∆ιευκρινίσεις
προς τους εκπαιδευτικούς
Το εκπαιδευτικό πακέτο «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - Το αποτύπωµα των ανθρώπων στις
ακτές και τις θάλασσες» έχει σχεδιαστεί µε βάση τις βασικές αρχές της θεωρίας και της
µεθοδολογίας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/ Εκπαίδευσης για την Αειφόρο
Ανάπτυξη. Το συγκεκριµένο ζήτηµα, των θαλάσσιων απορριµµάτων, αποτελεί ένα
ενδιαφέρον αντικείµενο για πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς τα παιδιά,
εφόσον αποκτήσουν τις γνώσεις και διαµορφώσουν στάσεις σχετικά µε την προστασία του
περιβάλλοντος, έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν ενεργή δράση για την επίλυσή του.
Μέσα από τις δραστηριότητες του πακέτου αυτού, οι µαθητές καλούνται να συνεργαστούν
και να διερευνήσουν τις πηγές του προβλήµατος, να διατυπώσουν επιχειρήµατα αλλά και
να προτείνουν λύσεις.
Κατά τη διάρκεια ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, ο εκπαιδευτικός είναι
ιδιαίτερα σηµαντικό να ενθαρρύνει την ελεύθερη έκφραση των µαθητών.
Όλα τα φύλα εργασίας του εκπαιδευτικού πακέτου, είναι σχεδιασµένα µε τέτοιο τρόπο,
ώστε να µπορούν οι µαθητές να τα δουλεύουν στην οµάδα τους µε µικρή υποστήριξη και
καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό.
Παρακάτω δίνονται µερικές διευκρινίσεις που ελπίζουµε να διευκολύνουν το έργο σας!
• Στα σηµεία που προτείνεται συζήτηση, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να την
συντονίζει και να επεµβαίνει διορθώνοντας παρανοήσεις ή λάθη που έκαναν οι µαθητές.
• Τα φύλλα πληροφοριών πρέπει να διανέµονται στους µαθητές στο στάδιο που
αναφέρεται και όχι ταυτόχρονα µε τα φύλλα εργασίας. ∆ιαφορετικά οι µαθητές θα
καθοδηγούνται και θα περιορίζονται από αυτά, σε στάδια των δραστηριοτήτων που,
κάτι τέτοιο, δεν είναι επιθυµητό.
• Σε αρκετές δραστηριότητες έγινε προσπάθεια να ενσωµατωθούν στις δραστηριότητες
οι νέες τεχνολογίες. Μην τις φοβηθείτε ακόµα και αν εσείς δεν είστε τόσο εξοικειωµένοι
- οι µαθητές µπορούν να τα καταφέρουν. Σε κάθε περίπτωση µπορείτε να ζητήσετε τη
συµβολή του εκπαιδευτικού που διδάσκει πληροφορική στα σχολεία.
• Επίσης στις δραστηριότητες που περιλαµβάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο, απαιτείται
ιδιαίτερη προσοχή αναφορικά µε τον έλεγχο των ιστοσελίδων που επισκέπτονται
οι µαθητές.
• Προσπαθήστε να “κρυφακούτε” λίγο όταν συζητούν, ώστε να εντοπίζετε πιο εύκολα τα
σηµεία στα οποία θέλουν τη βοήθειά σας, αλλά και τα ενδιαφέροντά τους.
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Παρακάτω δίνονται κάποιες οδηγίες για συγκεκριµένα φύλλα εργασίας
που θεωρήθηκε χρήσιµο.
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Αν δεν υπάρχει ακτή κοντά στο σχολείο σας, µπορείτε να
επιλέξετε µία ακτή και να αναζητήσετε τις πληροφορίες στο
διαδίκτυο ή να φέρετε εσείς µία αφίσα και να προσαρµόσετε
τις ερωτήσεις.

3

Στη δραστηριότητα που ζητείται από τους µαθητές να
συµπληρώσουν τα βέλη στην τροφική αλυσίδα η σωστή λύση
είναι: Ο γαύρος τρώει και φυτοπλαγκτό και ζωοπλαγκτό,
ο τόνος τρώει γαύρο και καλαµάρι, το δελφίνι τρέφεται µε
γαύρο και καλαµάρι, η φώκια µε καλαµάρι (και µικρό ψάρι),
ο καρχαρίας µε καλαµάρι, τόνο, δελφίνι, φώκια.

Στη συνέχει του ΦΕ υπάρχει και ένα παιχνίδι ρόλων αναφορικά µε τη διαχείριση
απορριµµάτων. Το παιχνίδι ρόλων είναι µία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα τεχνική στην ΠΕ.
Οι µαθητές αναλαµβάνουν ρόλους, µαθαίνουν να επιχειρηµατολογούν, ακόµα και υπέρ
θέσεων που πολύ πιθανό να µην υποστηρίζουν στην καθηµερινότητά τους.
Χρειάζεται να δοθεί όµως προσοχή κατά την υλοποίησή του.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, όπως αναφέρουν και οι Braus & Monroe (1994), στόχος αυτής της
τεχνικής δεν είναι να φερθούν οι εκπαιδευόµενοι ως ηθοποιοί, αλλά να δώσουν µία
ρεαλιστική εικόνα της θέσης αυτών που αντιπροσωπεύει το άτοµο ή η κοινωνική οµάδα,
που καλούνται να υποδυθούν.
Στη φάση που οι µαθητές αναζητούν πληροφορίες και συζητούν προκειµένου να
διαµορφώσουν τα επιχειρήµατά τους, ο εκπαιδευτικός µπορεί να παρέχει όση βοήθεια
κρίνει απαραίτητη.
Κατά τη διεξαγωγή της συζήτησης ενός παιχνιδιού ρόλων ο εκπαιδευτικός, είναι
προτιµότερο και αποτελεσµατικότερο, να εµπλακεί όσο το δυνατόν λιγότερο. Οι µαθητές
θα πρέπει να νιώσουν ελεύθεροι να εκφράσουν την άποψή τους όπως αυτοί πιστεύουν,
αλλά και να συντονίσουν οι ίδιοι τη διαδικασία.
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να επέµβει αν αρχίσει να χάνει τον έλεγχο ο συντονιστής της
κουβέντας.
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Ενθαρρύνετε τους µαθητές να καταθέσουν τις δικές τους
ιδέες για τους τρόπους που θα µπορούσαν να µεταφέρουν το
µήνυµα στην κοινωνία, να επιλέξουν τους καλεσµένους τους,
αλλά και να ετοιµάσουν την πρόσκληση…
Είναι η δική τους γιορτή.
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