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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 
Η ζεκεξηλή ζπγθπξία, κε ην ππάξρνλ αλαιπηηθό πξόγξακκα, βξίζθεη ηα ζρνιεία καο 

αδύλακα λα εληζρύζνπλ ηνπο(ηηο) καζεηέο(ηξηεο) κε ηα εθόδηα εθείλα, ηα νπνία ζα 

ηνπο(ηηο) θάλνπλ ηθαλνύο(έο) λα αληηκεησπίζνπλ ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθόηεηα. Μηα 

πξαγκαηηθόηεηα, ε νπνία απαηηεί απμεκέλα πξνζόληα, ώζηε λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα 

επηβηώζεη όρη κόλν θαιύπηνληαο ηηο αλάγθεο ηνπ παξόληνο, αιιά δηαηεξώληαο ηελ 

ηζνξξνπία ησλ θπζηθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε θαη εμαζθαιίδνληαο έηζη θαη ηηο 

αλάγθεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ. Η Πεξηβαιινληηθή Αγσγή είλαη απηή, ε νπνία κπνξεί 

λα εθπαηδεύζεη ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ζε όια απηά θαη επηπιένλ λα θαιιηεξγήζεη 

πεξηβαιινληηθή θξηηηθή ζπλείδεζε γηα νηθνινγηθή αεηθνξία  θαη γηα εζηθή πνπ ζα 

ζηεξίδεη ηελ θνηλσληθή δηθαηνζύλε. Σην πιαίζην απηό, εθπνλήζεθε ην παξόλ πξόγξακκα 

Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο ζην 2
ν
 Γπκλάζην Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο, κε ηίηιν: 

«Θεξκατθόο, ε ζάιαζζά καο», έρνληαο σο θύξην ζηόρν ηελ αληίιεςε ηεο αιιειεμάξηεζεο 

ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο κε ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή δσή ηεο 

πεξηνρήο, γηα κηα αεηθόξν αλάπηπμε. 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ: Θεξκατθόο θόιπνο, ζάιαζζα Θεξκατθνύ, ξύπαλζε, γαιάδηα 

ζεκαία, ζαιάζζηα ζπγθνηλσλία, επέθηαζε αεξνδξνκίνπ Θεζζαινλίθεο, αιηεία – 

δηάβξσζε – απεηιή Θεξκατθνύ, βησζηκόηεηα, αεηθνξία 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα 

   

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  
     Ζ εθπαίδεπζε, κε ηελ επξεία έλλνηα, πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο εθείλεο,  

νη νπνίεο έρνπλ σο θχξην ζθνπφ, ηελ επίδξαζε - κε ζπγθεθξηκέλν ηξφπν - ζηε ζθέςε, 

ζην ραξαθηήξα θαη ζηε ζσκαηηθή αγσγή ηνπ αηφκνπ. Δίλαη ζρεδφλ απφ φινπο 

παξαδεθηφ φηη ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζπκβάιιεη ζηελ απφθηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ γλψζεσλ, δεμηνηήησλ, ηθαλνηήησλ θαη αμηψλ (φπσο εζηθή, εηιηθξίλεηα, 

αθεξαηφηεηα ραξαθηήξα, αίζζεζε ηνπ δηθαίνπ, αθνζίσζε, ππεπζπλφηεηα, θ.η.ι). Ζ 

εθπαίδεπζε, κε ηελ έλλνηα ηεο ζεζκνζεηεκέλεο ζρνιηθήο αγσγήο θαη κφξθσζεο, 

εθθξάδεη ηνλ ηξφπν θαηά ηνλ νπνίν νη νξγαλσκέλεο θνηλσλίεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ 

ζε δχν νκάδεο  θξίζηκσλ εξσηεκάησλ. Ζ πξψηε νκάδα, αθνξά ζηε δπλαηφηεηα 
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κφξθσζεο  ηνπ αλζξψπηλνπ ππνθεηκέλνπ θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ν άλζξσπνο 

σξηκάδεη θαη ε δεχηεξε αθνξά ζην πεξηερφκελν ηεο γλψζεο θαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν απηή κεηαβηβάδεηαη απφ ηνλ έλαλ άλζξσπν ζηνλ άιιν. ην πιαίζην ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, ε αγσγή θαη ε κφξθσζε ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ 

νξγαλψλνληαη ζηε βάζε κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο δηαδηθαζίαο, ε νπνία πεξηγξάθεηαη 

απφ ηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηηο κεζφδνπο, ηα κέζα θαη ηνλ 

έιεγρν ηεο δηδαζθαιίαο – κάζεζεο (Μαηζαγγνχξαο, 1996). Σν ππάξρνλ εθπαηδεπηηθφ 

ζχζηεκα έρεη δηακνξθσζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ. Μέζα ζ’ απηφ ην παηδαγσγηθφ 

ηνπίν, πξφβαιε ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (ΠΔ), κε ηελ απφθαζε γηα κηα 

Πεξηβαιινληηθή Αγσγή ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ, ηελ νπνία πήξαλ νη εγεζίεο ηεο 

παγθφζκηαο θνηλφηεηαο ζηε Γηεζλή Γηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο ην 1977. Έηζη, απφ ηηο 

αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, άξρηζε λα εθαξκφδεηαη ε Π.Δ. ζηα ζρνιεία, πξναηξεηηθά 

θαη εθηφο σξνιφγηνπ πξνγξάκκαηνο. Οξφζεκν γηα ηελ εδξαίσζε θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ 

ζεζκνχ ηεο ΠΔ ζηελ Διιάδα είλαη ν λφκνο 1892/90 ηνπ ΤΠ.Δ.Π.Θ, ν νπνίνο νξίδεη φηη «ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη φηη ζθνπφο ηεο είλαη, λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο 

ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ κε 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, ψζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθφηεξε πξνζπάζεηα αληηκεηψπηζήο 

ηνπο». Ζ Π.Δ., κε ηελ είζνδφ ηεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ, απνηέιεζε ηελ θαηλνηνκία 

ζηελ εθπαίδεπζε. ηε ζπλέρεηα, έγηλε πξνζπάζεηα, λα ελζσκαησζεί ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ (ΤΠ.Δ.Π.Θ., 2000).  

 

     Ζ Γηεζλήο Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ην «Πεξηβάιινλ θαη 

ηελ Κνηλσλία» (UNESCO 1997), δηαθήξπμε ηελ Π.Δ., σο «Δθπαίδεπζε γηα ην 

Πεξηβάιινλ θαη ηε Βησζηκφηεηα». Με ηνλ φξν ηεο βησζηκφηεηαο – ζην βαζκφ πνπ 

απηφο ελζσκαηψλεη θαη  θνηλσληνινγηθέο αλαθνξέο - δφζεθαλ ηα εξείζκαηα ελφο 

παηδαγσγηθνχ πιαηζίνπ, φπνπ ε Π.Δ. ζα δηακνξθψλεηαη πιένλ, ζε έλα δηαθνξεηηθφ 

επηζηεκνληθφ θαη επηζηεκνινγηθφ πεδίν (Robotom, 1997). ην πιαίζην ηεο ζχγρξνλεο 

θνηλσληθήο πξαθηηθήο, ν φξνο βησζηκφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλνο - φρη κφλν κε βηνινγηθά 

φληα θαη θπζηθά ζπζηήκαηα, αιιά θπξίσο, κε ηα θνηλσληθά ζπζηήκαηα. Απνηειεί ην  

κέηξν ηεο απνηειεζκαηηθήο παξέκβαζεο ησλ αλζξψπηλσλ θνηλσληψλ πάλσ ζηε θχζε, 

ζηνλ άλζξσπν σο άηνκν θαη ζηηο ηδέεο. ηελ νπζία, καο ππνρξεψλεη λα ζπλπθάλνπκε 

ηα θπζηθά ζπζηήκαηα κε φιεο ηηο αλζξψπηλεο θνηλσληθέο δξάζεηο, νη νπνίεο παξάγνπλ 

ηα πιηθά αγαζά θαη ηηο αμίεο (ρίδα, 2008). ηε Γηεζλή πλδηάζθεςε ηνπ Ρίν, ην 1992, 
είραλ δηαηππσζεί, γηα πξψηε θνξά επίζεκα, νη αξρέο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο. Δθεί, ε 
βηψζηκε αλάπηπμε νξίδεηαη «σο ε αλάπηπμε πνπ παξέρεη καθξνπξφζεζκα νηθνλνκηθά, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε, θξνληίδνληαο ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο θαη ησλ 

κειινληηθψλ γελεψλ». Με άιια ιφγηα, Αεηθφξνο ή Βηψζηκε Αλάπηπμε είλαη ε 

αλάπηπμε πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ αλζξψπνπ ζήκεξα, ρσξίο λα 

δηαθπβεχεηαη ε δπλαηφηεηα ησλ κειινληηθψλ γελεψλ λα αληηκεησπίζνπλ ζεηηθά ηηο 

δηθέο ηνπο αλάγθεο.  

 
      ηε ζεκεξηλή πξαγκαηηθφηεηα, κε κηα θνηλσλία πνπ αληηκεησπίδεη κεγάιε 

νηθνλνκηθή θξίζε θαη εμαηξεηηθά πηεζηηθά πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, κε έλα ζρνιείν 

πνπ έρεη ππεξβνιηθέο απαηηήζεηο θαη απφ ηνπο καζεηέο(ηξηεο) θαη απφ ηνπο 

δηδάζθνληεο, είλαη αδχλακν, φκσο, λα εκθπζήζεη ζηνπο λένπο θαη ζηηο λέεο ην φλεηξν 

γηα έλα θαιχηεξν αχξην, αλαδεηθλχεηαη κηα γεληθή πεξηβαιινληηθή, νηθνλνκηθή, εζηθή, 

θνηλσληθή θαη πνιηηηζκηθή θξίζε, ζηελ νπνία ε Πεξηβαιινληηθή Αγσγή (ΠΑ) 

πξνβάιιεη σο επηηαθηηθή αλάγθε,  ζην πιαίζην ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ηεο 



αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθψλ θαη θνηλσληθψλ πφξσλ (αξαθηλίδνπ & 

Αλαληάδεο, 2006). Δλζαξξχλεη ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο λα αζθεζνχλ ζε δίθαηεο, 

ζπκκεηνρηθέο θαη ζπιινγηθέο ιήςεηο απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζηελ θξηηηθή αλάιπζε ησλ 

θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ γεληθά θαη ησλ ζρέζεσλ εμνπζίαο - εηδηθφηεξα ζην πιαίζην 

ηνπηθψλ θνηλσληψλ - κε θχξην ζθνπφ, ηε δηακφξθσζε πνιηηψλ κε νηθνινγηθή παηδεία 

θαη ζπλείδεζε θαη, επηπιένλ, κε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη ζεηηθέο 

ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο  πξνο ην πεξηβάιινλ (Φινγαΐηε, 1998). Ζ ζηξνθή ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη απαίηεζε ησλ θαηξψλ, γηα ιφγνπο επηβίσζεο θαη φρη επηινγήο, 

εηδηθφηεξα, φηαλ ε δσή κηαο νιφθιεξεο πεξηνρήο, ζηεξίδεηαη άκεζα ζηελ χπαξμε ελφο 

θπζηθνχ πφξνπ, φπσο είλαη ε ζάιαζζα. ην πιαίζην απηφ, πινπνηήζεθε ην παξφλ 

πξφγξακκα, ζην 2ν Γπκλάζην Πεξαίαο Θεζζαινλίθεο, κε ηίηιν: «Θεξκατθφο, ε 

ζάιαζζά καο». Έλα πξφγξακκα Αγσγήο γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία, γηα κηα 

Βηψζηκε Αλάπηπμε.  

 

     Οη ίδηνη(εο) νη καζεηέο(ηξηεο) επέιεμαλ ην ζέκα. Σα θξηηήξηα επηινγήο ηνπ ήηαλ 

πνηθίια. Απφ ηε κηα ήηαλ ε θαζεκεξηλή επαθή ηνπο κε ηε ζάιαζζα, (θνιχκπη, ςάξεκα, 

βφιηα), ράξε ζηελ άκεζε πξνζβαζηκφηεηά ηνπο απφ ην ζρνιείν θαη απφ ην ζπίηη ηνπο 

θαη απφ ηελ άιιε ήηαλ ε αλεζπρία ηνπο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ, θαζψο θαη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ.  

 

     Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα ΠΑ - πνπ ζα παξνπζηαζηεί παξαθάησ - εκπιέθεη ηα 

πεξηζζφηεξα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ζην ζρνιείν.  

    

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΙ ΣΟΥΟΙ 
     Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηέζεθαλ νη εμήο ζηφρνη: Ζ επαηζζεηνπνίεζε 

γεληθά  ζε ζέκαηα πεξηβάιινληνο. Ζ γλψζε ηεο ζπνπδαηφηεηαο θαη πνιππινθφηεηαο 

ηνπ ζέκαηνο  ζε ηνπηθφ, εζληθφ θαη πιαλεηηθφ επίπεδν θαζψο θαη ε δηθή ηνπο εκπινθή 

κε απηφ. Ζ ηθαλφηεηα λα αλαιχνπλ ηηο αμίεο πνπ θξχβνληαη πίζσ απφ φια ηα δεηήκαηα, 

θνηλσληθά θαη πεξηβαιινληηθά, λα δηακνξθψλνπλ ηηο δηθέο ηνπο, λα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα αλάιεςεο δξάζεο θαη ελεξγήο ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο. Ζ θαηαλφεζε ηνπ  ξφινπ ηεο ζάιαζζαο ζηελ αλάπηπμε ηεο 

πεξηνρήο. Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αιιειεμάξηεζεο ηεο ζάιαζζαο κε ηνπο ίδηνπο θαη 

ηελ θνηλσλία θαη ε επαηζζεηνπνίεζή ηνπο ζε ζέκαηα πνπ ηελ  αθνξνχλ. Ζ αληίιεςε 

ηεο ζεκαζίαο ηεο χπαξμεο Γαιάδηαο εκαίαο ζηε δσή ελφο ηφπνπ. Ζ θαηαλφεζε ησλ 

επηπηψζεσλ ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο ζηε βησζηκφηεηα ηεο πεξηνρήο. Ζ αληίιεςε ηεο 

ζρέζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πινχηνπ κε ηελ πνηφηεηα δσήο ηεο πεξηνρήο. Ζ δπλαηφηεηα λα 

δηαθξίλνπλ ηε δηαρξνληθή  εμέιημε ηνπ Θεξκατθνχ, λα παίξλνπλ ζέζε,  λα αλαιάβνπλ 

ηηο επζχλεο ηνπο  θαη ζηε ζπλέρεηα, λα αλαπηχζζνπλ δξάζε γηα κηα βηψζηκε αλάπηπμε.     

 

ΜΔΘΟΓΟΙ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
     Ζ κέζνδνο πνπ εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ελφο ηέηνηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ε κέζνδνο 

project, κηα εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ε νπνία νδεγεί ζηε κάζεζε κέζσ κηαο 

ζπγθεθξηκέλεο αθνινπζίαο ελεξγεηψλ θαη δξαζηεξηνηήησλ. Αλαθέξεηαη επίζεο θαη σο 

κέζνδνο ησλ βησκάησλ ή βησκαηηθή – επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία (Υξπζαθίδεο, 1944). 

Σα ζηάδηα ηεο κεζφδνπ είλαη: Δχξεζε θαη επηινγή ηνπ ζέκαηνο, ζηφρνη, θαζνξηζκφο  

ππνζεκάησλ θαη ρσξηζκφο ζε νκάδεο, ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, έξεπλα ζην πεδίν, 

ζπλεληεχμεηο, ζπλαληήζεηο θαη πιεξνθνξίεο απφ έληππν πιηθφ θαη ην δηαδίθηπν, 

επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ, ζχλζεζε, παξνπζίαζε θαη αμηνιφγεζε. Απηή ε κέζνδνο 

επίζεο, εμαζθαιίδεη ηε δηαζεκαηηθή, δηεπηζηεκνληθή, ζπζηεκηθή θαη νιηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ  ζέκαηνο, επλνψληαο ηαπηφρξνλα, ηφζν ηε ζπιινγηθή, φζν θαη ηελ 



εμαηνκηθεπκέλε δηδαζθαιία. Δπηπιένλ θαιιηεξγεί ζηάζεηο θαη πνιηηηζκηθφ ζεβαζκφ 

(Αζαλαζνπνχινπ & αξαθηλίδνπ, 2005).  Σν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο κεζφδνπ απηήο 

είλαη ε ηαμηλφκεζε ηνπ ζπγθεληξσκέλνπ πιηθνχ θαη ε παξαγσγή ελφο πξσηφηππνπ 

πξντφληνο, θαζψο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ έρεη ηδηαίηεξε παηδαγσγηθή 

αμία, δηφηη νη ζπκκεηέρνληεο(νπζεο) καζεηέο(ηξηεο) αζθνχληαη ζε πνιιέο θαη πνηθίιεο 

δεμηφηεηεο. 

 

       Γηα ηελ παξνπζίαζε  ηνπ πξνγξάκκαηνο επηιέρζεθε ην παηρλίδη ξφισλ. Οη 

καζεηέο(ηξηεο) ππνδχνληαη ξφινπο ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη θνξέσλ ζε 

ζπλζήθεο πνπ πξνζνκνηάδνπλ κηα πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε. Αληηιακβάλνληαη έηζη, 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ, ελνπνηψληαο ηε γλψζε κε ην 

ζπλαίζζεκα θαη ηαπηφρξνλα γεχνληαη θαηαζηάζεηο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή 

δσή, ηηο νπνίεο ηνικνχλ πιένλ λ’ αληηκεησπίζνπλ ελεξγά, φηαλ ρξεηαζηεί (Φινγαΐηε, 

1998).  

  

     Σέινο, ε αμηνιφγεζε απνηειεί αλαπφζπαζην θαη δπλακηθφ ζηνηρείν ηεο πινπνίεζεο 

ελφο πξνγξάκκαηνο ΠΑ. Δθηφο απφ ηελ αξρηθή θαη ηειηθή ζπζηήλεηαη ε ζπλερήο θαη 

δηακνξθσηηθή αμηνιφγεζε. Με ηελ αμηνιφγεζε επηδηψθεηαη ε βειηίσζε ηεο πνξείαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο, εθηηκάηαη ν βαζκφο επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ε 

κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε θ.ά.. Γελ πεξηνξίδεηαη ζηελ επίδνζε ησλ 

καζεηψλ(ηξηψλ) κφλν ζηνλ γλσζηηθφ ηνκέα, αιιά, θπξίσο, αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

ηθαλνηήησλ ζην λνεηηθφ θαη ζην ζπλαηζζεκαηηθφ ηνκέα, θαζψο θαη ζηελ πνηφηεηα ηεο 

εμαηνκηθεπκέλεο θαη ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ηνπο (αξαθηλίδνπ & Φαξκάθεο, 2010). 

 

     Σν παξφλ πξφγξακκα  πινπνηήζεθε απφ κηα νκάδα 30 καζεηψλ(ηξηψλ), απφ φια ηα 

ηκήκαηα ηεο Β΄ θαη Γ΄ ηάμεο ηνπ ζρνιείνπ. ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ ηξεηο 

εθπαηδεπηηθνί, (επηπιένλ ηνπ σξαξίνπ ηνπο), κε εηδηθφηεηεο: Μαζεκαηηθφο, Υεκηθφο 

θαη Αηζζεηηθήο Αγσγήο. Οη δίσξεο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο ηεο νκάδαο γίλνληαλ 

εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ, εθηφο ζρνιηθνχ σξαξίνπ. Γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξαγκαηνπνηήζεθαλ 20 ζπλαληήζεηο. 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ φια ηα επνπηηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ην ζεκεξηλφ ζρνιείν. Γηα ηε  

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, αμηνπνηήζεθε ην δηαδίθηπν, βηβιία ελεκεξσηηθά θαη 

επηζηεκνληθά, πεξηνδηθά, άξζξα εθεκεξίδσλ, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα.  

 

 ΔΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ – ΓΡΑΔΙ   
     Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παξφληνο πξνγξάκκαηνο δηεξεπλήζεθαλ νη ελφηεηεο:   

Θεξκατθφο θαη Ηζηνξία, Γαιάδηα εκαία, Θεξκατθφο θαη Ρχπαλζε, Θεξκατθφο  θαη 

Μεηαθνξέο, Θεξκατθφο θαη  Σνπξηζκφο, Θεξκατθφο θαη Βηψζηκε Αλάπηπμε, Θεξκατθφο 

θαη Θεζζαινλίθε, Θεξκατθφο θαη Πνιηηηζκφο,  Θεξκατθφο θη Δγψ 

 

     Aθνινπζήζεθε ε εμήο πνξεία: ζηελ πξψηε ζπλάληεζε νη καζεηέο(ηξηεο) δήισζαλ 

εγγξάθσο ην ιφγν επηινγήο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο. 

Δίλαη ζεκαληηθφ, ηα κέιε ηεο νκάδαο λα γλσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ν(ε) 

εθπαηδεπηηθφο λα γλσξίδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο (Παπαδφπνπινο, 2010). Παίρηεθε 

επίζεο, έλα παηρλίδη γλσξηκίαο, κέζσ ηνπ νπνίνπ, έγηλε θαη ε αλίρλεπζε ησλ αξρηθψλ 

γλψζεσλ πνπ είραλ γηα ην ζέκα (αξρηθή αμηνιφγεζε). ηε ζπλέρεηα - κε θαηαηγηζκφ 

ηδεψλ - δηαθάλεθε ε επξχηεηα ηνπ ζέκαηνο θαη δηαπίζησζαλ φηη ε ζάιαζζα είλαη 

αιιειέλδεην θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο δσήο. Υσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη 

πξνγξακκαηίζηεθε ε πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 



       Ζ επφκελε ζπλάληεζε έγηλε ζηελ παξαιία ηεο Πεξαίαο. Δθεί, νη νκάδεο 

παξαηήξεζαλ, θαηέγξαςαλ  θαη ζρεδίαζαλ θαζνδεγνχκελεο απφ ηα θχιια εξγαζίαο. 

Σέζεθε ν πξνβιεκαηηζκφο: πψο ήηαλ ν Θεξκατθφο Κφιπνο παιαηφηεξα θαη πνηα ήηαλ ε 

δσή γχξσ θαη ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Αλέιαβαλ ηε δηεξεχλεζε θαη κε ην πιηθφ πνπ 

ζπλέιεμαλ απφ ηελ παξαιία, ζπλέζεζαλ αμηφινγα θνιάδ κε ηηο ππνδείμεηο ηεο 

εθπαηδεπηηθνχ ηεο Αηζζεηηθήο Αγσγήο.  

 

       Αθνινχζεζε πξνβνιή δηαθφξσλ video κε ζαιαζζηλά ηνπία απ’ φιν ηνλ θφζκν θαη 

ζπκπιήξσζε ζρεηηθνχ θχιινπ εξγαζίαο. Έγηλε εθηελήο ζπδήηεζε γηα ηε 

βηνπνηθηιφηεηα θαη ηελ πνηθηινκνξθία ηνπ ρεξζαίνπ θαη ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο 

ηεο πεξηνρήο. Γφζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηα απεηινχκελα είδε. Αλαθέξζεθαλ νη 

πγξνβηφηνπνη ηεο πεξηνρήο θαη πξνγξακκαηίζηεθε εμφξκεζε ζηνλ πγξνβηφηνπν ηεο 

Νέαο Αγαζνχπνιεο κε ελεκέξσζε απφ ην ππάξρνλ εθεί Κέληξν Πιεξνθφξεζεο, 

πεξηήγεζε θαη παξαηήξεζε πνπιηψλ. 

 

      Ηζρπξφ θίλεηξν θαη αλαηξνθνδφηεζε γηα ηε ζπλέρηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

απνηέιεζαλ νη επηζθέςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθνχ Οιχκπνπ θαη Αξλαίαο, φπνπ εθεί, νη καζεηέο (ηξηεο) 

εθπφλεζαλ ηα αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα ησλ ΚΠΔ θαη έθαλαλ ηηο ζρεηηθέο ζπγθξίζεηο 

κε ην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 

        ηε ζπλέρεηα, ε νκάδα αζρνιήζεθε κε ην ζέκα ηεο Γαιάδηαο εκαίαο. πδεηήζεθαλ 

αλαιπηηθά νη πξνυπνζέζεηο απφθηεζήο ηεο. Τπήξμε κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο θαη 

έληνλε αλεζπρία γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ λεξνχ ηνπ Θεξκατθνχ, θαζψο θαη ε επηθχιαμε  

γηα ην αιεζέο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αλαιχζεσλ θαη κεηξήζεσλ απφ ηηο Αξρέο. 

Μειεηήζεθε εθηελψο ην ζέκα ηεο ξχπαλζεο ηνπ Θεξκατθνχ, ηα αίηηα θαη νη ζπλέπεηεο. 

Οη καζεηέο(ηξηεο)  έπξεπε λα αμηνινγήζνπλ πιήζνο πιεξνθνξηψλ, πνιιέο  θνξέο 

αληηθαηηθψλ, γεγνλφο πνπ παξνπζίαζε δπζθνιία ζηελ εμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ 

ηδηαίηεξα ζ’ απηφ ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ πεγψλ πιεξνθφξεζεο. Έηζη, 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ φηη έπξεπε ζπλερψο λα θηιηξάξνπλ θαη λα δηαζηαπξψλνπλ ηηο 

πιεξνθνξίεο ζε νπνηαδήπνηε κνξθή απηέο ηνπο παξέρνληαη (πξνθνξηθή, έληππε, 

ειεθηξνληθή). Απηφ ζπλέβαιε ζηελ άζθεζή ηνπο ζηνλ θξηηηθφ ζηνραζκφ θαη 

αλαζηνραζκφ, ψζηε λα είλαη ηθαλνί(έο) λα δηακνξθψλνπλ ηε δηθή ηνπο άπνςε, λα 

παίξλνπλ ζέζε γηα ηα πξνβιήκαηα θαη λα πξνβαίλνπλ ζε ζπγθεθξηκέλεο επηινγέο 

(αξαθηλίδνπ & Διεπζεξηάδνπ, 2008) 

 

     Αθνινχζσο, κειεηήζεθε  ην ζέκα ηεο ζαιάζζηαο ζπγθνηλσλίαο, ηεο επέθηαζεο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ θαη ηδηαίηεξα ε ζρέζε ηνπ Θεξκατθνχ κε ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηε δσή ηεο 

πεξηνρήο. Έηζη, νη καζεηέο (ηξηεο) ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο 

πεξηνρήο απφ ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζαιάζζηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Απφ ηε ζπδήηεζε, 

αλαδείρηεθε ε αλαγθαηφηεηα ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο.  ην ηέινο είδαλ ηε δηθή ηνπο 

ζρέζε κε ην δήηεκα ηνπ Θεξκατθνχ θαη πήξαλ ηηο απνθάζεηο ηνπο. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
     ην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, σο αμηνιφγεζε, πξνηάζεθε ζηα παηδηά λα παίμνπλ έλα 

παηρλίδη ξφισλ, κηα δηεξεπλεηηθή δξακαηνπνίεζε, φπνπ ε αλάιεςε ηνπ ξφινπ ηνπο 

δεηά λα έρνπλ ζπλείδεζε ηεο δηπιήο ηνπο ππφζηαζεο. Μέζα απφ ην παηρλίδη ξφισλ, 

αλαδείρηεθαλ νη γλψζεηο πνπ απνθφκηζαλ, ηέζεθαλ ηα δηιήκκαηα, έγηλαλ νη 

αληηπαξαζέζεηο θαη νη ζπγθξνχζεηο, δηαθάλεθαλ ηα θνηλά ζπκθέξνληα. Βηψλνληαο ηελ 

πξνβιεκαηηθή θαηάζηαζε, νη καζεηέο(ηξηεο) έκαζαλ λα ζηνράδνληαη, λα δηαιέγνληαη, 



λα ζπλαηζζάλνληαη ηελ επζχλε, λα ζπλεξγάδνληαη κε δεκηνπξγηθή επαηζζεζία, θξηηηθή 

θαη πνιππξηζκαηηθή ζηάζε γηα λα βξνπλ ιχζεηο θνηλέο θαη θνηλσληθά απνδεθηέο 

(Παπαδφπνπινο, 2010).  Σν παηρλίδη δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην παηδί - κε ηε δηεξεχλεζε - 

λα αλνηρηεί ζε εκπεηξίεο θαη κέζα απ΄ απηέο λα πξνζαξκνζηεί ζηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα.(Piaget, 1971). Ο καζεηήο(ηξηα) κπνξεί λα κάζεη θαη λα θαηαλνήζεη  

πάξα πνιιά κέζα απφ έλα παηρλίδη ξφισλ, πνπ ίζσο, ζα ήηαλ αδχλαην λα ηα κάζεη  φιε 

ηε ζρνιηθή ρξνληά παξαθνινπζψληαο έλα ηππηθφ κάζεκα. Δλδείθλπηαη ινηπφλ, ην 

παηρλίδη ξφισλ σο κηα απφ ηηο πην ειθπζηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο δηδαθηηθέο ηερληθέο 

(αξαθηλίδνπ, 2005). Σν ζπγθεθξηκέλν παηρλίδη ξφισλ, θαηαγξάθεθε ζηε ζπλέρεηα, 

απφ ηνπο ίδηνπο(εο) θαη παξνπζηάζηεθε ζην ζρνιείν, φπνπ αμηνινγήζεθε ζεηηθά απφ 

φιε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα πνπ ην παξαθνινχζεζε. 

 

 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
      «Ο Θεξκατθφο ε ζάιαζζά καο» ήηαλ έλα πξφγξακκα, ην νπνίν θξάηεζε ην 

ελδηαθέξνλ ησλ ζπκκεηερφλησλ καζεηψλ(ηξησλ) θαη εθπαηδεπηηθψλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηά ηνπ, ηφζν κε ηελ πνηθηιία ησλ ππνζεκάησλ ηνπ, φζν θαη κε ηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ έγηλαλ γηα ηελ πξνζέγγηζή ηνπ, θαζψο θαη κε ηε δηαζεκαηηθή ηνπ 

πξνζέγγηζε (Αζαλαζνπνχινπ & αξαθηλίδνπ, 2005)  

 

      Παξφιν ην ελδηαθέξνλ φκσο, ππήξρε κεγάιε δπζθνιία ζηηο ζπλαληήζεηο ηεο 

νκάδαο. Ο ρξφλνο ζπλάληεζεο - πάληα κεηά ην ηέινο ησλ καζεκάησλ - δε βνήζεζε λα 

αζρνιεζνχκε κε άλεζε θαη ηελ απαηηνχκελε δηάζεζε. Οη ζπλαληήζεηο - εθηφο σξαξίνπ 

θαη εθηφο ζρνιείνπ - δε βνήζεζαλ πνιχ, δηφηη ήηαλ αδχλαην λα βξεζεί φιε ε νκάδα 

ηαπηφρξνλα. Παξαηεξήζεθε ινηπφλ ην θαηλφκελν: ε πνιππιεζήο νκάδα λα ζπλαληηέηαη 

ηκεκαηηθά, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη πξφβιεκα ζπληνληζκνχ. Λφγσ «δπζθακςίαο» 

ηεο νκάδαο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην ηεο ζρνιηθήο πξαγκαηηθφηεηαο, δελ 

πινπνηήζεθαλ θάπνηεο απφ ηηο επηζθέςεηο πνπ πξνγξακκαηίζηεθαλ γηα θαιχηεξε 

ελεκέξσζε. 

 

     Σα θχιια εξγαζίαο πνπ δφζεθαλ, βνήζεζαλ ζηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. Σνπο 

νδήγεζαλ ζε έλαλ θιηκαθνχκελν πξνβιεκαηηζκφ θαη ηαπηφρξνλα ηνπο θαζνδεγνχζαλ 

λα ζπλερίζνπλ. Απνθηψληαο ηελ εκπεηξία ηεο δηεξεχλεζεο ελφο δεηήκαηνο, ηεο 

δηακφξθσζεο άπνςεο, ηεο δηαηχπσζεο απηήο, θαζψο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ππεξάζπηζήο 

ηεο δεκφζηα ελίζρπζαλ θχξηα ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο, πνπ είλαη έλαο απφ ηνπο 

βαζηθφηεξνπο ζηφρνπο ηεο εθπαίδεπζεο (αξαθηλίδνπ & Αλαληάδεο, 2006) 

 

      ε γεληθέο γξακκέο, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε, πσο ηθαλνπνηήζεθαλ νη πεξηζζφηεξνη 

απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηέζεθαλ γηα ην πξφγξακκα. Οη καζεηέο(ηξηεο) έκεηλαλ 

ηθαλνπνηεκέλνη(εο), ηφζν κε ηε δηαδηθαζία θαη ηε κεζνδνινγία ηνπ πξνγξάκκαηνο, φζν 

θαη κ’ απηά πνπ απνθφκηζαλ. ηελ αμηνιφγεζε ζην ηέινο ηνπ πξνγξάκκαηνο, δήισζαλ 

ηελ επηζπκία ηνπο λα πινπνηήζνπλ πξφγξακκα ΠΑ θαη ηελ επφκελε ζρνιηθή ρξνληά. 

 

      Πην ζεκαληηθφ φκσο, είλαη φηη φινη(εο) έδεημαλ αξθεηά απνθαζηζκέλνη(εο) γηα ηελ 

πεξηθξνχξεζε ηεο πγείαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο ηνπ Θεξκατθνχ Κφιπνπ 

ζπλαηζζαλφκελνη(εο) φηη ε επηβίσζή ηνπο θαη ην κέιινλ ηνπ ηφπνπ ηνπο εμαξηάηαη 

άκεζα απφ ηε βηψζηκφηεηά ηνπ.  

 

       Σέινο, ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία, φπσο θαη απηή ησλ πξνεγνχκελσλ ρξφλσλ,  έδεημε 

φηη ε ΠΑ παξακέλεη επίθαηξε, ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ(ηξηψλ) θαη ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηαζεξφ, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ λένπ ζρνιείνπ δελ επλνεί, αιιά αληίζεηα 



πηέδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. ε κηα πεξίνδν πνιιαπιψλ θξίζεσλ ζε φια ηα επίπεδα, 

ην ζρνιείν επηβάιιεηαη, γηα έλα ιφγν επηπιένλ, πινπνηψληαο αληίζηνηρα πξνγξάκκαηα 

ΠΑ., λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο(ηο) καζεηέο(ηξηέο) ηνπ λα αλαπηχμνπλ πνηθίιεο 

δεμηφηεηεο, λα ηνπο(ηο) εθπαηδεχζεη λα πηνζεηήζνπλ αμίεο, ζηάζεηο, λ’ απνθηήζνπλ 

γλψζεηο, νη νπνίεο ζα ηνπο(ηο) θάλεη ηθαλνχο(έο) λα δηαρεηξηζηνχλ αεηθνξηθά ηνπο  

θπζηθνχο πφξνπο γηα ηε δηθή ηνπο επηβίσζε θαη γηα κηα Βηψζηκε Αλάπηπμε. 
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