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Περίληψη
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ή Εκπαίδευση για την Αειφορία και το Περιβάλλον ένας νέος όρος
που έχει σε µεγάλο βαθµό υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια στο εξωτερικό, είναι µία σχολική
δραστηριότητα η οποία είναι εξ’ ορισµού εκτός συµβατικών µεθοδολογιών και τεχνικών
διδασκαλίας. ∆ηλαδή δεν νοείται η διδακτική αυτού του επιστηµονικού αντικειµένου µε την
παραδοσιακή δασκαλοκεντρική και συµπεριφοριστική πρακτική που ακολουθείται σε πολύ µεγάλο
βαθµό στα υπόλοιπα επιστηµονικά πεδία στα οποία εντρυφεί ένας µαθητής. Η ενασχόληση των
µαθητών µε την Π.Ε. γίνεται µέσα σ’ ένα πλαίσιο διαλόγου, έντονης µαθητικής συµµετοχής στην
όλη πορεία των προγραµµάτων Π.Ε. και συνδιαµόρφωσης τόσο της διαδικασίας και των µέσων
διδασκαλίας, όσο και των στόχων του προγράµµατος αυτού καθ’ εαυτού. Λογιζόµενοι τα
παραπάνω, θεωρούµε ότι οι Ενεργητικές Εκπαιδευτικές Τεχνικές είναι οι πλέον κατάλληλες, κατά
περίπτωση, για την ενασχόληση των µαθητών µε την Π.Ε. και για το λόγο αυτό θα παρουσιαστούν
παραδείγµατα διδασκαλίας και τέλεσης προγραµµάτων Π.Ε. βάσει δεκατριών (13) ενεργητικών
εκπαιδευτικών τεχνικών.
Εισαγωγή
Ο σκοπός της παρούσης εργασίας έγκειται στον εµπλουτισµό της πρακτικής των
εκπαιδευτικών των ασχολουµένων µε την πραγµατοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. Στο άρθρο αυτό θα
παρουσιαστούν δεκατρείς (13) ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και αντίστοιχα παραδείγµατα τα
οποία θα µπορούσαν να δώσουν ώθηση και ιδέες στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς µε µικρή
σχετικά πείρα στην Π.Ε. και τα οποία θα τους ενεργοποιήσουν εκπαιδευτικά ώστε να µελετήσουν,
να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να εφαρµόσουν µε τους µαθητές τους αυτές τις τεχνικές.
Οι τεχνικές αυτές είναι κατά αλφαβητική σειρά οι εξής:
1. Ασκήσεις
2. Αυτοκατευθυνόµενη µάθηση
3. Εκπαιδευτική επίσκεψη
4. Επίδειξη
5. Επίλυση προβλήµατος
6. Ερωταπαντήσεις
7. Καταιγισµός ιδεών
8. Μελέτη περίπτωσης
9. Οµάδες εργασίας
10. Παιχνίδι ρόλων
11. Προσοµοίωση
12. Συζήτηση
13. Συνέντευξη µε ειδικό
Οι τεχνικές αυτές µπορούν να χρησιµοποιηθούν είτε επιλέγοντας µία κάθε φορά, είτε
συνδυαστικά. Στην πράξη, όταν πραγµατοποιούµε ένα πρόγραµµα Π.Ε. ακολουθούµε, έστω και
ασυνείδητα, τουλάχιστον τρεις εξ’ αυτών.

1. Ασκήσεις
Ως άσκηση εννοείται κάθε µορφή ατοµικής ή συλλογικής εργασίας που εκτελείται στα πλαίσια
µίας διδακτικής ενότητας οιουδήποτε επιστηµονικού πεδίου και έχει ως κύριο στόχο να
ενεργοποιήσει τους µαθητές σε πρακτικό επίπεδο. Η άσκηση πρέπει να βασίζεται σε ένα
θεωρητικό υπόβαθρο και άρα πρέπει να έχει προηγηθεί η ανάλυση των βασικών εννοιών και
στόχων της διδακτικής ενότητας. Ένα απλό παράδειγµα είναι το εξής: Παίρνουµε δείγµατα
θαλασσινού νερού από διάφορες περιοχές και ζητάµε από τους µαθητές να κάνουν την ανάλυση
του κάθε δείγµατος χρησιµοποιώντας ένα από τα αρκετά σύνολα πειραµάτων («κιτ» ή
«βαλιτσάκια») που κυκλοφορούν στο εµπόριο.
2. Αυτοκατευθυνόµενη µάθηση
Ως αυτοκατευθυνόµενη µάθηση εννοούµε εκείνη την διαδικασία µάθησης η οποία προέρχεται
από τις ενέργειες των ίδιων των µαθητών, ενώ ο διδάσκων λειτουργεί ως διευκολυντής της
γνώσης, δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες. Παράδειγµα: Παρουσιάζουµε ένα
περιβαλλοντικό πρόβληµα και ζητούµε από τους µαθητές µας να αναζητήσουν πληροφορίες για
το συγκεκριµένο ζήτηµα χρησιµοποιώντας διάφορες πηγές, όπως βιβλιοθήκες, περιοδικά,
εφηµερίδες, διαδίκτυο κ.ά. Αφού µαζέψουν το υλικό µπορεί ατοµικά ή σε οµάδες να
παρουσιάσουν τα ευρήµατά τους σε µία 10΄ παρουσίαση.
3. Εκπαιδευτική επίσκεψη
Με τον όρο εκπαιδευτική επίσκεψη εννοούµε την έξοδο από το Σχολείο και τη µετάβασή µας
σε ένα µέρος (φύση, βιοµηχανία, δηµόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.λπ.) όπου θα δούµε στην πράξη
πώς εφαρµόζονται ή παρουσιάζονται τα θεωρητικά δεδοµένα που έχουµε αναλύσει στην τάξη.
Παράδειγµα: Επισκεπτόµαστε µε την περιβαλλοντική οµάδα του Σχολείου µας ένα ρέµα µε
χαµηλή ροή, γεµάτο µε σκουπίδια και ζητούµε από τους µαθητές να παρατηρήσουν, να
καταγράψουν και να αισθανθούν.
4. Επίδειξη
Οι µαθητές µαθαίνουν παρατηρώντας και µιµούµενοι το δάσκαλο. Παράδειγµα: Η
πραγµατοποίηση ενός πειράµατος στο χηµείο του Σχολείου. Ο εκπαιδευτικός πραγµατοποιεί το
πείραµα και εν συνεχεία οι µαθητές το επαναλαµβάνουν. Αυτή η τεχνική συνδυάζεται ιδιαίτερα
µε την τεχνική των ασκήσεων σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο.
5. Επίλυση προβλήµατος
Ουσιαστικά πρόκειται για µια εκτεταµένη µελέτη περίπτωσης. Μπορεί να συνδυαστεί µε την
προσοµοίωση καθώς και µε τις οµάδες εργασίας. Παράδειγµα: Αναλύουµε στους µαθητές µας
ένα περιβαλλοντικό ζήτηµα και τους ενθαρρύνουµε να δηµιουργήσουν οµάδες εργασίας οι
οποίες θα µελετήσουν το πρόβληµα και θα προτείνουν λύσεις.
6. Ερωταπαντήσεις
Η τεχνική αυτή έγκειται στη χρήση των ερωτήσεων εκ µέρους του εκπαιδευτικού και στην
προσπάθεια των µαθητών να απαντήσουν τεκµηριωµένα στις ερωτήσεις αυτές. Αυτή η τεχνική
είναι συµβατή µε την επίλυση προβλήµατος σε ένα πρώτο στάδιο. Παράδειγµα: Θέλουµε να
παρουσιάσουµε στους µαθητές το θέµα που έχει σχέση µε την τρύπα του όζοντος. Θέτουµε
λοιπόν ερωτήσεις, ξεκινώντας από τις πιο απλές και καταλήγοντας στις περισσότερο σύνθετες,
προκειµένου να αναλύσουµε και να κατανοήσουµε όλοι µαζί το συγκεκριµένο ζήτηµα.
7. Καταιγισµός ιδεών
Η τεχνική αυτή χρησιµοποιείται ως εξής: Ζητάµε από τους µαθητές να εκφράσουν τις απόψεις
και ιδέες τους για ένα θέµα χωρίς προηγούµενη σκέψη και αναζήτηση πληροφοριών.
Παράδειγµα: Παρουσιάστε στους µαθητές σας την έννοια «Μόλυνση των θαλασσών» και

ζητήστε τους να πουν αυθόρµητα τι τους έρχεται στο µυαλό. Οι απαντήσεις τους θα πρέπει να
καταγραφούν και εν συνεχεία να γίνει εκτενής συζήτηση επ’ αυτών.
8. Μελέτη περίπτωσης
Είναι µία µορφή της επίλυσης προβλήµατος που εστιάζει στη µελέτη µιας συγκεκριµένης
περίπτωσης, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πραγµατικότητα και έχει ως σκοπό να
ενεργοποιήσει τους µαθητές στη διαδικασία µελέτης, ανάλυσης, σύνθεσης και κατανόησης ενός
προβλήµατος και των αιτιών αυτού. Παράδειγµα: Προτρέψτε τους µαθητές σας να
δηµιουργήσουν µικρές οµάδες (3-4 ατόµων) και ζητήστε τους να µελετήσουν το θέµα της
βιολογικής γεωργίας και να κάνουν εργασίες και παρουσιάσεις.
9. Οµάδες εργασίας
Οι οµάδες εργασίες είναι απαραίτητες κυρίως διότι µαθαίνουν στα παιδιά την συνεργασία, την
ανταλλαγή και τον συγκερασµό απόψεων και ιδεών και τους επιτρέπουν να αναπτύξουν τον
συναγωνισµό. Οι οµάδες εργασίας µπορούν να συνδυαστούν µε τις περισσότερες εκπαιδευτικές
τεχνικές (π.χ. επίλυση προβλήµατος, µελέτη περίπτωσης).
10. Παιχνίδι ρόλων
Ως παιχνίδι ρόλων θεωρείται η ανάθεση στους µαθητές από το δάσκαλο ρόλων, σε µία
διαδικασία προσοµοιωτικών τεχνικών. Οι ρόλοι µπορούν να επιλεγούν από τους ίδιους τους
µαθητές και µάλιστα αυτό θεωρείται και καλύτερο στην όλη ενεργητική διαδικασία.
Παράδειγµα: Έχουµε µία µόλυνση από πλοίο στις ακτές µας. Οι µαθητές καλούνται να παίξουν
τους ρόλους των διαφόρων φορέων που εµπλέκονται στο πρόβληµα, όπως πολίτες, κρατικές
αρχές, πλοιοκτήτρια εταιρεία, ναυτικοί, θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα!
11. Προσοµοίωση
Πρόκειται ουσιαστικά για µία αναπαράσταση µίας πραγµατικής κατάστασης η οποία τις
περισσότερες φορές δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε πραγµατικές συνθήκες. Παράδειγµα:
Χρησιµοποιήστε το κατάλληλο λογισµικό στους Η/Υ του Εργαστηρίου Πληροφορικής για να
προσοµοιώσετε µια πυρηνική έκρηξη και να παρατηρήσετε τις συνέπειες σε όλο το φάσµα των
εµβίων όντων και του πλανήτη γενικώς.
12. Συζήτηση
Η τεχνική αυτή έγκειται στην συζήτηση υπό µορφήν στρογγυλής τραπέζης µεταξύ των µαθητών
και του εκπαιδευτικού µε σκοπό να µελετηθούν, να ερευνηθούν, να αναλυθούν και να
κατανοηθούν έννοιες, καταστάσεις και λειτουργίες και γεγονότα. Παράδειγµα: Συζητήστε µε τα
παιδιά για την αστικοποίηση και τις συνέπειές της στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.
13. Συνέντευξη µε ειδικό
Στην περίπτωση αυτή η πηγή γνώσης είναι ένας ειδικός ή ένα έµπειρο πρόσωπο και η
συνέντευξη από τους µαθητές, παρουσία του δασκάλου, µπορεί να λάβει χώρα είτε στο Σχολείο,
είτε στον χώρο που θα υποδείξει ο συνεντευξιαζόµενος. Παράδειγµα: Αφού αναλύσουµε µε
τους µαθητές µας την επίδραση των αυτοκινήτων στην µόλυνση της ατµόσφαιρας, κανονίζουµε
µία συνέντευξη µε κάποιο στέλεχος του Υπουργείου Μεταφορών προκειµένου να µάθουµε τις
απόψεις του για το θέµα.
Αυτές είναι εν συντοµία οι βασικές ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Όπως παρατηρούµε
πολλές από αυτές αλληλοσυµπληρώνονται και τις περισσότερες φορές όπως έχει γίνει αντιληπτό τις
χρησιµοποιούµε συνδυαστικά προκειµένου να πετύχουµε τον απώτερό στόχο µας που δεν είναι
άλλος από την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και ενεργοποίηση των µαθητών µας που
τοποθετείται όµως σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αλλαγής των βαθιά ασθενούντων κοινωνικόοικονοµικών και ηθικών δοµών της ανθρώπινης κοινωνίας, τουλάχιστον στον δυτικό κόσµο. Οι

εκπαιδευτικοί µπορούν να πάρουν ιδέες και να δηµιουργήσουν δικά τους παραδείγµατα και δικές
τους συνδυαστικές τεχνικές και ασκήσεις τις οποίες θα δοκιµάσουν στην πράξη και οι οποίες
πρέπει να έχουν ένα ανατροφοδοτικό πλαίσιο και ανατροφοδοτούµενους σκοπούς και στόχους.
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