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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η παξνύζα εηζήγεζε πξαγκαηεύεηαη ηελ επί ράξηνπ εθπόλεζε κηαο νινθιεξσκέλεο
δηδαθηηθήο παξέκβαζεο 14 δηδαθηηθώλ σξώλ κε ηε κέζνδν ηνπ δηαζεκαηηθνύ ζρεδίνπ
εξγαζίαο (project). Θέκα ηεο απνηειεί ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο ιπκάησλ θαη
επηιέρζεθε, δηόηη πξόθεηηαη γηα κία αλζξώπηλε δξαζηεξηόηεηα κε ζεηηθό ηζνδύγην ηόζν
γηα ηελ θνηλσλία όζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ. Η ηάμε γηα ηελ νπνία ζρεδηάζηεθε είλαη ε
ΣΤ’ Γεκνηηθνύ, όκσο κε ηηο αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο ζα κπνξνύζε λα εθαξκνζηεί θαη
ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, κέζνδνο project, βηνινγηθόο
θαζαξηζκόο, εθπαηδεπηηθό πιηθό

ΔΙΑΓΧΓΗ
O ηξόπνο δσήο ηνπ ζύγρξνλνπ αλζξώπνπ δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα πνπ νδεγνύλ
ζηελ αλάγθε αλαζεώξεζεο ηεο ζρέζεο ηνπ κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Σε απηήλ ηελ
θαηεύζπλζε ζεκαληηθό ξόιν δηαδξακαηίδεη ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ε νπνία
ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ ελζπλείδεηε δηακόξθσζε κηαο λέαο πεξηβαιινληηθήο
εζηθήο.

ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ηόσοι
Οη ζηόρνη ελόο πξνγξάκκαηνο project πξέπεη λα είλαη γλσζηηθνί θαη ςπρνθηλεηηθνί.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη νη ζηόρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο παξέκβαζεο.







Οη καζεηέο αλακέλεηαη λα:
γλσξίζνπλ ηα βαζηθά κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη κηα Δγθαηάζηαζε
Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ (Δ.Δ.Λ.) θαη ηε ζρεηηθή νξνινγία.
θαηαλννύλ ηε ζεκαζία ησλ Δ.Δ.Λ. γηα ηε βησζηκόηεηα ησλ πόιεσλ.
αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν ησλ εκπιεθόκελσλ θνηλσληθώλ νκάδσλ ζηε ιήςε
απνθάζεσλ.
είλαη ζε ζέζε λα ζέηνπλ δόθηκα εξσηήκαηα θαη λα αλαδεηνύλ απαληήζεηο.
είλαη ηθαλνί λα αλαδεηνύλ ηηο αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο από ην δηαδίθηπν.
κπνξνύλ λα εξγάδνληαη από δηαθνξεηηθέο ζέζεηο κέζα ζε κηα νκάδα.

 εμνηθεησζνύλ κε ην παηρλίδη ξόισλ.

Αθόπμηζη
Πξσηαξρηθό ξόιν ζηε κέζνδν project θαηέρνπλ ηα ελδηαθέξνληα ησλ
εκπιεθνκέλσλ. Απηνί είλαη πνπ πξνηείλνπλ, ζπδεηνύλ, απνθαζίδνπλ θαη νξγαλώλνπλ
ηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία (Frey, 2005). Ωο αθόξκεζε ρξεζηκνπνηείηαη ε δηδαζθαιία
ηνπ θεθαιαίνπ «Η επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα νηθνζπζηήκαηα», ε νπνία δηαξθεί κία
δηδαθηηθή ώξα θαη δελ είλαη νινθιεξσκέλε. Σθνπόο ηεο είλαη νη ίδηνη νη καζεηέο λα
ζέζνπλ εξσηήκαηα γηα ηνλ βηνινγηθό θαζαξηζκό, ώζηε λα απνθαζίζνπλ ηελ
πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε ηνπ ζέκαηνο κε ηελ εθπόλεζε ελόο project.
Γηα ηελ έλαξμε ηνπ καζήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη ε εηθόλα ελόο εηδπιιηαθνύ ηνπίνπ.
Απηή πεξηιακβάλεη έλα δάζνο, ην νπνίν δηαζρίδεηαη από πνηάκη κε πέηξηλε γέθπξα,
ώζηε λα πξνθιεζεί κηα εηζαγσγηθή ζπδήηεζε αλαθνξηθά κε ηελ αλζξώπηλε επίδξαζε
ζηα νηθνζπζηήκαηα. Τίζεληαη εξσηήζεηο όπσο «Οη άλζξσπνη πνπ δνπλ ζηελ πεξηνρή
έρνπλ αιιάμεη ηε κνξθή ηνπ πεξηβάιινληνο;», «Γηα πνην ιόγν ην έθαλαλ;». Απηά ηα
εξσηήκαηα απνζθνπνύλ ζην λα αληηιεθζνύλ νη καζεηέο όηη ν άλζξσπνο ζπρλά
κεηαβάιιεη ην θπζηθό πεξηβάιινλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ.
Έπεηηα, πξνβάιινληαη δύν εηθόλεο, σο ζπλδεηηθόο θξίθνο αλάκεζα ζηελ
αλζξώπηλε παξέκβαζε ζηα νηθνζπζηήκαηα θαη ηελ αλάγθε γηα βηνινγηθό θαζαξηζκό
ησλ ιπκάησλ: έλα θνξηεγό πνπ αδεηάδεη ιύκαηα κέζα ζε έλα πνηάκη θαη έλαο
θνξαιιηνγελήο ύθαινο. Έηζη γελλώληαη νη πξώηνη πξνβιεκαηηζκνί αλαθνξηθά κε ην
ηη ζα απνγίλνπλ νη νξγαληζκνί πνπ εμαξηώληαη από ην λεξό, αλ απηό δελ είλαη
θαζαξό. Αθνινπζεί ε ρνξήγεζε θύιινπ εξγαζίαο, όπνπ παξνπζηάδεηαη ε εηθόλα ελόο
ζσιήλα πνπ κεηαθέξεη ιύκαηα ζε έλαλ πδάηηλν απνδέθηε θαη θαηάιιειεο εξσηήζεηο,
κε ζθνπό ηελ αλάδεημε ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ (Σρήκα 1).
 Τη βιέπεηο ζηελ εηθόλα; Πεξίγξαςέ ηελ!
 Ξέξεηο πώο νλνκάδνπκε ηέηνηνπ είδνπο λεξά; Πνύ λνκίδεηο όηη θαηαιήγνπλ;
 Καηάγξαςε 5 ιέμεηο πνπ ζνπ έξρνληαη ζην κπαιό, όηαλ αθνύο ηελ θξάζε «βηνινγηθόο
θαζαξηζκόο», θαη θηηάμε έλα κηθξό θείκελν πνπ ηηο ζπκπεξηιακβάλεη.

Σσήμα 1. Παξνπζίαζε εξσηεκάησλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ αξρηθώλ ηδεώλ ησλ καζεηώλ

Γιάγπαμμα project
Μέζα από ηα εξσηήκαηα πνπ ζα ζέζνπλ νη καζεηέο, ζπλαπνθαζίδεηαη ε εθπόλεζε
ελόο project κε ζέκα ηελ Δ.Δ.Λ. ηεο πεξηνρήο καο. Μαδί κε ηνπο καζεηέο νξγαλώλεηαη
θαη ε δηεμαγσγή ηεο εξγαζίαο (Πίλαθαο 1).
Γηδ. ώξα
ε

1

ε

2

ε

ε

Γξαζηεξηόηεηα
Πξνζαλαηνιηζκόο

Φύιια παξαηήξεζεο, γξαθηθή ύιε

Φσξηζκόο ζε νκάδεο – αλάζεζε ξόισλ

Οξγαλόγξακκα αξρεγώλ
Υπνινγηζηέο κε πξόζβαζε ζην δηαδίθηπν,
γξαθηθή ύιε
Φσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξα,
γξαθηθή ύιε

3 -5

Ιζηνεμεξεύλεζε

6ε-8ε

Δπίζθεςε θαη μελάγεζε ζηελ Δ.Δ.Λ. θαη
απνηίκεζε ηεο επίζθεςεο
Αλάιπζε S.W.O.T. θαη πξνεηνηκαζία
παξνπζίαζεο

9ε-10ε

Υιηθά

11ε-13ε

Οινθιήξσζε ηειηθνύ πξντόληνο

14ε

Γεκηνπξγία ελλνηνινγηθώλ ραξηώλ

Γξαθηθή ύιε
CD, ραξηί ηνπ κέηξνπ, ρξώκαηα, ραξηηά
γηα ηηο αθίζεο
Γξαθηθή ύιε

Παξνπζίαζε ζηε ζρνιηθή θνηλόηεηα

Πίνακαρ 1: Γηαγξακκαηηθή παξνπζίαζε ηνπ project

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
Πποζαναηολιζμόρ (1η ώπα)
Σε απηή ηελ θάζε, ζθνπόο είλαη λα γελλεζνύλ ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα σο πξνο
ηελ αλάγθε θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ ησλ ιπκάησλ. Οη καζεηέο
καδί κε ηνλ εθπαηδεπηηθό κεηαβαίλνπλ ζην ιηκάλη ηεο πόιεο. Δθεί ηνπο δεηείηαη λα
παξαηεξήζνπλ πξνζεθηηθά ην λεξό. Αλ δελ ππάξρνπλ ζθνππίδηα, νη ιηπαξέο νπζίεο
ζηελ επηθάλεηά ηνπ καξηπξνύλ επίζεο ην πξόβιεκα ηεο ξύπαλζεο ησλ πδάησλ θαη
ηελ αλάγθε επίιπζήο ηνπ. Σηόρνο είλαη λα παξαρζεί έλαο γόληκνο δηάινγνο κεηαμύ
ησλ καζεηώλ, ζηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ εθθξάδνπλ δόθηκα εξσηήκαηα. Η παξνπζία
ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη δηαθξηηηθή θαη παξεκβαίλεη κε βνεζεηηθέο εξσηήζεηο κόλν
όηαλ ν καζεηηθόο δηάινγνο θαηαιήγεη ζε αδηέμνδν. Αλ δελ αλαθεξζεί ε έλλνηα ηνπ
βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ, ηελ εηζάγεη ν εθπαηδεπηηθόο θαη παξάιιεια θαηαγξάθεη ηα
εξσηήκαηα ησλ καζεηώλ γηα ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο.

Υυπιζμόρ ζε ομάδερ - ανάθεζη πόλυν (2η ώπα)
Υπόζεζε ηεο παξνύζαο εξγαζίαο απνηειεί όηη ην project ζα εθπνλεζεί ζε ηκήκα
ηεο ΣΤ’ Γεκνηηθνύ κε 20 καζεηέο, νη νπνίνη ρσξίδνληαη ζε 5 νκάδεο ησλ 4 αηόκσλ,
ώζηε λα έρνπλ ηζόηηκε πξόζβαζε ζηε ζρεηηθή πιεξνθόξεζε θαη λα θαηαθηήζνπλ ηηο
πξνζδνθώκελεο δεμηόηεηεο. Κάζε νκάδα ζα αζρνιεζεί κε έλα ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο
ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. Ο ρσξηζκόο πξαγκαηνπνηείηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό
έηζη ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε κεγαιύηεξε δπλαηή αλνκνηνγέλεηα εληόο ηεο νκάδαο
(ηόζν σο πξνο ηε ζρνιηθή επίδνζε όζν θαη ζε ζρέζε κε ηελ εζληθή πξνέιεπζε θαη ην
θύιν). Η νκάδα εξγαζίαο απνηειεί κηα δνκή θαη ηα κέιε ηεο ιεηηνπξγνύλ σο
αιιειεμαξηώκελα κέξε ελόο ζπλόινπ. Γηα λα εληζρπζεί ε δπλακηθή ηεο νκάδαο,
δεηείηαη από ηνπο καζεηέο λα επηιέμνπλ έλα όλνκα γηα ηελ νκάδα ηνπο.
Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ νκαδηθνύ πλεύκαηνο θαη ηεο ζπλνρήο, απαξαίηεηνο είλαη ν
θαζνξηζκόο ησλ ξόισλ. Μεηά από θιήξσζε, ζε θάζε δξαζηεξηόηεηα ν αξρεγόο
αιιάδεη γηα ηελ εμάζθεζε ζηελ απνηειεζκαηηθή εξγαζία από δηαθνξεηηθέο ζέζεηο. Ο
εθάζηνηε αξρεγόο νξίδεη ηνπο επηκέξνπο ξόινπο ζηελ νκάδα ηνπ, γηα λα εληζρπζεί ην
θύξνο ηνπ. Οη καζεηέο ζα γλσξίδνπλ εθ πξννηκίνπ ηνλ αξρεγό θάζε δξαζηεξηόηεηαο,
θαζώο αλαξηάηαη ζρεηηθό νξγαλόγξακκα ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο ηάμεο (Πίλαθαο 2).
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Πίνακαρ 2. Οξγαλόγξακκα ησλ αξρεγώλ ησλ νκάδσλ

Η δηάηαμε ησλ ζξαλίσλ αιιάδεη γηα ηηο αλάγθεο ηνπ project. Τα παηδηά πξέπεη λα
θάζνληαη έηζη ώζηε λα είλαη ζε ζέζε λα βιέπνπλ όια ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο θαηά
πξόζσπν θαη λα κπνξνύλ λα κηινύλ ρακειόθσλα.
Ο εθπαηδεπηηθόο νθείιεη λα δηαζθαιίζεη ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη
ηε ζεηηθή αιιειεμάξηεζε κεηαμύ ησλ νκάδσλ. Σην πιαίζην ελόο project επηβάιιεηαη
ε εγθαηάιεηςε ηνπ ξόινπ ηνπ παληνγλώζηε θαη ε άξλεζε ηεο εμνπζίαο ηεο έδξαο
(Τξηιηαλόο, 2004). Ο εθπαηδεπηηθόο κεηαβάιιεηαη ζε ζπλεξγάηε θαη ζύκβνπιν ησλ
καζεηώλ, βνεζώληαο ηελ νκάδα ζηελ πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ησλ ζθνπώλ ηεο θαη

ζηνλ αλαπξνζαλαηνιηζκό ηεο, όηαλ νδεγεζεί ζε αδηέμνδν. Με δηαθξηηηθό θαη έκκεζν
ηξόπν επεκβαίλεη, γηα λα ππνζηεξίμεη κηα δεπηεξεύνπζα άπνςε, ε νπνία δελ
αθνύζηεθε όζν έπξεπε ή λα θαηεπλάζεη ηπρόλ εληάζεηο. Έηζη κεηώλεη βαζκηαία ηνλ
ξόιν ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο θαη εληζρύεη ηελ απηελέξγεηα ησλ καζεηώλ.

Ιζηοεξεπεύνηζη (3η, 4η, 5η ώπα)
Η δηδαζθαιία θαη ε κάζεζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε έρεη λα θεξδίζεη
πνιιά από ηελ ρξήζε ησλ ππνινγηζηώλ. Δμαηξεηηθά ρξήζηκν εξγαιείν απνηειεί ε
δπλαηόηεηα πξόζβαζεο θαη αλαδήηεζεο πιεξνθνξηώλ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ
πξνζθέξνπλ άκεζε, πνιπζύλζεηε θαη ελεξγεηηθή πιεξνθόξεζε (Κόκεο, 2004). Η
δξαζηεξηόηεηα ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ζην εξγαζηήξην Η/Υ θαη
πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο:
1. αλαδήηεζε γεληθώλ πιεξνθνξηώλ
2. ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα γηα ηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό
3. αλαδήηεζε πιεξνθνξηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Δ.Δ.Λ.
4. επεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη πξνεηνηκαζία επίζθεςεο
1. Αλαδήηεζε γεληθώλ πιεξνθνξηώλ
Οη καζεηέο θάζνληαη αλά 2 κέιε ηεο ίδηαο νκάδαο ζε έλαλ ππνινγηζηή, όκσο ε
θάζε νκάδα θάζεηαη ζε δηπιαλνύο ππνινγηζηέο, ώζηε λα δηεπθνιπλζεί ε επηθνηλσλία.
Σε απηή ηε θάζε, ρνξεγείηαη θπιιάδην κε ηζηνζειίδεο πνπ πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο
γηα ην βηνινγηθό θαζαξηζκό θαη ηηο εξσηήζεηο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό (Σρήκα 2). Οη καζεηέο θαινύληαη λα βξνπλ ηηο απαληήζεηο ησλ
δηθώλ ηνπο εξσηεκάησλ, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ηζηνεμεξεύλεζεο. Τηο πιεξνθνξίεο,
πνπ ζπγθέληξσζαλ, ηηο απνζεθεύνπλ ζηνλ ππνινγηζηή, ζηνλ θάθειν ηεο ηάμεο ηνπο
ππό κνξθή εγγξάθσλ θαη εηθόλσλ.
Αρ γίνοςμε νηεηέκηιβ!
Αποζηολή
Απνζηνιή ζαο είλαη λα εξγαζηείηε αλά δύν θαη λα βξείηε πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην ηη είλαη ν
βηνινγηθόο θαζαξηζκόο θαη πνηνη είλαη νη ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ. Γξάςηε έλα
ζύληνκν άξζξν 300 ιέμεσλ γηα ηελ εθεκεξίδα ηνπ ζρνιείνπ καο. Τα επηρεηξήκαηά ζαο πξέπεη λα
ζηεξίδνληαη ζε πιεξνθνξίεο πνπ ζα ζπιιέμεηε από ην δηαδίθηπν. Μπνξείηε λα αληιήζεηε
ππνζηεξηθηηθό από ηηο ηζηνζειίδεο πνπ παξαηίζεληαη θαη άιιεο πνπ ζα βξείηε κόλνη ζαο. Μελ
μεράζεηε λα ηηο δηαζηαπξώζεηε!
Θέμαηα αναθοπάρ
Δνδεικηικέρ πηγέρ
 Τη είλαη ν βηνινγηθόο θαζαξηζκόο;
 http://www.eydap.gr/
 Γηαηί είλαη απαξαίηεηνο;
 http://el.wikipedia.org/
 Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ;
 http://www.e-telescope.gr/el/energy-andenvironment/234-wastewater-reuse
 Γίλεηαη ζε όιεο ηηο πόιεηο;
Πνηα λεξά θαηαιήγνπλ ζηε ζάιαζζα;
 http://4.bp.blogspot.com/

Σσήμα 2: Φπιιάδην ηζηνεμεξεύλεζεο

Σηε ζπλέρεηα, ζην πιαίζην ηεο νκάδαο ηνπο αμηνινγνύλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο
βάζεη νδεγνύ απηναμηνιόγεζεο (Πίλαθαο 4).

Ανεπαπκήρ
απόδοζη
Χπήζη
πηγών

Γελ επηζθεθηήθακε όιεο
ηηο ηζηνζειίδεο
1 βαζκόο

Επεξεπγαζία
πληποθοπίαρ

Γελ θαηαθέξακε λα
απαληήζνπκε όιεο ηηο
εξσηήζεηο

Εγκςπόηηηα
αναθοπάρ

1 βαζκόο
Έρνπκε επηθπιάμεηο
ζρεηηθά κε ηελ
εγθπξόηεηα θάπνησλ
πιεξνθνξηώλ πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ
αλαθνξά
1 βαζκόο

Επισειπημαηολογία

Γελ είκαζηε ζίγνπξνη όηη
ε αλαθνξά ζα
πξνβιεκαηίζεη ηνπο
αλαγλώζηεο

Σςνεπγαζία

1 βαζκόο
Η αλαθνξά πξνέθπςε
από ηε ζύλζεζε
αηνκηθώλ ζπλεηζθνξώλ
ησλ κειώλ ηεο νκάδαο
1 βαζκόο

Μεπικώρ επαπκήρ
απόδοζη
Δπηζθεθηήθακε ηηο
πεξηζζόηεξεο
ηζηνζειίδεο θαη
επηιέμακε θάπνηεο
ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο
2 βαζκνί
Απαληήζακε όιεο ηηο
εξσηήζεηο, αιιά θάπνηεο
απαληήζεηο δελ είλαη
ηθαλνπνηεηηθέο
2 βαζκνί
Πηζηεύνπκε όηη νη
πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο πνπ
πεξηιακβάλνληαη ζηελ
αλαθνξά είλαη αθξηβείο
2 βαζκνί
Πηζηεύνπκε όηη ε
αλαθνξά ζα
πξνβιεκαηίζεη ηνπο
πεξηζζόηεξνπο
αλαγλώζηεο
2 βαζκνί
Τα πεξηζζόηεξα κέιε
ηεο νκάδαο γλσξίδνπλ ηα
βαζηθά ζεκεία ηεο
αλαθνξάο
2 βαζκνί

Επαπκήρ
απόδοζη
Δπηζθεθηήθακε όιεο ηηο
ηζηνζειίδεο θαη
επηιέμακε από θάζε
ηζηνζειίδα ζρεηηθέο
πιεξνθνξίεο
3 βαζκνί
Απαληήζακε όιεο ηηο
εξσηήζεηο ηθαλνπνηεηηθά
3 βαζκνί
Έρνπκε δηαζηαπξώζεη
όιεο ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ πεξηιακβάλνληαη
ζηελ αλαθνξά
3 βαζκνί
Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη ε
αλαθνξά ζα
πξνβιεκαηίζεη όινπο
ηνπο αλαγλώζηεο
3 βαζκνί
Όια ηα κέιε ηεο νκάδαο
γλσξίδνπλ θάζε ζεκείν
πνπ πεξηιακβάλεηαη
ζηελ αλαθνξά
3 βαζκνί

Πίνακαρ 1: Άμνλεο απηναμηνιόγεζεο νκάδαο (Φνβαξδάο, 2010)

2. Σπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα
Με γεληθό ζπληνληζηή ηνλ εθπαηδεπηηθό, δηεμάγεηαη ζπδήηεζε γηα ηηο πιεξνθνξίεο
πνπ ζπλέιεμαλ νη καζεηέο θαη ηελ άπνςε πνπ δηακόξθσζαλ. Ο εθπαηδεπηηθόο
βεβαηώλεηαη κε δηεπθξηληζηηθέο εξσηήζεηο όηη όινη έρνπλ θαηαιάβεη ηα βαζηθά
ζεκεία ηνπ ζέκαηνο.
3. Αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηώλ
Σε ζπλεξγαζία κε ηηο νκάδεο απνθαζίδεηαη πσο ε νκάδα Α ζα αζρνιεζεί κε ηελ
πξνεπεμεξγαζία, ε Β κε ηελ πξσηνβάζκηα θαζίδεζε, ε Γ κε ηε δεπηεξνβάζκηα
επεμεξγαζία, ε Γ κε ηελ ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θαη ε Δ κε ηε δηαρείξηζε ηεο ηιύνο.
Κάζε νκάδα ζπγθεληξώλεηαη ζε έλαλ ππνινγηζηή. Σε απηή ηε θάζε, αλαδεηνύλ
ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ πξαγκαηεύνληαη θαη ηηο
απνζεθεύνπλ ζηνλ ππνινγηζηή.
4. Δπεμεξγαζία πιεξνθνξηώλ θαη πξνεηνηκαζία επίζθεςεο
Τελ ηζηνεμεξεύλεζε ζα αθνινπζήζεη επίζθεςε ζηελ ηνπηθή Δ.Δ.Λ., γη’ απηό θάζε
νκάδα νθείιεη λα ζπληάμεη ελεκεξσηηθό θπιιάδην ζρεηηθά κε ην ηκήκα πνπ έρεη
αλαιάβεη. Έηζη, ηα κέιε ζπδεηνύλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ εληόπηζαλ θαη
δηακνξθώλνπλ ην θπιιάδην πνπ ζα κνηξάζνπλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο.

Ο ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ είλαη ππνζηεξηθηηθόο θαη δηεπθνιπληηθόο. Παξάιιεια,
αμηνινγεί δηαξθώο ηελ εξγαζία ησλ νκάδσλ θαη θξνληίδεη, ώζηε λα εμαιεηθζνύλ ηα
αξλεηηθά ελδερόκελα κηαο θαθήο ζπλεξγαζίαο, όπσο ε απόξξηςε ηδεώλ ρσξίο ηελ
απαξαίηεηε αηηηνιόγεζε. Δπίζεο, ειέγρεη δηαθξηηηθά ηα θπιιάδηα πνπ ζπληάζζνληαη,
θαζώο ελδερνκέλσο λα απαηηεζεί λα πξνβεί ζε παξαηεξήζεηο, γηα ηε δηόξζσζε ιαζώλ
ή παξαιείςεσλ.

Δπίζκετη και ξενάγηζη ζηην Δ.Δ.Λ. Βόλος (6η, 7η, 8η ώπα)
Πξηλ ηελ επίζθεςε:
Κάζε καζεηήο ζπκπιεξώλεη αηνκηθά έλα εξσηεκαηνιόγην θαηαγξαθήο ησλ
πξνζδνθηώλ ηνπ από ηελ επίζθεςε. Δλδεηθηηθέο εξσηήζεηο είλαη «Τη πεξηκέλεηο από
απηή ηελ επίζθεςε» θαη «Πώο θαληάδεζαη όηη κνηάδεη από κέζα;». Τνπο δεηείηαη λα
ζεκεηώλνπλ ζε έλα ραξηί ό,ηη ζεσξνύλ πσο είλαη ζεκαληηθό θαη ελδέρεηαη λα
μεράζνπλ, δηόηη θαηά ηελ επηζηξνθή ζα ηνπο ρνξεγεζεί ζρεηηθό θύιιν εξγαζηώλ.
Καηά ηελ επίζθεςε:
Έλαο εξγαδόκελνο θαζνδεγεί ηελ ηάμε ζηνπο δηάθνξνπο ρώξνπο ηεο Δ.Δ.Λ. Κάζε
νκάδα ρνξεγεί ζηνπο ζπκκαζεηέο ηεο ελεκεξσηηθό θπιιάδην θαη μελαγεί ηηο
ππόινηπεο ζην ηκήκα ηεο Δγθαηάζηαζεο, πνπ έρεη αλαιάβεη. Ο αξρεγόο έρεη ήδε
απνθαζίζεη πνην κέινο ζα βηληενζθνπεί θαη πνηεο πιεξνθνξίεο ζα παξνπζηάζεη ην
θαζέλα από ηα ππόινηπα.
Μεηά ηελ επίζθεςε:
Γηεμάγεηαη ζπδήηεζε ζηελ νινκέιεηα γηα ηελ εκπεηξία ησλ καζεηώλ. Φνξεγείηαη
θύιιν εξγαζηώλ (Σρήκα 3) ην νπνίν ζα ζπκπιεξώζνπλ. Δίλαη ειεύζεξνη λα
αμηνπνηήζνπλ ηηο ζεκεηώζεηο πνπ θξάηεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο.

Σσήμα 3: Φύιιν εξγαζηώλ γηα κεηά ηελ επίζθεςε

Ανάλςζη SWOT και πποεηοιμαζία παποςζίαζηρ (9η-10η ώπα)
Σηελ νινκέιεηα, νη καζεηέο θαινύληαη λα ζθεθηνύλ πνηεο νκάδεο αλζξώπσλ
εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. Ο εθπαηδεπηηθόο
θαηαγξάθεη ζηνλ πίλαθα ηνπο θνηλσληθνύο εηαίξνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη αθνινπζεί
ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα ζεκεία όπνπ απηνί αιιειεπηδξνύλ, δειαδή πώο κπνξνύλ λα
ζπλεηζθέξνπλ ζεηηθά, πνύ κπνξνύλ λα εθθξάζνπλ δπζθνιίεο ζπκκεηνρήο, νη ηξόπνη

πξνζπέιαζεο ησλ δπζθνιηώλ θαη πώο κπνξεί λα επέιζεη ξήμε κε ηνπο ππόινηπνπο
εηαίξνπο. Ο εθπαηδεπηηθόο ζπκπιεξώλεη ζηνλ πίλαθα ηελ αλάιπζε SWOT.

Πίνακαρ 5: Οινθιεξσκέλνο πίλαθαο αλάιπζεο SWOT

Τελ επόκελε ώξα, μεθηλά ε πξνεηνηκαζία γηα ην παηρλίδη ξόισλ πνπ ζα
πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ project. Πξόθεηηαη γηα ηελ αλαπαξάζηαζε
κηαο ‘ζηξνγγπιήο ηξάπεδαο’, όπνπ ιακβάλεη ρώξα ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ θνηλσληθώλ
εηαίξσλ. Με ηε δξακαηνπνίεζε, δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα κειεηήζνπλ
εθηόο από ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα πνπ ζα θαηαγξαθνύλ ζηνλ πίλαθα ηεο αλάιπζεο
SWOT θαη ηπρόλ ελαιιαθηηθέο επηινγέο πνπ έρνπλ νη εκπιεθόκελνη θνξείο. Οη ξόινη
πνπ ζα αμηνπνηεζνύλ είλαη ν αληηπξόζσπνο κηαο νηθνινγηθήο νξγάλσζεο, ν
εθπξόζσπνο ησλ εξγνζηαζηαξρώλ, ν ππεύζπλνο ηεο ΓΔΥΑ ηεο πόιεο, ν πξόεδξνο
ηνπ αγξνηηθνύ ζπλεηαηξηζκνύ θαη ν αληηπξόζσπνο ηνπ Οξγαληζκνύ Γηαρείξηζεο
Απνξξηκκάησλ ηεο πόιεο. Μεηά από θιήξσζε θαζνξίδεηαη πνηνο ζα είλαη ν
εθπξόζσπνο θάζε νκάδαο θαη πνηνλ ξόιν ζα ππνδπζεί. Έπεηηα, νη νκάδεο
ζθηαγξαθνύλ ηνλ ‘ραξαθηήξα’ ηνπ εθπξνζώπνπ ηνπο, δηαδηθαζία ζηελ νπνία βνεζά ν
εθπαηδεπηηθόο, ζπδεηώληαο καδί ηνπο πνηα ζηνηρεία επέιεμαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ.
Μεηά ηελ αξρηθή πξνεηνηκαζία ηεο δξακαηνπνίεζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζπδήηεζε
ζηελ νινκέιεηα ζρεηηθά κε ηελ επηρεηξεκαηνινγία θάζε ξόινπ θαη ζπγθξνηείηαη
επηηξνπή ζπγγξαθήο ζελαξίνπ. Τα γλσξίζκαηα ησλ ραξαθηήξσλ θαηαγξάθνληαη από
ηελ θάζε νκάδα ζε ζύληνκν θείκελν, ην νπνίν ζα ζπκβνπιεύεηαη ε επηηξνπή.

Αποπεπάηυζη ηελικού πποφόνηορ (11η, 12η, 13η ώπα)
Πξόθεηηαη γηα έλα CD κε ην πιηθό πνπ ζπλέιεμαλ νη νκάδεο, κία ηειηθή έθζεζε
πνξηζκάησλ, κεγέζπλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο ηνπηθήο Δ.Δ.Λ. θαη αθίζεο γηα ηελ
παξνπζίαζε ζην θνηλό. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξνεηνηκάδεηαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα
ηνπ project: νη πιεξνθνξίεο ζπιιέρζεθαλ ζηελ ηζηνεμεξεύλεζε, ελώ ηα ελεκεξσηηθά
θπιιάδηα δεκηνπξγήζεθαλ γηα ηελ επίζθεςε, όπνπ ηξαβήρηεθαλ θαη νη θσηνγξαθίεο.
Οη αξρεγνί θαηαλέκνπλ ηνπο ξόινπο: έλα κέινο ζα αζρνιεζεί κε ηε δεκηνπξγία ησλ
CD, ην δεύηεξν κε ηελ νξγάλσζε ησλ πιεξνθνξηώλ γηα ηελ παξνπζίαζε, ην ηξίην κε
ηε κεγέζπλζε ηεο θάηνςεο θαη ην ηειεπηαίν κε ηε δεκηνπξγία ηεο αθίζαο γηα ηελ
παξνπζίαζε ηνπ ηειηθνύ πξντόληνο ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ, ηνπο
γνλείο θαη ηνπο θεδεκόλεο θαη ζην δηδαθηηθό πξνζσπηθό. Έπεηηα, αιιάδνπλ νη
αξρεγνί θαη ν λένο αξρεγόο νξγαλώλεη ηελ παξνπζίαζε ηεο νκάδαο. Σηε ζπλέρεηα,
αθνινπζεί πξόβα ηεο παξνπζίαζεο θαη ηεο δξακαηνπνίεζεο. Αλ θξηζεί απαξαίηεην,
ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ πεξαηηέξσ πξόβες.

Γημιοςπγία εννοιολογικών σαπηών-Δηεποαξιολόγηζη (14η ώπα)
Ωο πξνο ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, απαξαίηεηε ζεσξήζεθε θαη κηα
δηαδηθαζία εηεξναμηνιόγεζεο. Οη καζεηέο δεκηνπξγνύλ ελλνηνινγηθνύο ράξηεο
ζρεηηθά κε ην βηνινγηθό θαζαξηζκό. Αθνύ νινθιεξσζεί ε δξαζηεξηόηεηα, θάζε
καζεηήο αλαιακβάλεη κεηά από θιήξσζε ηελ αμηνιόγεζε ηνπ ράξηε θάπνηνπ
ζπκκαζεηή ηνπ, βάζεη νδεγνύ αμηνιόγεζεο (Πίλαθαο 6) θαη θάλεη ζπζηάζεηο γηα ηελ
αλακόξθσζή ηνπ. Έπεηηα, νη ράξηεο επηζηξέθνληαη ζηνπο ζπγγξαθείο θαη
αλακνξθώλνληαη. Οη αξρηθνί θαη ηειηθνί ράξηεο, θαζώο θαη ν πίλαθαο κε ηνπο άμνλεο
εηεξναμηνιόγεζεο, ζα αμηνπνηεζνύλ θαηά ηελ ηειηθή αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ.

Πίνακαρ 6: Άμνλεο εηεξναμηνιόγεζεο (Φνβαξδάο, 2010)

Παποςζίαζη ζηο κοινό
Η παξνπζίαζε ζα γλσζηνπνηεζεί κέζσ αθηζώλ, πνπ ζα ηνηρνθνιιεζνύλ ζην
ζρνιείν. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο, ε θάηνςε βξίζθεηαη ζπλερώο
αλαξηεκέλε θαη απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο. Αξρηθά, θάπνηνο καζεηήο θαισζνξίδεη
ηνπο παξεπξηζθόκελνπο, ηνπο ελεκεξώλεη γηα ηελ πνξεία εμέιημεο ηνπ project θαη
ζέηεη πξνβιεκαηηζκνύο γηα ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο Δ.Δ.Λ. Σηε ζπλέρεηα, θάζε νκάδα
παξνπζηάδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλέιεμε γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο. Αθνινπζεί ε
δξακαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο SWOT θαη ζην ηέινο ην θνηλό κπνξεί λα εθθξάζεη
πηζαλέο απνξίεο. Καηά ηελ έμνδν, νη καζεηέο κνηξάδνπλ ηα CD κε όιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξώζεη, ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη βίληεν
από ηελ επίζθεςε. Έλα CD παξακέλεη ζην αξρείν ηνπ ζρνιείνπ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Σεκαληηθό ζηνηρείν ηεο κεζόδνπ project είλαη ε αμηνιόγεζε ησλ καζεηώλ θαη ησλ
πξντόλησλ ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, νη ηξόπνη αμηνιόγεζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ
πνηθίιινπλ. Αξρηθά, αμηνινγείηαη ε πξνζπκία ηνπ θάζε καζεηή λα ζπκκεηάζρεη θαη ε
ζπλεηζθνξά ηνπ ζηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο. Ωο δηαγλσζηηθή, αιιά θαη ηειηθή
αμηνιόγεζε, ρξεζηκνπνηείηαη ν ζπζρεηηζκόο επαγσγηθώλ όξσλ («Γξάςε 5 ιέμεηο πνπ
ζνπ έξρνληαη ζην κπαιό όηαλ αθνύο ηελ θξάζε ‘βηνινγηθόο θαζαξηζκόο’») πξηλ θαη
κεηά ηελ παξέκβαζε. Δπηπιένλ, αμηνπνηείηαη ε απηναμηνιόγεζε ηεο νκάδαο, όπσο
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ ηζηνεμεξεύλεζε, θαη ηα πξντόληα ηεο εηεξναμηνιόγεζεο
(γλσζηηθνί ράξηεο θαη άμνλεο εηεξναμηνιόγεζεο). Τέινο, σο πξνο ηελ πνηόηεηά ηνπο
αμηνινγνύληαη θαη ε ηειηθή έθζεζε πνξηζκάησλ, θαζώο θαη ε παξνπζίαζε.
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