχειρηματολογία και 

στην πειθώ παρά στην ανακάλυψη (Kuhn, 1993 στο Carlsen, 2001). Εντούτοις, το πρότυπο 

της επιστημονικής έρευνας που προωθείται στους μαθητές στη σχολική επιστήμη όλο και πιο 

πολύ  μοιάζει με αυτό που οι Chalmers (1982) and Millar (1982 στο Carlsen, 2001) 

αποκαλούν «naïve inductivism-επαγωγισμός», σύμφωνα με το οποίο, οι παρατηρήσεις  

προηγούνται  της θεωρίας  και  η θεωρία  προηγείται  του πειραματισμού. Παραδείγματος 

χάριν, σε μια κοινή έρευνα σχολικής επιστήμης, οι σπουδαστές σχεδιάζουν τα πειράματα 

«που ανακαλύπτουν» πως τα φυτά αυξάνονται με το φως. Συνήθως ξέρουν ότι ο δάσκαλος το 

γνώριζε αυτό εκ των προτέρων και είχε μια εξήγηση που δεν απαιτούσε καθόλου το πείραμα. 

Παρακάτω αναλύεται η προσέγγιση του Carlsen (2001) για τα σχολικά εργαστηριακά 

πρωτόκολλα «ανακάλυψης», σύμφωνα με την οποία, υπάρχουν αρκετά πρωτόκολλα 

κατάλληλα για έρευνες στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες που περιλαμβάνουν, 

για παράδειγμα, βιολογικές και χημικές αναλύσεις. Αυτά τα πρωτόκολλα είναι μεθοδολογικά 

αμετάβλητα, αλλά τα αποτελέσματα της κάθε φοράς εφαρμογής τους σε διαφορετικά τοπικά 

περιβαλλοντικά φαινόμενα είναι εκ των προτέρων σκόπιμα άγνωστα σε μαθητές και 

εκπαιδευτικούς. Από μια κοινωνιολογική προοπτική, τα περιβαλλοντικά ερευνητικά 

πρωτόκολλα είναι χρήσιμα επειδή εφοδιάζουν τις σχολικές τάξεις με  τα νέα  στοιχεία χωρίς  

τη  μυθιστοριογραφία  ότι  οι επιστήμονες  είναι αυτοί και μόνο που εφευρίσκουν  τις 

πειραματικές  μεθόδους.  Η εργασία των μαθητών δεν έχει σκοπό να καταδείξει ότι 

«ανακάλυψαν» μια ήδη παγιωμένη γνώση η οποία πιστοποιείται από το δάσκαλο και το 

εγχειρίδιο αλλά να κατασκευάσει ένα πειστικό επιχείρημα για το τι σημαίνουν γι αυτούς τα 

πρωταρχικά στοιχεία και τι πρέπει να σημάνουν για άλλους. Εάν η εργασία τους είναι σωστή, 

θα επιτύχουν μέσα στην κοινότητά τους την αναγνώριση ότι είναι ικανοί και ότι η 

επιστημονική τους εργασία είναι άξια εμπιστοσύνης. Όμως, αυτό ολοκληρώνεται μέσω της 

πειθούς, όχι με τη σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με κάποια σωστή απάντηση. Απ’ αυτή 

την άποψη, τα συχνά-διφορούμενα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών μελετών των 



μαθητών είναι αυθεντικότερες επιστημονικές εργασίας από τη νιοστή απόδειξη του νόμου 

Boyle. 

Στο πρόγραμμα ΠΕ «Investigating & Evaluating Environmental Issues & Actions», οι 

Hungerford et al (1996) αναφέρουν ότι δεδομένου ότι οι σπουδαστές έχουν ένα ισχυρό 

φυσικό ενδιαφέρον για το περιβάλλον, βοηθώντας τους να πραγματοποιούν ανεξάρτητες 

έρευνες για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και να αναλαμβάνουν δράση στη συνέχεια ως 

υπεύθυνοι πολίτες, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η περιβαλλοντική γνώση.  

Ερευνώντας και αξιολογώντας περιβαλλοντικά ζητήματα και ενέργειες, βελτιώνουν την 

εκμάθηση της επιστήμης με εστίαση στις βασικές οικολογικές έννοιες όπως η ροή ενέργειας, 

η δυναμική των πληθυσμών, η ισορροπία και οι αλληλεπιδράσεις κοινοτήτων και 

οικοσυστημάτων. Οι σπουδαστές μαθαίνουν να προσδιορίζουν τις διάφορες στάσεις, 

πεποιθήσεις και αξίες  που περιλαμβάνονται σε πολλά περιβαλλοντικά ζητήματα, 

εξασκούνται στο να εντοπίζουν, να αναλύουν και να χρησιμοποιούν τις πηγές πληροφοριών 

και στοιχείων. Σύμφωνα με τους ίδιους συγγραφείς, οι σπουδαστές πρέπει να εισάγονται στα 

βασικά στοιχεία της περιβαλλοντικής δράση-πειθούς, του καταναλωτισμού, της πολιτικής 

δράσης, και της διαχείρισης του περιβάλλοντος τα οποία αποτελούν βασικούς στόχους των 

ΠΠΕ και των ΠΕΑΑ.  

Η McKeown (2002) προτείνει ένα πλαίσιο για τη διδασκαλία, μελέτη και ανάλυση 

περιβαλλοντικών ζητημάτων στο οποίο οι δάσκαλοι πρέπει να εξοπλιστούν κατάλληλα για να 

βοηθήσουν τους μαθητές τους να αντιλαμβάνονται και να προσδιορίζουν την περιπλοκότητα 

των ζητημάτων. Οι μεγαλύτεροι σε ηλικία μαθητές χρειάζεται να αποκτήσουν δεξιότητες να 

αναλύουν τα ζητήματα, τις προτεινόμενες λύσεις, και τις συγκρούσεις που προκύπτουν, να 

αντιλαμβάνονται τις αξίες που κρύβονται κάτω από τα ζητήματα. Η Rizzi R (2002) προτείνει 

στα φύλλα εργασίας των ασκήσεων που δίνονται για να εισαγάγουν τους μαθητές στο 

πλαίσιο της ΕΑΑ να συνδέονται με τους άξονες Κοινότητα, Περιβάλλον, Οικονομία. 

Οι πτυχές του περιβαλλοντικού ζητήματος  που αντιμετωπίζει μια τοπική κοινότητα ή μια 

μακρινή χώρα οι οποίες πρέπει να διερευνηθούν είναι (McKeown, 2002): 

1. Κύριες ιστορικές και σύγχρονες αιτίες του ζητήματος (δηλ., φυσικές/βιολογικές, 

κοινωνικές/πολιτιστικές, ή οικονομικές)  

2. Γεωγραφική κλίμακα, η χωρική κατανομή (χωροθέτηση), και η μακροζωία του ζητήματος 

3. Σημαντικότεροι κίνδυνοι και οι συνέπειες στο φυσικό περιβάλλον 

4. Σημαντικότεροι κίνδυνοι και οι συνέπειες στα ανθρώπινα συστήματα 

5. Οικονομικές επιπτώσεις 

6. Σημαντικότερες αυτήν την περίοδο εφαρμογές ή προτεινόμενες λύσεις 

7. Εμπόδια στις προτεινόμενες λύσεις 

8. Σημαντικές κοινωνικές αξίες (π.χ. οικονομικές,  οικολογικές,  πολιτικές,  αισθητικές) είναι  

περιλαμβάνονται ή παραβιάζονται μέσα από τις προτεινόμενες λύσεις 



9. Ομάδες του πληθυσμού  που θα σηκώσουν το κόστος των λύσεων 

10. Πολιτική διάσταση του προβλήματος και των λύσεων 

11. Σχέση του θέματος με άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα 

Οι επόμενες δύο ερωτήσεις βοηθούν τους ανθρώπους να ενσωματώνουν τη γνώση 

καθημερινά στη ζωή τους.  

12. Αλλαγές στην καθημερινότητα του καθενός που μπορούν να μειώσουν το πρόβλημα  

13. Επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν, πέραν από την αλλαγή στην καθημερινότητα για 

να διευθετηθεί το θέμα. 

Υπάρχουν τρεις τρόποι  για την εκκίνηση ενός θέματος έρευνας σε μια τάξη ΕΑΑ (Huckle, 

2006). Οι σπουδαστές παράγουν τα ζητήματά τους ή επιλέγουν από μια σειρά εκ των 

προτέρων επιλεγμένων ζητημάτων ή ο εκπαιδευτικός επιλέγει το ζήτημα. Η ΑΜΔ αρχίζει, ή 

τουλάχιστον περιλαμβάνει, την παρακινητική περιέργεια ή την πρόκληση της κατάπληξης και 

του θαυμασμού δεδομένου ότι δεν  υπάρχει καμία αυθεντική έρευνα ή ουσιαστική μάθηση 

εάν δεν υπάρχει κάποιος ερευνών νους που επιδιώκει μια απάντηση, μια λύση, μια εξήγηση, 

ή μια απόφαση (Αθανασίου Κ., 2008). Οι ερωτήσεις που πρέπει να απαντηθούν αναφέρονται 

συνήθως στο Ποιος αντιπροσωπεύει τι; Ποιοι είναι οι διαφορετικοί τρόποι αντιμετώπισης του 

ζητήματος; Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες , οι αιτίες και λύσεις; Που και πώς επιλύονται 

οι διαφωνίες; Ποιες είναι οι εναλλακτικές λύσεις; Τι δύναμη και επιρροή έχω εγώ και οι 

άλλοι; 

Ο εκπαιδευτικός επιλέγει δραστηριότητες για να παρακινήσει τους μαθητές και να 

ενθαρρύνει την έρευνα στα πλαίσια της ΕΑΑ. Σε κάθε στάδιο της έρευνας χρησιμοποιούνται 

και διαφορετικές δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες εξασφαλίζουν την ενεργή,  κριτική, 

προοδευτική και διαφοροποιημένη κατά περίπτωση μάθηση. Παρακάτω παραθέτονται 

μερικές δραστηριότητες που προτείνει ο Huckle (2006) να γίνονται στην τάξη, σύμφωνα με 

την Κριτική Παιδαγωγική: διαμόρφωση μικρών ομάδων, επίσκεψη στο πεδίο δράσης, 

συζήτηση ενός ηθικού διλήμματος, ιδεοθύελλα για προτάσεις, προσδιορισμός των 

ερευνητικών ερωτημάτων, χρονοδιάγραμμα του προγράμματος, έρευνες και συνεντεύξεις, 

βίντεο, μουσική και περιοδικά, στατιστική ανάλυση, προσδιορισμός των προκαταλήψεων και 

των παρανοήσεων, παραγωγή ενός προτύπου/μοντέλου, διοργάνωση μιας συζήτησης, επαφή 

των κοινοτικών ομάδων, προσδιορισμός των ρεαλιστικών εναλλακτικών λύσεων. 

Με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της έρευνας διαδίδονται οι επιστημονικές 

πληροφορίες. Λόγω της κοινωνικής φύσης της επιστήμης, η διάδοση των επιστημονικών 

πληροφοριών είναι κρίσιμη για την πρόοδό της.  Μερικοί επιστήμονες παρουσιάζουν τα 

συμπεράσματα και τις θεωρίες τους σε επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια ή σε 

επιστημονικά περιοδικά. Αυτά τα άρθρα επιτρέπουν στους επιστήμονες να ενημερώσουν 

άλλους σχετικά με τις εργασίες τους, να εκθέσουν τις ιδέες τους στην κριτική άλλων 



επιστημόνων και, φυσικά, να συμμετέχουν στις επιστημονικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο 

(Rutherford & Ahlgren, 1991).  

Σύμφωνα με τη Στρατηγική της UNECE (2005) για την ΕΑΑ, η ΕΑΑ πρέπει να χρησιμοποιεί 

ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών μεθόδων, συμμετοχικών και προσανατολισμένων στις 

διαδικασίες και στην ανεύρεση λύσεων, ειδικά προσαρμοσμένων στους εκπαιδευόμενους. 

Πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους, πρέπει να χρησιμοποιούνται και συζητήσεις, 

εννοιολογική χαρτογράφηση, φιλοσοφική αναζήτηση, διευκρίνηση αξιών, προσομοιώσεις, 

«σενάρια», χρήση μοντέλων, παιχνίδια ρόλων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, τεχνολογία 

πληροφορίας και επικοινωνιών, έρευνες (surveys), μελέτη περιπτώσεων (case studies), 

επισκέψεις και μάθηση στο πεδίο, σχέδια εργασίας (project), που αναλαμβάνουν οι 

εκπαιδευόμενοι, μελέτη καλών πρακτικών, αξιοποίηση εμπειριών από τον εργασιακό χώρο 

και επίλυση προβλήματος. Η ΕΑΑ πρέπει να υποστηρίζεται από σχετικό εποπτικό υλικό 

όπως μεθοδολογικές, παιδαγωγικές και διδακτικές εκδόσεις, εγχειρίδια, εποπτικά βοηθήματα 

και εργαλεία, μελέτες περιπτώσεων και καλών πρακτικών, ηλεκτρονικές και άλλες 

οπτικοακουστικές πηγές. Χρειάζονται έρευνα και δραστηριότητες για την ανάπτυξη 

διαφόρων περιοχών της ΕΑΑ. Έρευνα και αναπτυξιακές δραστηριότητες επί της ΕΑΑ πρέπει 

να προσφέρουν μια διαρκή βάση για την ανάπτυξη της. Τα αποτελέσματα της έρευνας και 

των αναπτυξιακών προσπαθειών πρέπει να γίνονται τμήμα όσων έχουν ρόλο τοπικά, 

περιφερειακά και παγκόσμια και να ενσωματώνονται σε διάφορα τμήματα του εκπαιδευτικού 

συστήματος. 

 

4.2.1. Τα σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην 

Ελλάδα υλοποιείται προαιρετικά, κυρίως μέσα από τα σχολικά προγράμματα, και στα Κέντρα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε). Τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ) είναι επιμορφωτικά προγράμματα, ετήσιας διάρκειας, που 

σχεδιάζονται και υλοποιούνται μέσα στις σχολικές μονάδες, από κοινού από μαθητές και 

εκπαιδευτικούς, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους για μόρφωση, επικοινωνία και κοινωνική 

συμμετοχή. Διαφέρουν εντελώς από τα σχολικά μαθήματα ως προς το σχεδιασμό, τη 

θεματολογία, την εκπαιδευτική μεθοδολογία, την αξιολόγηση. Τα προγράμματα αυτά 

περιλαμβάνουν πολλές και ποικίλες δραστηριότητες εκτός των αιθουσών διδασκαλίας και 

πέραν του σχολικού ωρολογίου προγράμματος.  

Τα τελευταία χρόνια έχει διευρυνθεί στη χώρα μας το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για την 

υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ τα οποία ενθαρρύνονται και υποστηρίζονται συχνά, πέραν από 

την εκπαιδευτική κοινότητα, και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιπλέον η ανάγκη  αλλαγής 

του ρόλου του σχολείου στη σύγχρονη κοινωνία, η αλλαγή του τρόπου μάθησης και 

προσφοράς της νέας γνώσης (βιωματική μάθηση, μάθηση με κατάλληλη αξιοποίηση της 



εμπειρίας) σε συνδυασμό με την  κοινωνική απαίτηση για εσωτερική μεταρρύθμιση του 

σχολείου και άνοιγμά του στην τοπική κοινωνία, δημιούργησαν τις κατάλληλες προϋποθέσεις 

για την προώθηση της ΠΕ στα σχολεία (Καλαθάκη, 2008). Για να ανταποκριθούν με επιτυχία 

οι εκπαιδευτικοί στις ανάγκες εφαρμογής ανακαλυπτικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθηση 

στα ΣΠΠΕ έχουν ανάγκη να λαμβάνουν εξειδικευμένη γνώση με θεωρητική κατάρτιση και 

πραχτική εξάσκηση σε ειδικά σχεδιασμένα Προγράμματα Εκπαίδευσης (Φύκαρης, 1998; 

Καλαθάκη, 2005). 

Τα ΣΠΠΕ επικεντρώνονται στην μελέτη ενός περιβαλλοντικού θέματος, κυρίως τοπικής 

εμβέλειας, συνήθως προβλήματος, το οποίο προσεγγίζουν διαθεματικά και διεπιστημονικά 

(Χρυσαφίδης, 2006; Ράπτης, 2000; Ζυγούρη, 2006). Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια 

διεύρυνση της επικοινωνίας, ανάπτυξη συνεργασιών με τοπικές αρχές και φορείς, αξιοποίηση 

των νέων τεχνολογιών, συμμετοχή των γονέων και ειδικών.  

Οι βασικές αρχές που πρέπει να εφαρμόζονται στα προγράμματα των σχολικών 

δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το ΥΠΕΠΘ, είναι η διεπιστημονική θεώρηση, η βιωματική 

προσέγγιση, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου 

και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης (Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ, 2007). 

Σε ότι αφορά στη μάθηση, οι μαθητές των Περιβαλλοντικών Ομάδων εμπλέκονται στη 

συλλογή και ανάλυση δεδομένων, καλλιεργούν αξίες, αναπτύσσουν δεξιότητες, αποκτούν 

θετική στάση απέναντι στη μόρφωση (Καλαθάκη, 2008). Καλλιεργούν υψηλού επιπέδου 

επικοινωνία και αποκτούν ικανότητα εργασίας σε ομάδες, αποκτούν εμπειρία στην 

καινοτομία, στη δημιουργικότητα, στην επίλυση προβλήματος, στις τεχνολογικές και 

πολιτισμικές αλλαγές (Gough, 2005).  Έτσι επιτυγχάνεται μετάβαση από αυστηρά 

καθορισμένους και δομημένους στόχους, που καθορίζονται μέσα από το ΑΠΣ, στην 

επικέντρωση της προσοχής σε πολύπλοκες μη καθορισμένες καταστάσεις της πραγματικής 

ζωής. Επιτυγχάνεται μετάβαση από τα αυστηρά καθορισμένα θεματικά πεδία και γνωστικές 

περιοχές του ΑΠΣ σε ένα διεπιστημονικό τρόπο διερεύνησης ζητημάτων με αντικατάσταση 

της παθητικής απόκτησης γνώσεων στην ενεργό απόκτηση και παραγωγή νέας γνώσης 

(Posch, 1999). 

Στο Λύκειο, η κατάσταση της ΠΕ είναι απογοητευτική. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στο τέλος 

της Γ τάξης αποθαρρύνουν τους μαθητές στο να συμμετέχουν στα Σχολικά Προγράμματα 

Αγωγής και Πολιτισμού. Έτσι εξηγείται ο μικρός αριθμός ΣΠΠΕ που υλοποιούνται στα 

Λύκεια συγκριτικά με αυτών που υλοποιούνται στα Γυμνάσια και ακόμη περισσότερο στα 

δημοτικά σχολεία. Δυστυχώς, η πορεία εκπαίδευσης του νέου σε ότι αφορά στο περιβάλλον 

ανακόπτεται σε μια ηλικία που βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ηλικία του ενεργού πολίτη, 

στον οποίο προσβλέπει η ΕΑΑ (Φαραγγιτάκης, 2001).  

Στο Λύκειο διδάσκονται μαθήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον, όπως είναι στη Β’ 

τάξη τα μαθήματα επιλογής «Αρχές Περιβαλλοντικών Επιστημών» και «Διαχείριση Φυσικών 



Πόρων». Σε μερικά ακόμη μαθήματα έχουν συμπεριληφθεί θεματικές ενότητες που 

εξετάζουν περιβαλλοντικά θέματα, όπως στη Γ’ τάξη, ένα μεγάλο κεφάλαιο της Βιολογίας 

Γενικής Παιδείας αναφέρεται στην Οικολογία και αποτελεί τη μισή εξεταστέα ύλη στις 

Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σε παραθέματα και σχόλια στα Βιβλία Χημείας της Α’ και Β’ τάξης 

του Λυκείου γίνονται αναφορές σε περιβαλλοντικά προβλήματα και συσχετισμούς τους με τα 

διδακτικά αντικείμενα των αντίστοιχων κεφαλαίων. Μέσα από τα μαθήματα αυτά, οι μαθητές 

έρχονται σε επαφή με οικολογικούς όρους και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, με τις 

αιτίες και τους μηχανισμούς δημιουργίας τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

5.1. Η προβληματική της Έρευνας 

Αποτέλεσε ενδιαφέρον να ελεγχθεί κατά πόσο και με ποιες διαδικασίες, ένα  ΣΠΠΕ που 

υλοποιείται σε σχολείο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ακολουθεί ανακαλυπτικές 

προσεγγίσεις διδασκαλίας, στα πλαίσια των αρχών και των κατευθύνσεων της ΠΕ, όπως 

αυτές διαμορφώνονται προς την κατεύθυνση της ΕΑΑ. Στα σεμινάρια, συνέδρια και άρθρα 

της εκπαιδευτικής κοινότητας δίνεται έμφαση στην ανακαλυπτική κατεύθυνση της 

διδακτικής μεθοδολογίας που ακολουθείται στα ΣΠΠΕ ενώ παράλληλα έχει αναγνωριστεί η 

σημασία του σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων αυτών ώστε να παρέχουν ΕΑΑ 

(Λέκκας κά, 2005; Σπυροπούλου, 2005; Φλογαΐτη, 2006; Σκούλλος 2007, Εγκύκλιος του 

ΥΠΕΠΘ προς τα σχολεία, 2007 ). Επίσης, αρκετές έρευνες στο εξωτερικό έχουν καταδείξει 

την αξία εφαρμογής των ΑΜΔ στην ΠΕ (Bartel et al., 2003, Carlsen et al, 2000; 2001; Krasny 

& Lee, 2002). Έρευνες, όμως, που αναφέρονται στα ελληνικά δεδομένα της εκπαίδευσης και 

μάλιστα αυτής της Δευτεροβάθμιας, και ειδικότερα στα Λύκεια, είναι περιορισμένες, όπως 

κατέδειξε η επισκόπηση της σχετικής ελληνικής βιβλιογραφίας. Υπάρχει η ανάγκη 

διαπίστωσης του κατά πόσο, ένα πρόγραμμα ΠΕ που σχεδιάζεται και υλοποιείται στην 

ανώτερη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ακολουθεί πραγματικά την ΑΜΔ ώστε να εκπαιδεύει 

τους μαθητές στην ΑΑ. Οι μαθητές του Λυκείου βρίσκονται πολύ κοντά με τον ενήλικα 

πολίτη και γι αυτό είναι ενδιαφέρον να μελετηθεί αναλυτικά η ανακαλυπτική μεθοδολογία 

της παρεχόμενης περιβαλλοντικής τους εκπαίδευσης όπως αυτή προτείνεται στη Στρατηγική 

της UNECE (2005) για την ΕΑΑ. Ο τρόπος εφαρμογής ερευνητικών διαδικασιών στη 

σχολική τάξη, και ιδιαίτερα της ΑΜΔ, απασχολούν τους εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με 

την ΠΕ, συμβούλους εκπαιδευτικών, υπευθύνους ΠΕ, διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης, 

άλλους ερευνητές γενικότερα. Τα Γραφεία ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ΚΠΕ 

οργανώνουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα σεμινάρια επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα 

ΣΠΠΕ διότι έχουν αντιληφθεί πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά είναι 

περιορισμένη (Φύκαρης 1998; Καλαθάκη Μ., 2005). 

 

5.2. Σκοπός και Στόχοι της έρευνας 

Βασικός σκοπός αυτής της έρευνας είναι να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που τα 

τελευταία χρόνια τίθενται όλο και περισσότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα για το κατά 



πόσο στα προγράμματα ΠΕ που υλοποιούνται σήμερα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, και 

ιδιαίτερα στα Λύκεια, εφαρμόζεται ΑΜΔ προκειμένου να προωθηθούν οι αρχές της ΕΑΑ στο 

σχολείο και στην τοπική κοινότητα. Η παρούσα έρευνα επιχείρησε να διερευνήσει, να 

αποσαφηνίσει και να αξιολογήσει την ανακαλυπτική εκπαιδευτική μεθοδολογία που 

ακολουθήθηκε στο πρόγραμμα ΠΕ με τίτλο «Δάσος-Βιοποικιλότητα και Ποιότητα Ζωής» 

που υλοποιήθηκε στο Γενικό Λύκειο Μελεσών κατά τη σχολική χρονιά 2007-2008 από τη 

σκοπιά της ΕΑΑ. Στόχοι της έρευνας ήταν να αναδειχτούν οι δεξιότητες εκείνες που 

χρειάζονται αλλά και καλλιεργούνται κατά την εφαρμογή της ΑΜΔ, να αποσαφηνιστεί η 

διαδικασία εφαρμογής της σε ένα πρόγραμμα ΣΠΠΕ και να αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά 

εκείνα γνωρίσματα στα περιβάλλοντα μάθησης που πρέπει να επιλεγούν ώστε να την κάνουν 

όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη. Βασική επιδίωξη της έρευνας ήταν να διερευνήσει το 

ρόλο της κοινότητας ως περιβάλλον μάθησης με στόχο την καλλιέργεια ενεργών, 

περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών που θα ασχοληθούν στο μέλλον με την αειφορική 

διαχείριση του τόπου τους, της χώρας τους, του πλανήτη γενικότερα. Εκτός από το κοινωνικό 

περιβάλλον, το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της έρευνας εστιάστηκε στις δραστηριότητες εκείνες 

που μπορούν να αξιοποιηθούν στο πεδίο για την προώθηση της μαθητικής έρευνας. Επειδή 

δε, σκοπός του προγράμματος ήταν να συνδυάσει αυτά τα δύο περιβάλλοντα μάθησης, η 

έρευνα εστίασε το ενδιαφέρον της στο συνδυασμό αυτό, του κοινωνικού και φυσικού 

περιβάλλοντος ως μαθησιακό περιβάλλον για ΠΕ και ΕΑΑ. 

 

5.3. Η Σημασία της Έρευνας 

Η διάσταση της έρευνας αυτής είναι τοπική και περιορισμένη. Αναφέρεται σε ένα μόνο 

πρόγραμμα ΠΕ που υλοποιήθηκε σε ένα Λύκειο της Κρήτης. Τα πορίσματά της όμως 

αφορούν μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα ΠΕ στην Πρωτοβάθμια 

και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κάθε χρόνο, παρόμοια σε γενικές γραμμές με αυτό που 

μελετήθηκε. Αφορά ακόμα ερευνητές, ειδικούς και υπευθύνους που χαράζουν πολιτικές, 

καθώς και το ευρύτερο κοινό. Η έρευνα αυτή μπορεί επιπλέον να λειτουργήσει πιλοτικά για 

την εκπόνηση μελετών σε μεγαλύτερες περιφέρειες της χώρας, από όπου μπορούν να 

προκύψουν γενικότερα συμπεράσματα, εξαιρετικά χρήσιμα, για όλους εκείνους τους 

εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται στη διαδικασία εφαρμογής της ΑΜΔ κατά την υλοποίηση 

των ΣΠΠΕ. 

Τα συμπεράσματα αυτής της έρευνας μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν ευρύτατα στη χάραξη 

της ευρύτερης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα στο ζήτημα της εφαρμογής της ΑΜΔ 

στα σχολικά προγράμματα Αγωγής και Πολιτισμού που υλοποιούνται στα ελληνικά σχολεία. 

Όπως για παράδειγμα να οργανωθούν αποτελεσματικότερα τα προγράμματα εκπαίδευσης 

των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας, όχι μόνο προγράμματα ΠΕ αλλά και 

για τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων του ΑΠΣ τα οποία θα βασίζονται στη 



διδακτική έρευνα. Ο καθορισμός των κριτηρίων εφαρμογής της ΑΜΔ σε πρόγραμμα ΠΕ 

μπορεί να αξιοποιηθεί από τους Υπευθύνους ΠΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης για τον καλύτερο σχεδιασμό των ΣΠΠΕ σε ότι αφορά τη μεθοδολογία τους. 

Λαμβάνοντας υπόψη το ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται προσπάθεια για τη δημιουργία 

κριτηρίων-δεικτών ποιότητας στα υλοποιούμενα εκπαιδευτικά προγράμματα., τα κριτήρια 

εφαρμογής της ΑΜΔ σε ΣΠΠΕ, που καταρτίστηκαν για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας, 

μπορούν να συνεισφέρουν στην εφαρμοσμένη έρευνα στη χώρα μας για την αξιολόγηση και 

βελτίωση της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας. Γενικότερα, τα αποτελέσματα της παρούσας 

εργασίας μπορούν να αξιοποιηθούν στο ευρύτερο πλαίσιο προβληματισμού που 

αναπτύσσεται αναφορικά με την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της ΕΑΑ στα Λύκεια με την 

αξιοποίηση της ΑΜΔ.  

 
5.4. Τα Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για τη διερεύνηση του θέματος ήταν τρία και 

αναφέρονταν στις απαιτούμενες δεξιότητες για την εφαρμογή της ΑΜΔ αλλά και σ’ αυτές 

που καλλιεργούνται μέσω αυτής, στη διαδικασία εφαρμογής της και στα σύγχρονα 

περιβάλλοντα μάθησης τα οποία διευκολύνουν την ΑΜΔ περιβαλλοντικών θεμάτων. Τα 

ερευνητικά υπο-ερωτήματα ήταν 17 και παρουσιάζονται παρακάτω κατά ερευνητικό 

ερώτημα. Τα ερευνητικά ερωτήματα έχουν λατινική αρίθμηση, τα υπο-ερωτήματα έχουν 

ελληνική και τα κριτήρια εφαρμογής της ΑΜΔ έχουν αραβική αρίθμηση (στον Πίνακα 1 του 

Παραρτήματος). 

Ι. Δεξιότητες για την Εφαρμογή της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας: 

Α. Κριτική σκέψη/ Επίλυση Προβλήματος 

Β. Επικοινωνία 

Γ. Θεμελίωση Προϋποθέσεων Δια Βίου Μάθησης 

Δ. Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Ε. Καλλιέργεια ενεργού- περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη 

ΙΙ. Διαδικασία Εφαρμογής της Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας: 

Α. Επιλογή Μορφής Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας 

Β. Επίπεδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων 

Γ. Εκπαιδευτική Στρατηγική 

Δ. Διδακτική Προσέγγιση 

Ε. Αξιολόγηση 

ΣΤ. Εξασφάλιση Ενεργού Συμμετοχής 

ΙΙΙ. Περιβάλλοντα Μάθησης:  

Α. Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Β. Σχολική Τάξη 



Γ. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

Δ. Βιβλιοθήκη 

Ε. Στο Πεδίο 

ΣΤ. Τοπικές Κοινότητες 

 

5.5. Επιλογή Μεθόδου Έρευνας 

Η παρούσα έρευνα συνιστά μια Μελέτη Περίπτωσης με Ανάλυση Περιεχομένου-Ανάλυση 

Λόγου του αρχειακού υλικού του ΣΠΠΕ (Cohen & Manion, 1994; Bell, 1997; Ιωσηφίδης, 

2003; Κυριαζή, 1999). Η ανάλυση περιεχομένου είναι μια μέθοδος έρευνας και ανάλυσης της 

κοινωνικής επικοινωνίας αλλά κυρίως των κοινωνικών της προεκτάσεων και συνεπειών. 

Είναι μέθοδος δευτερογενούς ανάλυσης ποιοτικού υλικού το οποίο μπορεί να έχει διάφορες 

μορφές όπως κείμενα, συνεντεύξεις, εικόνες, φίλμ κλπ.  

Στην έρευνα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία (Κυριαζή, 1999; Ιωσηφίδης, 2003). Μετά τη 

διατύπωση του προβλήματος, καθορίστηκαν οι στόχοι και επιλέχτηκαν οι τεχνικές και το 

δείγμα της έρευνας. Στη συνέχεια, συλλέχθηκαν τα δεδομένα, και αφού αναλύθηκαν και 

συζητήθηκαν, έγιναν τελικές κρίσεις και εξήχθηκαν τα τελικά συμπεράσματα. Για τη 

δημοσίευσή τους συντάχτηκε η παρούσα εργασία. 

Η ανάλυση περιεχομένου έγινε σε πέντε στάδια (Κυριαζή, 1999; Ιωσηφίδης 2003). Στο 

πρώτο στάδιο έγινε μια αρχική θεωρητική επεξεργασία και μια αποσαφήνιση των 

ερευνητικών αντικειμένων και ερωτημάτων. Στο δεύτερο στάδιο έγινε ακριβής καθορισμός 

των πηγών του προς εξέταση υλικού. Καθορίστηκε το αρχειακό υλικό από το ΣΠΠΕ που είχε 

υλοποιηθεί στο Γενικό Λύκειο Μελεσών τη σχολική χρονιά 2007-2008. Στο τρίτο στάδιο 

προσδιορίστηκε η μονάδα καταγραφής και ανάλυσης, δηλαδή των τμημάτων των κειμένων 

που παρουσιάζουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Στο τέταρτο στάδιο συστηματοποιήθηκαν οι 

εννοιολογικές κατηγορίες κατάταξης των ποιοτικών δεδομένων στις οποίες βασίστηκε 

ουσιαστικά η ανάλυση περιεχομένου. Στο πέμπτο στάδιο κωδικοποιήθηκε το υλικό στις 

διαφορετικές κατηγορίες. 

Το περιεχόμενο των εντύπων και των ηλεκτρονικών στοιχείων εξετάστηκε με ένα δομημένο 

τρόπο, κατά τον οποίο αναζητήθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες πληροφοριών, κάνοντας 

ανάλυση του περιεχομένου τους και πιο ειδικά, ανάλυση λόγου για την ικανοποίηση των 

κριτηρίων ανάλυσης περιεχομένου που προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση. 

Για καλύτερα αποτελέσματα στην εκπαιδευτική έρευνα επιλέγεται συνήθως συνδυασμός 

μεθόδων και τεχνικών, γνωστός ως Τριγωνοποίηση (Ιωσηφίδης & Σπυριδάκης; 2006). Η 

Τριγωνοποίηση αποτέλεσε βασική επιδίωξη της παρούσας έρευνας, για διασφάλιαση της 

αξιοπιστίας και εγκυρότητάς της. Σύμφωνα με τους Cohen & Manion (1994) βοηθά να 

ξεπεραστούν προβλήματα μεθοδολογικών περιορισμών, επιτυγχάνει τη διασταύρωση των 

πληροφοριών που συλλέχθηκαν, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στη μελέτη περίπτωσης. 



Συλλέχθηκαν στοιχεία από περισσότερες από μία πηγές. Από το Έντυπο Υποβολής 

Πρότασης (ΕΥΠ) προς το ΥΠΕΠΘ για χρηματοδότηση, από την Έκθεση Πεπραγμένων του 

προγράμματος (ΕΠ) που υποβλήθηκε στο Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Ηρακλείου με τη λήξη της σχολικής χρονιάς και τις 

συνεντεύξεις που έδωσαν οι τρεις εκπαιδευτικοί που συντόνισαν το πρόγραμμα.  

 

5.6. Πηγές άντλησης δεδομένων 

Πηγές άντλησης δεδομένων αποτέλεσαν  

Α) Οι εργασίες ερευνητών που σχετίζονται με την ΑΜ, την ΑΜΔ, την ΠΕ και την ΕΑΑ που 

προέκυψαν από τη βιβλιογραφική επισκόπηση στην ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία.  

Β) Το Έντυπο Υποβολής Πρότασης του Προγράμματος (ΕΥΠ) που υποβλήθηκε, σε 

ηλεκτρονική μορφή, το Μάρτιο του 2008 για έγκριση χρηματοδότησης από το ΥΠΕΠΘ, στα 

πλαίσια των «Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ». 

Γ) Η Έκθεση Πεπραγμένων (ΕΠ), σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, όπου αποκαλύπτεται ο 

σχεδιασμός, η δόμηση και η υλοποίηση του προγράμματος εντός και εκτός Κρήτης. 

Υποβλήθηκε τον Ιούνιο του 2008 στο Γραφείο ΠΕ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας νομού 

Ηρακλείου και περιέχει κείμενα, φωτογραφίες και βίντεο.  

Δ) Οι δομημένες συνεντεύξεις των τριών εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στην παιδαγωγική 

ομάδα του προγράμματος στους οποίους απευθύνθηκαν γραπτώς ερωτήματα ανάλογα με την 

ειδικότητά τους, και απαντήθηκαν επίσης γραπτώς. Τα ερωτήματα ήταν διαφορετικά για 

κάθε εκπαιδευτικό με σκοπό να φωτιστούν όσο το δυνατόν καλύτερα οι περιοχές μελέτης. 

Παρακάτω παραθέτονται οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν προς τους εκπαιδευτικούς. 

Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν στον Εκπαιδευτικό 1 (φιλόλογο): 

Πως οργανώθηκε, σε γενικές γραμμές η εργασία σε ομάδες; 

Πόσο καθοδηγήσατε τους μαθητές σας στην ανακαλυπτική διαδικασία; 

Ποιες καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές χρησιμοποιήσατε στο πρόγραμμα; 

Ποιες δραστηριότητες αναπτύξατε στο πεδίο; 

Με ποιο τρόπο κάνατε αξιολόγηση στο πρόγραμμα; 

Πως συνδέσατε το θέμα του προγράμματος με τα μαθήματα; 

Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν προς τον εκπαιδευτικό 2 (πληροφορικής): 

Με ποιους τρόπους εξασφαλίσατε την ενεργό συμμετοχή των μαθητών της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας στις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος; 

Με ποιους τρόπους οι μαθητές αξιοποίησαν τις ΤΠΕ στο πρόγραμμα; 

Με ποιους τρόπους προωθήσατε την ανακαλυπτική μάθηση στο πρόγραμμα; Μπορείτε να πείτε 

παραδείγματα; 

Σε ποιες περιπτώσεις νομίζετε ότι η συζήτηση συνέβαλε σημαντικά στην επιτυχία του 

προγράμματος; 



Ποια από τις εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόσατε στο πρόγραμμα θεωρείτε ότι συνέβαλε 

στο δέσιμο της ομάδας; 

Ποιες από τις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο πεδίο θεωρείτε ότι εντυπωσίασε 

περισσότερο τους μαθητές; 

Πως έγινε η αξιολόγηση του προγράμματος; 

Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνέβαλαν μέσα από τη διδασκαλία των μαθημάτων 

τους στην ανάπτυξη του θέματος του προγράμματος; 

Διατύπωναν οι μαθητές προτάσεις διαχειριστικής πραχτικής για την περιοχή τους; 

Οι ερωτήσεις που απευθύνθηκαν προς τον εκπαιδευτικό 3 (βιολόγο): 

Πως εξασφαλίστηκε η καλή λειτουργία των ομάδων στα εργαστήρια του ΚΠΕ Καστοριάς; 

Ποια διαδικασία ακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ Καστοριάς στις εργασίες πεδίου στο 

παραλίμνιο δάσος της Καστοριάς; 

Τι περιελάμβανε το εκπαιδευτικό πακέτο που δανειστήκατε από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας 

Γουλανδρή; 

Ασχοληθήκατε με τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που σχετίζονται με τη λειτουργία των 

οικοσυστημάτων και κυρίως τη ροή ενέργειας; Αν ναι με ποιους τρόπους προσπαθήσατε να τις 

βελτιώσετε; 

Πως έγινε η προετοιμασία για την παρουσίαση του προγράμματος στην τελική Ημερίδα; 

Ποιες από τις βόλτες στις λίμνες που επισκεφτήκατε ενθουσίασε τους μαθητές;  

Πως είδαν οι μαθητές τις Πρέσπες και την Πίνδο από τη σκοπιά της αγροτουριστικής 

ανάπτυξης; 

 

5.7. Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου 

Με βάση την επισκόπηση της βιβλιογραφίας, καταρτίστηκε το Εργαλείο Ανάλυσης 

Περιεχομένου του αρχειακού υλικού. Τα κριτήρια αξιολόγησης που χρησιμοποιήθηκαν για 

την απάντηση των παραπάνω ερευνητικών ερωτημάτων και υπο-ερωτημάτων ήταν 47 και 

περιέχονται στους Πίνακες 1-Ι, 1-ΙΙ και 1-ΙΙΙ του Παραρτήματος. Για την κατάρτιση των 

αξιολογητικών κριτηρίων του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου ελήφθησαν υπόψη η 

Στρατηγική της UNECE (2005) για την ΕΑΑ, οι οδηγίες του ΥΠΕΠΘ και του ΠΙ για το 

σχεδιασμό και υλοποίηση σχολικών προγραμμάτων ΠΕ, το εκπαιδευτικό υλικό που παρήγαγε 

το ΕΜΠ (2007) για τις ανάγκες των σεμιναρίων ΠΕ που διοργάνωσε, τα πορίσματα του 

προγράμματος Cornell Science Inquiry Partnerships (CSIP, Trautmann, 2003) που 

υλοποιήθηκε στις ΗΠΑ, του διεθνούς προγράμματος SEED Socrates/Comenius Project for 

ESD-Schools, (Breiting et al, 2005) καθώς και οι απόψεις πολλών ερευνητών που 

ασχολούνται με την ΑΜΔ, την ΠΕ και την ΕΑΑ (Ματσαγγούρας, 2007; Κολιάδης, 2002; 

Κόκκοτας κά, 2004; Huckle, 2006; Scott, 2007; Καμαρινού, 2000); Φλογαΐτη, 2006 κά). 

 



5.8. Η Ανάλυση των Δεδομένων 

Η οργάνωση των κατηγοριών της έρευνας συνιστά το βασικό κορμό της ανάλυσης 

περιεχομένου. Κατά τη διαδικασία της οργάνωσης των κατηγοριών της έρευνας λήφθηκε 

υπόψη η βασική της προβληματική, ο σκοπός, τα βασικά ερευνητικά της ερωτήματα καθώς 

επίσης και η διεθνής προβληματική και πραχτική για την εφαρμογή της ΑΜΔ στην ΠΕ. Η 

διαδικασία της κατηγοριοποίησης στηρίχτηκε στη διατύπωση ερωτημάτων και στην 

προσπάθεια εξεύρεσης απαντήσεων μέσω του ελέγχου ικανοποίησης συγκεκριμένων 

κριτηρίων τα οποία καταρτίστηκαν ειδικά για τις ανάγκες της έρευνας με βάση τη διεθνή 

βιβλιογραφία για την ΑΜΔ, την ΠΕ και την ΕΑΑ. Η οργάνωση των κατηγοριών της έρευνας 

πάνω σε αντικειμενικά κριτήρια διασφαλίζουν σε σημαντικό βαθμό την αξιοπιστία και την 

εγκυρότητα της έρευνας (Bell, 1997; Cohen & Manion, 1994). 

Η οργάνωση των κατηγοριών της έρευνας επικεντρώθηκε στην εξέταση των βασικών 

ερωτημάτων, τα οποία συνέθεσαν τον κεντρικό σκοπό της έρευνας, και αφορούν στη 

διερεύνηση των απαιτούμενων δεξιοτήτων για την εφαρμογή της ΑΜΔ σε εκπαιδευτικά 

προγράμματα, οι οποίες είναι και δεξιότητες που καλλιεργούνται μέσω αυτής, στη διαδικασία 

που σε γενικές γραμμές ακολουθείται κατά την εφαρμογή της στα σχολικά προγράμματα ΠΕ 

και στο μαθησιακό περιβάλλον που απαιτείται ώστε η ΑΜΔ να είναι αποτελεσματική. 

Στην έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν ως μονάδα καταγραφής η λέξη, η φράση και η παράγραφος. 

Η πολυπλοκότητα των ερευνητικών ερωτημάτων και ο μικτός χαρακτήρας τους, θεωρητικός 

και εφαρμοσμένος, συνέβαλε ώστε κατά την εξέταση κάθε ερευνητικού ζητήματος να 

χρησιμοποιηθεί ως βασική μονάδα καταγραφής η πρόταση και η παράγραφος.  

Η οπτική  υπό την οποία κρίθηκαν τα δεδομένα συνδέεται με τον κοινωνικό και κριτικό 

χαρακτήρα της ΠΕ, με το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινότητα, και με την 

εκπαίδευση για τη φροντίδα του περιβάλλοντος.  

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη μελέτη του αρχειακού υλικού και από τις τρεις 

συνεντεύξεις κωδικοποιήθηκαν σε 17 κατηγορίες αντίστοιχες των ερευνητικών 

υποερωτημάτων. Τα κριτήρια εφαρμογής της ΑΜΔ κατά κατηγορία, για την απάντηση των 

υποερωτημάτων και των ερωτημάτων της έρευνας αξιολογήθηκαν ποιοτικά, από τη σκοπιά 

του αν υπήρχαν στοιχεία στο αρχειακό υλικό του προγράμματος και στις συνεντεύξεις που τα 

ικανοποιούσαν. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης περιεχομένου συζητήθηκαν με τα σχετικά 

βιβλιογραφικά ευρήματα και παρουσιάζονται, κατά κατηγορία, στο τρίτο μέρος της εργασίας 

αυτής που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας και τη συζήτηση.  

Αποσπάσματα από τα κείμενα και από τις συνεντεύξεις παρουσιάζονται ενδεικτικά κατά 

περίπτωση.  

 

 

 



ΜΕΡΟΣ Γ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ  

 

6.1. Κριτική Σκέψη και Επίλυση Προβλήματος 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, λήψη απόφασης, 2. 

Κατανόηση συνιστωσών προβλήματος (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές, 3. Καταγραφή 

δεδομένων, παρατηρήσεων, 4. Διατύπωση Προτάσεων/ Λύσεων/ Εναλλακτικών Λύσεων/ 

Υποθέσεων, Συμπερασμάτων, Σεναρίων. 

Η Διερευνητική Μάθηση (exploratory learning) αποτελεί μια διδακτική στρατηγική που 

ενθαρρύνει το μαθητή να εξερευνά και να πειραματίζεται με στόχο να ανακαλύπτει σχέσεις 

ανάμεσα σε έννοιες και γεγονότα (Κόμης, 2004). Αποτελεί, προσέγγιση μάθησης που 

σχετίζεται περισσότερο με γενικού τύπου μηχανισμούς σκέψης και υψηλού επιπέδου 

γνωστικές δεξιότητες, οι οποίες αφορούν στην επίλυση προβλήματος και στη λήψη 

αποφάσεων. 

Τα προγράμματα Εκπαίδευσης για την ΑΑ, σύμφωνα με τη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για την ΕΑΑ (UNECE, 2005), στοχεύουν, πέρα από την καλλιέργεια γνώσεων, 

αξιών και φιλικών συμπεριφορών προς το περιβάλλον, στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 

των μαθητών. Η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης στα προγράμματα ΠΕ, μέσω της επίλυσης 

προβλημάτων, περιλαμβάνει καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση δεδομένων και 

παρατηρήσεων, κατανόηση των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών συνιστωσών του 

προβλήματος ώστε να μπορούν να διατυπωθούν υποθέσεις, σενάρια, συμπεράσματα, 

προτάσεις, εναλλακτικές λύσεις, που θα μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη απόφασης 

(Κριτήρια 1-4). Το πρόγραμμα ΠΕ που μελετάται στην περούσα εργασία στόχευε στην 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών, όπως αναφέρεται στους στόχους του: 

«καλλιέργεια της παρατηρητικότητάς τους…Ανάπτυξη ικανοτήτων αναζήτησης, παρατήρησης 

και καταγραφής» (ΕΥΠ).  

Ο εποικοδομητισμός δίνει έμφαση στην ενεργητικό ρόλο του μαθητή και στην επίλυση 

πραγματικών προβλημάτων διερευνητικού χαρακτήρα τα οποία δημιουργούν κίνητρο για 

τους μαθητές (Κορδάκη, 2000). «Οι μαθητές συνέκριναν τοπικά δασικά οικοσυστήματα με 

άλλα της Βορείου Ελλάδας, επισκέφτηκαν περιοχές που έχουν προβάδισμα στη διαχείριση και 

προστασία του περιβάλλοντος με σκοπό να μπορούν να διατυπώσουν τις δικές τους προτάσεις 

και να αναπτύξουν πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη του τόπου τους» (ΕΥΠ). Άλλωστε, 



σύμφωνα με το ΠΙ, η εστίαση του προγράμματος σε τοπικό περιβαλλοντικό πρόβλημα 

παρέχει τη δυνατότητα της άμεσης βίωσης του προβλήματος και συμβάλλει σημαντικά στην 

άμεση εμπλοκή των μαθητών, δηλαδή στη λειτουργία του συνειδητοποιημένου πολίτη που 

τον κάνει ενεργό (ΠΙ ιστοσελίδα, 2007). 

Η επίλυση προβλημάτων, εκτός από τα θέματα που πραγματεύεται το πρόγραμμα, είναι μια 

δεξιότητα που απαιτείται αλλά και καλλιεργείται στον τρόπο οργάνωσης των ομάδων και των 

δραστηριοτήτων τους. «Θα γίνει ανάλυση διαπίστωση και κατάθεση προτάσεων στο θέμα που 

μας απασχολεί, έτσι οι μαθητές θα έχουν άμεση εμπλοκή στην επίλυση των προβλημάτων που 

θα τεθούν» (ΕΥΠ). Στην ΕΑΑ, η επίλυση προβλήματος οικοδομεί την ικανότητα να 

σκεφτόμαστε κριτικά πάνω σε όσα οι ειδικοί λένε και να εξετάζουμε ιδέες, να διερευνούμε 

διλήμματα και αντιφάσεις σύμφυτα με τη βιώσιμη διαβίωση (Vare & Scott, 2007). 

 

6.2. Επικοινωνία 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Προώθηση συνεργασιών μαθητών μεταξύ τους, με 

καθηγητές, 2. Ανάπτυξη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες (φορείς, γονείς, επιστήμονες, 

τοπική κοινωνία, 3. Συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα ΠΕ, 4. Λήψη συνεντεύξεων, ανάπτυξη 

συζητήσεων, 5. Συμμετοχή σε συνέδρια/ Ημερίδες/ Στρογγυλά τραπέζια. 

Η δεξιότητα της επικοινωνίας στα εκπαιδευτικά προγράμματα ΠΕ προωθείται μέσω των 

συνεργασιών μεταξύ των μαθητών, με τους καθηγητές τους, με την ανάπτυξη συνεργασιών 

με εξωτερικούς συνεργάτες (φορείς, γονείς, επιστήμονες, τοπική κοινωνία και με τη 

συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα ΠΕ (Κριτήρια 1-3).  

Στους στόχους κοινωνικού περιεχομένου που συζήτησαν από κοινού οι καθηγητές με τους 

μαθητές του προγράμματος, επιδιώχτηκε η «καλύτερη γνωριμία με της καθηγητές που θα τους 

φέρει κοντύτερα, θα μειώσει την απόσταση διδάσκοντα-διδασκομένου και θα αγαπήσουν 

περισσότερο το σχολείο» (ΕΥΠ) (Κριτήριο 1). Στους στόχους του προγράμματος ήταν η 

«Ανάπτυξη συνεργασιών με συμμαθητές τους άλλων σχολείων (π.χ. μέσω διαδικτύου) 

προωθώντας την αντίληψη πως το περιβάλλον δεν έχει σύνορα. Όλοι είμαστε πολίτες ενός 

παγκόσμιου χωριού». Αυτός ήταν στόχος που δεν ικανοποιήθηκε. 

Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η «ανάπτυξη συνεργασίας με φορείς τόσο του τόπου μας 

όσο και των τόπων που θα επισκεφθούν» (ΕΥΠ). Επιδιώχτηκε η συνδρομή εκπαιδευτικών του 

σχολείου, ειδικών επιστημόνων, της τοπικής δημοτικής αρχής και κατοίκων των περιοχών 

μελέτης (Κριτήριο 2). Έτσι, η «γνωριμία με τις αρχές και τους φορείς της τοπικής κοινωνίας 

(θα τους βοηθήσει) ώστε να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται το πώς λειτουργεί η Δημόσια 

Διοίκηση» (ΕΥΠ). Οι μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας προερχόταν από διαφορετικά 

χωριά οπότε είχαν την ευκαιρία να αναπτύξουν συζητήσεις και να πάρουν συνεντεύξεις από 

τους γεροντότερους των χωριών τους στο πλαίσιο μιας διαγενεακής επικοινωνίας, σχετικά με 

τη χρήση των δασικών εκτάσεων, στο παρελθόν, στις μέρες μας και να τους ζητήσουν να 



κάνουν προβλέψεις και προτάσεις για το μέλλον «Θα συζητήσουν με τους γεροντότερους των 

χωριών στο πλαίσιο της διαγενεακής επικοινωνίας, σχετικά με τη χρήση των δασικών 

εκτάσεων, στο παρελθόν στις μέρες μας και στο μέλλον» (ΕΥΠ).  

Η συμμετοχή στο Σχολικό Δίκτυο ΠΕ εθνικής εμβέλειας, που συντονίζει το ΚΠΕ Καστοριάς 

με τίτλο «Βιοποικιλότητα- το εργαστήρι της ζωής» κατά το σχολικό έτος 2007-2008 και ο 

δανεισμός της Μουσειοσκευής «Το Δάσος» από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή 

παρείχαν εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο να ικανοποιήσει τις ανάγκες του 

προγράμματος, όπως προκύπτει από το ΕΥΠ και την ΕΠ. (Κριτήριο 3). «Ενταχθήκαμε από 

την αρχή της σχολικής χρονιάς στο Εθνικό Δίκτυο Καστοριάς «Βιοποικιλότητα- το εργαστήρι 

της ζωής» και δανειστήκαμε το εκπαιδευτικό πακέτο «Το Δάσος» από το Μουσείο Γουλανδρή 

(ΕΥΠ). 

Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές που επιλέχθηκαν για την καλλιέργεια της δεξιότητας της 

επικοινωνίας ήταν η λήψη συνεντεύξεων, η ανάπτυξη συζητήσεων, η συμμετοχή σε ημερίδα 

και στρογγυλό τραπέζι. Οι τεχνικές αυτές βελτιώνουν τη δεξιότητα της επικοινωνίας επειδή 

οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τους τοπικούς φορείς, τους φορείς της δημόσιας διοίκησης, 

ειδικούς, επιστήμονες όπου αναζητούν απαντήσεις σε ερωτήματα και συζητούν θέματα του 

προγράμματος (Κριτήρια 4,5). Στην Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος δόθηκε η 

ευκαιρία μιας γόνιμης αλληλεπίδρασης των μαθητών με τη σχολική και την τοπική κοινότητα 

« Η Ημερίδα παρουσίασης του προγράμματος σχεδιάστηκε να γίνει «Στο χώρο του σχολείου 9 

Μαΐου. Προσκλήσεις (δόθηκαν) προς τη σχολική κοινότητα, τοπική – δημοτική αρχή, 

πολιτιστικούς φορείς. Θα γίνει στρογγυλή τράπεζα, όπου οι μαθητές θα παρουσιάσουν το 

πρόγραμμα, θα προβάλλουν εικόνες από τις περιοχές που επισκεφτήκαμε, και θα κατατεθούν  

προτάσεις που θα συζητηθούν» (ΕΥΠ). 

 

6.3. Θεμελίωση Προϋποθέσεων Δια Βίου Μάθησης 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Ανάδειξη προσωπικών εμπειριών, 2. Διαγενεακή συνεργασία 

με φορείς, τοπικές οργανώσεις, γονείς στην κοινότητα. 

Η συμμετοχή των μαθητών σε διαδικασίες μάθησης που βασίζονται στην έρευνα αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο των πολυετών προσπαθειών μετασχηματισμού της επιστήμης της 

εκπαίδευσης στις ΗΠΑ (National Research Council, 1996, 2000 στο Trautmann et al., 2004). 

Το πρόγραμμα National Science Education Standards προωθεί την έρευνα ως μέσο 

διδασκαλίας και μάθησης στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των ΗΠΑ 

(Trautmann et al., 2004; National Research Council, 1996). Στο πρόγραμμα αυτό, η μάθηση 

αντιμετωπίζεται ως διαδικασία μέσω της οποίας οι μαθητές, συνεργαζόμενοι σε ομάδες, 

αντιμετωπίζουν πραγματικά, παγκόσμια  προβλήματα, με γενικό στόχο να βοηθηθούν ώστε 

να αποκτήσουν τη δεξιότητα της δια βίου μάθησης για να αποκτούν πρόσβαση σε 



πληροφορίες, να τις αναλύουν, να τις συνθέτουν αλλά και να μπορούν να τις εφαρμόζουν σε 

ποικιλία νέων καταστάσεων και προβλημάτων.  

Μια από τις πέντε διαστάσεις που αποδίδει ο Huckle (2006) στην αειφορία είναι η 

προσωπική. Η διάσταση αυτή της αειφορίας καλλιεργείται στα προγράμματα ΕΑΑ, κυρίως, 

μέσα από την ανάδειξη των προσωπικών εμπειριών και προσδοκιών των μαθητών. Έτσι, 

θεμελιώνεται η διάθεση για δια βίου μάθηση. Η ανακαλυπτική μάθηση συνδέεται άμεσα με 

τις εμπειρίες μας, προκύπτει και επηρεάζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα, 

απορρέει από τον πειραματισμό και την πρακτική (Κόμης, 2004). Όταν τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα στοχεύουν στην προσωπική ανάπτυξη των μαθητών, οι ίδιοι θα επιδιώξουν την 

ανάπτυξή τους στο μέλλον, όταν θα έχουν απομακρυνθεί από τα έδρανα της τυπικής 

εκπαίδευσης. Οι στόχοι αισθητικού περιεχομένου που συζήτησαν οι εκπαιδευτικοί της 

παιδαγωγικής ομάδας από κοινού με τους μαθητές της περιβαλλοντικής ομάδας αφορούσαν 

στην «ανάπτυξη αισθητικών κριτηρίων βασισμένων στην αρμονία της φύσης, ευαισθητοποίηση 

σε θέματα περιβάλλοντος και πολιτισμού, ανάπτυξη της αυτογνωσίας και καλλιέργεια της 

αυτοεκτίμησής τους, ευχάριστη, διαφορετική και εποικοδομητική διαβίωση αρκετών ωρών σε 

παρέα ανίχνευση και καλλιέργεια των βαθύτερων καλλιτεχνικών, τεχνικών ή επιστημονικών 

κλίσεων, δεξιοτήτων, ιδιαιτεροτήτων και αισθητικών ευαισθησιών  των μαθητών» (ΕΥΠ).  

 

6.4. Προώθηση της Αειφόρου Ανάπτυξης 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Ανάπτυξη συνιστωσών Αειφορίας (φροντίδα περιβάλλοντος, 

αλληλεγγύη, κοινωνική δικαιοσύνη), 2. Ανάπτυξη διαστάσεων Αειφορίας (οικολογική, 

κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, προσωπική). 

Η προώθηση της ΑΑ ήταν κεντρικός στόχος κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος. Στην εισαγωγή του ΕΥΠ γράφουν «Βασικό μας μέλημα είναι η ικανοποίηση  

των Αρχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Τυφλίδας το 1977 

και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη  που μπορεί να επιτευχθεί με την οργάνωση της 

«πράσινης» τοπικής Ατζέντας, στα πλαίσια της οποίας, αναλαμβάνουν τοπικές πρωτοβουλίες οι 

πολίτες που έγινε στο Ρίο το 1992. Επιχειρήθηκε η θεμελίωση του προτεινόμενου 

προγράμματος επί της απόφασης των Ηνωμένων Εθνών για τη «Δεκαετία για την Εκπαίδευση 

για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014)» και της Στρατηγικής της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο 

Ανάπτυξη της UNECE στο Vilnius το 2005». Σύμφωνα με το Βλάχο (2007), η γνώση των 

μαθητών για το φυσικό περιβάλλον εδράζεται στις ιδέες τους και είναι συχνά διαφορετική 

από την επιστημονική γνώση η οποία εκφράζεται στα σχολικά βιβλία. Η διδασκαλία βέβαια 

δεν είναι απαραίτητο ότι θα επηρεάσει τις  ιδέες των μαθητών. Κατά το σχεδιασμό του 

μελετούμενου προγράμματος, λήφθηκαν υπόψη οι ιδέες των μαθητών σε ότι αφορά τους 

φυσικούς πόρους (Driver et al, 2000). Οι μαθητές θεωρούν ότι οι οργανισμοί μπορούν πάντα 



να βρίσκουν τα προς το ζην και να επιβιώνουν και ότι οι οργανισμοί παράγουν πιο πολλούς 

απογόνους απ΄ ότι που μπορούν να συντηρήσουν οι διαθέσιμοι πόροι (βιοτικό δυναμικό, 

ικανότητα μεταφοράς). Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν, στα πλαίσια του 

προγράμματος, στόχευαν σε αλλαγή των εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και στη 

συνειδητοποίηση του δραματικού ρόλου του ανθρώπου στην ανατροπή και διατήρηση της 

οικολογικής ισορροπίας (Κριτήρια ΙΔ1,2) «Οι στόχοι κοινωνικού περιεχομένου που 

συζητήσαμε από κοινού με τους μαθητές αφορούν στη… Συνειδητοποίηση της σημασίας των 

δασών ως παγκόσμιο οικοσύστημα και τις συνέπειες αποδάσωσης σε κοινωνικό και οικονομικό 

επίπεδο καθώς και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις»… Λήψη μέτρων για την προστασία των 

δασών»… Συνειδητοποίηση του δραματικού ρόλου του ανθρώπου στην ανατροπή και 

διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας» (ΕΥΠ).  

Σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να 

κατευθύνουν τους μαθητές στο να συνδέσουν την ΑΑ με την ποιότητα της ζωής ενεργών, 

περιβαλλοντικά εγγράμματων πολιτών τους οποίους χρειάζεται η Κρήτη, η Ελλάδα, όλη η Γη 

(Κριτήρια ΙΔ1,2). Στο ΕΥΠ αναφέρεται ως στόχος η «Καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 

παιδείας για την αειφόρο ανάπτυξη. Οι μαθητές θα γίνουν κοινωνοί της ιδέας  «οικολογία – 

ποιότητα ζωής»… Το παραπάνω πρόγραμμα σκοπεύει στην ενημέρωση, συνειδητοποίηση, 

ευαισθητοποίηση ενεργοποίηση των μαθητών πάνω σε θέματα που αφορούν το δάσος τη 

βιοποικιλότητα, την αειφορία και την ποιότητα της ζωής μας».  Στην ΕΠ, στην τελική 

αξιολόγηση του προγράμματος που έγινε κατά την παρουσίασή του σε Ημερίδα, στο τέλος 

της χρονιάς, γράφουν «Σε ότι αφορά τη Θεματολογία του προγράμματος: α. Ικανοποιούνται οι 

αρχές της ΕΑΑ όπως αυτές έχουν εκφραστεί από την UNESCO, και Αναπτύχθηκαν οι 

διαστάσεις της Αειφορίας». Η ανάπτυξη αντικαταναλωτικού προτύπου, η ανάδειξη του 

παραδοσιακού τρόπου ζωής, η διαχείριση και φροντίδα των φυσικών οικοσυστημάτων 

αποτέλεσαν βασικό άξονα για την προώθηση της ΑΑ (Κριτήρια ΙΔ1,2). Στην 

Αγροτοτουριστική Μονάδα Σελένα είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά την ηλεκτρική 

αυτονομία που εξασφαλίζεται με ήπιες μορφές ενέργειας. «Μελέτη της αυτονομίας της με 

ήπιες μορφές ενέργειας» (ΕΥΠ)…. Στους στόχους κοινωνικού περιεχομένου περιλαμβάνονται 

η «αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επόμενων γενιών, με μοναδικό άξονα αναφοράς πως 

το περιβάλλον το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας. Η αντίληψη της βιοποικιλότητας και της 

σημασίας της διατήρησής της μπορεί να οδηγήσει στην «αειφορική διαχείριση των φυσικών 

οικοσυστημάτων και την ανάπτυξή τους στη βάση των δικαιωμάτων των επόμενων γενιών» 

(ΕΥΠ). Επιδιώχτηκε οι μαθητές να γνωρίσουν από κοντά τη σύνθεση βιοκοινωνιών 

διαφόρων οικοσυστημάτων, τρόπους διαχείρισης και προστασίας τους και μπόρεσαν να 

σκεφτούν για τις αξίες των φυσικών οικοσυστημάτων και της φροντίδας τους, αυτές της 

οικολογικής βιωσιμότητας, της ομορφιάς, της υπευθυνότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, 

της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας όπως αυτές προωθούνται μέσω της ΕΑΑ (Φλογαΐτη, 



2006). Στόχο του προγράμματος αποτέλεσε η προώθηση των ηθικών αξίών της αλληλεγγύης, 

του εθελοντισμού, της προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων και του ανθρώπου (Κριτήριο 

ΙΔ1) «Οι στόχοι κοινωνικού περιεχομένου που συζητήσαμε από κοινού με τους μαθητές 

αφορούν:… Διαμόρφωση κώδικα αξιών και συμπεριφορών απέναντι στον εαυτό τους, την 

ομάδα και το περιβάλλον… Προώθηση των ηθικών αξίών της αλληλεγγύης, του εθελοντισμού, 

της προστασίας των δικαιωμάτων των ζώων και του ανθρώπου… Ψυχοκινητικοί:Δημιουργία 

αξιών, στάσεων και συμπεριφορών φιλικών προς το περιβάλλον…Διαμόρφωση συμπεριφορών 

προσανατολισμένων στην προστασία του περιβάλλοντος» (ΕΥΠ). Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ο 

αγροτουρισμός αποτελεί τον συνδετικό κρίκο του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα με 

τον τριτογενή, δηλαδή της παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων και της 

μεταποίησης, με την παροχή υπηρεσιών και τον τουρισμό (Αγροτουριστική ΑΕ, 2007). Οι 

μαθητές με τις επισκέψεις και τη διαμονή τους σε αγροτουριστικά καταλύματα της περιοχής 

τους και των Πρεσπών είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη σημασία του αγροτουρισμού 

στην αειφόρο ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών αφού είναι μια οικονομική δραστηριότητα 

που δημιουργεί, στηρίζει και τονώνει την τοπική αγορά, παρέχοντας νέες θέσεις εργασίας, 

ένα συμπληρωματικό εισόδημα στις αγροτικές οικογένειες και συγκρατώντας τον πληθυσμό 

στην ύπαιθρο.  

 

6.5. Καλλιέργεια ενεργού- περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Διατύπωση προτάσεων οικοδιαχείρισης, 2. Ανάπτυξη 

κοινωνικής δράσης πολιτικού χαρακτήρα/ Κοινωνικές Παρεμβάσεις, 3. Καλλιέργεια γνώσεων, 

δεξιοτήτων και αξιών που απαιτούνται από ενεργούς και κριτικούς πολίτες. 

Το 1997, στην Παγκόσμια Διάσκεψη της UNESCO, η ΠΕ αναπροσανατολίστηκε με την 

υιοθέτηση του ευρύτερου όρου «Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη» σε όλα τα επίπεδα 

εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλλιεργήσει τον περιβαλλοντικά 

εγγράμματο πολίτη σύμφωνα με τις αρχές της «Δεκαετίας για την Εκπαίδευση για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη 2005-2014 (UN-DESD)» και τη Στρατηγική της Εκπαίδευσης για την 

Αειφόρο Ανάπτυξη (UNECE, 2005). Στο εδάφιο Σκοποί και Στόχοι του προγράμματος για  

τη Δημιουργία του Περιβαλλοντικά Εγγράμματου Πολίτη, στην ΕΠ αναφέρονται τα εξής 

(Κριτήριο ΙΕ3). «Το πρόγραμμα στόχευε στην Α. Καλλιέργεια Γνώσεων σε ότι αφορά τα 

θέματα: α. της Οικολογίας και β. της Αειφορικής Ανάπτυξης, Β. Καλλιέργεια Αξιών και 

Συμπεριφορών, Γ. Καλλιέργεια Δεξιοτήτων: Εξασκούνται οι μαθητές α. στην Επίλυση 

Προβλήματος; β. στην εξεύρεση και ανάπτυξη τρόπων Επικοινωνίας δ. αναπτύσσουν 

συνεργασίες ε. καλλιεργούν το Κριτικό πνεύμα; στ. Επιλέγουν την Κοινωνική Δράση και τις 

Κοινωνικές Παρεμβάσεις για την καλλιέργεια του Ενεργού Πολίτη, Δ. Θεμελίωση 

Προϋποθέσεων για δια βίου μάθηση». 



Οι μαθητές έχουν εναλλακτικές ιδέες (Driver et al, 2000) σε ότι αφορά τις σχέσεις ανάμεσα 

στους  οργανισμούς, δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν τα έμβια όντα, έχουν 

περιορισμένο βαθμό κατανόησης για τις έννοιες του παραγωγού και του καταναλωτή, 

αδυνατούν να αντιληφθούν δεν κατανοούν τη ροή ενέργειας στα οικοσυστήματα, κάνουν 

τελεολογικές σκέψεις για το ότι οι άλλοι οργανισμοί υπάρχουν για το καλό του ανθρώπου, ή 

ότι ο αριθμός των παραγωγών είναι μεγάλος για να ικανοποιεί τους καταναλωτές κλπ. 

«Στόχος των δραστηριοτήτων που σχεδιάστηκαν και αναπτύχθηκαν στο πρόγραμμα ήταν η 

βελτίωση των απόψεων των μαθητών για τη ροή ενέργειας από τους παραγωγούς προς τους 

καταναλωτές στα οικοσυστήματα και τη θέση του ανθρώπου σ΄ αυτή». (Εκπαιδευτικός Ε3). 

Στους γνωστικούς στόχους του ΕΥΠ περιλαμβάνεται η καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων και 

αξιών που απαιτούνται από ενεργούς και κριτικούς πολίτες (Κριτήριο ΙΕ3) «Οι μαθητές να 

γνωρίσουν τη βιοκοινωνία του δάσους. Να ενημερωθούν για τις διαχειριστικές πρακτικές που 

αναπτύσσονται σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Να κατανοήσουν τη γεωφυσική και 

πολιτιστική ιδιαιτερότητα των περιοχών με διαφορετική βιοποικιλότητα από αυτήν του τόπου 

τους. Να καταλάβουν τη δομή και τη λειτουργία ενός οικοσυστήματος… Συνειδητοποίηση του 

δραματικού ρόλου του ανθρώπου στην ανατροπή και διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας»  

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί προβληματισμός γύρω από την αλλαγή του κυρίαρχου 

παραδείγματος κοινωνικής και πολιτικής εκπαίδευσης σε συνάρτηση με το επιθυμητό, 

επιδιωκόμενο και επιβαλλόμενο μοντέλο ιδιότητας του πολίτη (Καρακατσάνη Δ., 2005). 

Βάση του μοντέλου αυτού ο πολίτης ο οποίος δεν είναι απλά ενημερωμένος ή 

πληροφορημένος αλλά είναι και ενεργός, μπορεί να αναλάβει έναν υπεύθυνο ρόλο, να 

συμβάλλει στη ζωή της κοινότητάς του, να αναλάβει πρωτοβουλίες στο τοπικό και κοινοτικό 

πλαίσιο αλλά και στο επίπεδο της χώρας και του ευρύτερου κόσμου. Στις δραστηριότητες 

που σχεδιάστηκαν στο ΕΥΠ περιλαμβάνονται επισκέψεις, συζητήσεις και διατύπωση 

προτάσεων για την αειφόρο διαχείριση της περιοχής (Κριτήρια ΙΕ1, ΙΕ2). «(Οι μαθητές μας) 

θα επισκεφθούν περιοχές που έχουν προβάδισμα στην προστασία του περιβάλλοντος και θα 

γίνουν ικανοί να καταθέσουν προτάσεις και στη δική τους τοπική κοινωνία ώστε να γίνουν 

συμμέτοχοι στην εξέλιξη της. Θα αναλάβουν πρωτοβουλίες ανάπτυξης συζητήσεων και θα 

καταρτίσουν προτάσεις διαχείρισης και αξιοποίησης του μοναδικού δάσους της περιοχής 

μας»… Συμμετοχή στις αποφάσεις και τις πρακτικές διαχείρισης του Δήμου μας. (ανάληψη 

ευθυνών και πρωτοβουλιών… Χάραξη μονοπατιού στο φαράγγι του δήμου μας, με ενδείξεις της 

βιοποικιλότητας και ιστορικών μνημείων». Η Περιβαλλοντική Ομάδα ανέλαβε την κατ΄ οίκον 

ενημέρωση των δημοτών για την ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων, συμμετέχοντας 

στην καμπάνια του Δήμου Ν. Καζαντζάκη για την ανακύκλωση (Κριτήριο ΙΕ2).. «Με την 

εμπειρία από τη συμμετοχή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα και το νεανικό τους ενθουσιασμό 

ενθαρρύνουν ντόπιους και αλλοδαπούς στην πολιτική της ανακύκλωσης του Δήμου» 

(Εκπαιδευτικός Ε1).  



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

 

7.1. Επιλογή Μορφής Ανακαλυπτικής Μεθόδου Διδασκαλίας 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Αναζήτηση, 2. Καθοδηγούμενη Ανακάλυψη, 3. Διδακτική 

Έρευνα 

Το παιδί έχει χτίσει πρώιμες, καθημερινές και αυθόρμητες έννοιες στη διάρκεια της ζωής του 

με τη βοήθεια, και πάντα σε σχέση, με το κοινωνικό περιβάλλον, οι οποίες αργότερα 

στρέφονται σε μία νέα, ιδιαίτερα γνωστική σχέση του με τον κόσμο (Vygotsky, 1997; 

Vosniadou, 2002). Σ΄ αυτή τη διεργασία, οι έννοιες μετασχηματίζονται και αλλάζουν δομή 

(Posner et al., 1982). Ο Vygotsky θεωρεί πως δεν υπάρχει γνώση χωρίς κοινωνική ζωή, ότι οι 

ανώτερες πνευματικές λειτουργίες προέρχονται από την κοινωνική ζωή και ότι, δεν αρκεί η 

αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον, αλλά απαιτείται και το κοινωνικό περιβάλλον στη 

διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση, σύμφωνα με τα εποικοδομητικά μοντέλα, είναι το 

αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν στα νοητικά μας πλαίσια καθώς προσπαθούμε να 

εξηγήσουμε τις εμπειρίες μας. Η ΑΜΔ εμπλέκει τους μαθητές σε έρευνες για να ικανοποιήσει 

την περιέργεια, η οποία όμως ικανοποιείται μόνο όταν τα άτομα έχουν κατασκευάσει νοητικά 

μοντέλα που εξηγούν επαρκώς την εμπειρία τους (Victor & Kellough, 2003).  

Η ΑΜΔ μέσω αναζήτησης (Κριτήριο ΙΙΑ1) είναι μαθητοκεντρική μέθοδος διδασκαλίας, όπου 

οι μαθητές καθορίζουν τα θέματα που θα ασχοληθούν με βάση τα ενδιαφέροντα και τις 

ανάγκες τους, περιπλανώνται στα πεδία της γνώσης και μαθαίνουν από την εμπειρία. «Σε όλο 

το πρόγραμμα προσπαθήθηκε ιδιαίτερα να είναι περιορισμένη η καθοδήγηση από τους 

εκπαιδευτικούς και να ενισχύεται η συνεργασία με τους πιο ικανούς συνομίληκους» 

(Εκπαιδευτικός Ε1). Οι ίδιοι οι μαθητές καθορίζουν το πρόβλημα, τη μεθοδολογία, επιλέγουν 

την αποδεκτή λύση. Ο εκπαιδευτικός είναι μεσολαβητής στη μάθηση, ο οποίος μπορεί να 

δώσει ένα πρόβλημα, σύγχρονο ή από την ιστορία, και οι μαθητές να προτείνουν λύσεις. 

(Αθανασίου, 2007). «Κατά τη διερεύνηση του θέματος, οι μαθητές έθεταν ερωτήσεις και έπειτα 

εργάζονταν για να τις απαντήσουν όσο πιο οργανωμένα μπορούσαν» (Εκπαιδευτικός Ε1). Η 

μαθητοκεντρική αυτή μέθοδος ανακαλυπτικής διδασκαλίας φαίνεται να προώθησε την 

αυτοκατευθυνόμενη οργάνωση και δόμηση του περιεχομένου και της διαδικασίας, την 

απόφαση επιλογής μεθόδων μάθησης και από τους μαθητές και γενικά την αξιοποίηση των 

εμπειριών των εκπαιδευομένων. «Αφήναμε τους μαθητές να σκεφτούν τι έπρεπε να κάνουν 

παρακάτω και με ποιους τρόπους θα μπορούσαν να καταφέρουν αυτό που ήθελαν στη 

συγκεκριμένη περίπτωση» (Εκπαιδευτικός Ε1).  

Στα προγράμματα που αναπτύχθηκαν σε σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα 

πλαίσια του προγράμματος Cornell Science Inquiry Partnerships (CSIP) για να προωθήσουν 

τη μάθηση μέσω αναζήτησης, υιοθετήθηκαν τέσσερις προσεγγίσεις από τους εκπαιδευτικούς 



και τους πανεπιστημιακούς τους συνεργάτες. Αυτές ήταν η ανοικτή έρευνα, τα 

αναδιαμορφωμένα παραδοσιακά εργαστήρια των Φυσικών Επιστημών, τα μαθήματα για τη 

φύση της επιστήμης και οι στιγμές έρευνας (McComas et al, 1998).  

Η ανακαλυπτική μέθοδος μέσω αναζήτησης φαίνεται ότι εφαρμόστηκε κυρίως στις φάσεις 

εκείνες του προγράμματος που οι μαθητές ανέλαβαν από μόνοι τους πρωτοβουλία να έλθουν 

σε επαφή με άτομα και κοινωνικές ομάδες, να αναζητήσουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη 

της αγροτοτουριστικής ανάπτυξης και της διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων στην 

Κρήτη, στις Πρέσπες και στην Καστοριά.  

Η διερεύνηση των διαστάσεων της ανάπτυξης, και η σύγκρισή τους με αυτές της ΑΑ, στις 

ατομικές επιχειρήσεις αγροτουρισμού στην Κρήτη και στη Μακεδονία, με την ΑΜΔ μέσω 

αναζήτησης, εισήγαγε του μαθητές στην επιστημονική έρευνα. Ο εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε 

ότι «Οι μαθητές ανέλαβαν από μόνοι τους πρωτοβουλία να έλθουν σε επαφή με άτομα και 

κοινωνικές ομάδες για να ψάξουν τα χαρακτηριστικά και τα οφέλη της αγροτοτουριστικής 

ανάπτυξης και της διαχείρισης των φυσικών οικοσυστημάτων στην Κρήτη και να τα συγκρίνουν 

με τις Πρέσπες και στην Καστοριά». Στην καθοδηγούμενη έρευνα, εκπαιδευτικοί και 

σπουδαστές γίνονται συνερευνητές, που επιλέγουν από κοινού τις ερωτήσεις και τις 

στρατηγικές εκείνες ώστε να βρουν τις απαντήσεις οι οποίες είναι αρχικά άγνωστες σε όλους 

(D'Avanzo & McNeal, 1997 στο Trautmann et al, 2004). «Οι μαθητές βοηθήθηκαν να 

διατυπώνουν ερωτήματα, να συγκεντρώνουν και να αναλύουν στοιχεία, να δίνουν τις 

προσωπικές τους εξηγήσεις και απαντήσεις σε θέματα που δεν ήταν δυνατόν να μελετηθούν 

μέσα στην τάξη» (Εκπαιδευτικός Ε2). Οι μαθητές αντιμετώπισαν, από την ερευνητική σκοπιά, 

βιολογικές και κοινωνικές διαδικασίες που μέχρι τώρα είχαν περάσει απαρατήρητες στο 

φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον. Επιδιώχτηκε ιδιαίτερα, οι νέες γνώσεις από τα 

διαφορετικά οικοσυστήματα, τα ιστορικά μνημεία και την κοινωνική ζωή στην περιοχή της 

Μακεδονίας να συγκριθούν με τις προϋπάρχουσες από το Κρητικό περιβάλλον στο οποίο 

είχαν, μέχρι τώρα, βρεθεί οι μαθητές για να ενσωματωθούν και να αξιοποιηθούν, αφού 

σύμφωνα με το Novak J. D. (2002), η νέα γνώση συσχετίζεται πάντα με την προηγούμενη για 

να επέλθει η εννοιολογική αλλαγή. «Μίλησαν με ντόπιους για το πώς νιώθουν τη ζωή τους 

τόσο απομακρυσμένοι, ζώντας παραδοσιακά και περιμένοντας την ανάπτυξη, με το δεδομένο 

ότι, οι μαθητές του προγράμματος ζουν στο νοτιότερο τμήμα της Ελλάδας, με πιο σύγχρονο 

τρόπο που διατηρεί όμως πολλά και από τα παραδοσιακά στοιχεία» (Εκπαιδευτικός Ε2). 

Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη είναι μια μορφή ΑΜΔ, με δασκαλοκεντρικό χαρακτήρα, της 

οποίας το αποτέλεσμα είναι λίγο πολύ προκαθορισμένο (Σαλονικίδης, 2008). Οι μαθητές 

χωρίζονται σε ομάδες και ακολουθούν τις υποδείξεις φύλλου εργασίας που έχει συνταχθεί για 

το θέμα που ερευνάται. Τους δίνονται τα υλικά και το φύλλο εργασίας και τους ζητείται να 

παρατηρήσουν, να συγκεντρώσουν δεδομένα, να τα συγκρίνουν, να  τα ταξινομήσουν, να 

διατυπώσουν υποθέσεις, να βγάλουν συμπεράσματα. Το φύλλο εργασίας έχει προετοιμαστεί 



από τον διδάσκοντα. Η ΑΜΔ μέσω ανακάλυψης (Κριτήριο ΙΙΑ2), εφαρμόστηκε κατά τις 

εργασίες πεδίου στα δάση μελέτης και στα εργαστήρια του ΚΠΕ Καστοριάς, με την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών του ΚΠΕ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα το Δάσος. Η 

μέθοδος αυτή βοήθησε τους μαθητές να επικεντρώσουν σε σημαντικά σημεία, να 

χρησιμοποιήσουν φύλλα εργασίας για να αντιληφθούν, συμπληρώνοντάς τα, τη 

βιοποικιλότητα στα φυσικά οικοσυστήματα και την αλληλεπίδραση βιοτικών και αβιοτικών 

παραγόντων στη διατήρηση της ισορροπίας τους. Στους γνωστικούς στόχους του ΕΥΠ 

περιλαμβάνονται «Οι μαθητές να γνωρίσουν τη βιοκοινωνία του δάσους. Να αναπτύξουν 

ικανότητες παρατήρησης καταγραφής και ταξινόμησης της ζωής στα δάση». Στην ΕΠ 

γράφονται σχετικά «Η εργασία πεδίου κι εδώ στηρίζεται στην παρατήρηση, στη συλλογή 

στοιχείων, στην καταγραφή δεδομένων και στη διατύπωση υποθέσεων. Η προσέγγιση των 

βιοτικών και αβιοτικών στοιχείων (νερό, έδαφος, κλίμα κ.λπ.) και αυτού του οικοσυστήματος 

και η σύγκρισή του με το παρόχθιο δάσος αποτελούν τη βασική επιδίωξη των δραστηριοτήτων 

που πραγματοποιούνται στο χώρο αυτό. Οι παρατηρήσεις και τα δεδομένα καταγράφονται σε 

κατάλληλα διαμορφωμένα φύλλα εργασίας. Η ομάδα ερευνά και εντοπίζει τις ανθρωπογενείς 

επεμβάσεις, όπως οδικά δίκτυα, οικισμούς, υλοτομική δραστηριότητα, τουριστικές 

εγκαταστάσεις, κ.λπ. και συνειδητοποιεί την αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση του φυσικού 

περιβάλλοντος με την οικονομία και την ανάπτυξη».  

Η καθοδηγούμενη ανακάλυψη, ως μορφή δομημένης αναζήτησης, εφαρμόστηκε από τους 

εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που 

παρακολούθησαν στο ΚΠΕ Καστοριάς και στην περιήγηση στο παραλίμνιο δάσος της 

Καστοριάς και στο δάσος στο Βίτσι. Το πρόβλημα, η διαδικασία και τα υλικά δόθηκαν από 

τους εκπαιδευτικούς και οι μαθητές αφέθηκαν να αναζητήσουν τα αναμενόμενα 

αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Ε3, «Οι εκπαιδευτικοί του ΚΠΕ καθοδήγησαν 

τους μαθητές στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα (με θέμα το Δάσος) με τα φύλλα εργασίας που τους 

έδωσαν να συμπληρώσουν». «Τα φύλλα εργασίας βοήθησαν τους μαθητές να επικεντρώσουν σε 

σημαντικά σημεία, να αντιληφθούν, ενώ προσπαθούσαν να τα συμπληρώσουν, όσο το δυνατόν 

περισσότερα πράγματα από το παραλίμνιο δάσος» (Εκπαιδευτικός Ε1). 

Στο ΕΥΠ του προγράμματος αναφέρεται ότι η μέθοδος υλοποίησης που σχεδιάστηκε να 

ακολουθηθεί ήταν η μέθοδος Project (Frey, 2005). Φαίνεται όμως να τροποποιήθηκε 

σημαντικά στην πορεία υλοποίησης του προγράμματος ώστε τελικά να ταιριάζει περισσότερο 

προς την ΑΜΔ που ακολουθείται κατά τη Διδακτική Έρευνα (Victor & Kellough, 2003, 

Huckle, 2006). Στη διδακτική έρευνα (Κριτήριο ΙΙΑ3), ο εκπαιδευτικός παρέχει τις 

εστιασμένες ερωτήσεις και γίνεται συνερευνητής με τους μαθητές του, αναζητώντας από 

κοινού απαντήσεις, αρχικά άγνωστες σε όλους. Έτσι, στην πορεία της έρευνας, από κοινού 

εκπαιδευτικοί και μαθητές οργανώνουν και δομούν το περιεχόμενο και τη διαδικασία, 

επιλέγουν μεθόδους και αξιοποιούν τις εμπειρίες τους (Huckle, 2006). Αυτό γίνεται σαφές 



στην ΕΠ, όπου αναλύεται η ανακαλυπτική μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την 

υλοποίηση του προγράμματος κατά την παρουσίασή του στη σχολική και τοπική κοινότητα 

σε Ημερίδα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. «Α. Σύνδεση των προγραμμάτων με την 

εκπαιδευτική πράξη στο σχολείο Το πρόγραμμα συνδέθηκε με τα μαθήματα και το Αναλυτικό 

Πρόγραμμα Σπουδών. Β. Επιλέχτηκαν καινοτόμες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις, Γ. Οι 

Εκπαιδευτικές Στρατηγικές που ακολουθήθηκαν κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν η 

Εργασία σε Ομάδες και η Ατομική Εργασία, Δ. Οι Εκπαιδευτικές Μέθοδοι που ακολουθήθηκαν 

ήταν η μέθοδος Project και η Ανακαλυπτική Μέθοδος, Ε. Εκπαιδευτικές Τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν η συζήτηση, η αντιπαράθεση λόγου (debate), οι συνεντεύξεις, 

ιδεοθύελλα, κά, ΣΤ. Οι Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες δεν περιορίστηκαν μόνο στην τάξη, έγινε 

χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας; γ. Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες 

Πεδίου, Ζ. Οργανώθηκαν οι φάσεις όλων των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος α. 

Τηρήθηκε Ημερολόγιο β. Καταρτίστηκε Χρονοδιάγραμμα εργασιών του προγράμματος γ. 

Σχεδιάστηκαν αναλυτικά τα στάδια υλοποίησης Προγράμματος, Η. Σε όλη τη διάρκεια του 

προγράμματος προσπαθούσαμε να γίνεται Ηθική Επιβράβευση των μαθητών για το έργο που 

παρείχαν στο πρόγραμμα. Σήμερα θα πάρουν μάλιστα και σχετικό έπαινο». 

 

7.2. Επίπεδα Οργάνωσης Δραστηριοτήτων 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Πληροφοριακό: συλλογή πληροφοριακών στοιχείων, 2. 

Οργανωτικό:σύγκρισης κατηγοριοποίησης, διάταξης και ιεράρχησης 

3. Αναλυτικό: συσχετίσεις δεδομένων, 4. Πραξιακό: εξηγήσεις, να ερμηνείες, προβλέψεις, 

αξιολογήσεις, αναδιοργανώσεις. 

Τα επίπεδα μάθησης (Ματσαγγούρας, 2007) ορίζουν μια ιεραρχία διαφορετικών ειδών 

μάθησης που κατακτώνται με διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων διαβαθμισμένης 

δυσκολίας. Στο πρώτο επίπεδο, που είναι το κατώτερο το πληροφοριακό, η μάθηση 

συνίσταται στη συλλογή πληροφοριακών στοιχείων μέσω των αισθήσεων και των 

λειτουργιών της μνήμης τις οποίες το άτομο εκφράζει συνήθως με το λόγο. Στο δεύτερο 

επίπεδο, το οργανωτικό, η μάθηση μέσω της σύγκρισης, κατηγοριοποίησης, διάταξης και 

ιεράρχησης προβαίνει σε αλληλοσυσχετίσεις των δεδομένων τα οποία τελικά εντάσσει σε ένα 

ευρύτερο εννοιολογικό σχήμα. Στο τρίτο επίπεδο, το αναλυτικό, η μάθηση αναφέρεται σε 

ενδο-συσχετίσεις δεδομένων που αναζητούνται μέσα από διαδικασίες ανάλυσης και 

επαγωγικές συλλογιστικές διεργασίες. Τέλος, στο τέταρτο επίπεδο, το πραξιακό, το άτομο 

χρησιμοποιεί με επαγωγικό τρόπο την οργανωμένη σε σχήματα, αρχές, και μοντέλα γνώση 

του για να εξηγήσει, να ερμηνεύσει, να προβλέψει, να αξιολογήσει, να αναδιοργανώσει και 

γενικά να ξεπεράσει τις επιφανειακές δομές των δεδομένων του. Και στα τέσσερα αυτά 

επίπεδα μάθησης φαίνεται να δομήθηκε το πρόγραμμα ΠΕ που μελετάται στην παρούσα 

εργασία. Συλλέχθηκαν πολλές πληροφορίες με πολλούς τρόπους οι οποίες ομαδοποιήθηκαν, 



κωδικοποιήθηκαν και αλληλοσυσχετίστηκαν ώστε να προκύψουν συμπεράσματα, να δοθούν 

εξηγήσεις, να διατυπωθούν υποθέσεις και προτάσεις. Το πρώτο επίπεδο τουλάχιστον, το 

πληροφοριακό, φαίνεται ότι επιδιώχτηκε ιδιαίτερα και πρωταρχικά. Οι δραστηριότητες που 

προτείνονται στο Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας του περιβαλλοντικού προγράμματος «Δάσος-

Ανάπτυξη-Περιβάλλον» από το ΠΙ (2007) και αφορούν στη συγκέντρωση αποκομμάτων και 

στοιχείων από τον τύπο, τα ΜΜΕ και τα περιοδικά τα οποία να έχουν σχέση με το δάσος, τη 

ζωή στο δάσος, τους κινδύνους που το απειλούν κτλ. και στην άντληση πληροφοριών και 

στοιχείων από άλλες πηγές πληροφόρησης (βιβλιοθήκη, συνεντεύξεις με ειδικούς, 

εργαζόμενους, κατοίκους της περιοχής που μελετάται το θέμα) αναπτύχθηκαν σε αξιόλογο 

βαθμό σε όλες τις φάσεις του προγράμματος. Το Σχέδιο αυτό περιβαλλοντικού 

προγράμματος που προτείνεται από το ΠΙ αποτέλεσε καθοδηγητικό παράγοντα για τους 

εκπαιδευτικούς της Παιδαγωγικής Ομάδας, όπως προκύπτει από τα έγγραφα του αρχειακού 

υλικού. Περισσότερα στοιχεία για την αναζήτηση πληροφοριών σχετικών με το θέμα του 

προγράμματος παραθέτονται στο τμήμα της εργασίας που αναφέρεται στα Περιβάλλοντα 

Μάθησης τα οποία αξιοποιήθηκαν για την εφαρμογή της ανακαλυπτικής εκπαιδευτικής 

μεθοδολογίας (Ερευνητικό Ερώτημα ΙΙΙ). «Πριν την τετραήμερη επίσκεψή μας στην Καστοριά 

οι μαθητές θα καταγράψουν τις δασικές εκτάσεις και τη βιοποικιλότητα της περιοχής τους, θα 

μελετήσουν τα CD, φύλλα εργασίας, διαφάνειες και γενικότερα το υλικό που έστειλε το εθνικό 

δίκτυο Καστοριάς καθώς και το εκπαιδευτικό πακέτο του μουσείου Γουλανδρή» (ΕΥΠ). 

Και τα υπόλοιπα τρία επίπεδα μάθησης, που αναφέρθηκαν παραπάνω, φαίνεται να 

επιτεύχθηκαν στο πρόγραμμα. Η μάθηση, σύμφωνα με τα εποικοδομητικά μοντέλα, είναι το 

αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν στα νοητικά μας μοντέλα καθώς προσπαθούμε να 

εξηγήσουμε τις εμπειρίες μας. Η ΑΜΔ, όπως έχει αναφερθεί και προηγουμένως, εμπλέκει 

τους μαθητές σε έρευνες για να ικανοποιήσει την περιέργεια, η οποία ικανοποιείται όταν τα 

άτομα έχουν κατασκευάσει νοητικά μοντέλα που εξηγούν επαρκώς την εμπειρία τους (Victor 

& Kellough, 2003). Η νέα γνώση από τα διαφορετικά οικοσυστήματα, ιστορικά μνημεία και 

την κοινωνική ζωή στην περιοχή της Μακεδονίας συγκρίθηκε με προϋπάρχουσες από το 

Κρητικό περιβάλλον, στο οποίο μέχρι τώρα είχαν βρεθεί οι μαθητές λόγω της καταγωγής του, 

για να ενσωματωθεί και να αξιοποιηθεί, αφού σύμφωνα με το Novak (2002), η νέα γνώση 

σχετίζεται με την προηγούμενη για να επέλθει η εννοιολογική αλλαγή. «Οι μαθητές 

συνέκριναν τα τοπικά δασικά οικοσυστήματα με αυτά της βορείου Ελλάδας» (ΕΥΠ). Πολλές 

δραστηριότητες σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, όπως προκύπτει από το ερευνητικό υλικό, 

στοιχεία που παρουσιάζονται στις επιμέρους θεματικές περιοχές της παρούσας έρευνας, όπως 

εξερεύνηση και αποτίμηση των διαφορών που θα παρατηρηθούν από τις επισκέψεις, 

οργάνωση και επεξεργασία των πληροφοριών ή των μετρήσεων και άλλων στοιχείων, 

φωτογραφικό υλικό, συγγραφή εργασίας στην οποία να αναφέρονται οι δραστηριότητες και 

ενέργειες των επισκέψεων και οι εμπειρίες από το όλο πρόγραμμα, επεξεργασία των 



στοιχείων και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων.  «Συγκέντρωση και τακτοποίηση όλου του 

υλικού – καταγραφή πεπραγμένων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή – Ημερίδα» (ΕΥΠ)». Οι 

δραστηριότητες αυτές προτείνονται στο Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας του περιβαλλοντικού 

προγράμματος «Δάσος-Ανάπτυξη-Περιβάλλον» του ΠΙ (2007). 

 

7.3. Εκπαιδευτική Στρατηγική 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Ατομική εργασία, 2. Εργασία σε ομάδες (ανάθεση 

αρμοδιοτήτων, κατανομή ρόλων, ανάληψη πρωτοβουλιών. 

Η Εργασία σε Ομάδες και η Ατομική Εργασία είναι οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν στην υλοποίηση του προγράμματος. Η μαθητοκεντρική φιλοσοφία των 

Προγραμμάτων Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΠΕΑΑ) διευκολύνει τη μαθητική 

συμμετοχή κατά τη μαθητοκεντρική διδασκαλία. Προωθεί τη συνεργατική, ομαδοκεντρική, 

πειραματική μάθηση, την εργασία σε ομάδες, ενθαρρύνει την επίλυση προβλημάτων (ΠΙ, 

2007). Η ομαδοσυνεργατική μάθηση είναι συστατικό όλων των σύγχρονων διδακτικών 

παρεμβάσεων (Baudrit, 2007). Στοχεύει να καταστήσει ικανούς τους μαθητές να χειριστούν 

τις διαφωνίες και τη συνθετότητα, την περιπλοκότητα της ζωής (Breiting et al, 2005). Η 

κατανομή ρόλων και η ανάθεση αρμοδιοτήτων στους μαθητές των ομάδων κρίθηκε 

απαραίτητη από την αρχή του προγράμματος (Κριτήριο ΙΙΓ2). Άλλωστε, όπως ο Tobin 

(1993) υποστηρίζει, η μάθηση είναι μαθητεία, δηλαδή ένταξη σε μια ομάδα, ανάθεση ρόλου 

και ευθυνών, συλλογική δράση, αναζήτηση λύσεων, καθοδήγηση και ενθάρρυνση από τον 

εκπαιδευτικό που διαμεσολαβεί μεταξύ της επιστημονικής κοινότητας και της κοινότητας 

των μαθητών. Ο Εκπαιδευτικός Ε1 δήλωσε πως «στην αρχή του προγράμματος οι μαθητές 

χωρίστηκαν σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τους τόπους διαμονής, 

καταμερίστηκαν οι εργασίες, ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες και επιμερίστηκαν οι ευθύνες». Στην 

ΕΠ, οι ομάδες παίρνουν τίτλο και αναλαμβάνουν εργασίες «Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 

ομάδες … ώστε στο τέλος να έχει ολοκληρωθεί η αλληλεπίδραση και η ανατροφοδότηση… Η 

δημοσιογραφική ομάδα ανέλαβε τις συνεντεύξεις από τους γεροντότερους στα καφενεία των 

οικισμών της περιοχής και την δημοτική αρχή.  Η καλλιτεχνική ομάδα ανέλαβε την 

φωτογράφηση και  καταγραφή του δάσους Επανωσήφη. Η λαογραφική ομάδα ανέλαβε τη 

συλλογή θρύλων και παραδόσεων  της περιοχής. Η περιπατητική  ομάδα επισκέφθηκε τα 

φαράγγια της περιοχής και ανέλαβε  την χάραξη μονοπατιού. Η θεατρική ομάδα μέσα από τις 

γνώσεις, τις εντυπώσεις, τα συναισθήματα  που ανατροφοδοτήθηκαν από τις προσχεδιασμένες 

δραστηριότητες, ανέλαβαν να δημιουργήσουν ένα σκηνικό και μια ιστορία και να την 

αναδείξουν θεατρικά. Η μουσική ομάδα  θα συντάξει μαντινάδες σχετικά με το δάσος και την 

εμπειρία τους». 

Η μάθηση σε ομάδες ελαχιστοποιεί τον ανταγωνισμό, έχει κέρδος στη διάρκεια, στην 

ποσότητα και στην ευκολία απόκτησης της γνώσης διότι σύμφωνα με το συνεργατικό 



μοντέλο μάθησης, η κοινωνική, η εποικοδομητική και αλληλεπιδραστική διάσταση της 

μάθησης αλληλοδιαπλέκονται και συλλειτουργούν στην οργάνωση του αντικειμένου της 

μάθησης (Βλάχος, 2004). «Αναπτύχθηκε εκτενής συζήτηση για τις υποχρεώσεις των μελών της 

κάθε ομάδας και ειδικότερα κατά την υλοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων Χημείας και 

Βιολογίας στο ΚΠΕ Καστοριάς» (Εκπαιδευτικός Ε3). Στόχοι κοινωνικού περιεχομένου, οι 

οποίοι συζητήθηκαν από κοινού με τους μαθητές αναφέρονται στο ΕΥΠ (Κριτήριο ΙΙΓ2) 

«καλλιέργεια ομαδικότητας στους μαθητές και η βίωση της αξίας της συνεργασίας της ανοικτής 

επικοινωνίας της αλληλοβοήθειας… Ανάπτυξη πειθαρχίας στις απαιτήσεις του προγράμματος 

και της ομάδας» (ΕΥΠ). 

Πέρα από την ομαδική, και η ατομική εργασία, (Κριτήριο ΙΙΓ1) μέσα σε ένα πρόγραμμα ΠΕ, 

προσφέρει τις ευκαιρίες στο μαθητή να οικοδομήσει τη γνώση μέσα  από τις δικές του 

δυνατότητες και ενδιαφέροντα, με τους δικούς του ρυθμούς, εργαζόμενος μόνος του ή στο 

πλαίσιο ομάδων με συστηματικό τρόπο (UNECE, 2005). Η ποικιλία δραστηριοτήτων που 

μπορούν να αναπτυχθούν σε ένα ΣΠΠΕ παρέχει στο μαθητή τη δυνατότητα της 

αυτοεκπαίδευσης με εξατομίκευση της διδασκαλίας. Επειδή η μάθηση συνιστά μια ενεργή 

ατομική διαδικασία οικοδόμησης νοήματος μέσω εμπειριών (Κόμης, 2004), η ατομική 

μάθηση μπορεί να επιτευχθεί μέσω Η/Υ, βιβλιογραφικής διερεύνησης στο διαδίκτυο και στις 

βιβλιοθήκες αλλά και μέσω προσωπικών ενεργειών και εργασιών που αναλαμβάνει να κάνει 

ο κάθε μαθητής στην ομάδα εργασίας που ανήκει. Σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό Ε2, «Στα 

πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΠΕ, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να διδαχθούν και να 

χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Έκαναν χρήση 

εργαλείων περιήγησης του διαδικτύου και πολυμέσων καθώς συνέλεξαν πληροφορίες για τις 

εργασίες που τους ανατέθηκαν». 

 

7.4. Διδακτική Προσέγγιση 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Διαθεματική/ Διεπιστημονική Προσέγγιση, 2. Σύνδεση με 

ΑΠΣ, 3. Η Προσέγγιση της Κριτικής Παιδαγωγικής (εξέταση καταστάσεων της πραγματικής 

ζωής). 

Τα θέματα που αποτελούν αντικείμενο των προγραμμάτων ΠΕ και ΕΑΑ, πραγματεύονται με 

διαθεματικό, ολιστικό και διεπιστημονικό τρόπο (Maingain & Dufour, 2002), με τη 

συνδρομή των εκπαιδευτικών του σχολείου, ειδικών επιστημόνων, της τοπικής δημοτικής 

αρχής και κατοίκων των περιοχών μελέτης. Η ΕΑΑ χαρακτηρίζεται ως διεπιστημονική και 

ολιστική (Σκούλλος, 2007, Huckle, 2006). Βασίζεται στην αναζήτηση συσχετίσεων, 

πολλαπλών επιρροών και αμοιβαίων επιδράσεων (Breiting et al, 2005) του εκπαιδευόμενου, 

των εκπαιδευτών και του μαθησιακού περιβάλλοντος. Στόχος είναι να συνδυαστούν πόροι 

και υπηρεσίες από την ευρύτερη κοινότητα λόγω των επικαλυπτόμενων σφαιρών επιρροής 

τους στην προσλαμβανόμενη γνώση των μαθητών (Μυλωνάκου-Κεκέ, 2006). Ειδικότερα, η 



προσέγγιση της Κριτικής Παιδαγωγικής (Κριτήριο ΙΙΔ3) που προτείνει ο Huckle (2006) για 

τα προγράμματα ΕΑΑ, εστιάζει στην εξέταση καταστάσεων της αληθινής ζωής. Οι ερωτήσεις 

είναι τέτοιες ώστε να αναδεικνύονται οι πεποιθήσεις και οι πρακτικές που κατέχουν οι 

μαθητές. Ερευνώνται ζητήματα σχετικά με τις παρούσες και μελλοντικές ζωές τους, γίνεται 

κριτική θεώρηση της ιστορίας και του μέλλοντος. Οι μαθητές μαθαίνουν για τις υπάρχουσες 

κοινωνικές και πολιτιστικές δομές, τις διαδικασίες, και με βάση αυτά, διατυπώνουν 

δημοκρατικές εναλλακτικές λύσεις. Αναπτύσσουν τη γνώση, τις δεξιότητες και τις αξίες που 

απαιτούνται να έχουν οι ενεργοί και κριτικοί πολίτες. Οι εκπαιδευτικοί λειτουργούν ως 

βοηθοί στη μεθοδολογία του προγράμματος, δηλαδή στον τρόπο οργάνωσης των ομάδων και 

των δράσεων, στους τρόπους επεξεργασίας των στοιχείων από τις δράσεις που θα 

αναληφθούν. Η ΑΜΔ, σύμφωνα με τον Huckle (2006) είναι η τέχνη της δημιουργίας των 

καταστάσεων στις οποίες οι σπουδαστές παίρνουν το ρόλο των επιστημόνων που 

εμπλέκονται σε έρευνες για να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους (Driver et al, 2000). Στο 

ΕΥΠ αναφέρεται «Με τη μέθοδο project, μετά από συζήτηση αφού αξιοποιήσουμε τις ανάγκες 

και τα βιώματα των μαθητών θα γίνουν ομαδοποιημένες διδασκαλίες με από κοινού δράσεις 

που οι διδάσκοντες θα εναλλάσσονται με τους μαθητές». 

Η ανακαλυπτική θεωρία της μάθησης βασίζεται στην αρχή ότι για να μάθει το υποκείμενο 

πρέπει να δράσει σε συγκεκριμένα αντικείμενα. Αποτέλεσμα αυτής της δράσης είναι η 

κατάκτηση του αφηρημένου ή η ανακάλυψη της γνώσης (Κόκκοτας κά, 2004). Οι 

εκπαιδευτικοί επιδίωξαν τη βιωματική προσέγγιση του θέματος, το άνοιγμα του σχολείου 

στην κοινωνία, την εργασία σε ομάδες στο πεδίο, στην κοινωνία. Επιδίωξαν να αξιοποιήσουν 

το κοινωνικό περιβάλλον σε σύνδεση με φυσικά και τεχνικά οικοσυστήματα, σε μια 

διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση επίκαιρων ζητημάτων και σε σύνδεση με 

διδακτικές ενότητες των μαθημάτων του ΑΠΣ του Λυκείου. Στο ΕΥΠ αναφέρεται «Το 

πρόγραμμα θα αναπτυχθεί σε δύο επίπεδα. Στο επίπεδο του τοπικού περιβάλλοντος των 

μαθητών και του περιβάλλοντος της δυτικής Μακεδονίας. Η επεξεργασία του θέματος θα γίνει 

διαθεματικά, διεπιστημονικά, με τη συνδρομή καθηγητών που διδάσκουν λογοτεχνία, ιστορία 

κοινωνιολογία, υπολογιστές, θεατρολογία. Η ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος θα 

γίνει προοδευτικά στο γνωστικό, στο συναισθηματικό και στο ψυχοκινητικό  επίπεδο. Έτσι 

διευρύνεται ο κύκλος των γνώσεων, καλλιεργούνται οι δεξιότητες, αναπτύσσονται οι ικανότητές 

τους, ωριμάζει ο ψυχισμός τους». 

Βασικός μεθοδολογικός άξονας του προγράμματος, έτσι όπως σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, 

ήταν η σύνδεσή του με τα μαθήματα που διδάσκονται στο Λύκειο (Κριτήριο ΙΙΔ2). Το θέμα 

του προγράμματος ενδείκνυται για διαθεματική προσέγγιση, καθώς και το ΠΙ (2007) την 

προτείνει στο Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας του ανάλογου περιβαλλοντικού προγράμματος 

«Δάσος-Ανάπτυξη-Περιβάλλον». Όπως δήλωσαν οι εκπαιδευτικοί στις συνεντεύξεις τους, η 

διαθεματική/διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων του προγράμματος υποστηρίχτηκε 



σημαντικά και από εκπαιδευτικούς του σχολείου που δίδασκαν τα διάφορα μαθήματα στους 

μαθητές (Κριτήριο ΙΙΔ1). Επέλεξαν, μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα που δίδασκαν στη 

διάρκεια της χρονιάς, να αναπτύσσουν και σχετικές πτυχές του προγράμματος. Θέματα από 

όλα σχεδόν τα μαθήματα που διδάσκονται στα Λύκεια σχετίζονται λίγο ως πολύ με τα 

αντικείμενα του προγράμματος. Η περαιτέρω εστίαση σε ορισμένα μαθήματα, όπως της 

Ιστορίας, της Βιολογίας, της Περιβαλλοντικής Επιστήμης και της Πληροφορικής, ενισχύθηκε 

από τις αντίστοιχες ειδικότητες των εκπαιδευτικών της παιδαγωγικής Ομάδας. Άλλωστε, 

σύμφωνα με τη Φλογαΐτη (2006), τα προβλήματα του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά 

σύνθετα και πολύπλοκα και δεν επιδέχονται μονοσήμαντες θεωρήσεις αλλά απαιτούν 

διεπιστημονικές προσεγγίσεις. Στους χώρους που ζούμε το φυσικό περιβάλλον (φυσικοί 

πόροι, φυσικές διαδικασίες), αλληλεπιδρά με το κοινωνικό (κοινωνικές ομάδες, κοινωνικές 

λειτουργίες) και προκύπτουν ποικίλες αλληλοσυσχετίσεις, οι οποίες δεν είναι δυνατό να 

μελετηθούν μέσα από έναν γνωστικό τομέα. 

Το ίδιο το θέμα του προγράμματος σχετίζεται άμεσα με τα μαθήματα της Οικονομίας και της 

Οργάνωσης και Διοίκησης των Επιχειρήσεων που διδάσκονται στο Γενικό Λύκειο. Ο 

Αγροτουρισμός, ως μορφή ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών, ήταν κεντρικό ζήτημα του 

προγράμματος. Σύμφωνα με την Αγροτουριστική ΑΕ (2007), «αγροτουρισμός είναι μια ήπια 

μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, η οποία 

έχει ως στόχους να συμβάλει ώστε ο επισκέπτης να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις 

αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή 

των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού. Να 

κινητοποιήσει τις παραγωγικές, πολιτισμικές και αναπτυξιακές δυνάμεις του τόπου, 

συμβάλλοντας έτσι στην αειφόρο περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του 

αγροτικού χώρου». Οι ξενώνες, το παραδοσιακό φαγητό, τα καταλύματα που επισκέφτηκαν 

οι μαθητές στο Χουδέτσι και στον Άγιο Γερμανό, τα προγράμματα προστασίας της καφέ 

αρκούδας και του λύκου στον Αρκτούρο αποτελούν ενδιαφέρουσες προτάσεις διαχείρισης 

του φυσικού περιβάλλοντος και των παραδοσιακών οικισμών που μπήκαν στο μικροσκόπιο 

των μικρών ερευνητών, μελλοντικών ίσως επιχειρηματιών, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους 

στα μαθήματα της Οικονομίας και της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Οι ασχολίες 

των κατοίκων, η ντόπια οικονομία, οι παραδοσιακές καλλιέργειες με φασόλες στις Πρέσπες, 

σουλτανίνας σταφίδας και επιτραπέζιου σταφυλιού, η παραγωγή κρασιού και λαδιού στην 

Κρήτη, η αλιεία με πατροπαράδοτα μέσα στις Πρέσπες και στην Καστοριά, η κτηνοτροφία με 

αγελάδες στις Πρέσπες, και με αιγοπρόβατα στην Κρήτη έδωσαν εξαιρετικό υλικό για 

συγκρίσεις και σχόλια. «Η επίσκεψη στο φράγμα του νερού στην τεχνητή λίμνη Κερκίνη 

πρόσφερε πάρα πολλά στοιχεία για τη διαχείριση των περιορισμένων υδάτινων πόρων της 

Κρήτης, το οποίο αποτελεί φλέγον ζήτημα στα χωριά των μαθητών» (Εκπαιδευτικός Ε1). «Ο 

σχεδιασμός της ανάπτυξης και της προστασίας περιοχών όπως οι Πρέσπες και η Πίνδος από 



ειδικές εταιρίες παραδειγμάτισαν τους μαθητές για να αναζητήσουν ανάλογες ταχτικές στον 

τόπο τους» (Εκπαιδευτικός Ε3).  

Σύμφωνα με τον Vygotsky (1997), η νοητική ανάπτυξη είναι μια διαδικασία άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αυτή συντελείται. Στο πρόγραμμα που μελετάται στην παρούσα έρευνα, επιδιώχτηκε η 

σύγκριση της ιστορικής εξέλιξης των απομακρυσμένων μεταξύ τους περιοχών, της 

Μακεδονίας και της Κρήτης μέσα από τα μνημεία της κάθε περιοχής (ΣΥΠ). «Οι μαθητές 

μπόρεσαν να δουν μνημεία από την προϊστορία μέχρι τη σύγχρονη ιστορία. Η γνωριμία με την 

πρωτόγονη ζωή στο Δισπηλιό, κατά τη μεσολιθική εποχή, και με το Μινωικό πολιτισμό στην 

περιοχή τους, προέκτεινε τη γνώση στο παρελθόν και σύνδεσε τις ρίζες τους με αυτές των 

υπόλοιπων ελλήνων» (Εκπαιδευτικός Ε1). Η γνωριμία με την πρωτόγονη ζωή στο Δισπηλιό 

κατά τη μεσολιθική εποχή και με το μινωικό πολιτισμό στην περιοχή τους και τον αρχαίο 

ελληνικό, μέσω της ανάλυσης των σφραγιδόλιθων και της δενδρολατρείας των αρχαίων 

ελλήνων αντίστοιχα, προέκτεινε τη γνώση στο παρελθόν και σύνδεσε τις ρίζες τους με αυτές 

των υπολοίπων ελλήνων. Όπως προκύπτει από το φωτογραφικό υλικό της ΕΠ, ελληνιστικά 

μνημεία στον Άγιο Αχίλλειο, Βυζαντινά μοναστήρια στα Μετέωρα και στη  Σπηλιώτισσα, 

παραδοσιακά αρχοντικά της Καστοριάς του 18ου και 19ου αιώνα έφεραν την ιστορική γραμμή 

μέχρι τους σύγχρονους αγροτικούς και αστικούς οικισμούς της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας 

και της Κρήτης. 

Μεγάλο μέρος των θεμάτων του προγράμματος άπτονται της σχολικής ύλης της Βιολογίας. 

Οι σχολικές έρευνες για τα τοπικά περιβάλλοντα μπορούν να αξιοποιηθούν και στην 

κατάκτηση της επιστημονικής γνώσης στα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών (Carlsen, 

2001). Όπως ανέφερε η εκπαιδευτικός Ε3, «οι εκπαιδευτικοί του προγράμματος 

προσπαθούσαν, σε κάθε διδακτική συνεύρεση, να διερευνούν τις εναλλακτικές ιδέες των 

μαθητών, όπως η Driver κά (2000) έχουν καταγράψει, σε ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον, τα 

οικοσυστήματα, τη ροή ενέργειας και τις σχέσεις ανάμεσα στους  οργανισμούς τους. Επέμεναν 

σ΄ αυτά και επιδίωκαν να τα συζητούν και να τα αναλύουν όσο το δυνατόν περισσότερο, ώστε 

να συμβάλλουν στην αναθεώρηση λανθασμένων αντιλήψεων και στη συμπλήρωση μαθησιακών 

κενών». Ειδικότερα, θέματα ρύπανσης και ευτροφισμού των λιμνών, αισθητικής ρύπανσης 

και σκουπιδιών, τα τροφικά πλέγματα, η ροή ενέργειας στο λιμναίο οικοσύστημα, η 

πυραμίδα βιομάζας και ενέργειας στα χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα αποτελούν 

αντικείμενα διδασκαλίας στα μαθήματα της Βιολογίας και της Περιβαλλοντικής Επιστήμης 

στο Λύκειο.  Σε ότι αφορά την εργαστηριακή διδασκαλία, στα εργαστήρια του ΚΠΕ 

Καστοριάς, οι μαθητές παρατήρησαν στα στερεοσκόπια βενθικούς και φυτοπλαγκτονικούς 

οργανισμούς που οι εκπαιδευτικοί του κέντρου συνέλεξαν με ειδικές δειγματοληψίες για τις 

ανάγκες του προγράμματος. Χρησιμοποίησαν κλείδες προσδιορισμού οικογενειών, γενών και 



ειδών και έτσι αντιλήφθηκαν την ποικιλομορφία και στον μη ορατό, με το μάτι μας, κόσμο 

και έκαναν πράξη τη συστηματική κατάταξη με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. 

Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη ζωή της καφέ αρκούδας, και του λύκου σε 

προστατευμένο φυσικό ορεινό περιβάλλον που πολύ απέχει από το μεσογειακό φρυγανικό 

οικοσύστημα της Κρήτης, μελέτησαν τα οικοσυστήματα των λιμνών της Καστοριάς, της 

τεχνητής λίμνης Πλαστήρα και των Πρεσπών τέτοια που η Κρήτη στερείται, σύγκριναν τα 

τεράστια σε έκταση δάση από βελανιδιές, λεύκες, πλατάνια, λυγαριές, ιτιές, οξιές, καστανιές 

με το μικρό δάσος από κυπαρίσσια του τόπου τους, συζήτησαν τις διαφορές στους 

παραδοσιακούς και σύγχρονους αστικούς και αγροτικούς οικισμούς της Κρήτης, της 

Θεσσαλίας και της Μακεδονίας, επισκέφτηκαν μεγάλα έργα που λείπουν ή υπάρχουν σε 

μικρή κλίμακα στην Κρήτη όπως η Εγνατία Οδός, τα τούνελ, το φράγμα ποταμού Στρυμώνα 

και η δημιουργία της τεχνητής λίμνης Κερκίνης, και ειδικές κατασκευές όπως η πλωτή 

γέφυρα στον Άγιο Αχίλλειο στη μικρή Πρέσπα (ΕΠ).   

Η ισορροπία στη σύνθεση των βιοκοινωνιών του δάσους και της λίμνης καθώς και οι 

επιλογές της διαχείρισής τους, συνιστούν επιτακτική ανάγκη στις μέρες μας και μπορούν να 

εξασφαλιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με την καλλιέργεια των αξιών που 

προωθούνται μέσω της ΕΑΑ, αυτών της οικολογικής βιωσιμότητας, της ομορφιάς, της 

υπευθυνότητας, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ανεκτικότητας 

(Φλογαΐτη, 2006). «Οι μαθητές εστίασαν στις πραχτικές διαχείρισης των φαραγγιών της 

περιοχής τους, στη διατύπωση προτάσεων διαχείρισης του δάσους του Επανωσήφη σχετικά με 

τη βόσκηση, την πυρασφάλεια, την εκδίωξη των καταπατητών κατά τη συζήτηση με το Δήμαρχο 

και τον Ηγούμενο της Μονής» (Εκπαιδευτικός Ε2). 

Οι μαθητές, γνωρίζοντας καλά, λόγω της κρητικής τους καταγωγής, τη χρήση του 

δεκαπεντασύλλαβου στην ποίηση και στη μουσική της κρητικής μαντινάδας, συνέταξαν σε 

μακροσκελές ποίημα, σε δεκαπεντασύλλαβο, την εμπειρία τους από την εκπαιδευτική 

επίσκεψη στη Μακεδονία. 

Στα πλαίσια του μαθήματος της πληροφορικής, επεξεργάστηκαν κείμενα, λογιστικά φύλλα, 

βίντεο και ήχο, παράγοντας εξειδικευμένο ψηφιακό υλικό για τις ανάγκες του προγράμματος. 

«Συμμετείχαν (οι μαθητές) στην ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω email της ΠΟ με εξωτερικούς 

συνεργάτες του προγράμματος» (Εκπαιδευτικός Ε2). 

 

7.5. Αξιολόγηση/Ανατροφοδότηση 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Επιλογή τύπου αξιολόγησης, 2. Αυτοαξιολόγηση/ 

Μεταγνώση. 

Συστηματική αξιολόγηση δε σχεδιάστηκε να γίνει και δεν έγινε στο πρόγραμμα, όπως 

προκύπτει από την ανάλυση του αρχειακού υλικού. Στην ΕΠ του προγράμματος, στην 



Αξιολόγηση, αναφέρεται ότι «Έγινε Εσωτερική Αξιολόγηση, Διαμορφωτική στη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος  και τελική με τη λήξη του»  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, εκπαιδευτικοί και μαθητές εξέφραζαν 

γνώμες, αναλάμβαναν πρωτοβουλίες, και ανέπτυσσαν δραστηριότητες κατόπιν 

συνεννοήσεων (Διαμορφωτική αξιολόγηση).  «Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος έγιναν 

συζητήσεις αξιολόγησης με σχόλια και τροποποιήσεις όταν χρειαζόταν… Λέγαμε τι μας άρεσε 

και τι δε μας άρεσε, τι έπρεπε να γίνει, έτσι την αντιλαμβανόμαστε εμείς την αξιολόγηση» 

(Εκπαιδευτικός Ε1). Και τα φύλλα εργασίας του ΚΠΕ Καστοριάς αποτελούν μορφή 

αξιολόγησης. «Στο ΚΠΕ Καστοριάς μέσα από τα φύλλα εργασίας, το θεατρικό παιγνίδι, τις 

εικαστικές δημιουργίες οι μαθητές θα εκφραστούν και θα αναδειχτούν τα όσα αποκόμισαν από 

αυτές τις δράσεις» (ΕΥΠ).  

Η τελική εσωτερική αξιολόγηση έγινε με ομαδική συζήτηση και ιδεοθύελλα στο τέλος της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης. Στο ταξίδι της επιστροφής από την εκπαιδευτική επίσκεψη στη 

Βόρεια Ελλάδα, οι μαθητές εξέφρασαν όσα βίωσαν και τους ενθουσίασαν, για όσα 

διαφορετικά είδαν και έζησαν για πρώτη φορά. Ενδεικτικά παραθέτεται το απόσπασμα 

«Ήταν ταξίδι όνειρο με οδηγό τη φύση που ο θεός ψημιθευτά έχει δημιουργήσει». Έκαναν 

αξιολόγηση με χρήση poster (στο Παράρτημα), από όπου απομονώθηκαν τα παρακάτω 

αποσπάσματα «Όταν ο άνθρωπος σέβεται τους συγκατοίκους του (τα ζώα και τα φυτά) στο 

σπίτι μας στη Γη τότε θα σεβαστεί και θα ζει αρμονικά και με τους συνανθρώπους του», 

«Ξεκίνα από σήμερα, μη χάνεις τώρα χρόνο, το κάθε δευτερόλεπτο μετράει για αιώνιο… 

Προστάτεψε τα δάση μας». Για τη σύνταξη έκθεσης απολογισμού (ΕΠ) στο τέλος του 

προγράμματος και την παρουσίασή του στη σχολική και τοπική κοινότητα, στο τέλος της 

σχολικής χρονιάς, απαιτήθηκε, πολλές πτυχές του να ειδωθούν από διαφορετικά πρίσματα, να 

εκφραστούν γνώμες για να γίνει η τελική επιλογή όσων παρουσιαστούν. «Τον Ιούνιο, όταν 

βρέθηκε η ομάδα για να προετοιμάσει την παρουσίαση του προγράμματος αναπτύχθηκαν 

συζητήσεις, έγινε ουσιαστικά μια αυτοκριτική, αυτοαξιολόγηση για το ρόλο που ο καθένας 

έπαιξε στο πρόγραμμα και το τι καλύτερο θα μπορούσε να είχε κάνει» (Εκπαιδευτικός Ε1). 

Φαίνεται να ήταν μια προσπάθεια αξιολόγησης με πολλά μεταγνωστικά στοιχεία, αφού 

σύμφωνα με τον Κόμη (2004), η μεταγνώση είναι ικανότητα γνωστικής επίγνωσης, 

ικανότητα μάθησης για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουμε. «Εκπαιδευτικοί και 

μαθητές εστίασαν σε καταστάσεις και συμπεριφορές που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια 

υλοποίησης του προγράμματος και πως αυτές επέδρασαν στα όσα εισέπραξε ο καθένας τους 

από τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα» (Εκπαιδευτικός 1). 

Η Ημερίδα Παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Προγράμματος της σχολικής μονάδας με 

τίτλο «Βιοποικιλότητα και ποιότητα ζωής» που εντάσσεται στο έργο «Πρόγραμμα Ανοικτών 

Περιβαλλοντικών Τάξεων Καλλιστώ» (Βεβαίωση Διευθύντριας Γενικού Λυκείου Μελεσών 

Πλατάκη Α., 2008), πραγματοποιήθηκε στις 13 Ιουνίου του 2008. Για πρόσκληση του κοινού 



κατασκευάστηκε αφίσα που αναρτήθηκε στο σχολείο και στα χωριά καταγωγής των μαθητών 

(στο Παράρτημα). «Στο τέλος της χρονιάς, σχηματίστηκαν δύο ομάδες που δούλεψαν μαζί με 

τους καθηγητές για να συνθέσουν τα προϊόντα και τα αποτελέσματά του και να προετοιμάσουν 

την παρουσίασή του στη σχολική και τοπική κοινότητα. Εκεί έγινε μια καλή αξιολόγηση του 

προγράμματος» (Εκπαιδευτικός Ε2).  

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του προγράμματος αποτέλεσε και η αποδοχή από την 

επιστημονική επιτροπή του 4ου συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ της ανακοίνωσης με τίτλο 

«Βιοποικολότητα και Ποιότητα Ζωής: Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υλοποίησης ενός Σχολικού 

Προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη» (Καλαθάκη κά, 2008). Το θέμα του 

συνεδρίου ήταν «Προς την Αειφόρο Ανάπτυξη. Φυσικοί Πόροι, Κοινωνία, Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση» και έγινε στο Ναύπλιο, 12-14 Δεκεμβρίου 2008.  

 

7.6. Εξασφάλιση Ενεργού Συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δόμηση (ροή) του 

προγράμματος, 2. Από κοινού επιλογή στόχων, 3. Χρησιμοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

τεχνικών (χάρτης εννοιών, δραματοποίηση, παιχνίδια ρόλων, αντιπαράθεση, ηθικό δίλημμα, 

ιδεοθύελλα, διάλεξη, συζήτηση, μοντελοποίηση, προσομοιώσεις, συνεντεύξεις, μελέτη 

περίπτωσης). 

Είναι πια κοινή πεποίθηση στους εκπαιδευτικούς πως το παραδοσιακό μοντέλο της 

μεταφοράς γνώσεων το οποίο ακολουθείται στα σχολεία, έχει κριθεί αναποτελεσματικό διότι 

αποδυναμώνει την κριτική σκέψη. Οι σύγχρονες απόψεις θεωρούν ότι η εμπειρία αποτελεί τη 

βάση κάθε μάθησης και ότι η πράξη και η δράση αποτελεί το ουσιαστικό στοιχείο της 

μαθησιακής διαδικασίας αλλά όχι το αποτέλεσμα της μάθησης (Freire & Shor, 1987). Έτσι, η 

αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει ένα άτομο, 

κρίνεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτά που μαθαίνει δεν προέρχονται από 

το σχολείο, αλλά από την ελεύθερη συμμετοχή του σε δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται 

κοντά στα ενδιαφέροντα και στις εμπειρίες του (Rogers, 1998). Στις κοινωνικοπολιτισμικές 

θεωρίες, η μάθηση έχει πάνω από όλα κοινωνική φύση (CoSy-LLab, 2008) μιας και ο 

μαθητευόμενος διαθέτει κοινωνικά κίνητρα (Μόκιας, 2008).  

Στο πρόγραμμα που μελετά η παρούσα εργασία, η συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό 

και δόμηση (ροή) του προγράμματος και η από κοινού επιλογή στόχων (Κριτήρια ΙΙΣΤ1,2) 

εξασφάλισαν την ενεργό συμμετοχή τους, με σκοπό να αποκτήσουν τις εμπειρίες που 

επιθυμούσαν και να ικανοποιήσουν τις αρχικές τους προσδοκίες. «Οι στόχοι κοινωνικού 

περιεχομένου που συζητήσαμε από κοινού με τους μαθητές αφορούν απόκτηση ποικιλίας 

εμπειριών, ανάπτυξη επιστημονικού χαρακτήρα στις δράσεις». Σύμφωνα με τον Huckle (2006) 

υπάρχουν τρεις τρόποι  για να εκκινήσεις ένα θέμα έρευνας σε μια τάξη ΕΑΑ. Οι μαθητές να 

παράγουν οι ίδιοι το ζήτημα, να το επιλέξουν από μια σειρά επιλεγμένων ζητημάτων ή να το 



επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Η ΑΜΔ αρχίζει, ή τουλάχιστον περιλαμβάνει, την παρακινητική 

περιέργεια ή την πρόκληση της κατάπληξης και του θαυμασμού δεδομένου ότι δεν  υπάρχει 

καμία αυθεντική έρευνα ή ουσιαστική μάθηση εάν δεν υπάρχει κάποιος ερευνών νους που να 

επιδιώκει μια απάντηση, μια λύση, μια εξήγηση, ή μια απόφαση (Αθανασίου, 2008).  Στην 

ΕΠ του προγράμματος φαίνεται πως οι πυρκαγιές του 2007 παρακίνησαν την περιβαλλοντική 

ομάδα να επιλέξει θέμα του προγράμματος σχετικό με το δάσος. «Η Επιλογή του Θέματος 

έγινε από κοινού με τους μαθητές και σχετίζεται με θέματα του κοντινού τους περιβάλλοντος 

και της επικαιρότητας … Μετά τις πυρκαγιές του 2007 και δεδομένου ότι το έτος αυτό (2008) 

είναι έτος «Δάσους - Πράσινου Πλανήτη» (θεματικό έτος της UNESCO), οι μαθητές από την 

αρχή της σχολικής χρονιάς ενδιαφέρθηκαν να συνθέσουμε ομάδες εργασίας και να κάνουμε 

πρόγραμμα περιβαλλοντικό». Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου (2001), η μάθηση στο σχολείο 

απαιτεί, μεταξύ των άλλων, τη θέση στόχων και την ανάληψη ευθύνης για την ίδια τη 

μάθησή τους. Αυτές οι γνωστικές δραστηριότητες δεν είναι δυνατές χωρίς την ενεργό 

συμμετοχή και εμπλοκή του μαθητή «Οι εκπαιδευτικοί βοηθήσαμε τους μαθητές να 

συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις φάσεις του προγράμματος και να θέτουν στόχους για να 

κατανοήσουν τα καινούργια πράγματα και να τα αξιοποιήσουν στην προσωπική τους ζωή» 

(Εκπαιδευτικός Ε3).  

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που προτείνονται στο χώρο της ΠΕ είναι πολλές και καινοτόμες. 

Θεωρείται ότι, πέρα από τις παραδοσιακές μεθόδους, πρέπει να περιλαμβάνονται μεταξύ 

άλλων και συζητήσεις, εννοιολογική χαρτογράφηση, φιλοσοφική αναζήτηση, διευκρίνιση 

αξιών, προσομοιώσεις, σενάρια, χρήση μοντέλων, παιχνίδια ρόλων, εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

τεχνολογία πληροφορίας και επικοινωνιών, έρευνες, μελέτη περιπτώσεων, επισκέψεις και 

μάθηση στο πεδίο, σχέδια εργασίας, μελέτη καλών πραχτικών, αξιοποίηση εμπειριών από τον 

εργασιακό χώρο και επίλυση προβλήματος (UNECE, 2005). Όμως, η ΠΕ  στο ελληνικό 

σχολείο φαίνεται να υλοποιείται σε πολύ μεγάλο βαθμό με παραδοσιακές μεθόδους 

(συζήτηση, εικαστικά, διάλεξη), οι οποίες προωθούν κυρίως τη μονόδρομη μεταβίβαση 

γνώσεων αφού οι μέθοδοι που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί για την υλοποίηση προγραμμάτων 

ΠΕ, σύμφωνα με έρευνα της Μπατσή (2006), κατά σειρά προτίμησης, είναι η συζήτηση, η 

μέθοδος Project, τα εικαστικά-θεατρικά δρώμενα, τα παιχνίδια ρόλων, η διάλεξη από 

ειδικούς και η χρήση του διαδικτύου. Η μελέτη-εργασία πεδίου, η μέθοδος επίλυσης 

προβλημάτων και τα περιβαλλοντικά μονοπάτια αναφέρονται από πολύ μικρότερο ποσοστό 

εκπαιδευτικών. Σε ανάλογη έρευνα της Καταραχιά (2007), προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν, κατά φθίνουσα σειρά, ομάδες εργασίας, συζήτηση, διάλογο, ερωτήσεις-

απαντήσεις, ανάθεση εργασιών, ερωτηματολόγια, εργαστήρια και Η/Υ, ενώ πολύ λίγοι 

αναφέρουν την παραδοσιακή τεχνική της εισήγησης και διάλεξης, όπως επίσης και τις 

τεχνικές της μελέτης περίπτωσης, της προσομοίωσης και του παιχνιδιού ρόλων.  



Από τα έγγραφα του αρχειακού υλικού που μελετήθηκαν καθώς επίσης και από τις 

συνεντεύξεις προκύπτει ότι, στο πρόγραμμα που μελετάται, εφαρμόστηκαν αρκετές 

καινοτόμες τεχνικές (Κριτήριο ΙΙΣΤ3). Στο σχεδιασμό του προγράμματος λήφθηκε υπόψη το 

Ενδεικτικό Μεθοδολογικό Πλαίσιο Σχεδιασμού του Προγράμματος με τίτλο Δάσος-

Ανάπτυξη-Περιβάλλον που προτείνεται στην ιστοσελίδα του το ΠΙ (2007). Οι εκπαιδευτικές 

τεχνικές που προτείνονται εκεί είναι η δραματοποίηση, το ερωτηματολόγιο, η συζήτηση που 

αφορά στις αιτίες, συνέπειες, αποτελέσματα από την καταστροφή των δασών, η κατασκευή 

εννοιολογικού χάρτη. Οι εκπαιδευτικές τεχνικές που αναφέρθηκαν παραπάνω, αποτελούν και 

τα εργαλεία των διδακτικών προσεγγίσεων που μπορούν να αξιοποιηθούν στην ΑΜΔ, 

σύμφωνα με τον Κόκκοτα κά (2004). Αυτά είναι οι ερωτήσεις, οι σωκρατικοί διάλογοι, η 

συζήτηση, η επίλυση προβλημάτων, η μοντελοποίηση, τα διαγράμματα, οι εννοιολογικοί 

χάρτες, η δραματοποίηση, οι προσομοιώσεις στον Η/Υ, οι αναλογίες και μεταφορές στην 

καθημερινή ζωή κλπ. Πολλές από τις καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές που αναφέρθηκαν 

παραπάνω ως ενδεικνυόμενες στην ΠΕ και ειδικότερα στην έρευνα περιβαλλοντικών 

θεμάτων με την ΑΜΔ, δοκιμάστηκαν στο μελετούμενο σχολικό πρόγραμμα. Οι τεχνικές 

αυτές, επειδή διαφέρουν σημαντικά από όσες μέχρι τώρα είχαν γνωρίσει οι μαθητές κατά τη 

διδασκαλία στις σχολικές αίθουσες, τους μαθητές και αύξησαν το ενδιαφέρον για συμμετοχή. 

Παρακάτω αναλύονται τα στοιχεία από το αρχειακό υλικό του προγράμματος που 

αποκαλύπτουν την εφαρμογή τους στις δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν εντός και εκτός 

σχολείου.  

Στους περιπάτους στα δάση που επισκέφτηκε η Περιβαλλοντική Ομάδα έγιναν παρατηρήσεις 

της σύνθεσης των βιοκοινωνιών και συζητήθηκαν οι απειλές της βιοποικιλότητας. Οι 

μαθητές συνέδεσαν τη ρύπανση με τις ανθρώπινες δραστηριότητες, αναζήτησαν τις αξίες και 

τις απειλές των οικοσυστημάτων και τους τρόπους προστασίας τους. Εντόπισαν εστίες 

ρύπανσης στα υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα και τις συζήτησαν με παρατηρήσεις που 

είχαν κάνει για την αέρια ατμοσφαιρική ρύπανση στην περιοχή του θερμοηλεκτρικού 

εργοστασίου της ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα και της υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των 

κατοίκων της, όπως αυτό έγινε έντονα αντιληπτό κατά τη διέλευση της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας από την περιοχή. Οι συνεργάτες του προγράμματος Cornell Science Inquiry 

Partnerships (CSIP) στα σχολεία των ΗΠΑ, στις δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν ως 

“Inquiry Moments”, χρησιμοποίησαν μερικές φορές τις άτυπες, αυθόρμητες συζητήσεις για 

να βάλουν τους σπουδαστές να σκεφτούν πάνω σ’ αυτό που κάνουν και πώς αυτό σχετίζεται 

με ευρύτερα ζητήματα στην επιστήμη (Trautmann et al, 2004). Στις περιοχές ξενάγησης, 

αναπτύχθηκαν συζητήσεις με τους ξεναγούς σε θέματα σχετικά με την ιστορία, την 

αρχιτεκτονική και τις συνήθειες των ντόπιων. Οι εκπαιδευτικοί συνέδεαν τη νέα γνώση με 

αναφορές στην ύλη μαθημάτων προηγούμενων τάξεων και τους προετοίμαζαν για όσα θα 

διδαχθούν στα μαθήματα της επόμενης τάξης. «Αναπτύχθηκαν συζητήσεις με τους 



γεροντότερους από χωριά της Φλώρινας, στους δρόμους ή στα καφενεία όπου τους 

συναντούσαν, σχετικά με τη χρήση των δασικών εκτάσεων, στο παρελθόν, στις μέρες μας και 

στο μέλλον. Έτσι άρχισε μια διαγενεακή επικοινωνία η οποία ενθουσίασε ιδιαίτερα τους 

μαθητές και την επιζητούσαν όλο και περισσότερο» (Εκπαιδευτικός Ε1). «Οι συζητήσεις 

μαθητών και εκπαιδευτικών του προγράμματος βοήθησαν σημαντικά στο να αναλυθεί κάθε 

ενότητα, να επαναδιατυπωθούν στόχοι και να σχεδιαστούν τα επόμενα βήματα με βάση τα μέχρι 

τότε δεδομένα» (Εκπαιδευτικός Ε2). Στο ΕΥΠ αναφέρεται πως «Έγιναν γενικές συζητήσεις 

στην τάξη για να προσεγγίσουμε την κάθε ενότητα ώστε οι μαθητές να διαπιστώσουν τις 

διαστάσεις του κάθε βήματος και να συμμετέχουν στο σχεδιασμό της πορείας της μελέτης του, 

κάνοντας προτάσεις». 

Σε ότι αφορά την εργαστηριακή διδασκαλία, στο ΕΥΠ είχε προβλεφθεί η συνεισφορά του 

ΚΠΕ στην υλοποίηση του προγράμματος «Το ΚΠΕ Καστοριάς θα βοηθήσει τη βιωματική 

προσέγγιση του αντικειμένου μας… 3ήμερη συμμετοχή σε πρόγραμμα του ΚΠΕ Καστοριάς με 

θέμα «το Δάσος - Θεωρητική προσέγγιση του θέματος: «Δάσος», προβολή, παρουσίαση - 

Προσέγγιση του τμήματος του παραλίμνιου δάσους, ανάβαση σε φυσικό δάσος οξιάς, 

προσέγγιση φυσικού δάσους οξιάς στο Βίτσι. Εργασίες σε ομάδες στα εργαστήρια χημείας και 

βιολογίας του ΚΠΕ». 

Το debate (ομάδες αντιπαράθεσης λόγου) βοηθά στη γνωστική σύγκρουση λόγω των 

πολλαπλών εκπροσωπήσεων ιδεών που συμβαίνουν κατά την ανάπτυξή του (Posner κά., 

1982). Οι ομάδες αντιπαράθεσης πρέπει από μόνες τους να καταρρίψουν εναλλακτικές ιδέες 

με τη χρήση των μαθησιακών εμπειριών οι οποίες φέρνουν τους μαθητές αντιμέτωπους με 

ενδείξεις, ιστορικές εμπειρίες και με προβλήματα που στηρίζονται στη συλλογή στοιχείων 

που δε συνάδουν με τις πρότερες αντιλήψεις τους. Στα debate συχνά προκύπτουν ηθικά 

διλήμματα. Σε ένα ηθικό δίλημμα, μια αντιδικία επιστημονικής φύσεως διατυπώνονται 

ερωτήσεις, εκφράζονται γνώμες και αντίθετες απόψεις, προτείνονται λύσεις (Αθανασίου, 

2007).  

Οι πτυχές ενός περιβαλλοντικού ζητήματος  που αντιμετωπίζει μια τοπική κοινότητα οι 

οποίες πρέπει να διερευνηθούν σε ένα πρόγραμμα ΕΑΑ, σύμφωνα με τη McKeown (2002), 

είναι οι αιτίες του ζητήματος, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι, οι οικονομικές συνέπειες, τα 

εμπόδια εφαρμογής, οι ομάδες του πληθυσμού  που θα σηκώσουν το κόστος των λύσεων, η 

πολιτική διάσταση του προβλήματος και των λύσεων, η σχέση του θέματος με άλλα 

περιβαλλοντικά ζητήματα, οι αλλαγές στην καθημερινότητα του καθενός που μπορούν να 

μειώσουν το πρόβλημα, τα επόμενα βήματα που πρέπει να γίνουν για να διευθετηθεί το θέμα. 

Αυτές τις πτυχές του ζητήματος της ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών ανέπτυξαν και οι 

μαθητές στο debate που έστησαν στο αγροτουριστικό κατάλυμα στον Άγιο Αχίλλειο, όπως 

προκύπτει από τους διαλόγους που καταγράφηκαν στο βίντεο. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δυο 

ομάδες και υποδύθηκαν ρόλους. «Οι μισοί ήταν επιχειρηματίες που ήθελαν ανάπτυξη της 



περιοχής και οι άλλοι μισοί ήταν οι ντόπιοι που προτιμούσαν να ζουν όπως μέχρι τώρα. 

Υποστήριξαν σθεναρά τις απόψεις τους, και το περίεργο χωρίς να φτάσουν σε καβγά. Πάντως 

πολλά ήταν τα επιχειρήματα που αναπτύχθηκαν» (Εκπαιδευτικός Ε1). Στο ΕΥΠ σχεδίαζαν 

«Με παιχνίδι ρόλων – δραματοποίηση. Θα αναπαρασταθούν καταστάσεις για να αναδειχθούν 

συγκρούσεις και διαφορές, θα ασκηθούν στον τεκμηριωμένο λόγο και στην εύρεση 

συμβιβαστικής λύσης. Με τα παραπάνω θα προκύψουν στάσεις και συμπεριφορές».  

Στην ΕΠ αναφέρεται ότι υπήρξε «Συμμετοχή σε μεμονωμένες δραστηριότητες έκφρασης όπως 

θεατρικό παιχνίδι, δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου, αφίσας, λογοτεχνικών κειμένων ή 

εικαστικές δημιουργίες». Στο πλοίο, μετά την αναχώρηση από το λιμάνι του Ηρακλείου για 

Πειραιά, κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βόρεια Ελλάδα, στήθηκε «Ένα υποτυπώδες 

θεατρικό  παιχνίδι, άσκηση θα μπορούσαμε να πούμε, για να γνωριστούν τα άτομα της ομάδας, 

εκπαιδευτικοί και μαθητές μεταξύ τους, για να δέσει η ομάδα στο πλοίο» (Εκπαιδευτικός Ε2).  

Η εισήγηση είναι η εκπαιδευτική τεχνική η οποία χρησιμοποιείται ευρέως στην τυπική και 

άτυπη εκπαίδευση αν και η διδακτική της αξία αμφισβητείται από πολλούς. Στο πρόγραμμα, 

φαίνεται ότι αποφεύχθηκε να χρησιμοποιηθεί. «Μόνο ο Γκάρεθ Όουενς ανέπτυξε με εισήγηση 

τις ιδέες του για τη γραμμική Α, τα σύμβολα του μινωικού πολιτισμού και τη δενδρολατρεία των 

αρχαίων Ελλήνων» (Εκπαιδευτικός Ε1) και «Το εκπαιδευτικό πακέτο (μουσειοσκευή) του 

Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή με θέμα Τα Ελληνικά Δάση παρουσιάστηκε από τους 

εκπαιδευτικούς της παιδαγωγικής ομάδας σε ειδική προβολή DVD και κατατόπισε τους μαθητές 

σχετικά με τα ελληνικά είδη των δένδρων και το ρόλο τους στη ζωή μας, μαζί με ιστορική 

αναδρομή» (Εκπαιδευτικός Ε3). 

Οι συνεντεύξεις αποτέλεσαν εξαιρετικό εργαλείο συλλογής πληροφοριών, ιδεών και 

απόψεων από ντόπιους για τους τόπους διαμονής τους. Αρκετοί μαθητές πήραν συνεντεύξεις 

από γεροντότερους των χωριών τους σχετικά με τη χρήση του δάσους του Επανωσήφη, τις 

απειλές που δέχεται και τα μέτρα που νομίζουν ότι θα πρέπει να ληφθούν για να 

προστατευθεί. Ο Δήμαρχος της περιοχής προσκλήθηκε στο σχολείο και έδωσε συνέντευξη σε 

όλους τους μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας, οι οποίοι του απηύθυναν ερωτήσεις 

σχετικά με την πολιτική που εφαρμόζει και τις παρεμβάσεις που σκέφτεται να κάνει στο 

δάσος του Επανωσήφη, στα φαράγγια της περιοχής και στο φράγμα που ετοιμάζεται. Για τα 

ίδια θέματα ρωτήθηκε και η δασοπόνος του Δήμου σε επίσκεψη μιας ομάδας μαθητών στο 

γραφείο της. Συνέντευξη πήραν και από τον Ηγούμενο της μονής Επανωσήφη για την ιστορία 

της μονής και του μοναδικού, ομώνυμου, δάσους της περιοχής που είναι ιδιοκτησία της 

μονής. «Συνέντευξη από τον Ηγούμενο της μονής, επίσκεψη στο αρχείο και βιβλιοθήκη της 

μονής» (ΕΥΠ). Συνεντεύξεις πήρε ομάδα μαθητών και από δύο επαγγελματίες που 

ασχολούνται με τον αγροτουρισμό σε χωριό της περιοχής του σχολείου και στις Πρέσπες για 

θέματα που σχετίζονται με τα κτίρια, τα φαγητά, τις συνθήκες της δουλειάς, τα προβλήματα 



που έχουν και πως τα αντιμετωπίζουν, την υποστήριξη που δέχονται και επιθυμούν να 

λάβουν από την πολιτεία.   

Στις αρχικές συναντήσεις, για την ανάλυση του θέματος και την επιλογή των 

δραστηριοτήτων, ακολουθήθηκε η διαδικασία του καταιγισμού των ιδεών. «Οι μαθητές αφού 

άκουσαν CD με ήχους της φύσης, έγραψαν όσες σκέψεις τους ερχόταν στο μυαλό πάνω σε 

χαρτόνι που ήταν τοποθετημένο στο πάτωμα και είχε μόνο τον τίτλο του θέματος του 

προγράμματος. Οι προτάσεις αυτές, αφού υποστηρίχτηκαν με επιχειρήματα από όσους τις 

διατύπωσαν, ψηφίστηκαν στη συνέχεια και αποτέλεσαν τα αντικείμενα ανάπτυξης του 

προγράμματος» (Εκπαιδευτικός Ε1). Με ιδεοθύελλα έγινε και η αξιολόγηση στο τέλος της 

εκπαιδευτικής επίσκεψης στη Μακεδονία. Στο πανώ που είχε αναρτηθεί στο λεωφορείο με 

τον τίτλο του προγράμματος και του σχολείου, οι μαθητές εξέφρασαν όσα βίωσαν και τους 

ενθουσίασαν, για όσα διαφορετικά είδαν και έζησαν για πρώτη φορά.  

«Βασισμένοι στον τρόπο προσέγγισης των οικοσυστημάτων που υπέδειξαν οι ειδικοί του ΚΠΕ 

Καστοριάς, όταν οι μαθητές επέστρεψαν στην Κρήτη, οργάνωσαν τις παρατηρήσεις που είχαν 

κάνει στο δάσος του Επανωσήφη και στο φαράγγι του Αστριτσίου, τα οποία είχαν 

προηγουμένως επισκεφτεί, και διατύπωσαν προτάσεις προστασίας και διαχείρισής τους τις 

οποίες απηύθυναν προς τους υπεύθυνους φορείς» (Εκπαιδευτικός Ε1). Η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων του προγράμματος προς τη σχολική κοινότητα, την τοπική δημοτική αρχή, 

τους γονείς και την τοπική κοινωνία έγινε σε ημερίδα, στο τέλος της σχολικής χρονιάς. «Οι 

μαθητές προετοίμασαν τις θεματικές ενότητες της παρουσίασης με χρήση ΤΠΕ, τα κείμενα, τις 

φωτογραφίες και τα βίντεο, και σε μορφή στρογγυλής τράπεζας, τα παρουσίασαν στο κοινό» 

(Εκπαιδευτικός Ε3). «Σε πολλές περιπτώσεις έδωσαν εξηγήσεις και ανέπτυξαν συζήτηση 

απαντώντας σε ερωτήσεις που τους τέθηκαν ή βάζοντας οι ίδιοι θέματα για συζήτηση». 

(Εκπαιδευτικός Ε2). Η παρουσίαση φώτισε περιοχές του προγράμματος που αφορούσαν στο 

σχεδιασμό, τη δόμηση και τη μεθοδολογία υλοποίησης του προγράμματος, με ιδιαίτερη 

έμφαση στις εμπειρίες που αποκτήθηκαν κατά την εκπαιδευτική επίσκεψη στη Μακεδονία. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ 

 

Το αποτελεσματικό περιβάλλον πρόκειται για το προϊόν μιας αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οργανισμού και στις υπάρχουσες ευκαιρίες για εμπειρία που 

μπορεί να προσφέρει ο αντικειμενικός του περίγυρος (Birch & Gussow, 1970 στο Vygotsky 

L.S.,1997). Στο PROJECT 2061 που αφορά τους στόχους για τη μάθηση και τη διδασκαλία 

της Αμερικανικής Ένωσης για τη διδασκαλία των Θετικών Επιστημών, στο 1ο κεφάλαιο από 

το βιβλίο “Science for all Americans” αναφέρονται τα εξής: Η διδασκαλία των ΦΕ θα πρέπει 

να επεκταθεί πέρα από το σχολείο, δεδομένου ότι τα παιδιά μαθαίνουν από τους γονείς τους, 

τα αδέλφια τους, άλλους συγγενείς, συνομήλικους, ενήλικους με κάποια μορφή εξουσίας. 

Μαθαίνουν από τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τα αρχεία, τα εμπορικά 

βιβλία και τα περιοδικά, από τους υπολογιστές, από τις επισκέψεις στα μουσεία και τους 

ζωολογικούς κήπους, τις αθλητικές εκδηλώσεις, τις συναυλίες, καθώς επίσης και από τα 

σχολικά βιβλία και το σχολικό περιβάλλον, γενικά. Οι δάσκαλοι των ΦΕ θα πρέπει να 

εκμεταλλευτούν τον πλούτο των  στοιχείων συμπεριφοράς του ευρύτερου κοινωνικού 

πλαισίου και να αξιοποιήσουν τους γονείς και άλλους ενδιαφερόμενους ενηλίκους με 

διάφορους τρόπους. Είναι επίσης σημαντικό για τους δασκάλους να αναγνωρίζουν ότι πολλά 

από αυτά που οι μαθητές τους μαθαίνουν ανεπίσημα είναι λανθασμένα, ελλιπή, ανεπαρκώς 

κατανοητά, ή παρανοημένα και ότι η βασική εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

στο να αναδομήσουν αυτή τη γνώση και να αποκτήσουν νέα. Είναι λοιπόν ανάγκη να 

αναπτυχθούν νέα περιβάλλοντα μάθησης για τους μαθητές. Σύμφωνα με τη Βοσνιάδου Σ. 

(2001), οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να σχεδιάζουν τα περιβάλλοντα μάθησης του σημερινού 

σχολείου, δηλαδή, τα περιβάλλοντα μάθησης που ενθαρρύνουν τους μαθητές να μαθαίνουν 

ενεργητικά, να συνεργάζονται με τους άλλους μαθητές και να χρησιμοποιούν εργασίες που 

έχουν νόημα και υλικά που να είναι αυθεντικά.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που αποτέλεσε το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, 

αποσκοπούσε στην εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων σε ένα μαθησιακό 

περιβάλλον σημαντικά διαφορετικό από το σχολικό, το κοινωνικό, σε σύνδεση με φυσικά και 

τεχνικά οικοσυστήματα. Κατά το σχεδιασμό του, ως τόποι υλοποίησης επιλέχτηκαν περιοχές 

του δήμου Ν Καζαντζάκη, στον οποίο δήμο ανήκει το σχολείο, και περιοχές της Καστοριάς 

και της Φλώρινας, οι οποίες είναι περιοχές που επισκέφτηκαν οι μαθητές προκειμένου να 

γνωρίσουν από κοντά τα δάση της Βορείου Ελλάδας και τις διαχειριστικές πραχτικές που 

έχουν αναπτυχθεί εκεί ώστε να παραδειγματιστούν και να φροντίσουν και τα δικά τους 

τοπικά οικοσυστήματα στο μέλλον. Οι χώροι στους οποίους σχεδιάστηκε να υλοποιηθεί το 

πρόγραμμα ήταν το «δάσος Επανωσήφη, ΧΥΤΑ, Δημαρχείο, φαράγγια του δήμου, Βιολογικός 

καθαρισμός, ΚΠΕ Καστοριάς, Λίμνες Πρεσπών» (ΕΥΠ). 



 

8.1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Χρήση Η/Υ (λογισμικό γενικής χρήσης, multimedia), 2. 

Πρόσβαση στο Internet (websites, webservices), 3. Χρήση Fax, SMS, τηλεφώνου, emails, 4. 

Χρήση εφαρμογών ρομποτικής (αισθητήρων και οργάνων ψηφιακής συλλογής δεδομένων), 5. 

Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων. 

Η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μπορεί σήμερα να επιτευχθεί ευκολότερα απ’ ό,τι 

στο παρελθόν, έστω και σε περιβάλλον προσομοίωσης, με αντίστοιχα εκπαιδευτικά 

λογισμικά ή εργαλεία του διαδικτύου (Καρτσιώτης, 2008). Αυτές οι νέες τεχνολογίες 

επιταχύνουν τη συλλογή δεδομένων, την ταξινόμηση και την ανάλυση και συμπτύσσουν το 

χρόνο μεταξύ της ανακάλυψης και της εφαρμογής (Rutherford & Ahlgren,1991). Στην 

αίθουσα Η/Υ αναζητήθηκαν στοιχεία στο διαδίκτυο για τους Εθνικούς Δρυμούς και τα 

Δίκτυα ΠΕ.  

Οι εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού που χρησιμοποιούνται για την υπολογιστική 

υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης έχουν διάφορες μορφές (Κόμης, 2004). Είναι 

ειδικό λογισμικό με σαφή μαθησιακό και διδακτικό σκοπό,  

σε μορφή CD-ROM, δικτυακού τόπου, εφαρμογών ρομποτικής κλπ ή λογισμικό γενικής 

χρήσης, όπως λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, κειμενογράφος, λογιστικό φύλλο, βάσεις 

δεδομένων κλπ. που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων σε 

διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ποικίλο λογισμικό γενικής 

χρήσης, όπως λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, κειμενογράφο, λογιστικά φύλλα (Κριτήριο 

ΙΙΙΑ1). Αξιοποίησαν τις εφαρμογές των multimedia για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού 

υλικού και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Όπως δήλωσε ο 

εκπαιδευτικός Ε2, «Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος ΠΕ, οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να διδαχθούν και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών 

(ΤΠΕ). Έκαναν χρήση εργαλείων περιήγησης του διαδικτύου και πολυμέσων καθώς συνέλεξαν 

πληροφορίες για τις εργασίες που τους ανατέθηκαν». 

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στις υπηρεσίες που αυτό προσφέρει φαίνεται να αποτέλεσε 

κεντρική επιλογή κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος (Κριτήριο ΙΙΙΑ2). 

Οι μαθητές επισκέφτηκαν ιστοσελίδες που τους παρείχαν πληροφοριακό υλικό για τις 

περιοχές επίσκεψής τους και για θέματα που διερεύνησαν μέσω των μηχανών αναζήτησης. 

«Αναζήτηση πληροφοριών στο Internet: Δάση, Εθνικοί Δρυμοί, λίμνες, οικολογία, Πρέσπες, 

αγροτοτουρισμός, Καστοριά» (ΕΥΠ).  

Η επικοινωνία μεταξύ των συντελεστών του προγράμματος διευκολύνθηκε από τη χρήση 

τηλεφώνου, Fax, SMS και emails, όποτε αυτή δεν ήταν άμεσα εφικτή (Κριτήριο ΙΙΙΑ3). Τα 

οπτικοακουστικά μέσα αξιοποιήθηκαν για την υποκατάσταση της εμπειρίας (ταινίες, 

τηλεόραση κλπ) και για την παρουσίαση των εργασιών του προγράμματος (Κριτήριο ΙΙΙΑ5). 



Στο ΕΥΠ αναφέρεται «Επεξεργασία του υλικού που έχει στείλει το εθνικό δίκτυο Καστοριάς, « 

Βιοποικιλότητα-το εργαστήρι της ζωής», Προβολή εκπαιδευτικού πακέτου, «Το Δάσος», που 

δανειστήκαμε από το μουσείο Γουλανδρή – ερωτηματολόγια»… Προβολή φωτογραφιών που θα 

καταγράψουν οι μαθητές στα μέρη επίσκεψης… Προβολή video περιβαλλοντικών δράσεων του 

σχολείου μας στο παρελθόν.  

 

8.2. Σχολική Τάξη 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Συζητήσεις, εισηγήσεις, ανάγνωση κειμένων κλπ. 

Η αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, στα οποία συμμετέχει ένα άτομο, 

κρίνεται από το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος απ' αυτά που μαθαίνει δεν προέρχονται από 

το σχολείο, αλλά από την ελεύθερη συμμετοχή του σε δραστηριότητες που έχουν σχέση μ' 

ένα αποκαλυπτικό περιεχόμενο και οι οποίες βρίσκονται κοντά στα ενδιαφέροντα και στις 

εμπειρίες του (Rogers, 1998). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες του προγράμματος 

αναπτύχθηκαν εντός και εκτός σχολείου. Οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στο σχολείο 

υποστήριξαν τις δραστηριότητες στο πεδίο, στην κοινωνία. Οι εκπαιδευτικοί αξιοποιούσαν 

διδακτικές ενότητες από τα μαθήματα που δίδασκαν στους μαθητές της Περιβαλλοντικής 

Ομάδας και ανέπτυσσαν συζητήσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενο του 

προγράμματος. Έτσι, και οι μαθητές που δεν ήταν μέλη της Περιβαλλοντικής Ομάδας είχαν 

την ευκαιρία να ακούσουν για τα θέματα αυτά.  

 

8.3. Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Πειράματα, κατασκευές, κλπ. 

Το ΠΙ (2007) προτείνει διεξαγωγή πειραμάτων και άλλων εργαστηριακών ασκήσεων σε 

περιβαλλοντικά προγράμματα. Στο σχολικό εργαστήριο ΦΕ προέβλεπε το ΕΥΠ να γίνει 

«Επεξεργασία του πακέτου του Δικτύου της Καστοριάς και του Μουσείου Γουλανδρή, με 

θέματα Δάσος – Μετρήσεις Προβολή σχετικού με το δάσος υλικού». Εκεί έγινε η παρουσίαση-

προβολή του σχετικού με το δάσος εκπαιδευτικού πακέτου που είχε δανειστεί η Παιδαγωγική 

Ομάδα από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή. 

Εργαστηριακή διδασκαλία έλαβε χώρα στο ΚΠΕ Καστοριάς (Κριτήριο ΙΙΙΕ3). Στην ΕΠ 

αναφέρονται τα παρακάτω «Χωρισμός σε ομάδες. Ενημέρωση για τις δραστηριότητες των 

ομάδων στο πεδίο, παρουσίαση όλων των οργάνων που θα χρησιμοποιηθούν κι εξάσκηση των 

μαθητών στους τρόπους χρήσης τους. Συζήτηση - προτάσεις σχετικά με την προσέγγιση ενός 

φυσικού χώρου και τη συμπεριφορά των μελών της ομάδας... Επιστροφή στο ΚΠΕ - Εργασία σε 

ομάδες στα εργαστήρια χημείας και βιολογίας. Αναλυτικότερα: α) ανάδειξη της λειτουργίας των 

στομάτων των φύλλων - δημιουργία παρασκευασμάτων - παρατήρηση στα μικροσκόπια, β) 

παρατήρηση εδαφικών οργανισμών στα στερεοσκόπια και ανάδειξη του ρόλου τους, γ) 

μετρήσεις - αναλύσεις των δειγμάτων εδάφους από τα δυο δασικά οικοσυστήματα. Επεξεργασία 



- συσχέτιση των δεδομένων από την εργασία στο πεδίο και των αποτελεσμάτων των 

εργαστηρίων. Στα εργαστήρια του ΚΠΕ Καστοριάς, οι μαθητές παρατήρησαν στα 

στερεοσκόπια βενθικούς και φυτοπλαγκτονικούς οργανισμούς που οι εκπαιδευτικοί του 

κέντρου συνέλεξαν με ειδικές δειγματοληψίες για τις ανάγκες του προγράμματος. 

Χρησιμοποίησαν κλείδες προσδιορισμού ειδών και έτσι αντιλήφθηκαν τη βιοποικιλότητα και 

στον μη ορατό με το μάτι μας κόσμο και εξασκήθηκαν στη συστηματική κατάταξη με βάση 

συγκεκριμένα κριτήρια.  

 

8.4. Βιβλιοθήκη 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Χρήση σχολικής βιβλιοθήκης, δημοτικής, πανεπιστημιακής, 

online βιβλιοθηκών. 

Τα τελευταία χρόνια, η μέσω υπολογιστή επικοινωνία έχει αρχίσει να χρησιμοποιείται σε 

πολλαπλές πανεπιστημιακές συνεργασίες εμπλέκοντας προπτυχιακούς φοιτητές στην κριτική 

ανάγνωση επιστημονικών δοκιμίων μέσω διαδικτύου. Αυτά τα  προγράμματα   έχουν 

καταδείξει  την αξία της κριτικής ανάγνωσης και γραφής σε απευθείας σύνδεση των 

συμμετεχόντων σπουδαστών (Henderson & Buising 2000; Robinson 2001). Στα σχολεία, η 

επισκόπηση άρθρων μπορεί να παρέχει ανάλογες ευκαιρίες για τους μαθητές διότι τους 

βοηθά να εστιάσουν τα ερευνητικά τους ερωτήματα και να βελτιώσουν τις μεθόδους τους. 

Μπορεί να τους προκαλέσει ώστε να σκεφτούν αυστηρά τα αποτελέσματά τους (Carlsen et 

al., 2001 στο Gift & Krasny, 2003). Επειδή η επισκόπηση κατέχει τέτοια θεμελιώδη θέση 

στην πραγματοποίηση της επιστημονικής έρευνας, πρέπει να αποτελέσει και ένα σημαντικό 

συστατικό της σχολικής διδασκαλίας της επιστήμης που βασίζεται στην έρευνα (National 

Research Council, 1996, 2001). 

Στη σχολική βιβλιοθήκη έγινε διερεύνηση της βιβλιογραφίας και στοιχείων σχετικών με τα 

θέματα του προγράμματος και τις περιοχές επίσκεψης. Στο ΕΥΠ είχε προβλεφθεί η 

αξιοποίηση της σχολικής βιβλιοθήκης «Επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. Βιβλιογραφική διερεύνηση: 

Δάση, Εθνικοί Δρυμοί, λίμνες, οικολογία, Πρέσπες, αγροτοτουρισμός, Καστοριά». 

 

8.5. Στο Πεδίο 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Μετρήσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές, κλπ, 2. 

Εκπαιδευτικές επισκέψεις (μουσεία, περιοχές οικολογικού, αρχαιολογικού, πολιτιστικού 

ενδιαφέροντος κλπ), 3. Παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ΚΠΕ. 

Στο Ενδεικτικό Σχέδιο Εργασίας του περιβαλλοντικού προγράμματος «Δάσος-Ανάπτυξη-

Περιβάλλον», το ΠΙ (2007) προτείνει οι μαθητές να καταγράψουν τα είδη της χλωρίδας του 

δάσους που θα μελετήσουν (αριθμός δένδρων του δάσους, ηλικία των δένδρων, κατάσταση 

δένδρων, αποψίλωση του δάσους κτλ), τη βλάστηση, τα ζώα που ζουν στο δάσος, τα αβιοτικά 

στοιχεία: έδαφος, θερμοκρασία, υγρασία του δάσους, να περιγράψουν τις ανθρώπινες 



παρεμβάσεις στο δάσος, την υποδομή δασοπροστασίας, αποψίλωση, κάδους απορριμμάτων, 

ρήψη απορριμμάτων κτλ, να αναφέρουν το ρόλο του δάσους και να αξιολογήσουν τη 

χρησιμότητά του, να καταγράψουν το πάχος των κορμών των δένδρων, το ύψος τους 

κατ’εκτίμηση, τα είδη τους και ιδιαίτερα της ηλικίας τους. Ανάλογες δραστηριότητες 

αναπτύχθηκαν στο δάσος του Επανωσήφη στην Κρήτη, στο όρος Βίτσι και στο παραλίμνιο 

δάσος της Καστοριάς από τους μαθητές της Περιβαλλοντικής Ομάδας. Το ΠΙ (2007) 

προτείνει επίσης οργάνωση επισκέψεων σε κοντινό δάσος και πιθανόν σε ένα άλλο δάσος 

που πρόσφατα κάηκε, δραστηριότητα η οποία πραγματοποιήθηκε. «Στη διάρκεια του ταξιδιού 

στη Βόρεια Ελλάδα, κατά τη διέλευση από ορεινές δασικές περιοχές δόθηκε και η ευκαιρία 

παρατήρησης καμένων δασών, πράγμα που συγκλόνισε τους μαθητές. Έμειναν αποσβολωμένοι 

διότι πρώτη φορά έβλεπαν καμένο δάσος από κοντά. Παρατήρησαν τις αντιπυρικές ζώνες και 

τις πίστες στα χιονοδρομικά κέντρα ως παρεμβάσεις προστασίας και αξιοποίησης των δασικών 

περιοχών» (Εκπαιδευτικός Ε2).  «Έμειναν αποσβολωμένοι διότι πρώτη φορά έβλεπαν καμένο 

δάσος από κοντά. Παρατήρησαν τις αντιπυρικές ζώνες και τις πίστες στα χιονοδρομικά κέντρα 

ως παρεμβάσεις προστασίας και αξιοποίησης των δασικών περιοχών» (Εκπαιδευτικός Ε1). 

Όπως προκύπτει από τις συνεντεύξεις και την ΕΠ του προγράμματος, και όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουμένως, στο πεδίο έλαβαν χώρα επισκέψεις, περίπατοι, περιηγήσεις, 

βόλτες στα φυσικά οικοσυστήματα της Κρήτης, της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας 

στους νομούς Φλώρινας και Καστοριάς. Παράλληλα, επιχειρήθηκε μια διαγενεακή 

συνεύρεση και επικοινωνία με μεγαλύτερους και ειδικούς για την αναζήτηση βιώσιμων 

παραδοσιακών πραχτικών ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Η επίσκεψη στη 

μονή Επανωσήφη συνοδεύτηκε με ξενάγηση στους χώρους και στα ιστορικά και 

θρησκευτικά αρχεία της μονής από τον Ηγούμενο της Μονής (Κριτήρια ΙΙΙΕ1,2). Ο 

περίπατος στο δάσος του Επανωσήφη έγινε με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών της 

Παιδαγωγικής Ομάδας και τον Ηγούμενο της μονής. Καταγράφηκε η φυσική κατάσταση του 

δάσους, συζητήθηκαν θέματα διαχείρισης και προστασίας του και διατυπώθηκαν προτάσεις 

στο Δήμαρχο, στη Δασοπόνο του Δήμου και στον Ηγούμενο της μονής για την πυρασφάλεια, 

τη βόσκηση και την καταπάτηση εκτάσεών του (ΕΠ). «Στον περίπατο στο φαράγγι του 

Αστριτσίου, οι μαθητές παρατήρησαν τις παρεμβάσεις που έχουν γίνει στο παρελθόν για την 

ανάδειξη της περιοχής σε πολιτιστικό κέντρο του καλοκαιριού και τη χάραξη του μονοπατιού 

περιήγησης που είχε γίνει από προηγούμενη μαθητική περιβαλλοντική ομάδα του σχολείου» 

(Εκπαιδευτικός Ε1). Στη συζήτηση που είχαν με το Δήμαρχο της περιοχής του ανέφεραν 

προβλήματα που εντόπισαν στο δάσος της μονής Επανωσήφη και του Αστριτσίου.  

«Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η ενεργειακή αυτονομία της αγροτουριστικής μονάδας 

Selena στο Χουδέτσι, λόγω των ήπιων μορφών ενέργειας που χρησιμοποιεί. Έχει αναπτύξει 

φωτοβολταϊκό πάρκο σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες» (Εκπαιδευτικός Ε2). Η τετραήμερη 

επίσκεψη στα Μετέωρα, στην Καστοριά και στη Φλώρινα με διαμονή σε αγροτουριστικό 



κατάλυμα τις Πρέσπες στόχευε στη γνωριμία με το ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, τα ιστορικά 

μνημεία και την καθημερινή ζωή των περιοχών αυτών (ΕΥΠ, Κριτήριο ΙΙΙΕ2). «Η 

οικοξεναγός στον Άγιο Αχίλλειο μας ξενάγησε στον παραδοσιακό οικισμό Ψαράδες. Ξενάγηση 

έγινε και στις Πρέσπες από την εταιρία προστασίας Πρεσπών και στο Νυμφαίο από τον 

Αρκτούρο για την προστασία του Λύκου και της καφέ Αρκούδας» (Εκπαιδευτικός Ε1). 

«Η βόλτα στη μικρή Πρέσπα με βάρκες και η επίσκεψη στα Σκηταριά με τις βραχογραφίες του 

13ου και 14ου αιώνα ενθουσίασε τους μαθητές, όπως και ο ρομαντικός πρωινός περίπατος στις 

όχθες της λίμνης της Καστοριάς και η προσέγγιση που κάναμε στο παραλίμνιο δάσος» 

(Εκπαιδευτικός Ε3). Επισκέφτηκαν μεγάλα έργα που λείπουν ή υπάρχουν σε μικρή κλίμακα 

στην Κρήτη όπως η Εγνατία Οδός, τα τούνελ, το φράγμα του ποταμού Στρυμώνα και η 

δημιουργία της τεχνητής λίμνης Κερκίνης, και ειδικές κατασκευές όπως η πλωτή γέφυρα 

στον Άγιο Αχίλλειο στη μικρή Πρέσπα (ΕΠ, Κριτήριο ΙΙΙΕ2).   

Στον περίπατο στο δάσος του όρους Βίτσι και στο παραλίμνιο δάσος της Καστοριάς, οι 

μαθητές κατέγραψαν τις παρατηρήσεις τους σε ειδικά φύλλα εργασίας που τους είχε 

προμηθεύσει το ΚΠΕ Καστοριάς για τη μελέτη της Βιοποικιλότητας του παραλίμνιου δάσους 

(Κριτήριο ΙΙΙΕ1). Κατέγραψαν τα είδη των δένδρων που συνάντησαν, εστίασαν την προσοχή 

τους στις διαφορετικές μορφές των φύλλων και στην ποικιλία των πουλιών της λίμνης, 

εντόπισαν βιοδηλωτικά ίχνη, ανέπτυξαν συζήτηση για τις αντίστοιχες φυτοκοινωνίες και 

ζωοκοινωνίες των οικοσυστημάτων της Κρήτης που είχαν προηγουμένως επισκεφθεί. 

Σχεδίασαν τροφικά πλέγματα και δίκτυα που υπέθεταν ότι αναπτύσσονταν στους βιοτόπους 

των δασών που περιηγήθηκαν. Μέτρησαν φυσικοχημικές παραμέτρους στο νερό της λίμνης 

της Καστοριάς με ειδικά όργανα που τους προμήθευσε το τοπικό ΚΠΕ, όπως θερμοκρασία, 

αλατότητα, ρΗ, τη θολερότητα του νερού και την περιεκτικότητά του σε οξυγόνο. 

Προσπάθησαν να εξηγήσουν τις τιμές των φυσικοχημικών παραμέτρων του νερού της λίμνης 

και να τις συσχετίσουν με γεωλογικούς παράγοντες και τις ανθρώπινες δραστηριότητες. 

Αναζήτησαν τις αξίες, τις απειλές του λιμναίου οικοσυστήματος και τους τρόπους 

προστασίας του. Στο δάσος του Επανωσήφη, οι μαθητές έμαθαν να μετρούν και να 

υπολογίζουν εύκολα και γρήγορα το ύψος των δένδρων με μια απλή μέθοδο που στηρίζεται 

στις αναλογίες στα όμοια τρίγωνα. Κατά τις εργασίες τους στο πεδίο, χρησιμοποίησαν πυξίδα 

και εξασκήθηκαν στην ανάγνωση τοπογραφικού χάρτη στη δασική περιοχή του όρους Βίτσι. 

Παρατήρησαν πουλιά με τηλεσκόπια κατά την «επίσκεψη στο Κέντρο Πληροφόρησης 

Πρεσπών, Παρατήρηση Πουλιών στο Λόφο Κρήνας» (ΕΥΠ). 

 

8.6. Τοπικές Κοινότητες 

Κριτήρια Εφαρμογής της ΑΜΔ: 1. Σύνδεση με την καθημερινή ζωή, 2. Τοπική, εθνική, 

παγκόσμια διάσταση των ζητημάτων, 3. Τοποθέτηση του θέματος στο τοπικό κοινωνικό/ 

ιστορικό πλαίσιο. 



 

Η ατομική γνωστική διαδικασία και η νοητική εξέλιξη εξαρτώνται από τον κοινωνικό χώρο 

στον οποίο διαδραματίζονται οι ανθρώπινες δραστηριότητες καθώς και από τη φύση των 

προβλημάτων που καλείται το υποκείμενο να επιλύσει (Κόμης Β., 1999).   Το παιδί έχει 

χτίσει πρώιμες, καθημερινές και αυθόρμητες έννοιες στη διάρκεια της ζωής του με τη 

βοήθεια, και πάντα σε σχέση, του κοινωνικού περιβάλλοντος οι οποίες αργότερα στρέφονται 

σε μια νέα, ιδιαίτερα γνωστική σχέση του παιδιού με τον κόσμο (Vygotsky, 1997, Vosniadou, 

2002). Έτσι, σ΄ αυτή τη διεργασία, οι έννοιες μετασχηματίζονται και αλλάζουν δομή (Posner 

et al., 1982). Ο Vygotsky θεωρεί πως δεν υπάρχει γνώση χωρίς κοινωνική ζωή, ότι οι 

ανώτερες πνευματικές λειτουργίες προέρχονται από την κοινωνική ζωή, ότι δεν αρκεί η 

αλληλεπίδραση με το φυσικό περιβάλλον αλλά απαιτείται το κοινωνικό περιβάλλον. 

Αξιοσημείωτη, πάντως, είναι τα τελευταία χρόνια η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωριών 

που θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία της από κοινού συμμετοχής σε μια κοινότητα 

πρακτικής (Wenger, 1998), παρά ως ατομική διαδικασία της ανακάλυψης της 

εγκαθιδρυμένης αλήθειας (Carlsen, 2001).   

Το πρόγραμμα που μελετάται αναπτύχθηκε σε δύο περιβάλλοντα, στην Κρήτη και στη 

Δυτική Μακεδονία και αποσκοπούσε, σύμφωνα με το Σχέδιο Έντυπο Υποβολής Πρότασης 

(ΕΥΠ), στην ενημέρωση, συνειδητοποίηση, ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των 

μαθητών σε θέματα που αφορούν στο δάσος, τους υγροβιότοπους, τη βιοποικιλότητα, τη 

βιώσιμη διαχείρισή τους και τη σχετιζόμενη με αυτά ποιότητα ζωής. Αποσκοπούσε στην 

εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων σε ένα μαθησιακό περιβάλλον σημαντικά 

διαφορετικό από το σχολικό. Αξιοποίησε, από εκπαιδευτική άποψη, το κοινωνικό περιβάλλον 

σε σύνδεση με φυσικά και τεχνικά οικοσυστήματα, σύμφωνα με το σκεπτικό του Vygotsky 

(1997) ο οποίος αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια βαθιά κοινωνική διεργασία. Στο πλαίσιο 

των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, η μάθηση είναι ένα ιστορικό, κοινωνικό και 

πολιτιστικό φαινόμενο που λαμβάνει χώρα σε ένα πλούσιο περιβάλλον από κοινωνικές 

αλληλεπιδράσεις (Κόμης, 2004). Η επιλογή του διαφορετικού, από το σχολικό, μαθησιακού 

περιβάλλοντος προσέφερε εμπειρίες στους μαθητές οι οποίες τους έφεραν αντιμέτωπους με 

ενδείξεις, ιστορικές εμπειρίες και με προβλήματα που στηρίζονται στη συλλογή στοιχείων 

που απέχουν σημαντικά από τις πρότερες αντιλήψεις τους. Οι διδακτικές αυτές παρεμβάσεις 

που έγιναν επέτρεψαν πολλαπλές εκπροσωπήσεις ιδεών, κατά την εφαρμογή κατάλληλων 

εκπαιδευτικών τεχνικών όπως τα debate, η ιδεοθύελλα και οι συζητήσεις. Οι Avery & 

Carlsen, 2001) αρθρώνουν μια διαφορετική άποψη για τη μάθηση όπου η κοινωνική 

συμμετοχή, η εμπλοκή της κοινότητας παρέχει το όχημα για την επιστήμη να δράσει στον 

πραγματικό κόσμο. Προς αυτήν την κατεύθυνση βρίσκεται η ΠΕ, η οποία έχει βασικό στόχο 

να εμπλέξει τους μαθητές στην περιβαλλοντική έρευνα (Environmental inquiry) όπως αυτή 

ασκείται στον πραγματικό κόσμο (Meyer & Avery, 2001). Οι μαθητές μελετούν το 



περιβαλλοντικό περιεχόμενο της επιστήμης μέσω της εμβάθυνσης σε τοπικά ερευνητικά 

προγράμματα, σε αρκετά επίπεδα «κοινότητας», δίνοντάς τους την ικανοποίηση ότι κάνουν 

κάτι που έχει σκοπό σε ένα  κοινωνικό  πλαίσιο (Helms, 1998).  

Όπως δήλωσε ο Εκπαιδευτικός Ε1, «έγινε προσπάθεια να έλθει το σχολείο κοντύτερα στην 

κοινωνία, να γνωρίσουν οι μαθητές τις αρχές και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης που 

διαχειρίζονται την ανάπτυξη, να ενημερωθούν για τις διαχειριστικές πρακτικές που 

αναπτύσσονται σε περιοχές ιδιαίτερου οικολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος του τόπου 

τους και αλλού» (Κριτήριο ΙΙΙΣΤ1). Στόχος του προγράμματος (ΕΥΠ) ήταν «να 

συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη γεωφυσική και πολιτιστική ιδιαιτερότητα των περιοχών με 

διαφορετική βιοποικιλότητα από αυτήν του τόπου τους» (Κριτήριο ΙΙΙΣΤ2. Οι στόχοι 

κοινωνικού περιεχομένου που συζήτησαν οι εκπαιδευτικοί από κοινού με τους μαθητές 

αφορούσαν στην «προσπάθεια να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία, συνειδητοποίηση των 

δυνατοτήτων ανάπτυξης της περιοχής μας (π.χ. μέσα από προγράμματα αγροτοτουρισμού) ώστε 

να μην εγκαταλείψουν τον τόπο τους» (ΕΥΠ, Κριτήριο ΙΙΙΣΤ3)…«Επαφή με το φυσικό 

περιβάλλον την ανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτό καθώς και την τοπική ιστορία ώστε να 

αναπτύξουν θετική στάση και συμπεριφορά απέναντι στη φύση και στην πολιτιστική τους 

κληρονομιά, Ενημέρωση της σχολικής κοινότητας στα θέματα που έχουν καταπιαστεί». Στους 

στόχους αισθητικού περιεχομένου αναφέρεται η προβολή της φυσικής ομορφιάς και της 

πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους όπως αυτοί την αντιλήφθηκαν με τα μάτια της ψυχής 

τους» (ΕΥΠ). Στις δραστηριότητες σχεδιάστηκε «να ενημερωθούν από το Δήμαρχο πάνω στην 

πολιτική του δήμου και τις παρεμβάσεις που πρόκειται να κάνει στα φαράγγια της περιοχής. Θα 

επισκεφθούν το δάσος του Επανωσήφη, θα μετρήσουν και θα καταγράψουν την κατάστασή του» 

(ΕΥΠ). 

Πολλά στοιχεία από το αρχειακό υλικό του προγράμματος και από τις συνεντεύξεις που 

ικανοποιούν τα κριτήρια ΙΙΙΣΤ1,2,3 έχουν αναφερθεί προηγουμένως, κυρίως στην ενότητα 

όπου αναφέρονται οι δραστηριότητες στο πεδίο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και εξηγούνται συγκεντρωτικά τα ευρήματα της έρευνας 

στο πρόγραμμα ΠΕ του Γενικού Λυκείου Μελεσών με τίτλο «Δάσος, Βιοποικιλότητα και 

Ποιότητα Ζωής» που υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2007-2008, σε συνδυασμό με τις 

απόψεις της διεθνούς βιβλιογραφίας και διατυπώνονται προτάσεις για την πραχτική 

εφαρμογή των ευρημάτων της έρευνας στο μέλλον.  

Για να απαντηθεί το βασικό ερώτημα της έρευνας, το κατά πόσο σ΄ αυτό το ΣΠΠΕ, έτσι όπως 

σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε, εφάρμοσε την ΑΜΔ ώστε να προωθήσει τις αρχές της ΠΕ 

στην κατεύθυνση της ΕΑΑ, χρειάστηκε να γίνει μια γενική αξιολόγησή του. Η παρούσα 

έρευνα εστίασε το ενδιαφέρον της στο κατά πόσο υπήρχαν στοιχεία τα οποία να ικανοποιούν 

τα 47 κριτήρια εφαρμογής της ΑΜΔ του προτεινόμενου Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου 

σε ΣΠΠΕ. Το Εργαλείο Ανάλυσης Περιεχομένου καταρτίστηκε με βάση τις αρχές 

σχεδιασμού και εφαρμογής της ΑΜΔ σε ΣΠΠΕ. Η αξιολόγηση που επιχειρήθηκε στο ΕΥΠ 

και στην ΕΠ του ΣΠΠΕ του Γενικού Λυκείου Μελεσών αποκάλυψε πως το πρόγραμμα αυτό 

είχε σχεδιαστεί και υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές της ΑΜΔ ώστε να εκπαιδεύσει τους 

μαθητές στην ΑΑ. Για τα περισσότερα κριτήρια υπήρξαν αρκετά στοιχεία στο αρχειακό 

υλικό του προγράμματος και αναφορές στις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών, γεγονός που 

αποδεικνύει πως, η εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόστηκε στο συγκεκριμένο ΣΠΠΕ 

ακολουθούσε, σε γενικές γραμμές, την ΑΜΔ. 

Τα ερωτήματα της έρευνας απασχολούν εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την ΠΕ, 

συμβούλους εκπαιδευτικών, υπευθύνους ΠΕ, διοικητικούς φορείς της εκπαίδευσης, άλλους 

ερευνητές γενικότερα. Τα Γραφεία ΠΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα ΚΠΕ 

οργανώνουν τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερα σεμινάρια επιμόρφωσης των 

εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στην εκπαιδευτική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στα 

ΣΠΠΕ διότι έχουν αντιληφθεί πως η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα θέματα αυτά είναι 

περιορισμένη (Φύκαρης 1998; Καλαθάκη Μ., 2005). 

Σε ότι αφορά τα γενικά χαρακτηριστικά, τις αρχές και τη διαδικασία εφαρμογής της ΑΜΔ, η 

βιβλιογραφική επισκόπηση κατέδειξε σημαντικά στοιχεία, τα οποία μπορούν να λαμβάνονται 

υπόψη κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων ΠΕ αλλά και για να αξιολογείται η εφαρμογή της. 

Οι βασικές αρχές σχεδιασμού και εφαρμογής της ΑΜΔ σε ΣΠΠΕ, όπως προτείνονται από το 

ΥΠΕΠΘ, το ΠΙ, το ΕΜΠ και άλλους συγγραφείς (Bruner 1960; Meyer and Avery, 2001; 

Trautmann et al, 2004; Φλογαϊτη Ε., 2006) προέκυψαν από τη σύνθεση των βιβλιογραφικών 

αναφορών που επεξεργάστηκαν και αναφέρθηκαν αναλυτικά στο θεωρητικό τμήμα της 

παρούσας εργασίας. Τα βιβλιογραφικά αυτά ευρήματα ελήφθησαν υπόψη και κατά την 

κατάρτιση του Εργαλείου Ανάλυσης Περιεχομένου της παρούσας έρευνας, όπου 



συμπυκνώνονται και αλληλοδιαπλέκονται τα κριτήρια της ΑΜΔ με αυτά του σχεδιασμού 

προγραμμάτων ΠΕ.  

Παρακάτω επιχειρείται μια συνοπτική αποτίμηση των αποτελεσμάτων κατά θεματική 

περιοχή της έρευνας. 

Για να εφαρμοστεί με επιτυχία η ΑΜΔ σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΠΕ απαιτούνται 

δεξιότητες εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, οι οποίες μάλιστα καλλιεργούνται και στην 

πορεία. Τέτοιες δεξιότητες είναι της κριτική σκέψη και  επίλυσης προβλήματος, της 

επικοινωνίας, της θεμελίωσης προϋποθέσεων δια βίου μάθησης, της προώθησης της ΑΑ, της 

καλλιέργειας του ενεργού και περιβαλλοντικά εγγράμματου πολίτη. Το πρόγραμμα που 

μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα στόχευε, σε γενικές γραμμές, στην καλλιέργεια αυτών των 

δεξιοτήτων.  

Σε ότι αφορά στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, το πρόγραμμα εστίασε σε 

περιβαλλοντικό ζήτημα όπως είναι η βιοποικιλότητα στα οικοσυστήματα και η αειφόρος 

ανάπτυξη με διαστάσεις τοπικές και εθνικές. Με την καταγραφή, ανάλυση, σύνθεση, 

αξιολόγηση δεδομένων και παρατηρήσεων, έγινε προσπάθεια για την κατανόηση των 

κοινωνικών, οικονομικών, οικολογικών και πολιτικών συνιστωσών του προβλήματος της 

αγροτουριστικής ανάπτυξης χωρίς απειλή στη βιοποικιλότητα της περιοχής, έτσι ώστε να 

μπορούν να διατυπωθούν υποθέσεις, και προτάσεις, εναλλακτικές λύσεις και σενάρια που θα 

μπορούν να οδηγήσουν στη λήψη εκείνων των αποφάσεων που θα υποστηρίζουν την αειφόρο 

ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής στο τόπο τους.  

Η δεξιότητα της επικοινωνίας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προωθήθηκε μέσω των 

συνεργασιών μαθητών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτικούς που το συντόνισαν και το 

υλοποίησαν, με την ανάπτυξη συνεργασιών με εξωτερικούς συνεργάτες, όπως τοπικούς 

φορείς, γονείς, επιστήμονες, τοπική κοινωνία, με τη συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα ΠΕ. 

Γενικά προώθησαν μια διαγενεακή επικοινωνία που θεμελιώνει την προϋπόθεση για δια βίου 

μάθηση. 

Η προώθηση της ΑΑ ήταν βασικός στόχος κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του 

προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να κατευθύνουν τους μαθητές στο να 

συνδέσουν την ΑΑ με την ποιότητα της ζωής ενεργών, περιβαλλοντικά εγγράμματων 

πολιτών τους οποίους χρειάζεται η Κρήτη, η Ελλάδα, όλη η Γη. Επιδιώχτηκε οι μαθητές να 

γνωρίσουν από κοντά τη σύνθεση βιοκοινωνιών διαφόρων οικοσυστημάτων, τρόπους 

διαχείρισης και προστασίας τους που έχουν εφαρμοστεί για να μπορέσουν να αντιληφθούν 

την ανάγκη της φροντίδας τους και της οικολογικής βιωσιμότητάς τους. Δόθηκε η ευκαιρία 

να γνωρίσουν από κοντά την περιπτώσεις αγροτουριστικής ανάπτυξη σε περιοχές 

διαφορετικές και αρκετά απομακρυσμένες μεταξύ τους, όπως είναι η Μακεδονία και η 

Κρήτη.  



Στο ΕΥΠ του προγράμματος αναφέρεται ότι η μέθοδος υλοποίησης που σχεδιάστηκε να 

ακολουθηθεί ήταν η μέθοδος Project. Φαίνεται όμως να τροποποιήθηκε σημαντικά στην 

πορεία υλοποίησης του προγράμματος ώστε τελικά να ταιριάζει περισσότερο με τη Διδακτική 

Έρευνα. Εφαρμόστηκε η ΑΜΔ και στις δύο βασικές της μορφές, δομημένης και μη. Η 

διερεύνηση των διαστάσεων της ανάπτυξης, και η σύγκρισή τους με αυτές της ΑΑ, στις 

ατομικές επιχειρήσεις αγροτουρισμού στην Κρήτη και στη Μακεδονία, με τη μη δομημένη 

μορφή της ΑΜΔ, αυτήν της μέσω αναζήτησης, εισήγαγε του μαθητές στην επιστημονική 

έρευνα. Οι μαθητές αντιμετώπισαν, από την ερευνητική σκοπιά, βιολογικές και κοινωνικές 

διαδικασίες που μέχρι τώρα είχαν περάσει απαρατήρητες στο φυσικό και κοινωνικό τους 

περιβάλλον. Η ΑΜΔ μέσω ανακάλυψης ή δομημένη αναζήτηση εφαρμόστηκε κατά τις 

επισκέψεις στο δάσος του όρους Βίτσι, στο παραλίμνιο δάσος της Καστοριάς και στα 

εργαστήρια του ΚΠΕ Καστοριάς. Οι εκπαιδευτικοί καθοδήγησαν τους μαθητές να 

προσεγγίσουν το θέμα του δάσους, να επικεντρώσουν σε σημαντικά σημεία, 

συμπληρώνοντας φύλλα εργασίας για να αντιληφθούν την επίδραση των ανθρώπινων 

επεμβάσεων στη βιοποικιλότητα και την ισορροπία των δασικών οικοσυστημάτων. 

Τα επίπεδα μάθησης όρισαν μια ιεραρχία διαφορετικών ειδών μάθησης τα οποία, 

κατακτώνται με διαφορετικές κατηγορίες δεξιοτήτων διαβαθμισμένης δυσκολίας. Τα τέσσερα 

αυτά επίπεδα μάθησης, σύμφωνα με το Ματσαγγούρα (1997),  είναι το πληροφοριακό, το 

οργανωτικό, το αναλυτικό και το πραξιακό, στα οποία φαίνεται να δομήθηκε το πρόγραμμα 

ΠΕ που μελετάται στην παρούσα εργασία. Συλλέχθηκαν πολλές πληροφορίες με πολλούς 

τρόπους οι οποίες ομαδοποιήθηκαν,  κωδικοποιήθηκαν και αλληλοσυσχετίστηκαν ώστε να 

προκύψουν συμπεράσματα, να δοθούν εξηγήσεις, να διατυπωθούν υποθέσεις και προτάσεις. 

Η Εργασία σε Ομάδες και η Ατομική Εργασία είναι οι εκπαιδευτικές στρατηγικές που 

ακολουθήθηκαν στην υλοποίηση του προγράμματος. Η μαθητοκεντρική φιλοσοφία των 

Προγραμμάτων ΠΕ διευκόλυνε τη μαθητική συμμετοχή και προώθησε τη συνεργατική, 

ομαδοκεντρική, ενεργητική, ερευνητική μάθηση, την εργασία σε ομάδες. Πέρα από την 

ομαδική, και η ατομική εργασία προωθήθηκε σημαντικά μέσω των εργασιών στους Η/Υ και 

στη βιβλιοθήκη. 

Οι εκπαιδευτικοί επιδίωξαν να αξιοποιήσουν το κοινωνικό περιβάλλον σε σύνδεση με φυσικά 

και τεχνικά οικοσυστήματα, σε μια διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση επίκαιρων 

ζητημάτων, σε σύνδεση με διδακτικές ενότητες των μαθημάτων του ΑΠΣ του Λυκείου. Οι 

εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο πρόγραμμα επέλεξαν, μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα 

που δίδασκαν στη διάρκεια της χρονιάς, να αναπτύσσουν και σχετικές πτυχές του 

προγράμματος.  

Συστηματική αξιολόγηση δε σχεδιάστηκε να γίνει και δεν έγινε στο πρόγραμμα, όπως 

προκύπτει από την ανάλυση του αρχειακού υλικού. Υπάρχουν στοιχεία διαμορφωτικής και 

τελικής αξιολόγησης του προγράμματος τα οποία όμως δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν και 



να αξιολογηθούν με συστηματικό τρόπο. Στο τέλος του προγράμματος, πριν την Ημερίδα 

παρουσίασής του στη σχολική και τοπική κοινότητα φαίνεται να έγινε μια καλή προσπάθεια 

αξιολόγησης συμπεριφορών και ωφελειών της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Η συμμετοχή των μαθητών στο σχεδιασμό και στη δόμηση του προγράμματος και η από 

κοινού επιλογή στόχων φαίνεται να εξασφάλισαν από την αρχή την ενεργό συμμετοχή τους. 

Επιπροσθέτως, οι καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν, οι οποίες 

διαφέρουν σημαντικά από αυτές που μέχρι τώρα είχαν γνωρίσει οι μαθητές κατά τη 

διδασκαλία στις σχολικές αίθουσες, αύξησαν το ενδιαφέρον για συμμετοχή. Έγιναν 

συζητήσεις, εικαστικά-θεατρικά δρώμενα, παιχνίδια ρόλων, διαλέξεις από ειδικούς, debate, 

ιδεοθύελλα, περιηγήσεις, συνεντεύξεις, εργαστηριακή διδασκαλία 

Οι εκπαιδευτικοί της Παιδαγωγικής Ομάδας σχεδίασαν τα περιβάλλοντα μάθησης για τους 

μαθητές της Περιβαλλοντικής ομάδας έτσι ώστε να τους ενθαρρύνουν στην ενεργητική 

βιωματική μάθηση, να συνεργαστούν μαζί τους και μεταξύ τους, να επιδιώξουν συνεργασίες 

με τοπικούς φορείς και ειδικούς. Η βιωματική και ανακαλυπτική μάθηση μπορεί σήμερα να 

επιτευχθεί ευκολότερα απ’ ό,τι στο παρελθόν με τη χρήση του διαδικτύου και με το άνοιγμα 

του σχολείου προς την τοπική κοινότητα. Η ανάπτυξη του προγράμματος σε περιβάλλον 

ΤΠΕ και στην κοινότητα συνέβαλε σημαντικά στη μαθησιακή πορεία από  την ανακάλυψη 

στην εφαρμογή. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ποικίλο λογισμικό γενικής χρήσης, όπως 

λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, κειμενογράφο, λογιστικά φύλλα και αξιοποίησαν τις 

εφαρμογές των multimedia για τη διαχείριση του ηλεκτρονικού τους υλικού και την 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Αξιοσημείωτη είναι τα τελευταία 

χρόνια η ανάπτυξη των εκπαιδευτικών θεωριών που θεωρούν τη μάθηση ως διαδικασία 

συμμετοχής σε μια κοινότητα παρά ως ατομική διαδικασία της ανακάλυψης της 

εγκαθιδρυμένης αλήθειας. Το πρόγραμμα αξιοποίησε το κοινωνικό περιβάλλον σε σύνδεση 

με το φυσικά και το τεχνικό, σύμφωνα με το σκεπτικό του Vygotsky L.S. (1997) ο οποίος 

αντιμετωπίζει τη μάθηση ως μια βαθιά κοινωνική διεργασία. Η επιλογή του διαφορετικού, 

από το σχολικό, μαθησιακού περιβάλλοντος προσέφερε εμπειρίες στους μαθητές οι οποίες 

τους έφεραν αντιμέτωπους με ενδείξεις, ιστορικές εμπειρίες και με προβλήματα που 

στηρίζονται στη συλλογή στοιχείων που απέχουν σημαντικά από τις πρότερες αντιλήψεις 

τους. Οι διδακτικές αυτές παρεμβάσεις που έγιναν ανέδειξαν πολλαπλές εκπροσωπήσεις 

ιδεών, κατά την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών όπως τα debate, η 

ιδεοθύελλα και οι συζητήσεις. 

Όπως προκύπτει από όσα συζητήθηκαν παραπάνω, οι ανακαλυπτικές  διαδικασίες μάθησης 

είναι δύσκολες στην εφαρμογή τους, αποτελούν όμως πρόκληση σε όσους εκπαιδευτικούς 

αναζητούν αποτελεσματικότερες μεθόδους διδασκαλίας. Για τους περισσότερους 

εκπαιδευτικούς, η μετατόπιση από τις παραδοσιακές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στην ΑΜΔ 

είναι μια δύσκολη μετάβαση. Παρά τη συναίνεση που έχει αναπτυχθεί για την αξία της 



διδασκαλίας και της μάθησης όταν βασίζονται στην έρευνα, η εφαρμογή τέτοιων πρακτικών 

συνεχίζει να φέρνει δυσκολίες και προκλήσεις στους εκπαιδευτικούς. Αλλά και ο 

ενθουσιασμός των μαθητών για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που βασίζονται στην ΑΜΔ, 

όπως υποστηρίζουν ερευνητές που δοκίμασαν την ΑΜΔ, δεν αποτελούν δεδομένα. Οι 

μαθητές που έχουν  εξοικειωθεί με την εκμάθυνση μόνο όσων απαιτούνται για τις εξετάσεις, 

μπορεί δυσκολεύονται σε ένα πρόγραμμα σπουδών στο οποίο δεν επιδιώκεται η μία και μόνη 

σωστή απάντηση, της οποίας μάλιστα κομιστής είναι ο δάσκαλος.  

Υπάρχει ανάγκη να δοθεί έμφαση στη σπουδαιότητα της κατανόησης από τους μαθητές του 

τρόπου που οι επιστήμονες μελετούν το φυσικό κόσμο και όχι μόνο στην εκμάθηση του 

επιστημονικού περιεχομένου. Βοηθώντας τους μαθητές να πραγματοποιούν έρευνες για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και να αναλαμβάνουν δράση στη συνέχεια ως ενεργοί, 

περιβαλλοντικά εγγράμματοι πολίτες, επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερα η περιβαλλοντική 

γνώση. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα προγράμματα ΣΠΠΕ 

χρειάζεται να σχεδιάζονται στους άξονες Περιβάλλον και Κοινωνία με στόχο να 

αναπτύσσεται η οικολογική, κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική, προσωπική διάσταση της 

αειφορίας ώστε να καλλιεργείται η ανάγκη στους μαθητές για  φροντίδα του περιβάλλοντος, 

αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη. 

Σύμφωνα με τον Scott W. (2007), στο μέλλον θα χρειαστεί να σκεφτόμαστε και να 

εργαζόμαστε σε δύσκολες πορείες. Το απώτερο μέλλον μας θα εξαρτηθεί  περισσότερο από 

την ικανότητά  μας να αναλύουμε, να διατυπώνουμε  εναλλακτικές ερωτήσεις και να 

λαμβάνουμε τις προσωπικές μας αποφάσεις  μας  όταν  χρειαστεί να το κάνουμε. Τα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα που αναπτύσσουν περιβαλλοντικά προγράμματα ΕΑΑ, χρειάζεται να 

προωθούν την κοινωνική μάθηση στην κοινότητα με μια συστημική θεώρηση του κόσμου, να 

αξιολογούν την περιβαλλοντική, εμπειρική και  διερευνητική μάθηση ως μέσο 

αποτελεσματικής ενασχόλησης με αυθεντικά ζητήματα. Οι εργασίες τους πρέπει να είναι 

ενσωματωμένες όχι μόνο στο τοπικό  πλαίσιο (κοινωνικό,  οικονομικό,  περιβαλλοντικό και  

πολιτιστικό), αλλά να έχουν και απτές συνδέσεις  με  πραγματικές  κοινότητες από άλλα μέρη 

του κόσμου. Οι φορείς χάραξης της εκπαιδευτικής πολιτικής ίσως θα πρέπει να 

ξανασκεφτούν τη σύγχρονη αυτή τάση στην εκπαίδευση, μέσα στις κοινότητες, και να 

επανεξετάσουν τους τρόπους με τους οποίους η μάθηση μπορεί  να εμφανιστεί στα σχολεία 

με τρόπους όμοιους με αυτούς που μαθαίνουμε στη ζωή μας καθημερινά, μέσα από  τη 

συμμετοχή  μας στην κοινωνία. Έτσι, η μάθηση θα αντιμετωπίζεται ως συμμετοχή, και η 

επιστήμη ως πρακτική. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1-Ι. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Πίνακας 

Κριτηρίων Εφαρμογής  Ανακαλυπτικών Μεθόδων Διδασκαλίας σε 

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

Ερευνητικά  

Υπο-ερωτήματα 

Κριτήρια Εφαρμογής ΑΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ι.  

Δεξιότητες για την 

Εφαρμογή της 

Ανακαλυπτικής 

Μεθόδου 

Διδασκαλίας  

 

 

 

Α. Κριτική σκέψη/ 

Επίλυση 

Προβλήματος 

1. Ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση, 

λήψη απόφασης  

2. Κατανόηση συνιστωσών 

προβλήματος (κοινωνικές, οικονομικές, 

πολιτικές, 

3. Καταγραφή δεδομένων, 

παρατηρήσεων 

4. Διατύπωση 

Προτάσεων/Λύσεων/Εναλλακτικών 

Λύσεων/υποθέσεων, συμπερασμάτων, 

σεναρίων 

 

 

 

 

Β. Επικοινωνία 

1. Προώθηση συνεργασιών μαθητών 

μεταξύ τους, με καθηγητές 

2. Ανάπτυξη συνεργασιών με 

εξωτερικούς συνεργάτες (φορείς, 

γονείς, επιστήμονες, τοπική κοινωνία 

3. Συμμετοχή σε σχολικά δίκτυα ΠΕ 

4. Λήψη συνεντεύξεων, ανάπτυξη 

συζητήσεων 

5. Συμμετοχή σε συνέδρια/Ημερίδες/ 

Στρογγυλά τραπέζια 

Γ. Θεμελίωση 

Προϋποθέσεων 

Δια Βίου 

Μάθησης 

1. Ανάδειξη προσωπικών εμπειριών 

2. Διαγενεακή συνεργασία με φορείς, 

τοπικές οργανώσεις, γονείς στην 

κοινότητα 

 

Δ. Προώθηση της 

Αειφόρου 

Ανάπτυξης  

1. Ανάπτυξη συνιστωσών Αειφορίας 

(φροντίδα περιβάλλοντος, αλληλεγγύη, 

κοινωνική δικαιοσύνη)  

2. Ανάπτυξη διαστάσεων Αειφορίας 

(οικολογική, κοινωνική, οικονομική, 

πολιτιστική, προσωπική) 

 

Ε. Καλλιέργεια 

ενεργού- 

περιβαλλοντικά 

εγγράμματου 

πολίτη  

1. Διατύπωση προτάσεων 

οικοδιαχείρισης 

2. Ανάπτυξη κοινωνικής 

δράσης πολιτικού χαρακτήρα/ 

Κοινωνικές Παρεμβάσεις 

3. Καλλιέργεια γνώσεων, δεξιοτήτων 

και αξιών που απαιτούνται από 

ενεργούς και κριτικούς πολίτες 

 

 



 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΙΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Πίνακας 

Κριτηρίων Εφαρμογής  Ανακαλυπτικών Μεθόδων Διδασκαλίας σε Προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

Ερευνητικά  

Υπο-ερωτήματα 

Κριτήρια Εφαρμογής ΑΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙ.  

Διαδικασία 

Εφαρμογής της 

Ανακαλυπτικής 

Μεθόδου 

Διδασκαλίας 

Α. Επιλογή 

Μορφής 

Ανακαλυπτικής 

Μεθόδου 

Διδασκαλίας 

1. Αναζήτηση  

2. Καθοδηγούμενη Ανακάλυψη 

3. Διδακτική Έρευνα 

 

 

 

Β. Επίπεδα 

Οργάνωσης 

Δραστηριοτήτων  

1. Πληροφοριακό: συλλογή πληροφοριακών 

στοιχείων 

2. Οργανωτικό:σύγκρισης κατηγοριοποίησης, 

διάταξης και ιεράρχησης 

3. Αναλυτικό: συσχετίσεις δεδομένων  

4. Πραξιακό: εξηγήσεις, να ερμηνείες, 

προβλέψεις, αξιολογήσεις, αναδιοργανώσεις 

 

Γ. Εκπαιδευτική 

Στρατηγική 

1. Ατομική εργασία  

2. Εργασία σε ομάδες (ανάθεση 

αρμοδιοτήτων, κατανομή ρόλων, ανάληψη 

πρωτοβουλιών 

 

 

Δ. Διδακτική 

Προσέγγιση 

1. Διαθεματική/ Διεπιστημονική Προσέγγιση  

2. Σύνδεση με ΑΠΣ 

3. Η Προσέγγιση της Κριτικής Παιδαγωγικής 

(εξέταση καταστάσεων της πραγματικής 

ζωής)  

Ε. Αξιολόγηση 1. Επιλογή τύπου αξιολόγησης 

2. Αυτοαξιολόγηση/Μεταγνώση 

 

 

 

ΣΤ. Εξασφάλιση 

Ενεργού 

Συμμετοχής στο 

εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα 

1. Συμμετοχή στο σχεδιασμό και δόμηση 

(ροή) του προγράμματος 

2. Από κοινού επιλογή στόχων  

3. Χρησιμοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών 

τεχνικών  

(χάρτης εννοιών, δραματοποίηση, παιχνίδια 

ρόλων, αντιπαράθεση, ηθικό δίλημμα, 

ιδεοθύελλα, διάλεξη, συζήτηση, 

μοντελοποίηση, προσομοιώσεις, 

συνεντεύξεις, μελέτη περίπτωσης) 



 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1-ΙΙΙ. ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Πίνακας 

Κριτηρίων Εφαρμογής  Ανακαλυπτικών Μεθόδων Διδασκαλίας σε Προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 

Ερευνητικά 

Ερωτήματα 

Ερευνητικά  

Υπο-ερωτήματα 

Κριτήρια Εφαρμογής ΑΜΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΙΙ.  

Περιβάλλοντα 

Μάθησης για 

εφαρμογή της 

Ανακαλυπτικής 

Μεθόδου 

Διδασκαλίας 

 

 

 

Α. Τεχνολογίας 

Πληροφορίας και 

Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) 

1. Χρήση Η/Υ (λογισμικό γενικής χρήσης, 

multimedia) 

2. πρόσβαση στο Internet (websites, 

webservices) 

3. Χρήση Fax, SMS, emails, 4. χρήση 

εφαρμογών ρομποτικής (αισθητήρων και 

οργάνων ψηφιακής συλλογής δεδομένων)  

5. Αξιοποίηση οπτικοακουστικών μέσων 

Β. Σχολική Τάξη  1. Συζητήσεις, εισηγήσεις, ανάγνωση 

κειμένων κλπ 

Γ. Εργαστήριο 

Φυσικών 

Επιστημών  

1. Πειράματα, κατασκευές, κλπ 

Δ. Βιβλιοθήκη 1. Χρήση σχολικής βιβλιοθήκης, 

δημοτικής, πανεπιστημιακής, online 

βιβλιοθηκών 

Ε. Στο Πεδίο 1. Μετρήσεις, παρατηρήσεις, καταγραφές, 

κλπ 

2. Εκπαιδευτικές επισκέψεις (μουσεία, 

περιοχές οικολογικού, αρχαιολογικού, 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος κλπ)  

3. Παρακολούθηση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων ΚΠΕ 

ΣΤ. Τοπικές 

Κοινότητες 

1. Σύνδεση με την καθημερινή ζωή  

2. Τοπική, εθνική, παγκόσμια διάσταση 

των ζητημάτων 

3. Τοποθέτηση του θέματος στο τοπικό 

κοινωνικό/ ιστορικό πλαίσιο 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Όταν ο άνθρωπος σέβεται τους
συγκατοίκους του (τα ζώα και τα
φυτά) στο σπίτι μας στη Γη τότε θα
σεβαστεί και θα ζει αρμονικά και με

τους συνανθρώπους του»

«Ξεκίνα από σήμερα, μη χάνεις
τώρα χρόνο, το κάθε

δευτερόλεπτο μετράει για αιώνιο…
Προστάτεψε τα δάση μας».



 

 


