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ΠΕΡΙΛΗΦΗ 
Η εξγαζία πνπ αθνινπζεί απνηέιεζε κηα πξνζπάζεηα ζύλδεζεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ δηαπνιηηηζκνύ θαη ηεο ηέρλεο. 

Ωο θεληξηθόο άμνλαο νξίζηεθε ε δηεπηζηεκνληθόηεηα θαη ε δηαζεκαηηθόηεηα ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ ζέκαηνο, θαζώο θαη ε βησκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, όπνπ θαη 

κε όπνηνλ ηξόπν απηή ήηαλ εθηθηή. Η παξάιιειε ζηήξημε ησλ καζεηώλ ζε πνιιαπιά 

επίπεδα (γλσζηηθό, ςπρνθηλεηηθό θαη ζπλαηζζεκαηηθό) νδήγεζε ζηελ νιηζηηθή 

αληηκεηώπηζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο γηα ηα ζύγρξνλα πεξηβαιινληηθά 

πξνβιήκαηα θαη ηελ θηλεη(ξ)νπνίεζή ηνπο γηα θξηηηθή ζεώξεζε θαη ηελ εμεύξεζε 

ιύζεσλ ζε ζρέζε κε απηά. Η ηέρλε παξάιιεια ιεηηνύξγεζε σο δίνδνο αληίιεςεο θαη 

έθθξαζεο γηα ηνπο καζεηέο, θαζώο ππήξμε έλα από ηα θύξηα εξγαιεία ηεο πξνζέγγηζεο 

ηνπ θπζηθνύ καο πεξηβάιινληνο. Η όιε δηαδηθαζία έγηλε κέζα ζην πιαίζην ελόο 

δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ θαη δηάδξαζεο όισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ 

ηελ ηαπηόηεηα ελόο ζύγρξνλνπ, ελεξγνύ πνιίηε ηνπ θόζκνπ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ρνιηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ 

 

ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙΔΙΑ: ιίκλεο, Καιιηηερληθό Γπκλάζην- Λ.Σ. Ακπεινθήπσλ, 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθνξία, δηαζεκαηηθόηεηα, δηεπηζηεκνληθόηεηα, 

δηαπνιηηηζκόο, ηέρλε, νιηζηηθή θαη βησκαηηθή πξνζέγγηζε 

 

 

ΕΙΑΓΧΓΗ 
 Η ηδέα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο «Οη ιίκλεο πνπ καο... ελώλνπλ», πξνέθπςε από ηηο ζθέςεηο ησλ 

καζεηώλ ηεο γ΄γπκλαζίνπ θαη ηνλ πξνβιεκαηηζκό πνπ εμέθξαζαλ, κεηά από 

δεκνζηεύκαηα ζε εθεκεξίδεο ηεο Θεζζαινλίθεο γηα ηελ νηθνινγηθή θαηάζηαζε ησλ 

πνιύ θνληηλώλ καο ιηκλώλ Κνξώλεηαο θαη Βόιβεο, θαζώο θαη καξηπξηώλ παηδηώλ 

πνπ πξνέξρνληαη από εθείλε ηελ πεξηνρή. Άμην πξνζνρήο ππήξμε ην γεγνλόο όηη 

θάπνηνη καζεηέο δελ είραλ πνηέ ηνπο ηελ επθαηξία λα επηζθεθηνύλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο 

ιίκλεο, ελώ κάζαηλαλ γη‟ απηέο κόλν από ηηο ζηήιεο ησλ εθεκεξίδσλ θαη ην ηνπηθό 

ξαδηόθσλν ή ηελ ηειεόξαζε. 

Απνθαζίζακε ινηπόλ λα γλσξίζνπκε ηηο ιίκλεο καο από θνληά. Ο θαηαηγηζκόο 

ηδεώλ ζηελ αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο θαηέδεημε ηα εξσηήκαηα ησλ καζεηώλ θαη ηα 

ππνζέκαηα. Ξεθηλώληαο από ηνλ ηόπν καο, θαη εμεηάδνληαο ηε δηάζηαζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ ζε ηνπηθό επίπεδν, ζθεθηήθακε όηη ζα κπνξνύζακε λα 
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ζπλερίζνπκε, λα ζπλδέζνπκε ηε γλώζε καο θαη λα ηελ επεθηείλνπκε ζε κηα πην 

δηεπξπκέλε πεξηνρή, ζε εζληθό αιιά θαη ζε επξσπατθό επίπεδν. Γηα ην ιόγν απηό 

επηιέρζεθε ε ιίκλε- γηα ηελ αθξίβεηα ην ζύκπιεγκα ιηκλώλ ηεο Bodensee (ιίκλε ηεο 

Κσζηαληίαο), ζην λόηην ηκήκα ηεο Γεξκαλίαο, ε νπνία ελώλεη νπζηαζηηθά ηξεηο 

ρώξεο- Γεξκαλία, Διβεηία θαη Απζηξία, αθνύ βξίζθεηαη ζηα ζύλνξά ηνπο. Δμάιινπ ε 

ζπγθεθξηκέλε ιίκλε παξνπζηάδεη αξθεηέο νκνηόηεηεο σο πξνο ηε κνξθνινγία ηεο κε 

ηηο ιίκλεο Κνξώλεηα θαη Βόιβε. Τν δεηνύκελν ήηαλ ινηπόλ λα πξνζεγγίζνπκε ηηο 

ιίκλεο, νη νπνίεο δίλνπλ δσή ζε κηα κεγάιε πεξηνρή ηεο Νόηηαο Γεξκαλίαο θαη ηεο 

Διιάδαο αληίζηνηρα, λα ηηο γλσξίζνπκε θαη λα αληιήζνπκε κελύκαηα, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ αεηθνξία θαη ηελ αεηθνξηθή αλάπηπμε κηαο πεξηνρήο.  Η όιε 

δηαδηθαζία ζηόρεπε ζηελ αλαγλώξηζε ηνπ ξόινπ ησλ ιηκλώλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ 

κέζα ζε έλα δηαπνιηηηζκηθό πιαίζην. Μέζν έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο απνηέιεζε ε 

ηέρλε, ε νπνία αγγίδεη άκεζα ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηώλ θαη απνηειεί θπξίαξρν 

ζηνηρείν ηεο εθπαίδεπζεο ησλ καζεηώλ ηνπ ζρνιείνπ καο. 

Λόγσ ηνπ δηεπξπκέλνπ σξαξίνπ ηνπ Καιιηηερληθνύ Γπκλαζίνπ- Λ.Τ. 

Ακπεινθήπσλ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε 8 θαη 9 ώξεο ππνρξεσηηθνύ εκεξεζίνπ 

πξνγξάκκαηνο, ην κεγαιύηεξν ζεσξεηηθό θνκκάηη ηεο εξγαζίαο πξνζεγγίζηεθε 

δηεπηζηεκνληθά κέζα από ηα καζήκαηα ηεο Φεκείαο, ηεο Βηνινγίαο, ησλ Γεξκαληθώλ 

θαη ησλ Δηθαζηηθώλ. Οη ζπλαληήζεηο εθηόο ησλ σξώλ δηδαζθαιίαο ππήξμαλ εθ ησλ 

πξαγκάησλ πεξηνξηζκέλεο. Σεκαληηθέο γηα ηελ εμέιημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ δηνξγαλώζεθαλ ζηα πεδία κειέηεο, θαζώο ηα παηδηά είραλ ηελ 

επθαηξία λα πξνζεγγίζνπλ ηηο ιίκλεο κε νιηζηηθό ηξόπν θαη λα θαηαθηήζνπλ ηε 

γλώζε βησκαηηθά. 

Τν πξόγξακκα εληάρζεθε ζην ηνπηθό- πεξηθεξεηαθό δίθηπν ζρνιείσλ ηνπ Κέληξνπ 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Βεξηίζθνπ «Λίκλεο». 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Ωο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο νξίζηεθαλ νη εμήο: 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό ηνπ 

πεξηβάιινλ 

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηό, κέζα από 

ηε ζύγθξηζε θαη ζύλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλάο ηνπο. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηηο θιίζεηο θαη ηηο δεμηόηεηέο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ 

επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηε δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηνπ ξόινπ ησλ ιηκλώλ 

ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ. 

 Να γλσξίζνπλ θαιύηεξα ηηο ιίκλεο πνπ βξίζθνληαη θνληά καο, αιιά θαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αλάγθε δηαηήξεζήο ηνπο. 

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε ηελ αληηκεηώπηζε πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ ζε 

άιιεο ρώξεο (Γεξκαλία). 

 Να θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ ζαλ πεγή δσήο θαη αλάπηπμεο ζε όια ηα 

επίπεδα ηεο αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο. 

 Να αληηκεησπίζνπλ ην πεξηβάιινλ ζαλ πνιπδηάζηαην όξν, πνπ ζπλδέεηαη 

άκεζα κε ηελ πνιηηηζκηθή θαη ηζηνξηθή εμέιημε ησλ ιαώλ. 

 Να απνηππώζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο κέζα από 

ηελ ηέρλε. 

 

 

 



ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 
Η πξώηε ζπλάληεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο καο έγηλε κηα Κπξηαθή πξσί ζην 

Φνξηηάηε, έλα βνπλό ην νπνίν βξίζθεηαη ζηηο παξπθέο ηεο Μπγδνλίαο Λεθάλεο, όπνπ 

δηνξγαλώζεθε πεδνπνξία ζε ζπλεξγαζία κε ην Πεηξακαηηθό Γπκλάζην 

Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. Πεξηπιαλεζήθακε όινη καδί ζην δάζνο θαη ήξζακε ζε 

επαθή κε ην δαζηθό νηθνζύζηεκα. Ο ζηόρνο καο ήηαλ λα δνύκε ην πεδίν-ζηόρν ηεο 

έξεπλάο καο από ςειά, λα δεκηνπξγήζνπκε κηα πξώηε εηθόλα ζην κπαιό καο θαη λα 

θάλνπκε αζθήζεηο πξνζαλαηνιηζκνύ κε ράξηε θαη ππμίδα. Η αλάινγε άζθεζε- 

πξνζνκνίσζε έγηλε ηελ ίδηα εβδνκάδα ζηελ αίζνπζα ησλ γεξκαληθώλ, όπνπ νη 

καζεηέο ήξζαλ ζε «επαθή» κε ηε ιίκλε Bodensee κέζα από έλα νκνίσκα ηεο ιίκλεο. 

Η ηάμε καο κεηαηξάπεθε γηα αξθεηό θαηξό ζε κηα θαληαζηηθή ιίκλε, πάλσ ζηελ 

νπνία νη καζεηέο γλώξηζαλ, έκαζαλ, ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο γλώζεηο ηνπο θαη 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο δηαθνξεηηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ζέκαηνο. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο project. Τα 

παηδηά έθηηαμαλ νκάδεο, ε θαζεκηά εμέηαζε δηαθνξεηηθά ζέκαηα ζε ζρέζε κε ηηο 

ιίκλεο. Σε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα νη νκάδεο αληάιιαζζαλ πιεξνθνξίεο θαη 

πξνβιεκαηηζκνύο, πξόηεηλαλ ιύζεηο θαη ηδέεο, αλέιπαλ ηε ζθέςε ηνπο θαη ζπλέζεηαλ 

κηθξά θείκελα γηα ηα ζέκαηα, ηα νπνία δηαρεηξίδνληαλ. Τα ζέκαηα πνπ ηνπο 

απαζρόιεζαλ αθνξνύζαλ ηόζν ηε κνξθνινγία- γεσινγία ησλ ιηκλώλ, ηε γεσγξαθία 

ηνπο, ην επαίζζεην νηθνζύζηεκα ηεο πεξηνρήο, όζν θαη ηνπο κύζνπο θαη ηηο 

παξαδόζεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ιίκλεο θαη ηελ ηζηνξία ηνπο. Καηέγξαςαλ επίζεο 

ηελ νηθνινγηθή- πεξηβαιινληηθή δηαδξνκή ησλ ιηκλώλ θαη θαηέδεημαλ ηα νηθνινγηθά 

πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, αλαδήηεζαλ ηηο αηηίεο ηνπο θαη πεξηέγξαςαλ ηηο 

πξνζπάζεηεο απνθαηάζηαζεο ηεο Κνξώλεηαο. 

Παξάιιεια ε ηάμε ησλ γεξκαληθώλ επεμεξγαδόηαλ αλάινγα ζέκαηα γηα ηε ιίκλε 

Bodensee θαη μεθίλεζε λα «δνπιεύεη» πάλσ ζηε δεκηνπξγία ελόο κηθξνύ 

ειιελνγεξκαληθνύ ιεμηθνύ, ην νπνίν ζα πεξηείρε νξνινγία γηα ην ζέκα ησλ ιηκλώλ 

θαη ζα ιεηηνπξγνύζε σο βάζε γηα ηελ αξρή ελόο δηαπνιηηηζκηθνύ δηαιόγνπ θαη 

εξγαιείν αληαιιαγήο ζθέςεσλ θαη εκπεηξηώλ. 

Δπηρεηξήζεθε επίζεο κηα ινγνηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ λεξνύ θαη ησλ ιηκλώλ κέζα 

από θείκελα ειιήλσλ θαη γεξκαλώλ ζπγγξαθέσλ θαη πνηεηώλ. Η επαθή κε ηελ 

αηζζεηηθή πιεπξά ηεο γιώζζαο θαη ε αλάγθε ζύλδεζήο ηεο κε ην πξόγξακκα 

πξνέθπςε από ηε δηάζεζε ησλ καζεηώλ γηα κηα όζν ην δπλαηόλ πην πνιύπιεπξε 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Τέρλε θαη δηαπνιηηηζκόο ιεηηνύξγεζαλ σο θύξηνη κνρινί 

αλάπηπμεο ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο θαη ηνπ πεξηβαιινληηθνύ γξακκαηηζκνύ. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο καο ππήξμε ε μελάγεζε ζηηο 

ιίκλεο Κνξώλεηα θαη Βόιβε από ην Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Βεξηίζθνπ. Τα παηδηά γλώξηζαλ, έκαζαλ, έθξηλαλ, πξνβιεκαηίζηεθαλ γηα ηηο ιίκλεο 

καο θαη βίσζαλ κε ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζε αλνηρηό πεδίν, όια όζα σο ηόηε είραλ κάζεη 

από ηε βηβιηνγξαθηθή ηνπο έξεπλα θαη ηελ έξεπλα ζην Γηαδίθηπν. Η επίζθεςή καο 

ζηνλ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνξώλεηαο- Βόιβεο απνηέιεζε έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη αλαδήηεζε ηξόπσλ πξνζηαζίαο θαη δηάζσζεο ησλ ιηκλώλ καο. 

Η βησκαηηθόηεηα θαη ε αξρή ηνπ «καζαίλσ πξάηηνληαο» (learning by doing) γηα κηα 

αθόκε θνξά είρε δηαξθέζηεξα απνηειέζκαηα ζηε γλώζε θαη ηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ παηδηώλ. 

Η εκπεηξία ησλ παηδηώλ θαη ε πξνζσπηθή ηνπο καηηά ζηηο ιίκλεο απνηππώζεθε ζε 

δύν πίλαθεο δσγξαθηθήο δηαζηάζεσλ 2,5κ. x 1,25κ. Μηα ζεηξά από κηθξόηεξνπο 

πίλαθεο ζπκπιήξσλε ηελ άπνςε θαη ηελ απεηθόληζε ηεο αηνκηθήο αληίιεςήο ηνπο γηα 

ηηο ιίκλεο καο. 

  



 
         

       
Εικόνα 1 

 

Η ηξηήκεξε πεξηβαιινληηθή επίζθεςή καο πξαγκαηνπνηήζεθε ηέινο Μαξηίνπ. Μηα 

επίζθεςε ζηε Γεξκαλία γηα άκεζε παξαηήξεζε ηεο ιίκλεο Bodensee δελ θαηέζηε 

δπλαηή. Ωο πξννξηζκόο επηιέρζεθε ε πόιε ηεο Καζηνξηάο θαη ε ιίκλε ηεο, θαζώο θαη 

νη Πξέζπεο. Η επηινγή ηνπ πξννξηζκνύ θπζηθά δελ ήηαλ ηπραία. Σηόρνο ήηαλ λα 

γλσξίζνπκε ηηο ιίκλεο απηέο από θνληά, λα αλαθαιύςνπκε νκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο 

κε ηηο «δηθέο» καο ιίκλεο θαη κέζα από ηελ αληηπαξάζεζε ησλ δεδνκέλσλ, λα 

βγάινπκε ηα δηθά καο ζπκπεξάζκαηα. Έηζη, πεξλώληαο ηε ζθέςε καο από ην ηνπηθό 

ζε εζληθό επίπεδν άλνημαλ λέεο πξννπηηθέο γηα ην ξόιν ησλ ιηκλαίσλ 

νηθνζπζηεκάησλ ζε κηα πεξηνρή θαη πήξακε λέεο ηδέεο γηα ηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζή 

ηνπο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο καο ζηελ Καζηνξηά πεξπαηήζακε δίπια ζηε 

ιίκλε θαη θάλακε δηάθνξεο δξαζηεξηόηεηεο αλνηρηνύ πεδίνπ, ρξεζηκνπνηώληαο 

θύιια εξγαζίαο ηνπ Κέληξνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο Καζηνξηάο. 

Δπηζθεθηήθακε ηνλ πξντζηνξηθό ιηκλαίν νηθηζκό ηνπ Γηζπειηνύ, ν νπνίνο 

παξνπζηάδεη πνιιέο νκνηόηεηεο κε απηόλ πνπ ππάξρεη ζηελ πόιε Unteruhldingen ζηηο 

όρζεο ηεο άιιεο ιίκλεο-ζηόρνπ καο, ηεο Bodensee. Τα παηδηά εληππσζηάζηεθαλ όηαλ 

ζπλεηδεηνπνίεζαλ ηηο δηαζηάζεηο ηνπ ξόινπ ησλ ιηκλώλ ζηε δσή ησλ αλζξώπσλ, νη 

νπνίεο πεξλνύλ θαηά πνιύ ηα ζύλνξά καο θαη εκπιέθνληαη κε αμίεο ζε πνιιαπιά 

επίπεδα. 

Αλάινγε εκπεηξία απέθηεζαλ ηα παηδηά ζηηο Πξέζπεο, νη νπνίεο- όπσο θαη ε 

Bodensee- ελώλνπλ ηξεηο ρώξεο. Η δηαπνιηηηζκηθή δηάζηαζε ησλ ιηκλώλ θαη ε 

κεηαθνξά ηνπο ζε αλώηεξα επίπεδα ζθέςεο θαη ηξόπνπ δξάζεο, ππήξμε ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή γηα απηά. Δπηζηξέθνληαο ζηε Θεζζαινλίθε, είρακε πάξεη καδί καο όια 

όζα κηα ιίκλε κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα ηνλ άλζξσπν. 

Δπόκελν βήκα καο ήηαλ ε πξνεηνηκαζία ηεο παξνπζίαζεο ηεο έξεπλάο καο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο. Πέξα από ηελ θαηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ θαη όζσλ κάζακε θαη 

βηώζακε, ηα παηδηά απνθάζηζαλ λα δξακαηνπνηήζνπλ θαη λα παξνπζηάζνπλ κηα 

ινγνηερληθή πξνζέγγηζε ηνπ λεξνύ θαη ησλ ιηκλώλ. Δπέιεμαλ γηα ην ζθνπό απηό έλα 

πνίεκα ηνπ Johann Wolfgang von Goethe, ην “Gesang der Geister über den Wassern”, 



(σδή ησλ πλεπκάησλ πάλσ από ην λεξό), θαη λα δείμνπλ κε απηόλ ηνλ ηξόπν 

επίδξαζεο ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο πάλσ ζην αλζξώπηλν πλεύκα. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 
Από ηνπο καζεηέο δεηήζεθε λα θαηαγξάςνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο από ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο ζηηο νπνίεο πήξαλ κέξνο θαη έηζη δεκηνπξγήζεθε έλα κηθξό ηεύρνο κε 

ηηο εξγαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Τν ηεύρνο απηό απνηειεί 

παξάιιεια θαη κέξνο ηεο αμηνιόγεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηνπο καζεηέο, αθνύ 

πεξηέρεη ηελ θαηαγξαθή ησλ απόςεσλ θαη ησλ ηδεώλ ηνπο. 

Γόζεθε ηέινο έλα εξσηεκαηνιόγην ζηα παηδηά γηα κηα ηειηθή απνηίκεζε θαη 

αμηνιόγεζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. Σηελ εξώηεζε: «Βξεο έλα ζύλζεκα γηα ηηο ιίκλεο» 

πνιιά παηδηά απάληεζαλ κε ην ζύλζεκα: «Με ιίκλε θαζαξή ζα έρνπκε δσή». Οη 

εληππώζεηο ήηαλ πνιύ ζεηηθέο θαη δσληαλέο.  

Τν ζεκαληηθό πνπ απνθόκηζαλ ηα παηδηά από όιε ηε δηαδηθαζία ήηαλ ε 

επαηζζεηνπνίεζε γηα ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 

ακθίδξνκεο ζρέζεο αλζξώπνπ- πεξηβάιινληνο. Κέξδηζαλ όκσο θαη κηα επθαηξία γηα 

δεκηνπξγηθό δηάινγν, ζπλεξγαζία, άκεζε εκπινθή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κηα 

ελεξγή ζπκκεηνρή  ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη αλάιεςε δξάζεσλ.  

 

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
Σην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο « Οη ιίκλεο πνπ καο... ελώλνπλ» νη καζεηέο 

βξέζεθαλ ζην θέληξν ηεο καζεζηαθήο ηνπο δηαδηθαζίαο, πήξαλ απνθάζεηο, 

απνδέρηεθαλ ή απέξξηςαλ δεδνκέλα. Οη καζεηέο δειαδή  δελ „αθνινύζεζαλ‟ απιά 

ηε δηαδηθαζία απόθηεζεο γλώζεο, αιιά ηε δηακόξθσζαλ ζπλεηδεηά, ήξζαλ 

αληηκέησπνη κε ηα κεηαγλσζηηθά εξσηήκαηα γηα ηελ επηινγή ηξόπνπ, κεζόδσλ θαη 

γηα ηελ αμηνιόγεζή ηεο, επέιεμαλ ζηξαηεγηθέο θαη ηηο αμηνπνίεζαλ. Σύκθσλα κε ηα 

δεδνκέλα ηεο γλσζηηθήο ςπρνινγίαο, ην ζρνιείν νθείιεη «λα δηδάμεη θαη λα αλαδείμεη 

ζπζηεκαηηθά θαη κε παηδαγσγηθό ηξόπν ηηο (κεηα)γλσζηηθέο θαη θνηλσληθέο δεμηόηεηεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παξαγσγή ηεο γλώζεο θαη απνηεινύλ ελ πνιινίο 

πξναπαηηνύκελν γηα ηελ απηνξπζκηδόκελε κάζεζε θαη ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε» 

(Μαηζαγγνύξαο 2003:164). 

Η έξεπλα κέζα θαη έμσ από ην πεδίν κειέηεο, ε δηεπηζηεκνληθή θαη ε βησκαηηθή 

πξνζέγγηζε, ε έθθξαζε ησλ παηδηώλ κέζα από ηελ ηέρλε θαη ε πξννπηηθή ηνπ 

δηαπνιηηηζκνύ κέζα ζην πιαίζην ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ιεηηνύξγεζαλ 

ζεηηθά ζηελ αιιαγή ζηάζεσλ, ζπκπεξηθνξώλ θαη αληηιήςεσλ ησλ καζεηώλ γηα ην 

πεξηβάιινλ. 

Ιδηαίηεξα ζεκαληηθή ήηαλ ε επαθή ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ, πξάγκα 

ην νπνίν δελ έρνπλ ηελ επθαηξία λα ην θάλνπλ ζπρλά, αθνύ όια ηνπο γελλήζεθαλ θαη 

κεγάισζαλ ζε αζηηθό πεξηβάιινλ. Τν πξόγξακκα απνηέιεζε κηα πνιύ θαιή αθνξκή 

γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζρέζεο πεξηζζόηεξν πξνζσπηθήο, κηαο ζρέζεο πξνζηαζίαο θαη 

ελεξγνύ ελδηαθέξνληνο, πνπ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ ηζνξξνπία, ηε βηώζηκε 

αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξία ζηνλ πιαλήηε. 

Τειηθά, νη ιίκλεο καο ελώλνπλ. 
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