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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σηελ παξαθάησ εξγαζία γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο πεξηβαιινληηθνύ
πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν εμεηάδνληαη νη βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ
ηελ παξαδνζηαθή θαηνηθία θαη κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ θαη ζηε δεκηνπξγία λέσλ
θαηνηθηώλ-βηνθιηκαηηθώλ πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο.
Απνηειεί κηα πξόηαζε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ζην πλεύκα
κηαο αεηθόξνπ αλάπηπμεο, κέζσ κηαο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο πνπ ρξεζηκνπνηεί
ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο θαη ηερληθέο πξνθεηκέλσ λα θαηαζηήζεη ηε δηαδηθαζία ηεο
κάζεζεο πεξηζζόηεξν απνηειεζκαηηθή θαη ζπγρξόλσο ειθπζηηθή.
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Εθπαίδεπζεο
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Πεξηβαιινληηθό πξόγξακκα, παξαδνζηαθή θαηνηθία, βηνθιηκαηηθή
θαηνηθία, βηνθιηκαηηθέο αξρέο ζρεδηαζκνύ, εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Δίλαη γεγνλόο πσο ε ελεξγεηαθή θξίζε δεκηνύξγεζε έληνλν πξνβιεκαηηζκό γηα
ηελ έιιεηςε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ηελ επίπησζή ηνπο ζηελ παγθόζκηα
νηθνλνκία, θαζώο έρεη γίλεη ζπλείδεζε, όηη έλα πνιύ πςειό πνζνζηό θαηαλάισζεο
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο πξνθαιείηαη από ηελ ιεηηνπξγία ζπζηεκάησλ, πνπ αθνξνύλ
ηε ζέξκαλζε, ην δξνζηζκό θαη ην θσηηζκό ησλ θηηξίσλ κε απνηέιεζκα λα ζπληεινύλ
αλάινγα ζηε ξύπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζην ελεξγεηαθό πξόβιεκα. Σπλεπώο,
απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε, ε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ
ελαιιαθηηθώλ πεγώλ ελέξγεηαο λα απνηεινύλ βαζηθνύο ζηόρνπο ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ
θηηξίσλ.
Ζ ζύγρξνλε βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή έξρεηαη σο αληίδξαζε ησλ παξαπάλσ
δηαπηζηώζεσλ θαη ζέηεη μαλά ην ζηόρν ηεο δηαβίσζεο ηνπ αλζξώπνπ ζε αξκνλία κε ην
θπζηθό πεξηβάιινλ.

Καηαλνώληαο όηη πξέπεη λα θηίδνπκε κε γλώκνλα ην πεξηβάιινλ, είλαη ρξήζηκν λα
γλσξίζνπκε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή είρε εληαρζεί ζην
νηθνζύζηεκα αιιά θαη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη αξρέο πνπ ηε δηέπνπλ κπνξνύλ λα
αμηνπνηεζνύλ δεκηνπξγηθά ζαλ θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ζηε ζύγρξνλε βηνθιηκαηηθή
αξρηηεθηνληθή.
Σηηο κέξεο καο ε Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, ζύκθσλα κε ηα
επίζεκα θείκελα ηεο UNECE, UNESCO θαη UNEP απνηειεί αδηακθηζβήηεηε
πξόηαζε γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο επεκεξίαο ζηε Γε κέζσ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ
πεξηβάιινληνο θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο. Απαηηεί
ηνλ
επαλαπξνζδηνξηζκό ησλ αλαγθώλ ηνπ αηόκνπ ζε αηνκηθό θαη ζπιινγηθό επίπεδν θαη,
σο εθ ηνύηνπ, ηελ αλαζεώξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αμηώλ πνπ έρνπκε πηνζεηήζεη κέρξη
ζήκεξα σο άηνκα θαη σο θνηλσλίεο.
Λακβάλνληαο ππόςε ηα παξαπάλσ, θαζώο θαη ηελ αλάγθε αιιαγώλ ζην ηξόπν ηεο
ζεκεξηλήο εθπαίδεπζεο, ώζηε απηή λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνθιήζεηο ησλ θαηξώλ ην
παξόλ πξόγξακκα ζπλδέεηαη κε ηα Νέα Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Υπνρξεσηηθήο
εθπαίδεπζεο πνπ εθπνλήζεθαλ, ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο «ΝΔΟ
ΣΦΟΛΔΗΟ (Σρνιείν 21νπ αηώλα)». Πην ζπγθεθξηκέλα ζπλδέεηαη κε ην δηδαθηηθό
καζεζηαθό πεδίν: Πεξηβάιινλ θαη Δθπαίδεπζε γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε, θαη
εληάζζεηαη ζηε ζεκαηηθή ελόηεηα: αεηθόξνο θαηνηθία.
Ζ εθαξκνγή ησλ Σρεδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο από ηνπο καζεηέο/ηξηεο
πεξηιακβάλεη ηα εμήο :
 Οκαδνζπλεξγαηηθή δηεξεπλεηηθή πξνζέγγηζε
 Γηαδηθαζίεο ηεο Δπίιπζεο Πξνβιήκαηνο, σο γεληθή δηδαθηηθή ζηξαηεγηθή ζε
επηκέξνπο νκάδεο ησλ 3-5 κειώλ.
 Δπηινγή εηδηθώλ δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ / ηερληθώλ
 Δληνπηζκό θαη ε δηεξεύλεζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο θαη
πξνβιήκαηνο
 Οδεγίεο γηα ηελ αλαδήηεζε, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ
επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ
 Δμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ
 Μέζα ζύλζεζεο θαη θνηλνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ
Απεπζύλεηαη ζε καζεηέο/ηξηεο ηεο Δ΄ θαη ΣΤ΄ ηνπ Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαζώο θαη
ζε καζεηέο/ηξηεο ηνπ Γπκλαζίνπ.

Προζδοκώμενα Μαθηζιακά Αποηελέζμαηα
1ν Δπίπεδν: Θεκειηώδεηο γλώζεηο




Να αλαγλσξίζνπλ νη καζεηέο πσο ε παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή
δεκηνπξγήζεθε κέζα ζηνπο πεξηνξηζκνύο αιιά θαη ηηο δπλαηόηεηεο θάζε
πεξηνρήο, σο απνηέιεζκα αλζξώπηλεο ζθέςεο, εκπεηξίαο θαη παξαηήξεζεο
ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο
Να αλαθέξνπλ ηα ζηνηρεία πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ ηξόπν δνκήο ησλ νηθηζκώλ θαη
ηε κνξθνινγία ησλ θηηξίσλ ζηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή: ην θιίκα, ε
κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο, ν πξνζαλαηνιηζκόο, ε ζέα θαη θπζηθά νη θνηλσληθέο
θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο






Να πιεξνθνξεζνύλ όηη ν ηξόπνο δνκήο ησλ νηθηζκώλ γίλεηαη επίζεο κε
γλώκνλα ηηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, όηη ηα πιηθά θαηαζθεπήο
πξνέξρνληαη από ην άκεζν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη λα θαηνλνκάζνπλ πνηα
είλαη ηα πιηθά απηά
Να αλαγλσξίζνπλ πσο ε θαηαζθεπή πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά
απνδνηηθώλ θηεξίσλ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, κπξνζηά ζηελ πεξηβαιινληηθή
θξίζε πνπ νινέλα εληείλεηαη
Τέινο λα αλαγλσξίζνπλ πσο θάζε επνρή πξέπεη λα παξάγεη δηαθνξεηηθέο
αξρηηεθηνληθέο κνξθέο βηνθιηκαηηθώλ θηηξίσλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηα ηδηαίηεξα
θπζηθά δηαζέζηκα, ηελ ηερλνινγία θαη ηνλ δεδνκέλν πνιηηηζκό.

2ν Δπίπεδν: Δληνπηζκόο πξνβιήκαηνο /δεηήκαηνο
 Να αλαδεηήζνπλ ηνπο ηξόπνπο κε ηνπο νπνίνπο ζηελ παξαδνζηαθή θαηνηθία
επηηπγράλνληαη νη βέιηηζηεο ζπλζήθεο άλεζεο ζηνπο εζσηεξηθνύο ρώξνπο κέζσ
ηεο πξνζαξκνγήο ηεο θαηαζθεπήο ζηα ηνπηθά θιηκαηηθά δεδνκέλα
 Να εμεηάζνπλ γηα πνηνύο ιόγνπο ηα πιηθά θαηαζθεπήο ζηηο παξαδνζηαθέο
θαηνηθίεο πξνέξρνληαη από ην άκεζν πεξηβάιινλ
 Να ζπγθξίλνπλ ην ζεκεξηλό ηξόπν θαηαζθεπήο ησλ νηθνδνκεκάησλ θαη λα
εληνπίζνπλ πηζαλέο αδπλακίεο ζηνλ ηξόπν θαηαζθεπήο ηνπο.

3ν Δπίπεδν: Γηεξεύλεζε πξνβιήκαηνο /δεηήκαηνο





Να εξεπλήζνπλ πνηεο είλαη νη βαζηθέο πεξηβαιινληηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ
παξαδνζηαθή θαηνηθία
Να εξεπλήζνπλ πσο κπνξνύλ νη αξρέο απηέο λα εθαξκνζηνύλ θαη ζηε δεκηνπξγία
λέσλ θαηνηθηώλ-βηνθιηκαηηθώλ πνπ ζα θαιύπηνπλ ηηο αλάγθεο ηνπ ζύγρξνλνπ
ηξόπνπ δσήο
Να πξνηείλνπλ λένπο ελαιιαθηηθνύο ηξόπνπο θαηαζθεπήο θαηνηθηώλ.
Να ελζαξξπλζνύλ γηα ηελ πηνζέηεζε λέσλ κεζόδσλ πεξηβαιινληηθνύ –
βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ θαη θαηαζθεπήο ελεξγεηαθά απνδνηηθώλ θηηξίσλ.

4ν Δπίπεδν: Γξάζεηο








Να ζρεδηάζνπλ επί ράξηνπ ηελ θαηνηθία ζηελ νπνία ζα επηζπκνύζαλ λα κέλνπλ
δίλνληαο ηνπο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ιύζεηο πνπ ζηνρεύνπλ ζηε κεησκέλε
νηθνινγηθή επηβάξπλζε
Να ζρνιηάζνπλ θαη λα εθθξάζνπλ δεκόζηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα
κεηνλεθηήκαηα ηεο θαηνηθίαο πνπ ζρεδίαζαλ
Να θαηαζθεπάζνπλ ην κνληέιν ηεο ελεξγεηαθήο-βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο ζηελ
νπνία ζα επηζπκνύζαλ λα κέλνπλ ρξεζηκνπνηώληαο δεκηνπξγηθά ηα πιηθά καθέηαο
πνπ ζα ηνπο δνζνύλ
Να ππνδπζνύλ ξόινπο από δηαθνξεηηθέο επαγγεικαηηθέο θαη θνηλσληθέο νκάδεο νη
νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκό ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο
Να δνπιέςνπλ νκαδηθά, λα αλαπηύμνπλ ζρέζεηο, λα επηθνηλσλήζνπλ, λα
πξνβιεκαηηζηνύλ θαη λα ςπραγσγεζνύλ.

ΥΔΓΙΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΗΜΔΡΑ ΓΙΑΡΚΔΙ
Α

ΘΔΜΑ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ
ΣΔΥΝΙΚΔ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ
ΜΔΑ

1ε εκέξα

Σπλάληεζε, γλσξηκία,
εμνηθείσζε.

Παηρλίδηα γλσξηκίαο θαη
εμνηθείσζεο.

Cd player, cd,
κπάια.

Φσξηζκόο ηεο
πεξηβαιινληηθήο
νκάδαο ζε ππννκάδεο
4-5 αηόκσλ.
Οη καζεηέο εξγάδνληαη
ζε ππννκάδεο.
Σπκκεηέρνπλ
ελεξγεηηθά,
επηθνηλσλνύλ,
εθθξάδνληαη
ειεύζεξα,
αιιεινϋπνζηεξίδνληαη
θαη έηζη θαιιηεξγείηαη
νκαδηθό πλεύκα.

Φσξηζκόο ζε νκάδεο κε
παηρλίδη.
Παηρλίδη ζπλεξγαζίαο θαη
ζπληνληζκνύ νκάδσλ.

Cd player, cd.

Δμέηαζε ηνπ ζέκαηνο
«νη παξαδνζηαθνί
νηθηζκνί - ηξόπνο
δνκήο ηεο
παξαδνζηαθήο
θαηνηθίαο» κε
παξαθίλεζε ησλ
καζεηώλ λα
εθθξάζνπλ ειεύζεξα
θαη απζόξκεηα ηηο
ηδέεο ηνπο. Μέζα από
ηε δύκσζε απηή ησλ
ηδεώλ πξνθύπηνπλ
αβίαζηα λέεο ηδέεο.

Καηαηγηζκόο ηδεώλ.
Καηαγξάθνπκε ηηο
απόςεηο θαη ηηο εκπεηξίεο
ησλ καζεηώλ θαη ηηο
νκαδνπνηνύκε.

Πξσί
08,3009,00

09,0009,30

09,3010,00

10,0010,15
10,1513,00

Cd player, cd,

Κόιιεο Α4,
Σύζηαζε «ζπκβνιαίνπ
κνιύβηα,
ζπλεξγαζίαο ηεο νκάδαο». καξθαδόξνη.

Πίλαθαο, ραξηί
ηνπ κέηξνπ,
καξθαδόξνη.
Ζ/Υ, Powerpoint.

Δηζήγεζε κε ελεξγή
αθξόαζε από ηνπο
καζεηέο.

Γηάιεηκκα
Δπίζθεςε θαη
πεξηήγεζε ζηνλ
νηθηζκό ηεο Παιαηάο
Καβάιαο.

Μειέηε ζην πεδίν.
Παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ
ζεζαπξνύ.
Παξαηήξεζε - ζπιινγή θαηαγξαθή ησλ
απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ

Φάξηεο, ππμίδα,
θύιια εξγαζίαο,
θάθεινη κε
πιεξνθνξηαθό
πιηθό.

γηα λα ζπκπιεξσζνύλ ηα
θύιια εξγαζίαο:

Σηνηρεία γηα ηα
νπνία επηιέρηεθε ν
ζπγθεθξηκέλνο ρώξνο
γηα λα θηηζηεί ν
νηθηζκόο.

Σηνηρεία ηεο
νξγάλσζεο ηεο
παξαδνζηαθήο θαηνηθίαο
ζε ζρέζε κε ην θπζηθό Μαγλεηόθσλα.
Φσηνγξαθηθέο
πεξηβάιινλ θαη ηηο
κεραλέο.
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο.

Σηνηρεία πνπ
αθνξνύλ ζηα θπζηθά
πιηθά δόκεζεο ηεο
παξαδνζηαθήο
θαηνηθίαο.
Σε ράξηε ζεκεηώλνληαη νη
δηαδξνκέο, νη πην
ραξαθηεξηζηηθέο
θαηνηθίεο, ην θέληξν ηνπ
νηθηζκνύ, νη πεγέο θ.ι.π.
Σπλεληεύμεηο από ηνπο
θαηνίθνπο ηνπ νηθηζκνύ.
Διεύζεξε δξάζε γηα
ζπιινγή θσηνγξαθηώλ.
Απόγεπκα
17,3018,45

Δπξήκαηα

18,4519,00
19,0020,00

Γηάιεηκκα
Οινθιήξσζε Σπκπεξάζκαηα

Παηρλίδη ελεξγνπνίεζεο
ηεο νκάδαο.
Παξνπζίαζε από ηηο
νκάδεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ζπιιέρηεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο
ζηνλ νηθηζκό (ράξηεο,
θύιια εξγαζίαο,
θσηνγξαθίεο, ζθίηζα).

Ζ/Υ, Powerpoint,
ζηαηήξαο
θσηνγξαθηώλ.

Καηαηγηζκόο ηδεώλ
ζρεηηθά κε ηηο αξρέο ηεο
βησζηκόηεηαο πνπ
αλαδεηθλύνληαη από ηηο
παξαηεξήζεηο πνπ
πξνεγήζεθαλ θαη δηέπνπλ
ηελ νξγάλσζε θαη δνκή
ησλ παξαδνζηαθώλ
θαηνηθηώλ.

Πίλαθαο, ραξηί
ηνπ κέηξνπ,
καξθαδόξνη.

Καηαηγηζκόο ηδεώλ
γηα ην πώο νη αξρέο απηέο
κπνξνύλ λα
ελζσκαησζνύλ ζηε
δεκηνπξγία κηαο θαηνηθίαο
πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο
ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ
δσήο ρσξίο λα επηβαξύλεη
ην πεξηβάιινλ.
2ε εκέξα

Σπληνληζκόο ελεξγνπνίεζε ησλ
νκάδσλ.

Παηρλίδη ζπληνληζκνύ θαη
ελεξγνπνίεζεο ησλ
νκάδσλ.

09,0009,30

Δμέηαζε ζέκαηνο
«αξρέο βηνθιηκαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ βηνθιηκαηηθή
θαηνηθία».

09,3009,50

Γεκηνπξγία «εζηθνύ
δηιιήκαηνο» γηα ηε
ρξήζε ησλ αξρώλ
βηνθιηκαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ.
Γεκηνπξγία
ηδενγξάκκαηνο κηαο
βηνθιηκαηηθήο
θαηνηθίαο.

Δηζήγεζε κε ζέκα « αξρέο Ζ/Υ, Powerpoint,
βηνθιηκαηηθνύ
θύιια εξγαζίαο.
ζρεδηαζκνύ βηνθιηκαηηθή θαηνηθία».
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
εηζήγεζεο, δηαλέκεηαη
ζηνπο καζεηέο θύιιν
εξγαζίαο -πεξηέρεη
θάπνηεο πξνηάζεηο πνπ
πξέπεη λα ζπκπιεξσζνύλ
κε ιέμεηο θιεηδηά.
Μειέηε πεξίπησζεο,
παηρλίδη ξόισλ, εζηθό
δίιιεκα, δηάδξνκνο
ζπλείδεζεο.

Πξσί
08,3009,00

09,5010,50

Μειέηε πεξίπησζεο –
ζρεδηαζκόο – εηθαζηηθή
έθθξαζε κε ηε ηερληθή
ηνπ θνιιάδ θαη ηε ρξήζε
πιηθώλ γηα ηε ρξσκαηηθή
απόδνζε ηνπ ζέκαηνο ζε
ζηξαηζόραξηα - κηαο
ζύγρξνλεο ελεξγεηαθήοβηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο,
κε θαηεπζύλζεηο θαη
νδεγίεο γηα ηε ζσζηή
νξγάλσζε θαη
δηακόξθσζε ησλ
εζσηεξηθώλ ρώξσλ,
ζύκθσλα κε ηα
ζπκπεξάζκαηα πνπ
πξνεγήζεθαλ.

Καξηέιεο, Cd
player, cd,

Φαξηί ηνπ κέηξνπ,
ραξηόληα θαλζόλ,
καξθαδόξνη,
μπινκπνγηέο,
ρξώκαηα παζηέι,
θόιεο, ςαιίδηα θ.
ά.

10,5011,20
11,2011,35
11,3512,10

Δπξήκαηα

12,1012,30
12,3013,00

Οινθιήξσζε

Παξνπζίαζε ησλ
εξγαζηώλ ησλ νκάδσλ.

Σηαηήξαο
ζρεδίσλ.

Δξγαζηήξην θαηαζθεπήο κνληάδ ηνπ κνληέινπ κηαο
βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο,
παξέρνληάο ηνπο πιηθά
θαηάιιεια γηα ηελ
πξνζνκνίσζε ησλ
δνκηθώλ ζηνηρείσλ ηεο
θαη θπξίσο απηώλ πνπ
απνηεινύλ ηα βαζηθά
ζπζηήκαηα-ηερληθέο
αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ
πεγώλ ελέξγεηαο θαη
άιισλ πεξηβαιινληηθώλ
παξακέηξσλ.
Παξνπζίαζε ηεο
θαηαζθεπήο.
Αμηνιόγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο κε παηρλίδη
(Σσζηνύ – Λάζνπο),
ιακβάλνληαο ππόςε ην
γλσζηηθό,
ζπλαηζζεκαηηθό θαη
ςπρνθηλεηηθό ππόβαζξν
πνπ θαιιηεξγήζεθε θαηά
ηε δηάξθεηα πινπνίεζεο
ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Σρέδην θάηνςεο
βηνθιηκαηηθήο
θαηνηθίαο ζε
θιίκαθα 1: 20 σο
ππόβαζξν,
πξνζνκνησκέλα
ηκήκαηα ηεο
θαηαζθεπήο, θαη
ζηνηρείσλ ηνπ
θπζηθνύ
πεξηβάιινληνο.

Γηάιεηκκα
Γεκηνπξγία κνληέινπ
βηνθιηκαηηθήο
θαηνηθίαο.

Αμηνιόγεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο

Φύιιν ζην νπνίν
πεξηέρνληαη 10
πξνηάζεηο ζσζηέο
ε ιαλζαζκέλεο
ζρεηηθά κε ηηο
βηνθιηκαηηθέο
αξρέο
ζρεδηαζκνύ, δύν
θαξέθιεο, κηα
θαξηέια ζηελ
νπνία
αλαγξάθεηαη ε
ιέμε «Σσζηό» θαη
κηα δεύηεξε
θαξηέια ζηελ
νπνία
αλαγξάθεηαη ε
ιέμε «Λάζνο».

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Τν παξόλ πξόγξακκα ζπλάδεη κε ηε γεληθή θηινζνθία ηνπ λένπ Πξνγξάκκαηνο
Σπνπδώλ ηνπ Π.Δ.Α.Α θαη απνηειεί κηα πξόηαζε γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηε
βησκαηηθή εθπαίδεπζε ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο ζην πλεύκα κηαο αλάπηπμεο
αεηθόξνπ, κε θαηξνζθνπηθήο. Πξνέθπςε από ηελ αλάγθε γηα ηε δεκηνπξγία ελόο
δηαθνξεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιαηζίνπ κε θαηλνηόκα ζηνηρεία θαη δίλεη απαληήζεηο
ζε θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα. Καιύπηεη αλάγθεο ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο, δίλεη
έκθαζε ζηε καζεηνθεληξηθή θαη νκαδνζπλεξγαηηθή δηδαζθαιία, ζηελ ελεξγεηηθή
δόκεζε ηεο γλώζεο κέζα από επηιεγκέλεο πεγέο πιεξνθόξεζεο θαη εηδηθέο
δηδαθηηθέο ζηξαηεγηθέο. Οη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο καζαίλνπλ πώο λα καζαίλνπλ,

καζαίλνπλ πώο λα ελεξγνύλ, καζαίλνπλ πώο λα δνπλ θαη λα ζπλεξγάδνληαη κε ηνπο
άιινπο.
Οη βαζηθνί ζηόρνη, όπσο εμεηδηθεύνληαη κέζα από ηα Πξνζδνθώκελα
Μαζεζηαθά Απνηειέζκαηα, είλαη γλσζηηθνί, αμηαθνί θαη δηαδξαζηηθνί θαη
επηθεληξώλνληαη ζηελ ελεκέξσζε, επαηζζεηνπνίεζε, ιήςε απνθάζεσλ θαη
ζπκκεηνρή ζηελ επίιπζε ηνπ πεξηβαιινληηθνύ δεηήκαηνο/πξνβιήκαηνο.
Σε όηη αθνξά ηελ αμηνιόγεζε, ηα ζηνηρεία πνπ αμηνινγνύληαη είλαη ε ζύλζεζε
θαη ε παξνπζίαζε ησλ εξγαζηώλ θαζώο θαη ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ κέζσ
ηεο παξαηήξεζεο, ηεο ζπδήηεζεο θαη ηνπ εξσηεκαηνιόγηνπ.
Αλεμάξηεηα όκσο από ην πνζνζηό επίηεπμήο ησλ ζηόρσλ, πνιύ ζεκαληηθή είλαη
θαη ε πνηόηεηα ησλ εκπεηξηώλ εθπαίδεπζεο πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο. Με ηε ιήμε
θάζε πξνγξάκκαηνο δηαπηζηώλεηαη πσο νη καζεηέο πξάγκαηη ραίξνληαη λα
ζπκκεηέρνπλ ζε ελαιιαθηηθέο κεζόδνπο κάζεζεο θαη λα θαηαζέηνπλ όιε ηελ
εκπεηξία πνπ έρνπλ πξνζιάβεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ηόζν ζε
επίπεδν γλώζεσλ, δξάζεσλ αιιά θαη ζε επίπεδν αμηώλ.
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