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Περίληψη
Το εκπαιδευτικό υλικό του εθνικού θεµατικού δικτύου Π.Ε. «Βιοποικιλότητα – Το Εργαστήρι της
Ζωής» δηµιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ Καστοριάς και καλύπτει τις ανάγκες
υλοποίησης τόσο του οµότιτλου ηµερήσιου προγράµµατος του ΚΠΕ, όσο και τις ανάγκες του
εθνικού θεµατικού δικτύου. Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και µαθητές
∆ηµοτικού Γυµνασίου και Λυκείου και περιλαµβάνει: 1. Θεωρητική προσέγγιση του θέµατος της
Βιοποικιλότητας, που αποτελεί προϊόν έρευνας στη σχετική βιβλιογραφία, 2. Επιλεγµένα
δηµοσιεύµατα (160) που ενισχύουν τη θεωρητική υποστήριξη του θέµατος και µπορούν να
αξιοποιηθούν σε παιδαγωγικές δραστηριότητες, 3. Ερωτήσεις (16) που µπορούν να λειτουργήσουν
ως αφορµή για προβληµατισµό και ανάπτυξη σχετικών συζητήσεων σχετικά µε τη βιοποικιλότητα,
4. Γλωσσάρι, 5. Εποπτικό υλικό µε 40 διαφάνειες για την παρουσίαση του θέµατος, 6.
Προτεινόµενες δραστηριότητες - παιχνίδια (23) και προτεινόµενα φύλλα εργασίας (14), που έχουν
σχεδιαστεί για µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό
υπάρχει σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και είναι σχεδιασµένο σύµφωνα µε τους στόχους της
Π.Ε. και τις σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Η ευέλικτη και
χρηστική µορφή του υλικού αυτού δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης του τόσο από τα ΚΠΕ, όσο
και από σχολεία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, καθώς και από κυβερνητικούς
και µη κυβερνητικούς φορείς και οµάδες πολιτών. Τα µηνύµατα από εκπαιδευτικούς και µαθητές
που αξιοποίησαν το υλικό αυτό στο πλαίσιο του θεµατικού δικτύου συνηγορούν για την αξία της
χρηστικότητας και της λειτουργικότητας του.
1. Εισαγωγή
Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλία της ζωής στη Γη και η «σκιά» της στο χώρο και στο χρόνο.
Βιοποικιλότητα είναι η ποικιλοµορφία των γήινων οικοσυστηµάτων, η αφθονία των µορφών ζωής
που φιλοξενούν και η µοναδικότητα της γενετικής τους σύστασης. Βιοποικιλότητα είναι και ο
πλούτος στην πολιτισµική έκφραση των ανθρώπινων κοινωνιών, σύγχρονων και προγενέστερων. Η
οικονοµική, η πολιτισµική, η αισθητική και η επιστηµονική αξία της βιοποικιλότητας είναι
µοναδική και ανεκτίµητη. Η βιοποικιλότητα και οι ανησυχητικοί ρυθµοί µείωσης της αποτελούν
ωστόσο ένα από τα σηµαντικότερα προβλήµατα της σύγχρονης εποχής. Τα διαφορετικά γονίδια, τα
διαφορετικά είδη, τα διαφορετικά οικοσυστήµατα, οι διαφορετικοί πολιτισµοί που χάνονται
αντιπροσωπεύουν έναν αναξιοποίητο πλούτο ευκαιριών και συρρικνώνουν τις δυνατότητες µας για
βιώσιµη ανάπτυξη. Αν η υγεία κι η ειρήνη εξακολουθούν να πρωτοστατούν στις διεκδικήσεις των
κοινωνιών µας, αν η βιώσιµη ανάπτυξη αποτελεί τη µοναδική µας επιλογή ή έστω το βασικό µας
στόχο, τότε στην επίτευξη του εµπλέκεται αναµφίβολα η αειφορική διαχείριση της
βιοποικιλότητας. Αν η καθιέρωση βιώσιµων πρακτικών διαχείρισης της βιοποικιλότητας αποτελεί
ζητούµενο, µια ουσιώδης Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπορεί αναµφισβήτητα να διαµορφώσει
τους κύριους άξονες του σχεδιασµού και της ανάπτυξής τους. Και αν τέλος δεχθούµε ότι τα
τελευταία χρόνια οι κοινωνίες µας µετατρέπονται σε πολυπολιτισµικές, δε θα ήταν µάλλον
υπερβολικός ο ισχυρισµός ότι επιβάλλεται πλέον στα σχολεία του τόπου µας και ενδεχοµένως µέσα
από την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση η ανάδειξη της αξίας της πολιτισµικής ποικιλίας, αξία που
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αποδυναµώνει ξενοφοβικές και ρατσιστικές διαθέσεις, προάγει την ουσιαστική επικοινωνία των
λαών και υποστηρίζει τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή.
2. Προγράµµατα και ∆ίκτυα Π.Ε. για τη βιοποικιλότητα
Σε προγράµµατα Π.Ε. που αφορούν στη βιοποικιλότητα µιας περιοχής η τοπική κοινωνία
προσφέρεται αναµφισβήτητα ως πηγή άντλησης σχετικών δεδοµένων. Οι ίδιοι οι άνθρωποι µιας
περιοχής εµπλέκονται, περισσότερο ή λιγότερο, στη διαχείριση της τοπικής βιοποικιλότητας
(ποικιλότητα ειδών και οικοσυστηµάτων, πολιτιστική ποικιλότητα) προβάλλοντας συγκεκριµένα
πρότυπα στάσεων και συµπεριφορών. Κατάλληλα σχεδιασµένα προγράµµατα Π.Ε. προσφέρουν
στους συµµετέχοντες δυνατότητες για ουσιαστική επανεξέταση των παραπάνω προτύπων ενώ
παράλληλα προωθούν την υιοθέτηση περισσότερο βιώσιµων πρακτικών σε ατοµικό και συλλογικό
επίπεδο Για την επίτευξη ωστόσο και των ευρύτερων στόχων της Π.Ε. απαραίτητη κρίνεται η
ανάδειξη των εθνικών και των πλανητικών προεκτάσεων ενός θέµατος που αφορά στο τοπικό
περιβάλλον και στην τοπική κοινωνία, η σύνδεση δηλαδή της τοπικής του διάστασης µε την
αντίστοιχη εθνική και πλανητική.
Η παραπάνω σύνδεση διευκολύνεται ίσως από τον καθορισµό µιας έννοιας που θα λειτουργεί ως
βάση, ως κοινό σηµείο αναφοράς για την προσέγγιση συγγενών θεµάτων και την ανάδειξη των
πλανητικών τους προεκτάσεων. Η έννοια της βιοποικιλότητας και λόγω της ευρύτητάς της µπορεί
να λειτουργήσει ως µια τέτοια βάση. Τα τοπικά περιβάλλοντα, οι τοπικές κοινωνίες µπορούν να
αντιµετωπιστούν ως µοναδικά στοιχεία ενός συνόλου µε αξίες που προκύπτουν τόσο από τις
ιδιαιτερότητές τους, όσο και από τη συµµετοχή τους στη σύνθεση µιας εντυπωσιακής ποικιλίας σε
πλανητικό επίπεδο.
Παράλληλα η ύπαρξη ενός κοινού σηµείου αναφοράς καθιστά δυνατή την ουσιαστική επικοινωνία
και ευνοεί την ανάπτυξη συνεργασιών ανάµεσα σε διαφορετικές οµάδες. Αναφερόµενοι σε
προγράµµατα Π.Ε. και περιβαλλοντικές οµάδες, η ίδρυση και λειτουργία διεθνών, εθνικών και
τοπικών δικτύων Π.Ε. στοχεύει να καλύψει τους παραπάνω στόχους. Αναµφίβολα ένα δίκτυο Π.Ε.
για τη βιοποικιλότητα, και λόγω της νοηµατικής ευρύτητας και πάλι του όρου, θα µπορούσε να
υποστηριχθεί από έναν µεγάλο αριθµό περιβαλλοντικών οµάδων, από µια µεγάλη ποικιλία
θεµάτων. Ένα τέτοιο δίκτυο θα µπορούσε τέλος να δηµιουργήσει δρόµους επικοινωνίας και
προοπτικές συνεργασίας ανάµεσα σε µαθητές και εκπαιδευτικούς µε πολύ διαφορετικά
χαρακτηριστικά (ηλικία, ενδιαφέροντα, γεωγραφική προέλευση κ.ά.).
3. ΚΠΕ Καστοριάς – Πρόγραµµα Π.Ε. για τη βιοποικιλότητα – Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο Π.Ε.
«Βιοποικιλότητα – Το Εργαστήρι της Ζωής»
Για τους λόγους που αναφέρονται συνοπτικά παραπάνω, ο σύλλογος εκπαιδευτικών του ΚΠΕ
Καστοριάς έκρινε σκόπιµη τη δηµιουργία προγράµµατος Π.Ε. µε θέµα τη βιοποικιλότητα. Το
µονοήµερο πρόγραµµα Π.Ε. µε τίτλο «Βιοποικιλότητα – Το Εργαστήρι της Ζωής», µε στόχους που
πηγάζουν από την κλασσική εργασία των Hungerford, Peyton & Wilke (1980), υλοποιείται από
τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ από το σχολικό έτος 2000-01 και απευθύνεται σε µαθητές Λυκείου.
Η εµπειρία που αποκτήθηκε από την υλοποίηση του παραπάνω προγράµµατος και το εκπαιδευτικό
υλικό που δηµιουργήθηκε αξιοποιήθηκε κατά το σχεδιασµό θεµατικού δικτύου Π.Ε. µε θέµα τη
βιοποικιλότητα. Η λειτουργία του Εθνικού Θεµατικού ∆ικτύου Π.Ε. «Βιοποικιλότητα – Το
Εργαστήρι της Ζωής» εγκρίθηκε από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. το Νοέµβριο του 2003 και ως συντονιστικός
φορέας σε πανελλαδικό επίπεδο ορίστηκε το ΚΠΕ Καστοριάς. Στο δίκτυο συµµετέχουν
περιβαλλοντικές οµάδες, µαθητές και εκπαιδευτικοί, από όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
4. ∆οµή του εκπαιδευτικού υλικού
Η δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τη βιοποικιλότητα από τους εκπαιδευτικούς του ΚΠΕ
Καστοριάς ξεκίνησε το 1999 και ολοκληρώθηκε το 2004. Το υλικό αυτό απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς και µαθητές της Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης και συνδέεται µε το αναλυτικό
πρόγραµµα σπουδών. Εκδόθηκε από το ΚΠΕ Καστοριάς σε ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM) και
διατίθεται δωρεάν στα σχολεία. Τµήµα του υλικού (τεύχος µε θεωρητική προσέγγιση του θέµατος,
διαφάνειες για την παρουσίασή του, σχετικά φύλλα εργασίας και µια αφίσα) έχουν εκδοθεί επίσης
και σε έντυπη µορφή. Το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό υλικό (CD-ROM) στοχεύει παράλληλα στην
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υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των µαθητών που συµµετέχουν στο Εθνικό Θεµατικό ∆ίκτυο
Π.Ε.: «Βιοποικιλότητα – Το Εργαστήρι της Ζωής» και περιλαµβάνει:
Α. Θεωρητική προσέγγιση του θέµατος, προϊόν έρευνας στη σχετική βιβλιογραφία, που
απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς που υλοποιούν προγράµµατα Π.Ε. για τη
βιοποικιλότητα.
Β. 160 περίπου επιλεγµένα σχετικά δηµοσιεύµατα που ενισχύουν τη θεωρητική υποστήριξη του
θέµατος και µπορούν να αξιοποιηθούν σε παιδαγωγικές δραστηριότητες
Γ. Προτεινόµενα θέµατα για συζήτηση, 16 ερωτήσεις που µπορούν να λειτουργήσουν ως αφορµή
για προβληµατισµό και ανάπτυξη σχετικών συζητήσεων σε θέµατα που αφορούν στη
βιοποικιλότητα
∆. Λεξικό όρων για την καλύτερη κατανόηση του κειµένου
Ε. Εποπτικό υλικό - Παρουσιάσεις Microsoft PowerPoint µε: 1. ∆ιαφάνειες (40) για την
παρουσίαση του θέµατος, που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό αυτούσιες ή
τροποποιηµένες, 2. «Η Εξέλιξη της Ζωής στη Γη» - 26 διαφάνειες για την εξέλιξη της ζωής στη Γη
από την εµφάνισή της ως σήµερα
ΣΤ. Προτεινόµενες δραστηριότητες – παιχνίδια (23). Οι δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί για
µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου ή λυκείου και υλοποιούνται µέσω ποικιλίας διδακτικών
προσεγγίσεων και τεχνικών (σχέδιο προγράµµατος-project, µελέτη περίπτωσης, επίλυση
προβλήµατος, καταιγισµός ιδεών, χαρτογράφηση εννοιών, µελέτη στο πεδίο, παιχνίδια ρόλων κ.ά.).
Κάθε ενότητα περιλαµβάνει ένα σύντοµο εισαγωγικό τµήµα για τη θεωρητική προσέγγιση του
θέµατος, τους στόχους της δραστηριότητας, τα µέσα και υλικά που απαιτούνται για την υλοποίησή
της, την περιγραφή της δραστηριότητας και προτεινόµενα θέµατα συζήτησης.
Ζ. Προτεινόµενα φύλλα εργασίας (14) που απευθύνονται σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου ή
λυκείου.
Η. Συµπληρωµατικό υποστηρικτικό υλικό για το ∆ίκτυο: 1. Ειδικό κεφάλαιο – έκδοση µε τίτλο:
«Λίµνη Καστοριάς: ∆ραστηριότητες στο Πεδίο – Φύλλα Εργασίας», 40σέλιδη έκδοση µε
προτεινόµενες δραστηριότητες (εργασία πεδίου) στον υγρότοπο της λίµνης της Καστοριάς, 2. Σε
προγράµµατα Π.Ε. που αφορούν στη βιοποικιλότητα οικοσυστηµάτων των γλυκών νερών ως
υποστηρικτικό υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί επίσης η έντυπη έκδοση του ΚΠΕ Καστοριάς
«Εργαστηριακές ασκήσεις µε µικροσκόπιο» και το σχετικό CD-ROM.
Στις παραπάνω εκδόσεις περιγράφονται χαρακτηριστικοί οργανισµοί των γλυκών νερών
(θεωρητικά στοιχεία, σχετικά βίντεο) και δίνονται οδηγίες για τη χρήση του οπτικού µικροσκοπίου
και την προετοιµασία παρασκευασµάτων. Λόγω της ευρύτητας του θέµατος υποστηρικτικό ρόλο
στην υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε. που αφορούν στη βιοποικιλότητα µπορούν να έχουν και οι
υπόλοιπες εκδόσεις (έντυπες και ηλεκτρονικές) του ΚΠΕ Καστοριάς.
5. Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού
Θεωρώντας την εµπλοκή των χρηστών στο σχεδιασµό εκπαιδευτικού υλικού σηµαντική
προϋπόθεση για τη λειτουργικότητά του, το ΚΠΕ Καστοριάς διοργάνωσε επιµορφωτικό σεµινάριο
– εργαστήριο για εκπαιδευτικούς Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπαίδευσης µε θέµα τη βιοποικιλότητα
(21-23 Νοεµβρίου 2003). Η επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στο συγκεκριµένο θέµα και η πιλοτική
αξιοποίηση τµηµάτων του εκπαιδευτικού υλικού προσέφεραν δυνατότητες για την αξιολόγησή του
και καθοδήγησαν τις αναπροσαρµογές που ακολούθησαν. Τέλος και όσον αφορά την
καταλληλότητα του εκπαιδευτικού υλικού, ενθαρρυντικά είναι τα µηνύµατα που δέχεται το ΚΠΕ
Καστοριάς από τις περιβαλλοντικές οµάδες που συµµετείχαν στο δίκτυο «Βιοποικιλότητα – Το
Εργαστήρι της Ζωής» κατά το πρώτο έτος της λειτουργίας του και αξιοποίησαν το υποστηρικτικό
του υλικό.
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