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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό Πρόγραµµα
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ζήτηµα της κατανάλωσης, έτσι όπως έχει πολλαπλά επισηµανθεί, µεταφράζεται επί της
ουσίας σε µια αύξηση αφενός της κατανάλωσης των φυσικών πόρων και αφετέρου των
αποβλήτων που αποδίδονται στο περιβάλλον (Φλογαΐτη, 2006). Η αναγκαιότητα, λοιπόν, της
µετατροπής των γνώσεων σε ήθος (Κυρίδης- Μαυρικάκη, 2003), προκειµένου να
αντιµετωπίζονται τα περιβαλλοντικά προβλήµατα, είναι ένα θέµα που αφορά και τη βάση της
εκπαίδευσης, δηλαδή το νηπιαγωγείο, δεδοµένου ότι αποτελεί την πρώτη προσπάθεια από την
πλευρά του κοινωνικού συνόλου να συστηµατοποιήσει σηµεία αναφοράς της παιδικής ανάπτυξης
(Κουτσουβάνου και οµάδας εργασίας, 2005).
Η υλοποίηση ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε θέµα την
Ενέργεια απευθυνόµενο σε παιδιά νηπιαγωγείου, λειτούργησε «αλυσιδωτά» ως προς τα οφέλη,
λόγω των γνωστικών συγκρούσεων των παιδιών (Ματσαγγούρας, 2004) µε τις συνήθειες της
οικογένειάς τους και την εµπλοκή των γονέων σε µια διαδικασία ευαισθητοποίησης και
εφαρµογής. Οι δράσεις που πραγµατοποιήθηκαν, προσαρµόστηκαν στα ενδιαφέροντα των
παιδιών µε ποικίλες µεθόδους εργασίας (Ραβάνης, 1999) και την υποστήριξη ειδικών φορέων
(Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, SEMEP- UNESCO, Εθνικά ∆ίκτυα).
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως σκοπός του προγράµµατος ήταν η γνωριµία µε τις ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας και η
κατάκτηση θετικών στάσεων συµπεριφοράς σχετικά µε την εξοικονόµηση Ενέργειας σε µαθητές
νηπιαγωγείου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η αναφορά στις δράσεις αυτού του
προγράµµατος.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αν και η µέθοδος εργασίας που προσιδιάζει καλύτερα στα προγράµµατα Π.Ε. είναι τα
Σχέδια Εργασίας (Σφυρόερα, Μ.), η µέθοδος υλοποίησης του συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν
η Θεµατική Προσέγγιση (∆ΕΠΠΣ, Οδηγός Νηπιαγωγού). Η επιλογή αυτή έγκειτο στο ίδιο το
γεγονός της ανάδυσης του θέµατος, ένα θέµα το οποίο για το νηπιαγωγείο απαιτεί περισσότερο
«οργανωµένες εµπειρίες µάθησης» (Γκλιάου, 2006). Με τη Θεµατική Προσέγγιση αναζητήσαµε
συστηµατικά διαθεµατικές συνδέσεις και προεκτάσεις µεταξύ των γνωστικών περιοχών.
(∆ΕΠΠΣ, Γκλιάου, Ματσαγγούρας, κ.ά.). Έτσι, οι γνωστικές περιοχές που συνδέθηκαν πέρα από
τη Μελέτη Περιβάλλοντος (ανθρωπογενές και φυσικό) στην οποία εντάσσεται θεµατικά η
Ενέργεια, ήταν σύµφωνα µε το ∆ΕΠΠΣ (2003): η Γλώσσα, τα Μαθηµατικά, η Τεχνολογία, η
∆ηµιουργία και Έκφραση και οι Φυσικές Επιστήµες.
Σχετικά µε τα µέσα εργασίας που χρησιµοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του
προγράµµατος αυτά ήταν: οργανωµένα πειράµατα (Ραβάνης, 1999), επιστηµονική µέθοδος
(ερώτηση- υπόθεση- πείραµα- αξιολόγηση- ανατροφοδότηση), επισκέψεις, µελέτη πεδίου
(∆ΕΠΠΣ, 2003), κατασκευές (µε τη µέθοδο της Επίλυσης Προβλήµατος), παιχνίδια
προσοµοίωσης και δηµιουργία αυτοσχέδιας ιστορίας.
Η διαχείριση του θέµατος έγινε µε την κατάτµησή του σε τρεις υπο-ενότητες. Ως πρώτο
θέµα διερευνήθηκε το νερό (εξοικείωση µε το στοιχείο και µορφές εξοικονόµησης). Έπειτα

ασχοληθήκαµε µε τον άνεµο (η χρήση του ανέµου διαχρονικά -αιολική ενέργεια) και τέλος µε
τον ήλιο και τις εφαρµογές των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας στο «οικολογικό σπίτι». Η ηλιακή
ενέργεια ωστόσο διέτρεχε όλο το πρόγραµµα.
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Σωστή χρήση νερού

Ελεύθερα πειράµατα µε νερό

Νερόµυλος µε φωτοβολταϊκό

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Σε παιδαγωγικό επίπεδο η αξιολόγηση έχει την έννοια της διάγνωσης των διδακτικών
καταστάσεων και της ανατροφοδότησης των ατόµων που ενέχονται σ’ αυτές (Ζυγούρη, 2005).
Σχετικά µε αυτό, η αξιολόγηση της πορείας του προγράµµατος πραγµατοποιήθηκε µε τη χρήση
Φακέλων Εργασιών Μαθητή-portfolio (∆ΕΠΠΣ, Οδηγός Νηπιαγωγού Γουργιώτου,
Κουλουµπαρίτση & Ματσαγγούρας, Μαρτίδου – Φορσιέρ, κ.ά.), ο οποίος περιελάµβανε:
ενδεικτικές εργασίες των µαθητών αναφορικά µε το πρόγραµµα, αποµαγνητοφωνήσεις κατά την
επίλυση προβλήµατος, φωτογραφίες, παρατηρήσεις και ηµερολόγιο δραστηριοτήτων
εκπαιδευτικού.
Ωστόσο, η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων εστίαζε όχι τόσο στην κατάκτηση γνώσεων
στο θέµα της Ενέργειας, όσο στην αξιοποίησή τους στην καθηµερινή ζωή των µαθητών µε την
αλλαγή στάσεων και συµπεριφορών. Η εκπαίδευση αυτή σχετικά µε τις αξίες είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας, δεδοµένου ότι «συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη ικανοτήτων για
διερεύνηση και κριτική ανάλυση των αξιών που κρύβονται πίσω από τα περιβαλλοντικά και τα
κοινωνικά ζητήµατα και εκείνων που στηρίζουν τις αποφάσεις σε σχέση µε την αειφορία»
(Φλογαΐτη, 2006).
Συνεπώς, τα αποτελέσµατα του προγράµµατος δεν µπορούσαν να είναι άµεσα µετρήσιµα.
Ειδικά, δε µε τον µη υποχρεωτικό χαρακτήρα των προγραµµάτων Π.Ε. στο εκπαιδευτικό
σύστηµα της Ελλάδας (ενώ ήδη µε τη ∆ιακήρυξη της Τιφλίδας επισηµαίνεται η διοργάνωση µιας
συστηµατικής δράσης της Π.Ε. στα σχολεία (δράση 3, παρ. 4)), η αποτελεσµατικότητα των
δράσεων δεν µπορεί αναπόφευκτα να εκτιµηθεί σε ένα βάθος χρόνου.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η Π.Ε. εµφανίζεται στην Ελλάδα ήδη από το 1976. Η ανάπτυξή της δεν οφείλεται τόσο σε
αυτονοµία προϋπαρχουσών ιδεών, όσο στη σύνδεσή της µε τις δραστηριότητες διεθνών
οργανισµών που είχαν σκοπό τη διάδοσή της (Παπαδηµητρίου, 1998). Επισήµως, µε το Νόµο
1982/90 (άρθρο 11, παρ. 13), στα σχολικά προγράµµατα της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
εισάγεται η Π.Ε, ενώ, τον επόµενο χρόνο ο νόµος επεκτείνεται και στην Πρωτοβάθµια
Εκπαίδευση.
Η σηµαντική ανταπόκριση των εκπαιδευτικών µετά από δεκαπέντε σχεδόν «επίσηµα»
χρόνια ύπαρξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα, αφήνει ακόµη και σήµερα ορισµένα
«κενά» ως προς την επιλογή θεµάτων γύρω από την Π.Ε. Σηµειώνεται, µία εστίαση σε
παραδοσιακά θέµατα (Βασιλάκη, 2006), ενώ, κάποια άλλα θεωρούνται σχεδόν «απαγορευµένα»
στις χαµηλές βαθµίδες εκπαίδευσης, όπως είναι το νηπιαγωγείο, λόγω δυσκολίας προσέγγισης.
Αυτός ο λόγος ήταν µία πρόκληση για το σχεδιασµό προγράµµατος µε θέµα την Ενέργεια
στο νηπιαγωγείο. Η ανταπόκριση των µαθητών και η εξελικτική πορεία του προγράµµατος
υπερέβη τις προσδοκίες που υπήρχαν κατά τον αρχικό σχεδιασµό, µε αποτέλεσµα την
«απενοχοποίηση» τελικά της Π.Ε. στη θεµατική επιλογή σχετικών προγραµµάτων.
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