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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Ο ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ελόο έληππνπ ππνζηεξηθηηθνύ εγρεηξηδίνπ κε ηηο αξρέο ηεο
εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην
νηθνζύζηεκα είλαη ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο. Γίλνληαη αλαθνξέο ζηελ ρξεζηκόηεηα
ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζε θαη ζηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ. Παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο ε κεζνδνινγία θαη ε δνκή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ
πιηθνύ. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη ελδεηθηηθά νξηζκέλνη ζθνπνί ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη
ησλ θεηκέλσλ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαζώο θαη νξηζκέλεο δξαζηεξηόηεηεο. Αλ θαη
ζ’ απηή ηε θάζε ην πιηθό αμηνινγήζεθε από κηθξό ζρεηηθά αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ
θαίλεηαη λα αληαπνθξίλεηαη ζε ηθαλνπνηεηηθό βαζκό ζην ζθνπό θαη ζηνπο επηκέξνπο
ζηόρνπο ηνπ έρνληαο δπλαηόηεηεο γηα πεξαηηέξσ εκπινπηηζκό.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Αλάπηπμε εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: έληππν ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό, εμ απνζηάζεσο
εθπαίδεπζε, νηθνζύζηεκα, πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε
(ΠΔ), κειέηε πεξηβάιινληνο (ΜΠ).

ΔΙΑΓΧΓΗ
Δίλαη γεγνλόο αλακθηζβήηεην όηη ην πεξηβάιινλ απνηειεί έλα από ηα ζέκαηα
θιεηδηά ηεο ζύγρξνλεο επνρήο (Φινγαΐηε, 1998). Ζ έλλνηα ηνπ είλαη αξθεηά
πνιύπινθε θαη πνιπδηάζηαηε θαη γη’απηό είλαη δύζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί. Ωζηόζν
κπνξεί λα ηελ πξνζεγγίζεη θάπνηνο αλ ζεσξήζεη ην πεξηβάιινλ σο έλα ζύλνιν
αιιεινζπζρεηηδόκελσλ θαη αιιεινεμαξηώκελσλ θπζηθώλ θαη αλζξσπνγελώλ
παξαγόλησλ θαη ζπλζεθώλ (Αζαλαζάθεο, 1996). Ζ γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ, ηεο πνιππινθόηεηαο πνπ ζπλδέεη ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο
ηεο γεο κεηαμύ ηνπο θαη ησλ νξίσλ αληνρήο ηνπ ζεσξείηαη αλαγθαία ηόζν γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ όζν θαη γηα ηε βειηίσζε ηνπ. Ο ξόινο ηεο εθπαίδεπζεο ζ΄απηό ην
ζεκείν είλαη θαζνξηζηηθόο (Τζακπνύθνπ-Σθαλαβή, 2004).
Μέζα από ην Γ.Δ.Π.Π.Σ. θαη ην Α.Π.Σ. γίλεηαη ζαθέο όηη ε ΜΠ θαη ε ΠΔ
πξνζεγγίδνπλ ηόζν ην θπζηθό θαη ην αλζξσπνγελλέο πεξηβάιινλ όζν θαη ηνπο
ζπλδπαζκνύο, ηηο αιιειεπηδξάζεηο θαη ηηο αιιειεμαξηήζεηο κεηαμύ ηνπο. Δπίζεο,
έρεη δηαπηζησζεί όηη ε ΜΠ θαη ε ΠΔ ζπζρεηίδνληαη άκεζα σο πξνο ηνπο ζηόρνπο, ην

πεξηερόκελν θαη ηε κεζνδνινγία θαη κπνξεί λα ππάξμεη κηα ακθίδξνκε θαη
ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε κεηαμύ ηνπο (Γεκόπνπινο θ.α., 2006).
Σύκθσλα κε έξεπλεο νη γλώζεηο ησλ εθπαηδεπηηθώλ Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζε
ζέκαηα πεξηβάιινληνο θαίλεηε λα είλαη πεξηνξηζκέλεο (Βαζάια & Γεσξγηάδνπ, 2006
Σππξνπνύινπ, 2001β). Δπίζεο, έλα από ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηελ
ΠΔ, είλαη ε ειιηπήο επηκόξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ (Αλαζηαζάηνο, 2005).
Δπηπξνζζέησο, έλαο αμηνζεκείσηνο αξηζκόο εθπαηδεπηηθώλ εθηηκά όηη είλαη ιίγν
ελεκεξσκέλνη γηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα κε αληηιήςεηο πνπ απνθιίλνπλ ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο από ηε θπζηθν-επηζηεκνληθά απνδεθηή γλώζε αλαδεηθλύνληαο έηζη ηελ
αλάγθε γηα βαζύηεξε θαηαλόεζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ησλ
κεραληζκώλ ιεηηνπξγίαο ηνπο (Γεκεηξίνπ, 2005).
Ζ εθπαίδεπζε από απόζηαζε είλαη έλα ζύζηεκα, κηα κέζνδνο εθπαίδεπζεο, πνπ ην
θπξηόηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη όηη ν εθπαηδεπόκελνο δηδάζθεηαη θαη καζαίλεη
ρσξίο ηε θπζηθή παξνπζία ηνπ εθπαηδεπηή καθξηά από θάπνηα αίζνπζα δηδαζθαιίαο.
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ εθπαηδεπόκελν λα επηιέμεη ηνλ ηόπν, ην ρξόλν θαη ην
ξπζκό κειέηεο ηνπ. Απεπζύλεηαη ζε επξύ θάζκα ειηθηώλ θαη ζ’όια ηα επίπεδα
εθπαίδεπζεο Όκσο, ε πνηόηεηα ηεο παξερόκελεο εθπαίδεπζεο από απόζηαζε
εμαξηάηαη από ηνλ ξόιν ηνπ θαζεγεηή ζπκβνύινπ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμύ
εθπαηδεπηή θαη εθπαηδεπόκελνπ θαζώο θαη από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πνηόηεηα ηνπ
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (Μαηξαιήο & Λπθνπξγηώηεο, 1999). Γη’ απηό ην εθπαηδεπηηθό
πιηθό πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλεο
ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο ώζηε λα αλαπιεξώλεη ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ απνπζία
εθπαηδεπηηθήο επηθνηλσλίαο θαη γεληθά λα επηηειεί ηηο δηάθνξεο δηδαθηηθέο
ιεηηνπξγίεο πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε π.ρ λα θαζνδεγεί
ηνλ εθπαηδεπόκελν ζηε κειέηε ηνπ, λα πξνθαιεί ηελ θξηηηθή ζθέςε, λα
παξνπζηάδεηαη ην γλσζηηθό αληηθείκελν κε απιό θαη θαηαλνεηό ηξόπν θ.α.
(Ληνλαξάθεο & Λπθνπξγηώηεο, 1998, 44&48-49 Γθηόζνο & Κνπηζνύκπα, 2003).
Σηελ παξνύζα εξγαζία επηρεηξείηαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε αλάπηπμε ελόο έληππνπ
ππνζηεξηθηηθνύ εγρεηξηδίνπ κε ηηο αξρέο ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο γηα
εθπαηδεπηηθνύο Α/ζκηαο εθπαίδεπζεο ζρεηηθά κε ην νηθνζύζηεκα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
απνζθνπεί νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαλνήζνπλ βαζηθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην
νηθνζύζηεκα (βηνηηθό, αβηνηηθό πεξηβάιινλ θ.ά.), λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηεο
αιιειεπίδξαζεο κέζα ζην νηθνζύζηεκα, ησλ νξίσλ αληνρήο ηνπ θαη ηη πξνθαιείηαη
όηαλ απηά δηαηαξάζζνληαη, ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο ελόο νηθνζπζηήκαηνο θ.ά..
Τέινο, παξνπζηάδεηαη ε πηινηηθή δηακνξθσηηθή αμηνιόγεζε πνπ έγηλε κε έλα κηθξό
δείγκα εθπαηδεπηηθώλ πνπ νδήγεζε ζε θάπνηεο βειηηώζεηο θαη αλέδεημε ηε
ρξεζηηθόηεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ.

ΥΔΓΙΑΜΟ ΣΟΤ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ.
Ο ζρεδηαζκόο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ απνηειεί έλα πνιύπινθν έξγν θαζώο
εκπεξηέρεη πνηθίινπο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζθνπό ηνπ, ηηο επηδηώμεηο ηνπ,
ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα, ηε κεζνδνινγία πνπ εθαξκόδεη γηα ηελ επίηεπμε
ηνπο θαη ηέινο ηελ αμηνιόγεζε ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ (Γεκεηξίνπ, 2008).
Δηδηθόηεξα γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ πιηθνύ ηεο παξνύζεο εξγαζίαο ηα ζηάδηα πνπ
αθνινπζήζεθαλ είλαη ηα εμήο:

1) Μελέηη ηων σαπακηηπιζηικών ηων σπηζηών ηος ςλικού

Αξρηθά πξέπεη λα επηζεκαλζεί όηη αθνύ ην πιηθό απεπζύλεηαη ζε ελήιηθεο είλαη
ζεκαληηθό λα ιεθζνύλ ππόςε ηόζν ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (ε ηάζε γηα
απηνθαζνξηζκό, ε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πνξεία ηεο κάζεζεο θ.ά) όζν θαη
νη αξρέο κάζεζεο ηνπο. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηηο κειέηεο θαη ηηο έξεπλεο, πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αλαδεηθλύνπλ ηελ αλεπαξθή επηκόξθσζε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Έηζη γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ν ζύγρξνλνο
εθπαηδεπηηθόο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ηάζεηο ηεο εθπαίδεπζεο θαη ζηνπο
ζηόρνπο ηόζν ηεο ΜΠ όζν θαη ηεο ΠΔ είλαη ζεκαληηθό λα κειεηήζεη βαζηθέο
επηζηεκνληθέο έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην νηθνζύζηεκα νη νπνίεο λα εμεγνύλ ην πιέγκα
ησλ ζρέζεσλ κεηαμύ ησλ αηηηώλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ αλαδεηθλύνληαο ηηο
θνηλσληθέο θαη αηνκηθέο επηινγέο νη νπνίεο εληζρύνπλ ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα θαζώο θαη ηηο αμίεο πνπ ηηο δηέπνπλ.

2) Καθοπιζμόρ ηος ζκοπού και ηων επιδιωκόμενων ζηόσων ηος
ςλικού
Τν ζπγθεθξηκέλν πιηθό έρεη ζθνπό λα ζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ ΑΠΣ θαη ηνπο
γεληθνύο ζηόρνπο ηνπ ΓΠΠΣ ηνπ καζήκαηνο ηεο ΜΠ θαη ηεο ΠΔ. Οη επηδησθόκελνη
ζηόρνη ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ είλαη ζπλδεδεκέλνη ηόζν κε ην ζθνπό ηνπ, όζν θαη
κε ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηώλ ηνπ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ.
Οη ζηόρνη ηαμηλνκνύληαη ζε επίπεδν γλώζεσλ (γλώζεηο θαη γλσζηηθέο δεμηόηεηεο) θαη
ζε επίπεδν ζηάζεσλ. Δλδεηθηηθά νη εθπαηδεπηηθνί ζα πξέπεη:
Σε επίπεδν γλώζεσλ (γλώζεηο θαη γλσζηηθέο δεμηόηεηεο) λα:
 λα εμεγνύλ ηελ έλλνηα ηνπ νηθνζπζηήκαηνο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηε δνκή
ηνπ.
 λα επηιέγνπλ ελέξγεηεο πνπ νδεγνύλ ζηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ
πξνβιεκάησλ θ.α.
Σε επίπεδν ζηάζεσλ λα:
 ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη πξσηνβνπιίεο γηα ηελ πξνώζεζε
ιύζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
 πξνηείλνπλ αιιαγέο πνπ νδεγνύλ ζε κηα πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ θ.α.

3) Καθοπιζμόρ ηων αναλςηικών πεπιεσομένων
Ζ επηινγή ησλ αλαιπηηθώλ πεξηερνκέλσλ έγηλε κε βάζε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ
επηδησθόκελσλ ζηόρσλ θαη ηελ θαηαγξαθή ελλνηώλ θαη ζηόρσλ ηεο ΜΠ ζρεηηθέο κε
ην πεξηβάιινλ-νηθνζύζηεκα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ από απηή. Έηζη ηα
αλαιπηηθά πεξηερόκελα θαζνξίζηεθαλ σο εμήο:
 Δλόηεηα 1: Ζ έλλνηα θαη ε δνκή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ν δηαρσξηζκόο ηνπ
ζε θπζηθό θαη αλζξσπνγελέο.
 Δλόηεηα 2: Τν νηθνζύζηεκα (έλλνηα, δνκή θαη ιεηηνπξγίεο ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο).
 Δλόηεηα 3: Ζ επίδξαζε ηνπ αλζξώπνπ ζηα νηθνζπζηήκαηα.

4) Δπιλογή ηων διαθόπων μοπθών ςλικού
Γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνύζεο
εξγαζίαο επηιέρζεθε ην έληππν αθνύ είλαη νηθείν θαη απνδεθηό, είλαη εύθνιε ε
πεξηήγεζε ησλ ρξεζηώλ ζ’απηό κπνξεί λα κεηαθεξζεί θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί
νπνπδήπνηε ρσξίο ηε βνήζεηα εδηθώλ κεραλεκάησλ θ.α. (Μαηξαιήο, 1999α).

5) Δξέηαζη ςπάπσονηορ ςλικού
Αξρηθά πξέπεη λα επηζεκάλνπκε όηη από ηα απνηειέζκαηα κηαο ζύληνκεο
βηβιηνγξαθηθήο έξεπλαο, πνπ δηεμήρζε δελ βξέζεθε έληππν ππνζηεξηθηηθό
εθπαηδεπηηθό πιηθό ην νπνίν λα ηαπηίδεηαη πιήξσο κε ηνλ ηίηιν, ην ζθνπό θαη ηνπο
επηκέξνπο ζηόρνπο ηεο παξνύζεο εξγαζίαο. Όκσο, δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη
πιεζώξα εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (βηβιία, άξζξα, δηπισκαηηθέο δηαηξηβέο θ.ά.) ζρεηηθό
κε ην πεξηβάιινλ θαζώο θαη ζεκαληηθό πιηθό πνπ αθνξά εμεηδηθεπκέλα
πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Έηζη, επηρεηξήζεθε λα ζρεδηαζηεί θαη λα αλαπηπρζεί
ππνζηεξηθηηθό εθπαηδεπηηθό πιηθό είηε κε ηελ πξνζζήθε απνζπαζκάησλ ππάξρνληνο
εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηξνπνπνηήζεηο, ώζηε λα ζπλάδνπλ κε ηηο αξρέο ηεο εμ
απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο είηε κε ηελ παξαγσγή πιηθνύ εμ αξρήο βαζηζκέλνπ ζηελ
πινύζηα βηβιηνγξαθία πνπ ήδε ππάξρεη.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ, ΓΟΜΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ
ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ.
Σύκθσλα κε ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμ απνζηάζεσο, εθπαίδεπζεο θαη ηεο εθπαίδεπζε
ελειίθσλ ην εθπαηδεπηηθό πιηθό δεκηνπξγήζεθε παξνπζηάδνληαο:
1) Κείκελα απιά, θηιηθά, θαηαλνεηά θαη ειθπζηηθή παξνπζίαζε (ηίηινηππόηηηινη, θηιηθό ύθνο, κηθξέο ζε έθηαζε ελόηεηεο, πιαίζηα θ.α.).
Τα βαζηθά θείκελα παξνπζηάδνπλ θηιηθό ύθνο κε απιή, θαηαλνεηή θαη
επεμεγεκαηηθή δηαηύπσζε. (Race, 1999:69). Δπίζεο, αλαθνξηθά κε ηηο αζθήζεηο,
δξαζηεξηόηεηεο θ.ά., πεξηέρνληαη ζε αλαινγία κε ην εύξνο ηνπ γλσζηηθνύ
αληηθεηκέλνπ, θαζώο θαη κε ηνπο ζθνπνύο θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πιηθνύ. Έηζη,
παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα νη εθπαηδεπόκελνη λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ήδε ππάξρνπζα
γλώζε ηνπο θαη ηελ εκπεηξία ηνπο, ηνπο δίλεηαη αλαηξνθνδόηεζε θαη νπζηαζηηθά
εκπιέθνληαη ελεξγά ζηε γλσζηηθή δηεξγαζία (Γθηόζνο & Κνπηζνύκπα, 2003, Race,
1999:59).
2) Μηα ζπγθεθξηκέλε δνκή (ζθνπό, πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα, έλλνηεο
θιεηδηά, εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο, δξαζηεξηόηεηεο ζύλνςε).
Αξρηθά γξάθεηαη ν ηίηινο ηνπ θεθαιαίνπ θαη ακέζσο κεηά ν ζθνπόο ηνπ. Σηελ
ζπλέρεηα παξαηίζεληαη ηα πξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα, νη έλλνηεο θιεηδηά θαη νη
εηζαγσγηθέο παξαηεξήζεηο. Καηόπηλ ην θείκελν αλαθνξάο ην νπνίν απνηειεί ην
βαζηθό ζηνηρείν ηνπ εληύπνπ πεξηέρνληαο ηα παξαδείγκαηα, ηα θείκελα ζε πιαίζηα
θαη ηελ έληνλε γξαθή όπνπ θξίλεηαη ζθόπηκν. Τν θείκελν αλαθνξάο δηαθόπηεηαη
ζπρλά γηα λα παξαβιεζνύλ δξαζηεξηόηεηεο-αζθήζεηο ησλ νπνίσλ νη απαληήζεηο
(αλαηξνθνδνηήζεηο) παξαζέηνληαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ. (Μαηξαιήο, 1999β,
Race, 1999).Ζ ζύλνςε θαη ε βηβιηνγξαθία βξίζθνληαη ζην ηέινο θαζώο θαη έλαο
νδεγόο πεξαηηέξσ κειέηεο όπνπ πξνηείλνληαη βηβιία πνπ βνεζνύλ ηνλ εθπαηδεπηηθό
γηα κεγαιύηεξε εκβάζπλζε ηνπ ζρεηηθνύ ζέκαηνο.
Δλδεηθηηθά νη ζηόρνη νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ από ηηο 15 ζπλνιηθά
παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα 1 θαη νη ζηόρνη νξηζκέλσλ θεηκέλσλ από ηα 8 ζπλνιηθά
ζηνλ πίλαθα 2.
Γπαζηηπιόηηηερ
αςηοαξιολόγηζηρ

ή

αζκήζειρ ηόσορ
Οι δπαζηηπιόηηηερ και η άζκηζη
αςηοαξιολόγηζηρ έσοςν ζηόσο οι
εκπαιδεςηικοί Α/βάθμιαρ να:

Γξαζηεξηόηεηα 3
Γξαζηεξηόηεηα 8
Γξαζηεξηόηεηα 10

Γξαζηεξηόηεηα 12
Γξαζηεξηόηεηα 13

Γξαζηεξηόηεηα 14

● πξνζδηνξίδνπλ ηελ αιιειεμάξηεζε –
αιιειεπίδξαζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
● δηαθξίλνπλ παξάγνληεο πνπ ζπληεινύλ
ζηελ ππέξβαζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο
ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
●
πξνζδηνξίδνπλ επηπηώζεηο
ζηα
νηθνζπζηήκαηα πνπ πξνέξρνληαη από
αλζξσπνγελείο
δξαζηεξηόηεηεοπαξεκβάζεηο.
● πξνηείλνπλ δξαζηεξηόηεηεο θαη
αιιαγέο πνπ νδεγνύλ ζε κηα πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
● εθθξάδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο άπνςε
θαη λα πξνηείλνπλ ιύζεηο-δξάζεηο
ζρεηηθά κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ
νηθνζπζηεκάησλ πνπ πξνθύπηνπλ από
δηαθνξεηηθά ζπκθέξνληα αηόκσλ ή
θνηλσληθώλ νκάδσλ.
● αμηνινγνύλ ηα πεξηβαιινληηθά
πξνβιήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
Πίνακας 1: Οξηζκέλνη ζηόρνη δξαζηεξηνηήησλ

Κείμενα
Τν θείκελν 1.1

Τν θείκελν 2.1

Τν θείκελν .2.3

Τν θείκελν 2.4

Τν θείκελν 3

ηόσοι
●Να εμεγήζεη ηελ πνιπδηάζηαηε έλλνηα
ηνπ πεξηβάιινληνο λα ηελ πξνζεγγίζεη
από νηθνινγηθή πιεπξά θαη λα
πξνζδηνξίζεη ηελ δνκή ηνπ.
●Να εμεγήζεη ηελ έλλνηα θαη ηε δνκή ηνπ
νηθνζπζηήκαηνο.
Δπίζεο
λα
πξνζδηνξίζεη ηελ έλλνηα ησλ θπζηθώλ
πόξσλ θαη ηελ αιιειεμάξηεζε κεηαμύ
ησλ νηθνζπζηεκάησλ.
●Να πξνζδηνξίζεη ην ξόιν ησλ
νκνηνζηαηηθώλ
κεραληζκώλ
ελόο
νηθνζπζηήκαηνο. Δπίζεο πεξηγξάθνληαη
νη
θύξηνη
παξάγνληεο
απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ.
●Να εμεγήζεη ηελ έλλνηα ηεο θέξνπζαο
ηθαλόηεηαο θαη ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο
θαη λα πξνζδηνξίζεη ην ξόιν ησλ
αλζξώπηλσλ δξαζηεξηνηήησλ ζ’απηέο.
●Να παξνπζηάζεη ηελ επίδξαζε ηνπ
αλζξώπνπ ζηα νηθνζπζηήκαηα, ηηο
βαζηθέο αλζξσπνγελείο δξαζηεξηόηεηεο
νη νπνίεο επηβαξύλνπλ ηα νηθνζπζηήκαηα
θαη ηελ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο
ελόηεηαο.
Πινακας2: Οξηζκέλνη ζηόρνη θεηκέλσλ

Δλδεηθηηθά παξαηίζεληαη έλα θείκελν, ηέζζεξηο δξαζηεξηόηεηεο θαη κία
απάληεζε δξαζηεξηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ.
Κείμενο 2.4 Φέροσζα ικανόηηηα ηοσ οικοζσζηήμαηος
Ζ ηάζε εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθώλ νηθνζπζηεκάησλ ηνπ πιαλήηε δελ είλαη
θαηλνύξγηα. Όκσο, όπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ πξνεγνύκελε ελόηεηα, ηα ηειεπηαία
ρξόληα ε ππεξεθκεηάιιεπζε ηνπο ζπλερώο απμάλεηαη κε ζπλέπεηα ε ξαγδαία
ππνβάζκηζε ηνπο. Σήκεξα ζε ζεκαληηθό αξηζκό νηθνζπζηεκάησλ η θέποςζα
ικανόηηηα ηνπο, δειαδή ν κέγηζηνο αξηζκόο ελόο ή πεξηζζνηέξσλ εηδώλ πνπ κπνξεί
λα ζηεξίμεη κηα πεξηνρή δε ζπλάδεη κε ηηο απμεκέλεο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο θαη
ηνλ ππεξπιεζπζκό ηνπο (βιέπε παξάξηεκα). Όηαλ δειαδή έλαο πιεζπζκόο ππεξβεί
απηό ην κέγηζην αξηζκό, νη θπζηθνί πόξνη αξρίδνπλ λα θζίλνπλ θαη αξγόηεξα ην ίδην
ζα ζπκβεί θαη κε ηνλ ίδην ηνλ πιεζπζκό (Γεσξγόπνπινο, 2000:33).
Δμεηάδνληαο ζπλνπηηθά ηελ ηζηνξία ησλ αλζξώπηλσλ νηθνζπζηεκάησλ ζε
παγθόζκηα θιίκαθα, γίλεηαη θαηαλνεηό όηη ζπλήζσο ε αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη
ε ζπλδξνκή ηεο ηερλνγλσζίαο επέηξεπαλ ηελ πην απνδνηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο θύζεο
από ηνλ άλζξσπν. Έηζη, ζπλήζσο ήηαλ δπλαηή ε αύμεζε ηεο θέξνπζαο ηθαλόηεηαο
ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απνηέιεζκα ν πιεζπζκόο λα κπνξεί λα απμεζεί θαη λα
ηζνξξνπήζεη ζε έλα λέν επίπεδν. Αειθόπορ ζεσξείηαη ε ανάπηςξη όηαλ ηθαλνπνηεί
ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο ρσξίο λα κεηώλεη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ κειινληηθώλ γελεώλ λα
θαιύςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αλάγθεο θαη όηαλ βειηηώλεη ηελ πνηόηεηα δσήο ζην πιαίζην
ησλ νξίσλ πνπ ζέηεη ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ
ηε δσή (Φινγαΐηε, 2006:84). Όκσο, ζηε ζύγρξνλε επνρή είλαη ηδηαίηεξα θαλεξό όηη ν
πιεζπζκόο, ε νηθνλνκία θαη εηδηθόηεξα ε βηνκεραληθή δξαζηεξηόηεηα απμάλνληαη
ζεκαληηθά, ελώ ε παξαγσγή ησλ θπζηθώλ πόξσλ, πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξάδνπλ νη
πξνεγνύκελεο απμήζεηο, ζπξξηθλώλνληαη. Έηζη, νη αλζξώπηλεο δξάζεηο θαη ελέξγεηεο
ελώ ζα έπξεπε λα ζπκβάινπλ ζηελ αεηθόξν αλάπηπμε θαη ζηελ αύμεζε ηεο θέξνπζαο
ηθαλόηεηαο ηνπ πιαλήηε απηέο ηνλ νδεγνύλ ζηε ππνβάζκηζε, μεπεξλώληαο ζε πνιιέο
πεξηπηώζεηο ηα όξηα αλνρήο ηνπ αδπλαηώληαο νη νκνηνζηαηηθνί κεραληζκνί λα
ιεηηνπξγήζνπλ εμηζζνξνπηζηηθά (Γεσξγόπνπινο, 2000).
Δραζηηριόηηηα 8
Να γξάςεηε έλα θείκελν κηαο ζειίδαο πεξίπνπ πνπ λα ζπλδέεηε ηελ έλλνηα ηεο
θέξνπζαο ηθαλόηεηαο κε ηα παξαθάησ δηαγξάκκαηα 5.3

Διάγραμμα 5.3 Η αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο θαη ζηηο ιηγόηεξν
αλαπηπγκέλεο ρώξεο (Πεγή: Αλδξίηζνο, θ.ζπλ, 2000:45).

Δραζηηριόηηηα 12
Παξαηίζεηαη έλα απόζπαζκα από ην άξζξν ηεο Τίλαο Μκηξκπίιεο Γξ.
πεξηβαιινληνιόγνο, κε ζέκα Η θιηκαηηθή αιιαγή ζπλεπάγεηαη πνιηηηθή αιιαγή ζην
πεξηνδηθό «Μεηαξξύζκηζε», η. 20, Φεβξνπάξηνο 2008, ζ. 23-24.
«Μέρξη ην 2030, νη παγθόζκηεο ελεξγεηαθέο αλάγθεο αλακέλεηαη λα είλαη 50%
κεγαιύηεξεο από ζήκεξα. Τελ ίδηα ζηηγκή, νη επηζηήκνλεο θαινύλ γηα 25% κείσζε ησλ
εθπνκπώλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κέρξη ην 2050, γηα λα απνθεπρζνύλ ζνβαξέο
αιιαγέο ζην θιίκα ηεο Γεο. Να ζπκβηβάζεηο απηέο ηηο απαηηήζεηο θαη ζπγρξόλσο λα
πξνζαξκνζηείο ζηηο επηπηώζεηο από ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, είλαη κηα από ηηο βαζηθέο
πξνθιήζεηο ηνπ 21νπ αηώλα» (International Institute for Sustainable
Development)…….. Η θιηκαηηθή αιιαγή ζέηεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ζε πνιιά κέησπα
θαη ακθηζβεηεί κνληέια θαη λννηξνπίεο πνπ έξρνληαη από έλα παξειζόλ πνπ έρεη
εμαληιεζεί σο αληίιεςε ζην παξόλ, πόζν κάιινλ ζην κέιινλ.»
Να πξνηείλεηε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο δξαζηεξηόηεηεο- αιιαγέο πνπ ζα ζπκβάινπλ
ζηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ.
Δραζηηριόηηηα 13
Σηελ πεξηνρή πνπ θαηνηθείηε ππάξρεη κία ιίκλε ζηελ νπνία ηα ηειεπηαία ρξόληα
ν αξηζκόο ησλ ςαξηώλ ιηγνζηεύεη. Οη ςαξάδεο βξίζθνληαη ζε απόγλσζε θαζώο
δηαπηζηώλνπλ όηη ηα ςάξηα είλαη ιίγα. Δλνρνπνηνύλ ηνπο γεσξγνύο πνπ
δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ παξαθείκελε πεξηνρή γηα απηή ηε κείσζε δηόηη ρξεζηκνπνηνύλ
αλεμέιεγθηα θπηνθάξκαθα θαη δηδαληνθηόλα ηα νπνία ξππαίλνπλ ηε ιίκλε, βξίζθνπλ
ζπρλά πιαζηηθέο ζαθνύιεο από θπηνθάξκαθα θαη δηάθνξα ζθνππίδηα θαη επεξεάδνπλ
έηζη θαη ηα ςάξηα. Δπίζεο, δηακαξηύξνληαη γηαηί ηα αζηηθά ιύκαηα ηεο παξαθείκελεο
θσκόπνιεο δηνρεηεύνληαη αλεμέιεγθηα κέζσ ηνπ πνηακνύ ζηε ιίκλε κεηώλνληαο έηζη
αθόκα πεξηζζόηεξν ηνλ αξηζκό ησλ ςαξηώλ. Οη γεσξγνί παξαπνληνύληαη όηη αλ δελ
ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα θαηάιιεια δηδαληνθηόλα ε παξαγσγή ηνπο ζα κεησζεί θαη ζα
αλαγθαζηνύλ λα αιιάμνπλ επάγγεικα. Δπίζεο, ππνζηεξίδνπλ όηη ε κείσζε ησλ ςαξηώλ
νθείιεηαη θπξίσο ζηελ ππεξαιίεπζε. Οη ηνπηθνί θνξείο θαινύλ ζε δεκόζην δηάινγν γηα
ηελ εμεύξεζε ιύζεο. Πνηα είλαη ε γλώκε ζαο θαη ηη ζα πξνηείλαηε γηα ηελ επίιπζε ησλ
παξαπάλσ πξνβιεκάησλ;
Δραζηηριόηηηα 14
Δίζηε ν ζπληάθηεο κηαο ηνπηθήο εθεκεξίδαο πεξηβαιινληηθνύ ελδηαθέξνληνο. Να
αλαθέξεηε ελδεηθηηθά ηξία άξζξα θαηά ζεηξά ζπνπδαηόηεηαο θαη ελδηαθέξνληνο πνπ ζα
γξάθαηε έλα από ηελ ηνπηθή θνηλσλία, έλα από ηνλ επξύηεξν ειιαδηθό ρώξν θαη έλα
από ηνλ παγθόζκην.
Ενδεικηική απάνηηζη Δραζηηριόηηηας 8
Τα δηαγξάκκαηα παξνπζηάδνπλ ηελ έθξεμε ηνπ πιεζπζκνύ πνπ ζπληειείηαη
ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη ηελ απμεηηθή ηάζε πνπ ππάξρεη ζηηο ιηγόηεξεο αλεπηπγκέλεο
ρώξεο.
Ζ πιεζπζκηαθή αύμεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ πξνθαιεί έληνλε αλεζπρία γηα
ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα δηόηη ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ ν άλζξσπνο λα θαιύςεη ηηο
αλάγθεο ηνπ (δηαηξνθή, ζηέγαζε θ.ά.) έρεη ήδε αξρίζεη λα πξνθαιεί δηαηαξαρέο ζην
θπζηθό πεξηβάιινλ. Γηα παξάδεηγκα, ε έληνλε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ νδεγεί ζηε
κείσζε ησλ δαζώλ, ησλ βνζθνηόπσλ, ηνπ πόζηκνπ λεξνύ θ.ά. κεηώλνληαο έηζη ηε
θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ πιαλήηε. Πνιύ ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηε ζπλνιηθή

εθηίκεζε ησλ ζπλνιηθώλ επηπηώζεσλ ζην πεξηβάιινλ από ηελ πιεζπζκηαθή έθξεμε
είλαη ε θαηαλαισηηθή ηάζε. Πνιινί εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ όηη ππεξθαηαλάισζε ησλ
αγαζώλ, πνπ παξνπζηάδεηαη πξσηίζησο ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο, είλαη πξόβιεκα πην
ζεκαληηθό θαη από ηελ ίδηα ηελ αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ αθνύ από ηε κία έρνπκε
επαξθείο παξαγσγή πξντόλησλ θαη από ηελ άιιε αζύζηνιε θαη άληζε θαηαλάισζε
ηνπο ππεξβαίλνληαο έηζη ηε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηνπ πιαλήηε.
Ζ δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ν ππεξπιεζπζκόο, θαη ηα πνιηηηθά,
θνηλσληθά, νηθνλνκηθά δεδνκέλα ηνπ ζεκεξηλνύ θόζκνπ αιιεινδηακπιέθνληαη κε
απνηέιεζκα νη ιηγόηεξν αλεπηπγκέλεο ρώξεο -θησρέο ρώξεο- λα δηαζέηνπλ ιηγόηεξα
πξντόληα απ’ όηη νη πινύζηεο. Έηζη, ππνζηηίδνληαη αθνύ ε θέξνπζα ηθαλόηεηα ηεο
πεξηνρήο ηνπο δελ ζπλάδεη κε ηνλ πιεζπζκό θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. Δπηπιένλ, νη
αλεμέιεγθηεο γελλήζεηο ζ’ απηέο ηηο ρώξεο, ιόγσ έιιεηςε νηθνγελεηαθνύ
πξνγξακκαηηζκνύ ζπλδένληαη κε ηελ αθόκα κεγαιύηεξε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ.
Δπνκέλσο, ε απμαλόκελε πίεζε ζην ήδε εύζξαπζην θπζηθό πεξηβάιινλ, γηα ηελ
ηθαλνπνίεζε βαζηθώλ αλαγθώλ (επαξθή δηαηξνθή , πόζηκν λεξό θ.ά.), νδεγεί ζε
κεγαιύηεξε ππέξβαζε ηεο θέξνπζα ηθαλόηεηαο νδεγώληαο ηνλ πιαλήηε ζε κία κε
αεηθνξηθή αλάπηπμε. Ζ ζηαζεξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ, ε ειάηησζε ηεο
θαηαλάισζεο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο
είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο γηα βηώζηκε αλάπηπμε.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Ζ αμηνιόγεζε ησλ εγρεηξηδίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ εθπαίδεπζε ζεσξείηαη
ζεκαληηθή αθνύ πξνβάιινπλ σο θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο
ηεο (Γεκεηξόπνπινο, 2002) Αξρηθά πξνζδηνξίζηεθαλ νη ζηόρνη, νη άμνλεο θαη ηα
θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα ην κεζνδνινγηθό πιαίζην ηεο έξεπλαο.
Οη ζηόρνη ηεο αμηνιόγεζεο πνπ δηεξεπλήζεθαλ νξίζηεθαλ σο εμήο:
 είλαη ζθόπηκε ε αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ;
 βνεζάεη απνηειεζκαηηθά ζηε δηδαζθαιία ζεκάησλ ζρεηηθά κε ην
πεξηβάιινλ ζηα γλσζηηθά αληηθείκελα ηνπ δεκνηηθνύ;
 είλαη θαηάιιειν θαη απνηειεζκαηηθό πιηθό γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
δηαδηθαζίαο απηνκάζεζεο ησλ εθπαηδεπηηθώλ;
Με βάζε ηελ επηινγή ησλ ζηόρσλ νξίζηεθαλ θαη νη επηκέξνπο άμνλεο ηεο. Ζ
πηινηηθή αμηνιόγεζε ήηαλ δηακνξθσηηθνύ ραξαθηήξα θαη δηεμήρζε κε
εξσηεκαηνιόγηα από εθπαηδεπηηθνύο ρξήζηεο (12 εθπαηδεπηηθνί ηεο Α/ζκηαο
εθπαίδεπζεο), ηνπ έληππνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ
πηζαλέο αδπλακίεο θαη πξνβιήκαηα ηνπ ώζηε λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο δηνξζώζεηο θαη
ηξνπνπνηήζεηο. Τν εξσηεκαηνιόγην ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. Σην πξώην ππάξρνπλ
εξσηήζεηο ζρεηηθά κε ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ηνπ εξσηνύκελνπ. Σην δεύηεξν
ππάξρνπλ εξσηήζεηο πνπ απνηεινύλ ηα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη αληηζηνηρνύλ ζηνπο
ηξεηο άμνλεο, όπσο απηνί παξνπζηάζηεθαλ
Από ηελ παξαπάλσ πηινηηθή αμηνιόγεζε δηαπηζηώλεηαη όηη ζην κεγαιύηεξν κέξνο
ηνπ ην πξνηεηλόκελν εθπαηδεπηηθό πιηθό είλαη ηθαλό λα απνηειέζεη έλα ηθαλνπνηεηηθό
εθπαηδεπηηθό-ππνζηεξηθηηθό εγρεηξίδην ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ έλλνηα ηε δνκή θαη
ηε ιεηηνπξγία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εθπαηδεπηηθνί ζε
ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν κπνξνύλ λα πξνζδηνξίδνπλ ηελ έλλνηα ηνπ πεξηβάιινληνο, λα
δηαθξίλνπλ ην θπζηθό από ην αλζξσπνγελέο, λα εμεγνύλ ηελ έλλνηα ηνπ

νηθνζπζηήκαηνο θαη λα πεξηγξάθνπλ ηε δνκή ηνπ. Δπίζεο, λα αλαγλσξίδνπλ ηελ
πνιππινθόηεηα ηελ αιιειεμάξηεζε θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ νξγαληζκώλ
θαη ησλ αβηνηηθώλ παξαγόλησλ, λα πξνζδηνξίδνπλ αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηεο
πξαθηηθέο θαη ελέξγεηεο νη νπνίεο αιινηώλνπλ ηε δνκή ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε θέξνπζα
ηθαλόηεηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη λα εμεγνύλ ηελ αξρή ηεο πεξηβαιινληηθήο
ελόηεηαο. Δπηπιένλ, ζε κεγάιν βαζκό θαίλεηαη λα ππνζηεξίδνπλ δξαζηεξηόηεηεο γηα
ηελ πξνώζεζε ιύζεσλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα ησλ νηθνζπζηεκάησλ, λα
πξνηείλνπλ αιιαγέο πνπ νδεγνύλ ζε πνηνηηθή αλαβάζκηζε ηνπο, λα ελεξγνπνηνύλ ην
ελδηαθέξνλ θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε ησλ καζεηώλ ηνπο θαη λα ηνπο σζνύλ ζε δξάζεηο
απέλαληη ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ην νηθνζύζηεκα. Αλ θαη ζ’ απηή ηε θάζε ην
πιηθό αμηνινγήζεθε από κηθξό ζρεηηθά αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ θξίλεηαη όηη
δηαηεξείηαη ρσξίο πεξηθνπέο ελώ πινπνηήζεθαλ θάπνηεο αιιαγέο νη νπνίεο θξίλεηαη
όηη ην βειηίσζαλ.
Μειινληηθή επέθηαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα αθνξά ηνλ
εκπινπηηζκό ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε ησλ Τερλνινγηώλ ηεο
Πιεξνθνξίαο θαη ηεο Δπηθνηλσλίαο (ΤΠΔ). Δπίζεο, ζύκθσλα άιισζηε θαη κε ηα
απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο, είλαη δπλαηόλ λα γίλεη εκπινπηηζκόο ηνπ πιηθνύ κε
αληηπξνζσπεπηηθά πξνγξάκκαηα ΠΔ, αλαθνξηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη
λα επεθηαζεί ζε αλάινγεο δηδαθηηθέο κεζόδνπο. Δπηπξνζζέησο, ε δηεμαγσγή
αμηνιόγεζεο από ηθαλό αξηζκό εθπαηδεπηηθώλ είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ εμαγσγή
αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ πιηθνύ θαη
ηελ πεξαηηέξσ βειηίσζή ηνπ.
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