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Ι. ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

1. Οι Εθνικοί ∆ρυµοί στην  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη) θεωρείται ένα από τα περισ-
σότερο αποτελεσµατικά µέσα για την ανάπτυξη ικανοτήτων σε άτοµα και κοινωνικές οµάδες και την
οικοδόµηση αξιών, στάσεων και συµπεριφορών ικανών να επηρεάσουν τις κοινωνικές επιλογές προς
την αειφόρο ανάπτυξη. Μεταξύ των αντικειµένων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι οι Εθνικοί
∆ρυµοί. Οι Εθνικοί ∆ρυµοί είναι φυσικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη οικολογική σηµασία εξαι-
τίας της σπανιότητας και της ποικιλοµορφίας της χλωρίδας και της πανίδας τους, των γεωµορφο-
λογικών σχηµατισµών, του υπεδάφους, των νερών, της ατµόσφαιρας και γενικά του φυσικού περι-
βάλλοντος.

Η Ελλάδα έχει 10 Εθνικούς ∆ρυµούς, οι οποίοι ως τόποι φυσικής κληρονοµιάς και ως προστατευ-
όµενες περιοχές πρέπει να γίνουν γνωστοί στους µαθητές και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπο-
ρεί να συµβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια εκτός από τα προ-
γράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στα σχολεία της Πρωτοβάθµιας και ∆ευ-
τεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι µαθητές έχουν τη δυνατότητα να υλοποιούν µικρής διάρκειας προ-
γράµµατα κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδροµών. Πρόκειται για θεσµοθετηµένες εκπαιδευτι-
κές επισκέψεις που δίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να γνωρίσουν τις ιδιαιτερότητες ενός άλλου
τόπου, να τον συγκρίνουν µε τον τόπο που ζουν και να αντιληφθούν τη σηµασία της διατήρησης
και της αξιοποίησης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς του για την αειφόρο ανάπτυξή του.

Για την υλοποίηση προγραµµάτων κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικών επισκέψεων σ΄ έναν τόπο ιδιαίτε-
ρα χρήσιµο είναι το  εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στις φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες του
τόπου. Το υλικό αυτό βοηθά µαθητές και εκπαιδευτικούς να προετοιµάσουν την επίσκεψή τους στον
τόπο που επιλέγουν και να υλοποιήσουν προγράµµατα και δραστηριότητες τόσο στο πεδίο, κατά τη
διάρκεια της επίσκεψής τους, όσο και στο σχολείο µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη. Σε µια προ-
σπάθεια να συµβάλλουµε στην εκπαίδευση των µαθητών σε περίοδο εκπαιδευτικών εκδροµών δηµι-
ουργήσαµε το υλικό «Εθνικός ∆ρυµός Αίνου», το οποίο απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτικούς και
µαθητές που επισκέπτονται την Κεφαλονιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η Κεφαλονιά είναι µία από τις περιοχές της Ελλάδας µε Εθνικό ∆ρυµό. Πρόκειται για τον Εθνικό
∆ρυµό του Αίνου. Ιδρύθηκε το 1962, µε κυριότερο σκοπό τη διαφύλαξη της Κεφαλληνιακής ελάτης
(Abies cephalonica) και άλλων χλωριδικών ιδιαιτεροτήτων, όπως είναι τα ενδηµικά φυτά και οι σχη-
µατισµοί µακίας βλάστησης. Επίσης στον Αίνο υπάρχει πλούσια ορνιθοπανίδα που καθιστά την επί-
σκεψη σ΄ αυτόν ιδιαίτερης σηµασίας.

2. ∆οµή και στόχοι του υλικού
Το υλικό απευθύνεται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς ∆ευτεροβάθµιας και Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευ-
σης και εστιάζεται σε ηλικίες 11-16 ετών. Αποτελείται από:

✔ Υλικό για το µαθητή

✔ Υλικό για τον εκπαιδευτικό 

✔ Συµπληρωµατικό υλικό

Το υλικό αποβλέπει να αποκτήσουν οι µαθητές ενδιαφέρον και βασικές γνώσεις για τον Εθνικό
∆ρυµό Αίνου. Επίσης να κατανοήσουν τις απειλές που αντιµετωπίζει και να διαµορφώσουν θετικές
στάσεις σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην προστασία του. Επιπλέον να εστερνιστούν και να
υποστηρίξουν αξίες που συµβαδίζουν µε την οικοδόµηση της αειφόρου ανάπτυξης. Τέλος να ενθαρ-
ρυνθούν στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασµό προτάσεων για την προστασία και τη διατήρηση
του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας.
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Ειδικότερα οι στόχοι του υλικού σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων είναι:

Επίπεδο γνώσεων
✔ Να γνωρίσουν µύθους και θρύλους που συνδέονται µε τον Αίνο και να  κατανοήσουν τη ση-

µασία που έχει η διατήρησή τους ως στοιχείων της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
✔ Να κατανοήσουν τη γεωλογική ιστορία του Αίνου. 
✔ Να αποκτήσουν γνώσεις για τη χλωρίδα και τη βλάστηση, την πανίδα και την ορνιθοπανίδα

του Αίνου και να κατανοήσουν τη σηµασία της για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του Αίνου.  
✔ Να κατανοήσουν τις απειλές που αντιµετωπίζει ο Αίνος και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται. 
✔ Να προτείνουν τρόπους για την αειφόρο διαχείριση του Αίνου. 
✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία του Αίνου στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και

γενικότερα στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
✔ Να ενηµερωθούν για τις αρµοδιότητες και το έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου.
✔ Να κατανοήσουν ότι χωρίς συνολική αειφόρο διαχείριση αναιρείται η έννοια της προστασίας,

π.χ. η Αλλαγή του Κλίµατος επιφέρει αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο και αναιρεί την ίδια την
προστασία των «προστατευόµενων» περιοχών. 

Επίπεδο κοινωνικών ικανοτήτων
Να αναπτύξουν κοινωνικές ικανότητες: 

✔ επικοινωνίας και συνεργασίας µέσω της οµαδικής εργασίας
✔ αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίµησης
✔ δηµιουργικής φαντασίας
✔ προσεκτικής ακρόασης, υποστήριξης της γνώµης του άλλου και έκφρασης διαφωνίας
✔ υπευθυνότητας, ευελιξίας, λήψης αποφάσεων
✔ παρατηρητικότητας
✔ κριτικής σκέψης
✔ αναζήτησης, αξιολόγησης και σύνθεσης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές πληροφόρησης.
✔ γραπτής και προφορικής έκφρασης
✔ διασαφήνισης αξιών και έκφρασης αξιολογικών κρίσεων

Να αναπτύξουν δεξιότητες και ικανότητες σε σχέση µε την τεχνολογία:
✔ να χρησιµοποιούν η/υ και ∆ιαδίκτυο
✔ να σχεδιάζουν, οργανώνουν και παρουσιάζουν εργασίες µε τη χρήση η/υ

Επίπεδο στάσεων
✔ να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους Εθνικού ∆ρυµούς και ειδικότερα για τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου
✔ να εκδηλώσουν διάθεση συµµετοχής σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που αποβλέπουν στην

κατανόηση των ιδιαιτεροτήτων του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου.
✔ να διασαφηνίσουν αξίες και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για την προστασία, διατήρη-

ση και αειφόρο διαχείριση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου
✔ να ενθαρρυνθούν στο σχεδιασµό προτάσεων για την προστασία και την αειφόρο διαχείριση

του Εθνικού ∆ρυµού του Αίνου.

Παράρτηµα

Υλικό για το µαθητή

Το εκπαιδευτικό υλικό

Υλικό για τον εκπαιδευτικό

ΟδηγίεςΦύλλα Εργασίας

Συµπληρωµατικό Yλικό
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3. Περιγραφή του υλικού

3.1 Το υλικό για το µαθητή 

Το υλικό για το µαθητή αποτελείται από 12 αυτοτελή Φύλλα Εργασίας, τα οποία αρθρώνονται σε
τρεις ενότητες σύµφωνα µε την πορεία εξέλιξης της διδακτικής τεχνικής «µελέτη πεδίου» δηλαδή: 

α) εργασία στην τάξη πριν την πραγµατοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης, 

β) εργασία στο πεδίο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, και

γ) εργασία στην τάξη µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη. 

Ειδικότερα: 

✔ η 1η ενότητα περιλαµβάνει τρία Φύλλα Εργασίας (Γνωριµία µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς, Άνθρω-
πος και Εθνικοί ∆ρυµοί, Μια πρώτη µατιά στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου), που αναφέρονται γενι-
κά στους Εθνικούς ∆ρυµούς και αξιοποιούνται στο σχολείο, πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη,
προκειµένου οι µαθητές να εισαχθούν στον κόσµο των Εθνικών ∆ρυµών, καθώς και στον
Εθνικό ∆ρυµό Αίνου και να προετοιµάσουν την εκπαιδευτική τους επίσκεψη.

✔ η 2η ενότητα περιλαµβάνει επτά Φύλλα Εργασίας, που αναφέρονται αποκλειστικά στον Εθνικό
∆ρυµό του Αίνου και τα οποία θα υλοποιηθούν από τους µαθητές κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψής τους (Γνωρίζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου µε τις αισθήσεις. Τα πετρώµατα και τα απο-
λιθώµατα, Τα φυτά, Tα µανιτάρια και οι λειχήνες, Τα ζώα του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου, Τα που-
λιά του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου, Απειλές και προβλήµατα, ∆ιαχείριση του Εθνικού ∆ρυµού µε
στόχο την αειφορία).

✔ η 3η ενότητα περιλαµβάνει δύο Φύλλα Εργασίας που θα υλοποιηθούν στο σχολείο, µετά την
επίσκεψη των µαθητών στην Κεφαλονιά (Παρουσιάζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου στο σχολείο
µου, Μελετώ τους Εθνικούς ∆ρυµούς της περιοχής µου).

Κάθε Φύλλο Εργασίας περιλαµβάνει κατάλληλα επιλεγµένες δραστηριότητες και ο µαθητής εργάζε-
ται σύµφωνα µε συγκεκριµένες γραπτές οδηγίες ή σύµφωνα µε τις υποδείξεις και οδηγίες του
εκπαιδευτικού. Τα θέµατα των Φύλλων Εργασίας προσεγγίζουν διαθεµατικά τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου.
Οι δραστηριότητες είναι επιλεγµένες µε τρόπο που να εξυπηρετούν τους επιµέρους στόχους κάθε
Φύλλου Εργασίας. Επίσης, οι µαθητές, καθώς υλοποιούν τις δραστηριότητες έχουν την ευκαιρία να
εµπλουτίζουν τις γνώσεις τους από το Συµπληρωµατικό Υλικό.

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων υιοθετούνται αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής. Συγκεκρι-
µένα χρησιµοποιούνται συµµετοχικές διδακτικές τεχνικές, όπως είναι το project, η µελέτη πεδίου, η
εργασία σε οµάδες, το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισµός ιδεών, η µελέτη περίπτωσης, η βιβλιογρα-
φική έρευνα, η χάρτης εννοιών, οι συζητήσεις, και η διαλεκτική αντιπαράθεση (debate). 

Αυτές οι διδακτικές τεχνικές εφαρµόζονται ανεξάρτητα η µία από την άλλη ή σε συνδυασµό και
αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαιδευτικού και  του µαθητή αλλά και µεταξύ των
ίδιων των µαθητών. ∆ίνουν την ευκαιρία στους µαθητές να εργαστούν τόσο στην αίθουσα διδα-
σκαλίας όσο και στο πεδίο, να αναζητούν και επεξεργάζονται πληροφορίες από ποικίλες πηγές πλη-
ροφόρησης, να αναπτύσσουν την κριτική τους ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να µαθαί-
νουν πράττοντας.

Οι µαθητές έχουν το εκπαιδευτικό υλικό «Κεφαλονιά-Εθνικός ∆ρυµός Αίνου» µαζί τους τόσο στην
τάξη όσο και στο πεδίο. Υλοποιούν τις δραστηριότητες και σηµειώνουν τις απαντήσεις τους στα
Φύλλα Εργασίας στον κενό χώρο που υπάρχει µεταξύ των δραστηριοτήτων. Συµπληρωµατικά, οι
µαθητές µπορούν να έχουν ένα φάκελο για να τοποθετούν τις επιπλέον εργασίες τους.
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3.2 Το υλικό για τον εκπαιδευτικό
Το υλικό για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από:

1. Το εκπαιδευτικό υλικό
2. Οδηγίες για την υλοποίηση των Φύλλων Εργασίας
3. Προτάσεις για την αξιολόγηση των εργασιών.

Ειδικότερα:

1. Το εκπαιδευτικό υλικό
Πρόκειται για το παρόν κείµενο, το οποίο αποβλέπει να εισαγάγει τον εκπαιδευτικό στη δοµή και
στη χρήση του εκπαιδευτικού υλικού. 

2. Οδηγίες για την υλοποίηση των Φύλλων Εργασίας
Αρχικά δίνονται γενικές οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και το ρόλο του εκπαιδευ-
τικού. Στη συνέχεια, για κάθε Φύλλο Εργασίας δίνονται αναλυτικές οδηγίες. Ειδικότερα για κάθε
Φύλλο Εργασίας έχει διαµορφωθεί υλικό για τον εκπαιδευτικό, το οποίο περιέχει τους στόχους των
δραστηριοτήτων, τα υλικά που χρειάζονται και ιδέες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επιση-
µαίνεται ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε χρόνο που έχει στη διάθεσή του, τις
ιδιαιτερότητες του σχολείου και της περιοχής του και την ηλικία των µαθητών, να προσθέσει ή να
αφαιρέσει δραστηριότητες, να δώσει έµφαση σε κάποιες από αυτές και επίσης να τροποποιήσει, να
προσθέσει ή να αφαιρέσει Φύλλα Εργασίας, να επιλέξει δραστηριότητες και να διαµορφώσει τα
δικά του Φύλλα Εργασίας όπως τον εξυπηρετούν.

3. Προτάσεις για αξιολόγηση
Προτείνεται ένας τρόπος αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρ-
κεια και µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη στον Εθνικό ∆ρυµό του Αίνου. 

3.3 Το συµπληρωµατικό υλικό 
Το συµπληρωµατικό υλικό αποτελείται από: 

✔ Βασικό λεξιλόγιο (επεξηγήσεις όρων)

✔ Βιβλία και βιντεοταινίες (για µαθητές σχετικά µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην ελληνική γλώσσα).

✔ Φορείς για τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην Ελλάδα (Κυβερνητικοί οργανισµοί, επιστηµονικές ενώσεις,
σύλλογοι, εταιρείες κ.ά που δραστηριοποιούνται σε σχέση µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην Ελλάδα).

✔ Οι Εθνικοί ∆ρυµοί της Ελλάδας (Βασικές πληροφορίες για τους 10 Εθνικούς ∆ρυµούς της Ελλάδας)

Το συµπληρωµατικό υλικό θα µπορούσε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαµορφώσει Φύλλα Εργασίας
σχετικά µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς και γενικότερα τις προστατευόµενες περιοχές του τόπου που βρίσκεται
το σχολείο του. Επίσης εκπαιδευτικοί και µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίζουν το συµπληρω-
µατικό υλικό µε νέα δεδοµένα. Σε κάθε περίπτωση το συµπληρωµατικό υλικό αποβλέπει να εγείρει το
ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού και του µαθητή, για περαιτέρω ενασχόληση µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς.

4. Χρήση του υλικού

4.1 Σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής εκδροµής ο εκπαιδευτικός µπορεί να: 

✔ Αξιοποιήσει όλα τα Φύλλα Εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα ακολουθήσει τη σειρά αρίθ-
µησης των Φύλλων Εργασίας, η οποία υπάρχει στο εκπαιδευτικό υλικό. Η διάρκεια των εργα-
σιών κυµαίνεται από 2-3 ηµέρες. 

✔ Επιλέξει κάποια Φύλλα Εργασίας, ανάλογα µε το χρόνο που έχει στη διάθεσή του και τα
ενδιαφέροντα των µαθητών
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Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να υλοποιηθούν Φύλλα Εργασίας της πρώτης και της τρίτης
ενότητας. 

4.2 Άλλες χρήσεις
✔ Το υλικό µπορεί να αξιοποιηθεί σε προγράµµατα  Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Επίσηςσε

προγράµµατα που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και των άλλων Σχολικών
∆ραστηριοτήτων. Τέλος µπορεί να αξιοποιήθει στο πλαίσιο της καθηµερινής διδακτικής πρά-
ξης κυρίως από µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων της Κεφαλονιάς.

✔ Η διάρθρωση του υλικού σε τρεις ενότητες, επιτρέπει τη χρησιµοποίησή του από οποιοδήποτε
φορέα παρέχει εκπαιδευτικά προγράµµατα, και ιδιαίτερα προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης. Θα µπορούσε να αποβεί χρήσιµο µεταξύ των άλλων σε Κέντρα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, σε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις, στο Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου, σε περιβαλλοντικούς και πολιτι-
στικούς συλλόγους, σε κατασκηνώσεις νέων, στο Σώµα Ελληνίδων Οδηγών και Ελλήνων Προ-
σκόπων. Τέλος θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί σε σεµινάρια επιµόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

ΙΙ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΛΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Γενικές Οδηγίες

Ο εκπαιδευτικός πριν αρχίσει την υλοποίηση των δραστηριοτήτων: 
✔ Μελετά όλο το υλικό και κατανοεί τη δοµή και τους στόχους του.

✔ Συµπληρώνει το υλικό µε δικές του ιδέες και το τροποποιεί ανάλογα µε την ηλικία των µαθη-
τών του και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της περιοχής του.

✔ Παρουσιάζει το υλικό στους µαθητές και τους ενηµερώνει για τους στόχους που επιδιώκο-
νται. Εντοπίζει  και καταγράφει τις γνώσεις και εµπειρίες που ήδη έχουν οι µαθητές για τους
Εθνικούς ∆ρυµούς.  

✔ Συζητά στην τάξη σχετικά µε τον τρόπο εργασίας και δίνει την ευκαιρία στους µαθητές να
εκφράσουν και τις δικές τους απόψεις προκειµένου ο τρόπος εργασίας, αλλά και οι τελικοί
στόχοι να διαµορφωθούν µε τη συµµετοχή και τη σύµφωνη γνώµη των µαθητών.

✔ Πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη ενθαρρύνει τους µαθητές να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες
των Φύλλων Εργασίας της 1ης ενότητας.

✔ Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι δυνατή η επιλογή Φύλλων Εργασίας και
δραστηριοτήτων από διαφορετικά Φύλλα Εργασίας ανάλογα µε το χρόνο που οι µαθητές
έχουν στη διάθεσή τους.

✔ Με την επιστροφή των µαθητών στο σχολείο είναι απαραίτητη η υλοποίηση των Φύλλων Εργα-
σίας της 3ης ενότητας.

Επισηµαίνεται ότι:
✔ Κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων οι µαθητές εργάζονται ατοµικά και σε µικρές οµάδες. 

✔ Σε κάθε περίπτωση καθορίζονται επιµέρους θέµατα εργασίας, και διαµορφώνεται ένα "συµ-
βόλαιο" διαπροσωπικών σχέσεων και κανόνων οµαδικής εργασίας µεταξύ των µαθητών. 

✔ Ο εκπαιδευτικός προετοιµάζει τις δραστηριότητες στο πεδίο, λύνει απορίες, ενθαρρύνει τους
µαθητές και φροντίζει να διαµορφώνεται κλίµα ευχάριστο και ενδιαφέρον. 

✔ Συντονίζει τις εργασίες, παρεµβαίνει µόνο όταν οι µαθητές χρειάζονται βοήθεια και αξιολο-
γεί µαζί µε τους µαθητές τα αποτελέσµατα των εργασιών.

✔ Θέτει άξονες και κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών.
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2. Οδηγίες κατά Φύλλο Εργασίας

1η ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Στόχοι
✔ Να ανακαλέσουν οι µαθητές προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες για τους  Εθνικούς ∆ρυµούς.

✔ Να κατανοήσουν τον όρο «προστατευόµενες περιοχές» να ενηµερωθούν για τους Εθνικούς
∆ρυµούς της Ελλάδας και τους Φορείς ∆ιαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών.

✔ Να κατονοµάζουν τους Εθνικούς ∆ρυµούς της Ελλάδας και να προσδιορίζουν τη θέση τους στο χάρτη.

✔ Να αναγνωρίσουν ότι οι Εθνικοί ∆ρυµοί και γενικότερα τα δασικά οικοσυστήµατα αποτελούν
πηγή έµπνευσης και καλλιτεχνικής δηµιουργίας και να κατονοµάζουν  δηµιουργούς που έχουν
εµπνευστεί από τους Εθνικούς ∆ρυµούς.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε µικρές οµάδες, προσεκτικής ακρόασης, διατύπωσης
απόψεων και κριτικής σκέψης. 

✔ Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για να επισκεφτούν Εθνικούς ∆ρυµούς.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 1: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική «καταιγισµός ιδεών». Αφού θέσετε το ερώτη-
µα «Τι είναι Εθνικός ∆ρυµός;», οι µαθητές εκφράζουν τις ιδέες τους µε λέξεις ή µικρές εκφρά-
σεις, σύµφωνα µε τις γνώσεις και τις εµπειρίες που ήδη έχουν. Θα πρέπει να επισηµάνετε στους
µαθητές, τους κανόνες αυτής της διδακτικής τεχνικής: α) οι ιδέες εκφράζονται αυθόρµητα, β) είναι
επιθυµητές όσο το δυνατόν περισσότερες ιδέες, γ) όλες οι ιδέες είναι αποδεκτές, δ) δεν επιτρέ-
πεται κριτική ή αξιολόγηση ιδεών, όσο εκφράζονται οι ιδέες. Μόλις η αυθόρµητη έκφραση των
ιδεών σταµατήσει, προτείνετε κριτήρια οµαδοποίησης των ιδεών. Συζητήστε στην τάξη αναλυτικά κάθε
ιδέα. Υπογραµµίστε τις ιδέες που αντιστοιχούν στα κριτήρια και διαγράψτε όσες δεν έχουν σχέση
µε αυτά. Οµαδοποιήστε µε τη συµµετοχή των µαθητών τις ιδέες σύµφωνα µε τα κριτήρια. Θα µπο-
ρούσατε να κάνετε µία σύντοµη εισήγηση σχετικά µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην οποία να εστιά-
σετε στους λόγους ίδρυσης των Εθνικών ∆ρυµών και γενικότερα των Προστατευόµενων Περιοχών,
στις απειλές που αντιµετωπίζουν και στις επιπτώσεις τους, στην αναγκαιότητα για αειφόρο διαχεί-
ριση των Εθνικών ∆ρυµών, στους Φορείς ∆ιαχείρισης κ.λπ.

∆ραστηριότητα 2: Ζητήστε από τους µαθητές που έχουν επισκεφτεί Εθνικούς ∆ρυµούς να µιλήσουν για
την εµπειρία τους στην τάξη. Ενθαρρύνετε τους να περιγράψουν όσα είδαν και έζησαν και επίσης να
εκφράσουν τα συναισθήµατα τους.

∆ραστηριότητα 4: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να µελετήσουν τις πληροφορίες για τους Εθνικούς ∆ρυ-
µούς που υπάρχουν στο συµπληρωµατικό υλικό και να βρουν επιπλέον πληροφορίες και φωτογραφικό
υλικό στο ∆ιαδίκτυο. Επίσης θα µπορούσατε να δείξετε στους µαθητές µία βιντεοταινία ή ένα DVD σχε-
τικά µε Εθνικούς ∆ρυµούς ή ακόµη και slides µε ζώα και φυτά των Εθνικών ∆ρυµών της Ελλάδας. Επι-
πλέον η δραστηριότητα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να µιλήσετε στους µαθητές για τους Φορείς ∆ια-
χείρισης Προστατευοµένων Περιοχών.

∆ραστηριότητα 5: Αξιολογήστε το ενδιαφέρον των µαθητών να επισκεφτούν Εθνικούς ∆ρυµούς. Μπο-
ρείτε να δώσετε σε φωτοαντίγραφα την ερώτηση: «Θέλετε να επισκεφτείτε Εθνικούς ∆ρυµούς  και
γιατί;» και να καταγράψετε τις απαντήσεις τους.

∆ραστηριότητα 6: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική των σχεδίων εργασίας (project).

Φύλλο Εργασίας 1: Γνωριµία µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς
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Στόχοι
✔ Να κατανοήσουν τις αξίες των Εθνικών ∆ρυµών καθώς και τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν.

✔ Να εισαχθούν στην έννοια της αειφόρου ανάπτυξης.

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία της διαχείρισης των Εθνικών ∆ρυµών σύµφωνα µε τις αρχές της
αειφορίας και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για τους Εθνικούς ∆ρυµούς της Ελλάδας.

✔ Να κατανοήσουν το έργο των οργανισµών και γενικά των φορέων που έργο τους είναι η
µελέτη και η προστασία των Εθνικών ∆ρυµών.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε οµάδα, αναζήτησης, σύνθεσης και παρουσίασης πλη-
ροφοριών, υπευθυνότητας και κριτικής σκέψης. 

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια.

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 2: Εξηγήστε στους µαθητές συνοπτικά τις διάφορες µορφές τουρισµού, π.χ. οικολο-
γικός τουρισµός: Αναπτύσσεται σε εθνικά πάρκα, υγροτόπους και γενικότερα σε προστατευόµενες
περιοχές. ∆ίνει έµφαση στα στοιχεία της χλωρίδας, της πανίδας και της ορνιθοπανίδας, όπως παρα-
τήρηση πουλιών κ.λ.π. Αφορά τους λάτρεις της φύσης και της παράδοσης των τόπων καθώς και
τους επιστήµονες που αναζητούν τον εµπλουτισµό των γνώσεων και των εµπειριών τους. Αγροτο-
τουρισµός: αφορά τις αγροτικές περιοχές. Ο επισκέπτης γνωρίζει τον αγροτικό τρόπο ζωής και τα
ήθη και έθιµα της περιοχής. Συνεδριακός τουρισµός: Συνδέεται µε την παρακολούθηση συνεδρίων,
εκθέσεων κ.λπ. Τουρισµός περιπέτειας: Περιλαµβάνει δραστηριότητες στην φύση που έχουν έντονο
το στοιχείο της περιπέτειας (π.χ. rafting, canoe, kayak κ.λπ.). Θρησκευτικός τουρισµός: αφορά την
επίσκεψη σε τόπους θρησκευτικής λατρείας, όπως µοναστήρια, εκκλησίες κ.λπ. 

∆ραστηριότητα 4: Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν την έννοια της αειφορίας και της αει-
φόρου ανάπτυξης. Οι δύο ορισµοί που δίνονται δρουν συµπληρωµατικά ο ένας προς τον άλλο. Ο
πρώτος θέτει το θέµα της αλληλεγγύης µεταξύ των γενεών και της υπευθυνότητας και ο δεύτερος
θέτει την περιβαλλοντική διάσταση. Επίσης η δραστηριότητα αυτή σας δίνει την ευκαιρία να µιλήσε-
τε στους µαθητές για τις δραστηριότητες που απαγορεύονται στον πυρήνα των Εθνικών ∆ρυµών
καθώς και για εκείνες που επιτρέπονται στις περιφερειακές ζώνες.

Συγκεκριµένα:

Στον πυρήνα των Εθνικών ∆ρυµών απαγορεύεται (Ν.∆. 996/71, άρθρο 5):

✔ η κάθε µορφής παραχώρηση προς φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και δηµόσιες υπηρεσίες για
σκοπό άλλον από αυτόν της ίδρυσης του Εθνικού ∆ρυµού.

✔ η ανόρυξη και εκµετάλλευση µεταλλείων και λατοµείων, η απόληψη ορυκτών προϊόντων και
γενικά η εκτέλεση συναφών εργασιών, ή η κατασκευή σχετικών εγκαταστάσεων.

✔ η ανασκαφή, η επιχωµάτωση, η δειγµατοληψία και κάθε άλλη ενέργεια που µπορεί ν' αλλοι-
ώσει τους γεωµορφικούς σχηµατισµούς και τις φυσικές καλλονές του ∆ρυµού. 

✔ η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων και αγγελιών, πλην αυτών που εγκρίνονται από τον
αρµόδιο Υπουργό και αποσκοπούν στην ανάπτυξη του τουρισµού, της φιλoδασικής ενηµέρω-
σης, των επιστηµονικών µελετών και στην εξυπηρέτηση γενικότερων συµφερόντων. 

✔ η βιοµηχανική δραστηριότητα γενικά. 

✔ η εγκατάσταση οικισµών, οικιών, αγροικιών και παραπηγµάτων, καθώς και η κατασκευή οποι-
ουδήποτε έργου, πλην αυτών που είναι απαραίτητα για την προστασία και λειτουργία του Εθνι-
κού ∆ρυµού, όπως δασικά κτίρια, επιστηµονικά εργαστήρια, οδικό δίκτυο, διάνοιξη αντιπυρι-
κών ζωνών, κ.ά. 

✔ η υλοτοµία, κοπή, εκρίζωση, καταστροφή, συλλογή ή µεταφορά φυτικών ειδών και δασικών
προϊονrων.

✔ η βοσκή σε όλη τη διάρκεια του έτους και η κατασκευή κτηνοτροφικών έργων (πoτίστρες, 
στέγαστρα). 

Φύλλο Εργασίας 2: Άνθρωπος και Εθνικοί ∆ρυµοί
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✔ το κυνήγι κάθε ζώου (πλην των επιβλαβών θηραµάτων για τα οποία επιτρέπεται, µετά από
σχετική απόφαση του Νοµάρχη, η εξόντωση µε δολώµατα), καθώς και η διάσχιση µε, κυνη-
γετικό όπλο του Εθνικού ∆ρυµού. 

✔ το ψάρεµα, σε όλη τη διάρκεια του έτους, σε λίµνες και ορεινά ρέοντα ύδατα.

Στις περιφερειακές ζώνες των Εθνικών ∆ρυµών, που είναι περιοχές περιορισµένης προστασίας, επιτρέπεται:

✔ η εκτέλεση έργων που αποβλέπουν στην προστασία και στην αύξηση ή µείωση της άγριας
πανίδας και χλωρίδας, καθώς και στη διατήρηση των γεωµορφικών σχηµατισµών και στην
προστασία των φυσικών καλλονών του ∆ρυµού. 

✔ η τεχνητή επέµβαση στους γεωµορφικούς σχηµατισµούς και στις φυσικές καλλονές για καλύ-
τερη εκµετάλλευση από αισθητική και τουριστική άποψη. 

✔ η ίδρυση εκτροφείου θηραµάτων και ιχθυοτροφείων για αύξηση της άγριας πανίδας. 

✔ η ίδρυση δασικών φυτωρίων και δασικών δεντροκήπων (arboretum). 

✔ η κατασκευή του απαραίτητου οδικού δικτύου και των αναγκαίων δασικών κτιριακών εγκατα-
στάσεων, όπως δασοφυλακεία, πυροφυλάκεια και επιστηµονικά εργαστήρια. 

✔ η κατασκευή θερινών και χειµερινών εγκαταστάσεων, για την εξυπηρέτηση των κατασκηνώσε-
ων, της ορειβασίας, του τουρισµού και του αθλητισµού γενικά. 

∆ραστηριότητα 5: Ζητήστε από  τους µαθητές να µελετήσουν στο συµπληρωµατικό υλικό τις ονο-
µασίες των οργανισµών που ασχολούνται µε τους Εθνικούς ∆ρυµούς στην Ελλάδα. Στη συνέχεια,
ενθαρρύνετέ τους να αναζητήσουν  περισσότερες πληροφορίες γι' αυτούς στο ∆ιαδίκτυο ή σε έντυ-
πα υλικά. Επίσης, µία ιδέα είναι να γράψουν µία επιστολή προς συγκεκριµένους οργανισµούς, µε
την οποία να ζητούν  πληροφορίες σχετικά µε το έργο τους, ενηµερωτικό υλικό για τους Εθνικούς
∆ρυµούς κ.ά.

Στόχοι
✔ Να γνωρίσουν οι µαθητές µύθους και θρύλους που συνδέονται µε τον Αίνο, να αντιληφθούν

ότι ο Αίνος είναι στενά συνδεδεµένος µε τη λαϊκή παράδοση της Κεφαλονιάς γεγονός που
φανερώνει τη σηµασία του για την ζωή των κατοίκων.

✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους µύθους τους θρύλους και τις παραδόσεις που συνδέο-
νται µε τον Αίνο και να καταστούν ικανοί να τους ερµηνεύουν.

✔ Να αναγνωρίζουν τα καθεστώτα προστασίας του Αίνου.

✔ Να καταστούν ικανοί να προετοιµάσουν την εκπαιδευτική τους εκδροµή στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε µικρές οµάδες, δηµιουργικής φαντασίας, καλλιτεχνι-
κής έκφρασης, λήψης αποφάσεων και κριτικής σκέψης. 

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια, υλικά ζωγραφικής, χρώµατα (ξυλοµπογιές, παστέλ νεροµπογιές ή
µαρκαδόροι)

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 2: Τα ψηλά βουνά, π.χ. Όλυµπος ήταν τόποι κατοικίας θεών και λατρείας. Η δρα-
στηριότητα αυτή σας δίνει την ευκαρία να συζητήσετε στην τάξη πως το φυσικό περιβάλλον εγείρει
τα θρησκευτικά συναισθήµατα των ανθρώπων. Θέµα της συζήτησης θα µπορούσε να είναι «Φυσικό
περιβάλλον και θρησκεία»

∆ραστηριότητα 6: Οι διηγήσεις δείχνουν ότι ο Αίνος ήταν δεµένος µε τη ζωή των κατοίκων των
γύρω περιοχών και αποτέλεσε πηγή έµπνευσης γι΄ αυτούς.
Ενθαρρύνετε τους µαθητές, ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων του ∆ηµοτικού σχολείου να επιλέξουν
µία από τις διηγήσεις και να την αποδώσουν µε ζωγραφική ή σκίτσα, γράφοντας µικρά κείµενα,
όπου θεωρούν απαραίτητο. Επίσης ενθαρρύνετε τους µαθητές, ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων του
∆ηµοτικού σχολείου και του Γυµνασίου να δηµιουργήσουν και να γράψουν ένα µικρό θεατρικό έργο
βασισµένο σε έναν από αυτούς τους θρύλους.

Φύλλο Εργασίας 3: Μια πρώτη µατιά στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου
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∆ραστηριότητα 7: Βιογενετικό Απόθεµα: Το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Βιογενετικών Αποθεµάτων ιδρύθηκε το
1976 από το Συµβούλιο της Ευρώπης και αποσκοπεί στη διατήρηση αντιπροσωπευτικών δειγµάτων
χλωρίδας, πανίδας και φυσικών περιοχών της Ευρώπης. Υπεύθυνος φορέας για το χαρακτηρισµό
των Βιογενετικών Αποθεµάτων είναι η Γενική Γραµµατεία ∆ασών και Φυσικού Περιβάλλοντος του
Υπουργείου Γεωργίας. Στην Ελλάδα, ως Βιογενετικά Αποθέµατα έχουν χαρακτηριστεί 16 περιοχές, µε
συνολική έκταση 22.261 εκτάρια. Σύµφωνα µε τα ψηφιοποιηµένα όρια, η συνολική έκτασή τους αντι-
στοιχεί στο 0,16% της συνολικής χερσαίας έκτασης της χώρας, ενώ το θαλάσσιο τµήµα τους κατα-
λαµβάνει έκταση ίση µε 4.434 εκτάρια. Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου χαρακτηρίστηκε ως Βιογενετικό
Απόθεµα το 1979.

Πληροφορίες για τις περιοχές NATURA: Ο κίνδυνος της εξαφάνισης πολλών ειδών καθώς και της
υποβάθµισης πολλών οικοσυστηµάτων οδήγησε στην έκδοση της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «για τη δια-
τήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας» από το Ευρωπαϊκό
Συµβούλιο. Σκοπός της Οδηγίας είναι «να συµβάλει στην προστασία της βιολογικής ποικιλοµορ-
φίας, µέσω της διατήρησης των φυσικών οικοτόπων, καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας
στο ευρωπαϊκό έδαφος των κρατών µελών όπου εφαρµόζεται η οδηγία.» Οι τύποι φυσικών οικο-
τόπων και τα είδη φυτών και ζώων αναφέρονται στα Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Οδηγίας αντίστοι-
χα. Βασικό µέσο για την επίτευξη του σκοπού της Οδηγίας 92/43/EOK ήταν η δηµιουργία δικτύου
προστατευµένων περιοχών µε την ονοµασία NATURA 2000. Το δίκτυο NATURA 2000 αποτελείται
από τις Ειδικές Ζώνες ∆ιατήρησης σύµφωνα µε την Οδηγία 92/43/EOK και από τις Ζώνες Ειδι-
κής Προστασίας για τα πουλιά σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ για την προστασία των που-
λιών. Οι περιοχές του δικτύου έχουν τεθεί υπό καθεστώς ειδικής διαχείρισης το οποίο καθορίστηκε
από κάθε κράτος-µέλος λαµβάνοντας υπόψη κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες. 

Η δηµιουργία του δικτύου NATURA 2000, συµβάλλει στην αποτελεσµατικότερη προστασία των απει-
λούµενων ειδών και των ενδιαιτηµάτων και αποτελεί το βασικό µέσο για τη διατήρηση της βιοποι-
κιλότητας και την γενικότερη προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η Ελλάδα σε εφαρµογή της
Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ πρότεινε 239 περιοχές ως «Τόπους Κοινοτικής Σηµασίας» (SCI: Sites of
Community Importance) και 151 «Ζώνες Ειδικής Προστασίας» της ορνιθοπανίδας (SPAs: Special
Protection Areas) σύµφωνα µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ. Για κάθε περιοχή, τα όριά της απεικονί-
ζονται σε τοπογραφικό χάρτη και έχει συνταχθεί Πληροφοριακό ∆ελτίο µε γενικά στοιχεία και δεδο-
µένα σχετικά µε τους τύπους οικοτόπων και τα είδη κοινοτικού ενδιαφέροντος που εµφανίζονται σε
αυτήν. Ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου έχει κωδικό SPA και SCI: GR2220002 

∆ραστηριότητα 8: Βοηθήστε τους µαθητές στην προετοιµασία της εκπαιδευτικής επίσκεψης στον Εθνι-
κό ∆ρυµό Αίνου, στην Κεφαλονιά. Μπορείτε π.χ. να οργανώσετε µια συζήτηση προκειµένου µεταξύ
των άλλων να καθοριστούν:

✔ Ο σκοπός και οι στόχοι της επίσκεψης. 

✔ Οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν (εάν αποφασιστεί δουλειά σε οµάδες πρέπει κάθε
οµάδα να αναλάβει συγκεκριµένες δραστηριότητες).

✔ Η διάρκεια

✔ Τα υλικά (π.χ. χάρτες, κιάλια, σακούλες δειγµατοληψίας, µπλοκ και υλικά ζωγραφικής κ.ά). 

✔ Οι πηγές πληροφόρησης που θα χρησιµοποιηθούν.

✔ Η διαµόρφωση κανόνων συµπεριφοράς (Ο χώρος επίσκεψης δεν θα πρέπει να διαταράσσε-
ται. Η µελέτη στο πεδίο θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί µε τρόπο που να µη διαταράσσει την
καθηµερινή λειτουργία του φορέα υποδοχής, ούτε το φυσικό περιβάλλον)

✔ Η κατάλληλη ενδυµασία, φαγητό, χρήµατα κ.λπ.

∆ραστηριότητα 9: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να αναζητήσουν στο ∆ιαδίκτυο και στο συµπληρωµατικό υλικό
πληροφορίες και φωτογραφίες για τον Εθνικό ∆ρυµό του Αίνου και για τις δράσεις του Φορέα ∆ιαχεί-
ρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου. Επίσης ζητήστε τους να  συζητήσουν σε οµάδες τι θα ήθελαν να µάθουν
για τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου και να διαµορφώσουν ένα κατάλογο µε τις ερωτήσεις τους. Στη συνέχεια
να γράψουν ένα γράµµα, ή να στείλουν  ένα ηλεκτρονικό µήνυµα (e-mail) σε ένα Σχολείο στην Κεφα-
λονιά και να ρωτήσουν τους συµµαθητές σας όσα θα ήθελαν να µάθουν για τον Αίνο. Στη διάρκεια της
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εκπαιδευτικής τους επίσκεψης µπορούν να επισκεφτούν το σχολείο και να γνωρίσουν από κοντά τους συµ-
µαθητές τους. 

∆ραστηριότητα 10: Στα «πρέπει»: Αφήνουµε όσο το δυνατό λιγότερα ίχνη της παρουσίας µας στο
πέρασµά µας, προσέχουµε να µην ενοχληθούν τα πουλιά (φωνές, θόρυβοι) κ.ά. Στα «δεν πρέπει»:
δεν κόβουµε φυτά, δεν αφήνουµε σκουπίδια κ.ά. 

Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Στόχοι
✔ Να καταστούν ικανοί να προσεγγίσουν τον Αίνο µε την όσφρηση, την αφή, την ακοή, τη γεύση

και την όραση.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, εργασίας σε µικρές οµάδες, καλαισθησίας και δια-
τύπωσης απόψεων, δηµιουργικής φαντασίας, κριτικής σκέψης, λήψης αποφάσεων και επίλυ-
σης προβληµάτων.

Υλικά: Χάρτης της Κεφαλονιάς, φωτογραφική µηχανή, κιάλια, σηµειωµατάρια, µολύβια, υλικά για
ζωγραφική: µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα (ξυλοµπογιές, παστέλ νεροµπογιές ή µαρκαδόροι)

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 1-8: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να ανακαλύψουν τον Αίνο ακολουθώντας το δρόµο
των αισθήσεων, της φαντασίας και της επινοητικότητας. Η όσφρηση, η ακοή, η αφή, η όραση και
η γεύση ενεργοποιούνται µε απλές δραστηριότητες που οι µαθητές µπορούν να τις πραγµατοποιή-
σουν µόνοι τους ή µε την οµάδα τους.

∆ραστηριότητα 7: Ο επισκέπτης που βρίσκεται στην κορυφή του Αίνου, βλέπει από παντού τη θάλασ-
σα. Η θέα που αντικρίζει είναι απίστευτης οµορφιάς µε συνδυασµούς χρωµάτων που αλλάζουν κάθε
στιγµή της ηµέρας. Νοτιοδυτικά ξεπροβάλλει η Ζάκυνθος, βορειοανατολικά Ιθάκη, και λίγο πιο πέρα
η Λευκάδα, το Κάστρο της Κυλλήνης, τα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας.

∆ραστηριότητες 9-11: Οι µαθητές παρατηρούν τον Αίνο, εντοπίζουν στοιχεία που τους αρέσουν ή
όχι, συζητούν και διαµορφώνουν απόψεις. Βοηθήστε τους µαθητές να συνδέσουν όσα είδαν και
έµαθαν µε την αειφόρο ανάπτυξη του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου και της Κεφαλονιάς.

Στόχοι
✔ Να κατανοήσουν τη γεωλογική ιστορία του Αίνου.

✔ Να γνωρίσουν οι µαθητές τον ασβεστόλιθο, βασικό πέτρωµα του Αίνου.

✔ Να γνωρίσουν τα απολιθώµατα του Αίνου και να κατανοήσουν τη σηµασία τους.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες προσανατολισµού στο χώρο, χρήσης του χάρτη, εργασίας σε µικρές
οµάδες, γραπτής και προφορικής έκφρασης, κριτικής σκέψης, δηµιουργικής φαντασίας, λήψης
αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων. 

✔ Να διαµορφώσουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για την προστασία των απολιθωµάτων.

Υλικά: Χάρτης της Κεφαλονιάς, γεωλογικός χάρτης του Αίνου, φωτογραφική µηχανή, σηµειωµατάρια, µολύ-
βια, υλικά για ζωγραφική: µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα (ξυλοµπογιές, παστέλ νεροµπογιές ή µαρκαδόροι)

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 1: Οι µαθητές, πριν πραγµατοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να µελετή-
σουν µε προσοχή τα σχήµατα και το κείµενο «Πώς γεννήθηκε ο Αίνος;»

∆ραστηριότητα 2: Η διήγηση του πετρώµατος έχει άµεση σχέση µε τη γεωλογική ιστορία του Αίνου.

Φύλλο Εργασίας 5: Τα πετρώµατα και τα απολιθώµατα

Φύλλο εργασίας 4: Γνωρίζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου µε τις αισθήσεις
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Οι µαθητές, πριν πραγµατοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα θα πρέπει να µελετήσουν µε προσοχή
τα σχήµατα και το κείµενο «Πώς γεννήθηκε ο Αίνος;»

∆ραστηριότητα 3: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να ψάξουν και να φωτογραφίσουν απολιθώµατα. Επι-
σηµάνετε ότι µόνον παρατηρούµε τα πετρώµατα και τα απολιθώµατα, χωρίς να παίρνουµε δείγµα-
τα. Έχει σηµασία οι µαθητές να κατανοήσουν τη σηµασία της φωτογράφησης, της προσεκτικής παρα-
τήρησης και των λεπτοµερών γραπτών σηµειώσεων. Η δειγµατοληψία γίνεται µόνο για επιστηµονι-
κούς λόγους και σε καµία περίπτωση σε περιοχές προστατευόµενες, όπως ο Εθνικός ∆ρυµός Αίνου.  

∆ραστηριότητα 4: Τα απολιθώµατα βοηθούν στην παρατήρηση της διαδοχής των µορφών ζωής στο
γεωλογικό χρόνο και στη χρονολόγηση των πετρωµάτων. 

∆ραστηριότητα 5: Οι εγκαταστάσεις π.χ. των τηλεοπτικών σταθµών κατέστρεψαν πολλά από τα απο-
λιθώµατα του Αίνου, αφού κατά τη διάρκεια των εργασιών σκεπάστηκαν µε τσιµέντο.

Στόχοι
✔ Να γνωρίσουν οι µαθητές την Κεφαλληνιακή ελάτη και γενικότερα τη χλωρίδα του Αίνου.  

✔ Να καταστούν ικανοί να πραγµατοποιούν τυχαία δειγµατοληψία για την καταγραφή των φυτών
και να µετρούν µε πρακτικό τρόπο το ύψος  και την ηλικία των δέντρων.

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία των µανιταριών και των λειχήνων στο δάσος. 

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία του Κεφαλονίτικου έλατου και των ενδηµικών φυτών του Αίνου
και να αποκτήσουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στη
διατήρησή τους. 

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία της βλάστησης στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία της χλωρίδας για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του Αίνου
και τη βιοποικιλότητα.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε µικρές οµάδες, γραπτής και προφορικής έκφρασης,
παρατηρητικότητας, κριτικής σκέψης δηµιουργικής φαντασίας, λήψης αποφάσεων και επίλυσης
προβληµάτων. 

✔ Να διαµορφώσουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τη χλωρίδα του Αίνου.

Υλικά: Μετροταινία µήκους 10 µ., χάρτης της Κεφαλονιάς, φωτογραφική µηχανή, σηµειωµατάρια,
µολύβια, υλικά για ζωγραφική: µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα (ξυλοµπογιές, παστέλ νεροµπογιές ή
µαρκαδόροι)

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 1: Οι µικρότεροι µαθητές (∆ηµοτικό, πρώτες τάξεις Γυµνασίου) θα µπορούσαν να
φανταστούν το ίδιο το έλατο να µιλάει και να περιγράφει τον εαυτό του.

∆ραστηριότητα 6: Η τυχαία δειγµατοληψία στηρίζεται σε καταγραφές που γίνονται ανά καθορισµένα
συνήθως διαστήµατα κατά µήκος µιας γραµµής που χαράσσεται µέσα στη βλάστηση και παρουσιάζει
το πλεονέκτηµα ότι παρέχει τη δυνατότητα γρήγορης συλλογής δεδοµένων. Οι δειγµατοληψίες αυτές
εξασφαλίζουν στον ερευνητή την καταγραφή των ειδών που υπάρχουν σε µία περιοχή καθώς και των
συχνοτήτων τους. Ειδικότερα η συχνότητα εµφάνισης του κάθε είδους µέσα στη βιοκοινότητα προσ-
διορίζεται από τη συχνότητα καταµέτρησης του κάθε είδους στο δείγµα, π.χ. ένα φυτό που καταγρά-
φεται στα 5 περίπου από τα 10 σηµεία δειγµατοληψίας, έχει µια συχνότητα εµφάνισης 50%. Στην
τυχαία δειγµατοληψία τα δείγµατα λαµβάνονται σε τυχαία σηµεία της δειγµατοληπτικής επιφάνειας.
Πριν τη δειγµατοληψία θα πρέπει να επισηµάνετε στους µαθητές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε
κανένα φυτό να µη κινδυνεύσει.

Φύλλο Εργασίας 6: Τα φυτά, τα µανιτάρια και οι λειχήνες
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∆ραστηριότητα 8: Ανάλογα µε  την εποχή που θα πραγµατοποιηθεί η εκπαιδευτική επίσκεψη οι µαθη-
τές µπορούν να παρατηρήσουν διαφορετικά φυτά. Τα περισσότερα θα τα συναντήσουν την άνοιξη.

∆ραστηριότητα 9-10: Επισηµάνετε στους µαθητές, ότι µόνον παρατηρούµε τα µανιτάρια, τις λειχή-
νες, τα κεφαλονίτικα έλατα και γενικότερα τη χλωρίδα του Αίνου, χωρίς να κόβουµε ότι µας εντυ-
πωσιάζει. Έχει σηµασία οι µαθητές να κατανοήσουν τη σηµασία της φωτογράφησης, της προσεκτι-
κής παρατήρησης και των λεπτοµερών γραπτών σηµειώσεων.

∆ραστηριότητες 11: Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν τη σηµασία της χλωρίδας αφενός για
τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του Αίνου και αφετέρου για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.

Στόχοι
✔ Να αποκτήσουν γνώσεις για τα ζώα που ζούν στον Αίνο και να κατανοήσουν τη σηµασία

τους για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος του Αίνου.

✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τα ζώα του δάσους.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες προσανατολισµού στο χώρο, παρατηρητικότητας, εργασίας σε µικρές
οµάδες, γραπτής και προφορικής έκφρασης, κριτικής σκέψης, δηµιουργικής φαντασίας, δια-
σαφήνισης αξιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια.

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 1: Για να ακούσουν οι µαθητές τα ζώα, θα πρέπει να κάνουν ησυχία. Η δραστη-
ριότητα είναι δύσκολη, διότι τα περισσότερα ζώα την ηµέρα φωλιάζουν. Ωστόσο µπορούν να ακού-
σουν κινήσεις ερπετών, ίσως να δουν και κάποιο από τα  θηλαστικά.

∆ραστηριότητα 6: Μερικές ιδέες για ιστορίες: η επίθεση ενός αρπακτικού σε ένα φίδι, η απόδρα-
ση ενός ποντικού από τα νύχια ενός αρπακτικού, οι υπόγειες διαδροµές ενός τυφλοπόντικα κ.λπ. 

∆ραστηριότητα 8: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να επικοινωνήσουν µε τους φορείς προστασίας των ζώων,
ζητώντας πληροφορίες για τη δράση τους και επίσης πληροφορίες για ζώα που τους ενδιαφέρουν. 

∆ραστηριότητες 9: Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν τη σηµασία των ζώων για την ισορρο-
πία του οικοσυστήµατος του Αίνου, π.χ. µε το σχεδιασµό απλών τροφικών αλυσσίδων.

Στόχοι
✔ Να αποκτήσουν γνώσεις για τα πουλιά του Αίνου και να κατανοήσουν τη σηµασία τους για

το οικοσύστηµα.

✔ Να κατανοήσουν τις προσαρµογές των αρπακτικών σε σχέση µε τον τρόπο που κυνηγούν και
συλλαµβάνουν τη λεία τους.

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία της χλωρίδας, των ζώων και των πουλιών για τη διατήρηση του
οικοσυστήµατος του Αίνου.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε µικρές οµάδες, γραπτής και προφορικής έκφρασης,
κριτικής σκέψης δηµιουργικής φαντασίας, διασαφήνισης αξιών, λήψης απόφασης και επίλυ-
σης προβληµάτων. 

✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και θετικές στάσεις για τα πουλιά.

Υλικά: Φωτογραφική µηχανή, βιβλία για πουλιά, κυάλια, σηµειωµατάριο µε σπιράλ και χοντρό χαρτόνι, µολύβια,

υλικά για ζωγραφική: µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα (ξυλοµπογιές, παστέλ νεροµπογιές ή µαρκαδόροι).

Φύλλο Εργασίας 8: Τα πουλιά του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου

Φύλλο εργασίας 7: Τα ζώα του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου
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Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 1: Επισηµάνετε στους µαθητές, ότι για την παρατήρηση των πουλιών το πρώτο πράγ-
µα που πρέπει να θυµάται κανείς είναι ότι τα πουλιά έχουν πολύ καλά µάτια κι αυτιά. Μπορούν επί-
σης να πετούν κι έτσι εξαφανίζονται γρήγορα µόλις κάποιος τα ενοχλήσει. Για να πλησιάσουν αρκε-
τά ώστε να τα αναγνωρίσουν και να παρακολουθήσουν τις κινήσεις τους, θα πρέπει: να είναι ήρε-
µοι, να κρύβονται πάντα και να µη στέκονται σε ανοικτό χώρο, διότι η ανθρώπινη φιγούρα τα τρο-
µάζει. Να φορούν καπέλο και ρούχα σε σκούρα χρώµατα. Πάνω από όλα να κινούνται αργά και
χωρίς θόρυβο. Ο καλύτερος τρόπος να παρατηρήσουν τα πουλιά είναι να βρουν µια κρυψώνα, να
καθίσουν εκεί ήσυχα και να δουν τα πουλιά που θα εµφανιστούν τριγύρω. 

∆ραστηριότητα 3: Βοηθήστε τους µαθητές να χρησιµοποιούν τα βιβλία για την αναγνώριση των πουλιών.
Σε αυτήν τη δραστηριότητα µπορείτε να θέσετε ερωτήσεις σχετικά µε τις προσαρµογές των πουλιών.

∆ραστηριότητα 7: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική «παιχνίδι ρόλων». Πιθανοί ρόλοι: εκπρόσωπος
κυνηγών ή µεµονωµένοι κυνηγοί, εκπρόσωπος κυνηγετικού συλλόγου, εκπρόσωπος περιβαλλοντικής
οργάνωσης, τουρίστες, εκπρόσωπος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωπος της ∆ιεύθυνσης ∆ασών
του Νοµού Κεφαλληνίας, εκπρόσωπος του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου κ.α.

∆ραστηριότητα 8: Τα πουλιά του Αίνου, απειλούνται από τις πυρκαγιές που αφανίζουν τους πλησιέ-
στερες περιοχές, από τους ασυνείδητους κυνηγούς που κυνηγούν παράνοµα αλλά και από τα φυτο-
φάρµακα που χρησιµοποιούνται στις καλλιέργειες. Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν ότι ένα
σχέδιο για την αειφόρο διαχείριση του Αίνου θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη του την αειφόρο δια-
χείριση των περιοχών που βρίσκονται κοντά στον Αίνο καθώς και  ολόκληρου του νησιού. 

∆ραστηριότητες 9: Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν τον Αίνο ως οικοσύστηµα. Επισηµάνετε
τη σηµασία της διατήρησης όλων των οργανισµών για την ισορροπία του οικοσυστήµατος. Η δια-
τήρηση όλων των οργανισµών του Αίνου, όσον αφορά τα είδη και τον πληθυσµό κάθε είδους είναι
σηµαντική για τη διατήρηση του οικοσυστήµατος και για τη βιοποικιλότητα του Αίνου, του νησιού, της
Ελλάδας και του πλανήτη. 

∆ραστηριότητα 10: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να επικοινωνήσουν µε τους φορείς προστασίας των
πουλιών, ζητώντας πληροφορίες για τη δράση τους και επίσης πληροφορίες για πουλιά που τους
ενδιαφέρουν.

Στόχοι
✔ Να κατανοήσουν τις απειλές που αντιµετωπίζει ο Αίνος και τα προβλήµατα που δηµιουργούνται.

✔ Να κατανοήσουν τις συνέπειες της αλλαγής του κλίµατος στις Προστατευόµενες Περιοχές.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε µικρές οµάδες, γραπτής και προφορικής έκφρασης,
κριτικής σκέψης δηµιουργικής φαντασίας, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 1: Ίχνη από ανθρώπινες δραστηριότητες είναι: σκουπίδια, φυσίγγια, δέντρα φαγω-
µένα από αιγοπρόβατα κ.λπ. 

∆ραστηριότητα 2: Σε τοπικό επίπεδο, µέτρα θα µπορούσαν να ληφθούν από το Φορέα ∆ιαχείρισης
Εθνικού ∆ρυµού Αίνου, την Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ. 

∆ραστηριότητα 5: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική «δίληµµα». Οι µαθητές καλούνται να διερευ-
νήσουν τις πολλαπλές πτυχές του διλήµµατος και να προβληµατιστούν για τις αξίες που υπαγορεύ-
ουν τις πράξεις των ανθρώπων καθώς και για τις συγκρούσεις που οι πράξεις αυτές µπορεί να
προκαλέσουν.
Με την τεχνική του διλήµµατος επιδιώκεται οι µαθητές να καταστούν ικανοί να λάβουν και να υποστηρί-

Φύλλο εργασίας 9: Απειλές και προβλήµατα
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ξουν µια συγκεκριµένη θέση για την άρση ενός διλήµµατος. Στο δίληµµα περιγράφεται µε συντοµία µια
προβληµατική κατάσταση, συγκεκριµένη, πραγµατική ή υποθετική που έχει όµως πάντα µια ηθική διάσταση.
Οι µαθητές αντιµετωπίζοντας ένα δίληµµα, εµπλέκονται προσωπικά σ' αυτό, µαθαίνουν να εκφρά-
ζουν ελευθέρα τις απόψεις τους, αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας καθώς αλληλεπιδρούν µε
τους συµµαθητές τους, κατανοούν την προβληµατική κατάσταση καθώς διασταυρώνουν τις απόψεις
τους, διασαφηνίζουν τις αξίες τους και εδραιώνουν τις πεποιθήσεις τους. Κατά την αντιµετώπιση
ενός διλήµµατος δηµιουργούνται πολώσεις και συγκρούσεις καθώς οι θέσεις αρχικά είναι µόνο
δύο, ναι ή όχι, καλή ή κακή λύση. Μέληµα του εκπαιδευτικού είναι µέσα από την ελεγχόµενη αυτή
συγκρουσιακή κατάσταση οι µαθητές να οδηγηθούν στην άρση του διλήµµατος,
Το δίληµµα είναι συγγενής τεχνική µε τη διαλογική αντιπαράθεση, διαφέρει όµως ως προς τη δια-
δικασία, δηλαδή την πορεία που ακολουθείται κατά την εξέλιξη των δυο στρατηγικών. Επίσης, ενώ
η διαλογική αντιπαράθεση εστιάζει στην ανεύρεση επιχειρηµάτων (υποκίνηση γνωστικού τοµέα), στο
δίληµµα ο µαθητής καλείται να πάρει θέση, υπακούοντας στις βαθύτερες αξίες του (υποκίνηση συναι-
σθηµατικού τοµέα).

Στην τεχνική του διλήµµατος ακολουθείται η εξής πορεία:
✔ Εισαγωγή στο δίληµµα: Οι µαθητές µελετούν την προβληµατική κατάσταση. Ο εκπαιδευτικός

θέτει τα βασικά ερωτήµατα προκειµένου να βοηθήσει τους µαθητές να κατανοήσουν καλά το
δίληµµα. ∆ηλαδή να καθορίσουν τα άτοµα ή τις οµάδες που εµπλέκονται, να διερευνήσουν
τις αξίες που στηρίζουν τις θέσεις των πρωταγωνιστών κ.ά. Στόχος της συζήτησης αυτής είναι
να αναδειχτούν οι διαφορετικές θέσεις πάνω στο δίληµµα.

✔ Συζήτηση στις οµάδες: Οι µαθητές σχηµατίζουν τόσες οµάδες όσες και οι βασικές απόψεις
που διαµορφώθηκαν από τη συζήτηση στην τάξη. Κάθε οµάδα ορίζει ένα γραµµατέα και έναν
εκπρόσωπο για την ολοµέλεια της τάξης. Η οµάδα διερευνά και βρίσκει µία λύση στο δίληµ-
µα, την οποία αιτιολογεί.

✔ Συζήτηση στην τάξη: Ο εκπρόσωπος κάθε οµάδας παρουσιάζει και αιτιολογεί τη θέση της
οµάδας του στην τάξη.

✔ Νέα Συζήτηση στις οµάδες: Οι µαθητές των οµάδων επανεξετάζουν τις θέσεις τους, λαµβά-
νοντας υπόψη τη συζήτηση στην τάξη και, εάν χρειάζεται, τις αναθεωρούν.

✔ Νέα Συζήτηση στην τάξη: Ο εκπρόσωπος της κάθε οµάδας παρουσιάζει στην τάξη τις τελι-
κές απόψεις της οµάδας του έτσι όπως διαµορφώθηκαν και εξηγεί τους λόγους για τους
οποίους τα µέλη της οµάδας του εµµένουν στην αρχική θέση τους ή την αναθεωρούν.

✔ Σύνθεση: Ο εκπαιδευτικός καλεί τους µαθητές να συνοψίσουν τις κύριες λύσεις εκθέτοντας
τα επιχειρήµατα τους.

∆ραστηριότητα 7: Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοήσουν οι µαθητές ότι όταν µια περιο-
χή κηρύσσεται «προστατευόµενη» δεν σηµαίνει αναγκαστικά και ουσιαστική προστασία από πλανητι-
κές περιβαλλοντικές απειλές, όπως η κλιµατική αλλαγή. ∆ιαθέστε χρόνο για να αναπτυχθεί προ-
βληµατισµός γύρω από τα όρια της έννοιας της «προστασίας», τα αίτια και τις επιπτώσεις της κλι-
µατικής αλλαγής. Να επισηµάνετε ότι χωρίς συνολική αειφόρο διαχείριση αναιρείται η έννοια της
προστασίας, π.χ. η Αλλαγή του Κλίµατος επιφέρει αλλαγές σε πλανητικό επίπεδο και αναιρεί την
ίδια την προστασία των «προστατευόµενων» περιοχών. 
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Στόχοι
✔ Να προτείνουν τρόπους για την αειφόρο διαχείριση του Αίνου. 

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία του Αίνου στην ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού και
γενικότερα στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

✔ Να ενηµερωθούν για τις αρµοδιότητες και το έργο του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού
Αίνου και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις απέναντι σε κάθε προσπάθεια προστασίας και
διατήρησης του ∆ρυµού.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας σε µικρές οµάδες, γραπτής και προφορικής έκφρασης,
κριτικής σκέψης διασαφήνισης αξιών, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 2: Η περιοχή του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου ανήκει διοικητικά στην κοινότητα Οµαλών
και στους ∆ήµους Σάµης, Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων και Αργοστολίου του Νοµού Κεφαλληνίας.

Ειδικότερα:
✔ στην κοινότητα Οµαλών ανήκουν οι οικισµοί Φραγκάτα, Βαλσαµάτα, Επανωχώρι και Μιχάτα, 

✔ στο ∆ήµο Σάµης ανήκουν οι κοινότητες Χαλιωτάτων, Πουλάτων, Πυργίου (µε τους οικισµούς
∆ιγαλέτο, Χαράκτι, Τσακαρισιάνο) και Γριζάτων (µε τους οικισµούς Γριζάτα, Ζερβάτα, Καταπο-
δάτα, Κουλουράτα), 

✔ στο ∆ήµο Λειβαθούς ανήκουν οι κοινότητες Βλαχάτων Εικοσιµίας (µε τον οικισµό Σιµωτάτα),
Βαλεριάνο (µε τους οικισµούς Βαλεριάνο, Πλατειές, Ατσουπάδες) και Μουσάτων (µε τους οικι-
σµούς Μουσάτα, Ποριαράτα, Καρούζα), 

✔ στο ∆ήµο Ελειού Πρόννων ανήκουν οι κοινότητες Αργινίων, Ξενόπουλο (µε τους οικισµούς
Ξενόπουλο, Καπανδρίτι, Ανδριολάτα) και Βαλεριάνου, και 

✔ στο ∆ήµο Αργοστολίου ανήκει η κοινότητα ∆ιλινάτων. 

Οι κάτοικοι θα µπορούσαν να αντικαταστήσουν τις συµβατικές καλλιέργειες µε βιολογικές, κίνηση
που θα συνέβαλε στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη του αγροτοτουρισµού. Επί-
σης θα µπορούσαν να εµπλακούν σε δραστηριότητες εναλλακτικών µορφών τουρισµού. Οι µαθητές
θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η εµπλοκή των κατοίκων στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής που
ζουν είναι βασική προϋπόθεση για να επιτύχει αυτή η ανάπτυξη. Σε περίπτωση που οι µαθητές δεν
µπορούν να επισκεφτούν χωριά στους πρόποδες του Αίνου και να συνοµιλήσουν µε τους κατοίκους
η δραστηριότητα θα µπορούσε να διαµορφωθεί ως εξής: «Οι κάτοικοι στους πρόποδες του Αίνου
είναι γεωργοί και κτηνοτρόφοι. Πώς θα µπορούσαν να συµβάλλουν στην αειφόρο διαχείριση του
Αίνου και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής; Ποιες άλλες δραστηριότητες θα µπορούσαν να ανα-
πτύξουν;». Εναλλακτικά µπορείτε να ρωτήσετε τους µαθητές «Αν εσύ κατοικούσες κοντά στον Αίνο,
τι θα έκανες για τη διατήρησή του;»

Επίσης οι µαθητές θα µπορούσαν να οργανώσουν µια συζήτηση για την αειφόρο διαχείριση του
Αίνου. Επισηµάνετε στους µαθητές ότι στη συζήτηση θα πρέπει να εκπροσωπηθούν όλες οι κοινω-
νικές οµάδες που συνδέονται άµεσα ή έµµεσα µε τον Αίνο (κυνηγοί, αγρότες, τουριστικά πρακτο-
ρεία, κάτοικοι, εκπρόσωποι του Φορέα ∆ιαχείρισης, Τοπική Αυτοδιοίκηση κ.λπ.). Στη συνέχεια ενθαρ-
ρύνετε τους µαθητές να στείλουν τις προτάσεις τους στον Φορέα ∆ιαχείρισης του ∆ρυµού.

∆ραστηριότητα 3: Η περιοχή του Αίνου προσφέρεται για οικολογικό τουρισµό (λόγω του πλούτου της
βιοποικιλότητας και του φυσικού κάλλους), καθώς επίσης για πεζοπορικό και ορειβατικό τουρισµό.
Παροτρύνετε τους µαθητές να ανακαλύψουν αν η περιοχή του Αίνου πληροί τις προϋποθέσεις για
την ανάπτυξη και άλλων µορφών εναλλακτικού τουρισµού. Επίσης, θα µπορούσατε να βοηθήσετε τους
µαθητές να οργανώσουν µια µικρή έρευνα για το τι σηµαίνει «µαζικός» και τι «εναλλακτικός τουρι-
σµός». Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της κάθε µορφής τουρισµού; Παρακινήστε τους µαθητές να προ-
βληµατιστούν για τις συνέπειες που έχει η κάθε µορφή τουριστικής ανάπτυξης στο περιβάλλον και
στη συνέχεια να αναζητήσουν τις δυνατότητες ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού στον Αίνο. 

Φύλλο εργασίας 10: ∆ιαχείριση του Εθνικού ∆ρυµού Αίνου µε στόχο την αειφορία
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∆ραστηριότητα 4: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική debate. Η πρώτη οµάδα υποστηρίζει µε επι-

χειρήµατα το µαζικό τουρισµό και η δεύτερη τις εναλλακτικές µορφές. Ζητήστε από τους µαθητές

να διαµορφώσουν επιχειρήµατα υπέρ και κατά των εναλλακτικών µορφών. Στη συνέχεια οι οµάδες

θα ανταλλάξουν τα επιχειρήµατά τους και η κάθε οµάδα θα συντάξει αντεπιχειρήµατα για να ανα-

σκευάσει τα επιχειρήµατα της αντίθετης οµάδας. Άλλα θέµατα κατάλληλα για debate σχετικά µε τη

διαχείριση του Αίνου είναι: «Υπέρ και κατά της ασφαλτόστρωσης του δρόµου που οδηγεί στην κορυ-

φή του Αίνου»,  «Υπέρ και κατά της βιολογικής γεωργίας στους πρόποδες του Αίνου», «Υπέρ και

κατά της παρουσίας των κυνηγών στον Αίνο» κ.λπ.

Για τη διεξαγωγή του debate µπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω πορεία:

Ορίζετε στην τάξη µια επιτροπή τριών ατόµων, η οποία θα διαχειριστεί και θα αξιολογήσει τη συζή-

τηση. Ο πρόεδρος της επιτροπής τηρεί τη διαδικασία, ο γραµµατέας κρατάει πρακτικά και ο τρίτο

µέλος διαχειρίζεται το χρόνο. 

Οι υπόλοιποι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα ορίζει έναν γραµµατέα και έναν

συντονιστή. Η µία οµάδα αναλαµβάνει να υποστηρίξει τις απόψεις κατά της αιχµαλωσίας των κητω-

δών και η άλλη υπέρ. Κάθε οµάδα συζητά και ετοιµάζει κατάλογο µε τα επιχειρήµατά της και κάθε

µαθητής προετοιµάζεται ώστε να υποστηρίξει δηµόσια τουλάχιστον ένα επιχείρηµα. 

Οι οµάδες ανταλλάσσουν τους καταλόγους τους προκειµένου να µπορέσουν να επεξεργαστούν αντε-

πιχειρήµατα και προετοιµάζονται ώστε να αντικρούσουν ο καθένας τουλάχιστον ένα επιχείρηµα της

άλλης οµάδας Στη διάρκεια της συζήτησης µεταξύ των οµάδων τα επιχειρήµατα και τα αντεπιχει-

ρήµατα διαδοχικά εναλλάσσονται. Ο χρόνος παρουσίασης για κάθε επιχείρηµα ή αντεπιχείρηµα είναι

τρία λεπτά. Με την ολοκλήρωση της συζήτησης ο συντονιστής κάθε οµάδας συνοψίζει και παρου-

σιάζει συνολικά τα κύρια σηµεία της επιχειρηµατολογίας της οµάδας του. 

Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία των οµάδων. Κριτήρια αξιολόγησης είναι η τεκµηρίωση των από-

ψεων, ο τρόπος παρουσίασης (πειστικότητα, σωστή έκφραση, κα), ο σεβασµός των κανόνων της

διαδικασίας κ.ά. Τέλος η επιτροπή καταγράφει τα επιχειρήµατα υπέρ και κατά της δηµιουργίας του

σπηλαιολογικού πάρκου, όπως προέκυψαν από τη συζήτηση. 

∆ραστηριότητα 6: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να επισκεφτούν το Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυ-

µού Αίνου για να ενηµερωθούν για το ρόλο του και για τις δράσεις που έχει αναλάβει  µε στόχο

την αειφόρο διαχείριση του Αίνου. Βοηθήστε τους µαθητές να προετοιµάσουν τη συνέντευξη που θα

πάρουν από τον υπεύθυνο του Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Αίνου. Ανάµεσα σε άλλα θέµα-

τα φροντίστε να ρωτήσουν οι µαθητές για τη σχέση που έχει αναπτύξει ο διαχειριστικός φορέας

µε την τοπική κοινωνία. Οι µαθητές θα πρέπει να επικοινωνήσουν πρώτα τηλεφωνικά µε το Φορέα

∆ιαχείρισης για να εξηγήσουν στον υπεύθυνο το σκοπό της επίσκεψής τους.

∆ραστηριότητα 8: Επισηµάνετε τη σηµασία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την

Αειφόρο Ανάπτυξη των µαθητών και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής για την προστασία και

την αειφόρο διαχείριση του Αίνου. Ο προβληµατισµός µπορεί να επεκταθεί γενικότερα στο ρόλο

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη στη διαµόρφωση ενερ-

γών και κριτικά σκεπτόµενων πολιτών. Οι µαθητές µπορούν να κάνουν επίσης µια µικρή αποτίµηση

της µέχρι τώρα εµπειρίας τους στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και να συζητήσουν τι

αισθάνονται και κρίνουν ότι τους έχει µέχρι σήµερα προσφέρει η συµµετοχή τους σε προγράµµα-

τα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Στόχοι
✔ Να προσδιορίζουν, περιγράφουν και επιλέγουν τρόπους ενηµέρωσης των µαθητών του σχο-

λείου, των γονέων τους και της τοπικής κοινωνίας για την εκπαιδευτική τους επίσκεψη στον
Εθνικό ∆ρυµό Αίνου.

✔ Να σχεδιάζουν, οργανώνουν και επιδεικνύουν  µικρά δικά τους κείµενα µε τη χρήση η/υ

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες αυτοπεποίθησης, ανάληψης πρωτοβουλιών, καινοτοµίας, σύνθεσης,
έκφρασης απόψεων και διοργάνωσης εκδηλώσεων. 

✔ Να καταστούν ικανοί να ενηµερώνουν τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές του σχολείου τους,
τους γονείς και την τοπική κοινωνία για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις που πραγµατοποιούν. 

Υλικά: Σηµειωµατάρια, χαρτόνια, µολύβια, υλικά ζωγραφικής

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
∆ραστηριότητα 1: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική «Χάρτης εννοιών». Πρόκειται για απόδοση
εννοιών και σχέσεων σε σχηµατική µορφή. Ένας χάρτης εννοιών αποτελεί µια γραφική αναπαρά-
σταση εννοιών, όπου κόµβοι αντιπροσωπεύουν τις έννοιες (οι έννοιες περικλείονται σε κύκλους ή
άλλα σχήµατα) και συνδέσεις τις σχέσεις µεταξύ των εννοιών. Οι συνδέσεις µεταξύ των εννοιών
γίνονται µε τόξα ή γραµµές και µπορεί να είναι µονόδροµες, αµφίδροµες ή µη κατευθυντικές. Οι
έννοιες και µερικές φορές και οι συνδέσεις προσδιορίζονται (ονοµάζονται). Συχνά ένας χάρτης
εννοιών µπορεί να εµπλουτιστεί και µε εικόνες ή σχήµατα ώστε να συνδέσουν οι µαθητές τις έννοι-
ες που εµπλέκονται µε την εικονική τους αναπαράσταση.

Η τεχνική είναι αρκετά σύνθετη και προκειµένου να εφαρµοστεί µε επιτυχία απαιτείται χρόνος, στα-
διακή εισαγωγή των µαθητών στη δόµηση χάρτη εννοιών και εξάσκηση. Γι' αυτό σε µαθητές που
δεν έχουν προηγούµενη εµπειρία χρησιµοποιούνται ηµιδοµηµένοι χάρτες εννοιών. Ο ηµιδοµηµένος
χάρτης εννοιών προτείνει µια βασική ιεράρχηση των εννοιών και ο µαθητής καλείται  προσθέτο-
ντας νέες έννοιες και συνδέσεις, να ολοκληρώσει τον  χάρτη. Επίσης στον ηµιδοµηµένο χάρη δίνο-
νται οι «γραµµές σύνδεσης», δηλαδή  τα βελάκια που συνδέουν µεταξύ τους τις έννοιες και οι
«συνδετικές λέξεις», δηλαδή οι λέξεις που τοποθετούνται πάνω στις γραµµές σύνδεσης π.χ. «έχει»,
«προκαλεί» κ.ά.

Πορεία για τη διαµόρφωση χάρτη εννοιών

Για τη διαµόρφωση του χάρτη εννοιών για κάποιο θέµα, οι µαθητές ακολουθούν την εξής πορεία:

1. Εντοπίζουν τις κύριες έννοιες του θέµατος (τις αναζητούν προσεκτικά, τις καταγράφουν σε µια λίστα)

2. Ιεραρχούν τις έννοιες προσδιορίζοντας τη πιο γενική και περιεκτική έννοια, τις λιγότερο γενικές
και επιµέρους έννοιες, τις πιο ειδικές έννοιες. 

3. Σχεδιάζουν το χάρτη

✔ Θέτουν κάθε έννοια σε ένα κύκλο

✔ Κάτω από αυτήν τοποθετούν τις ενδιάµεσες έννοιες

✔ Στο κάτω µέρος του σχήµατος τοποθετούν τις πιο ειδικές έννοιες (αν κρίνεται σκόπιµο συνε-
χίζουν εξειδικεύοντας µε παραδείγµατα)

✔ Σχεδιάζουν «γραµµές σύνδεσης» µεταξύ των εννοιών, οι οποίες κατά τη γνώµη τους σχετί-
ζονται.

✔ Γράφουν στην κάθε γραµµή σύνδεσης κατάλληλες «συνδετικές λέξεις», οι οποίες προσδιορί-
ζουν πως συνδέονται οι έννοιες µεταξύ τους. Φροντίζουν ώστε οι έννοιες µαζί µε τις συν-
δετικές τους λέξεις να σχηµατίζουν λογικές προτάσεις.

✔ Ολοκληρώνουν το χάρτη,  δοµώντας νέες σχέσεις µεταξύ εννοιών τις οποίες αρχικά µπορεί
να µην είχαν εντοπίσει. 

Φύλλο εργασίας 11: Παρουσιάζω τον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου στο σχολείο µου
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Κάθε οµάδα αφού ολοκληρώσει το δικό της τον συγκρίνει µε τους χάρτες των άλλων οµάδων. Με τη
σύγκριση οι µαθητές εντοπίζουν τυχόν λάθη, παραλείψεις, ασάφειες και αποκτούν συνολική αντίληψη
του προβλήµατος. Επανέρχονται και διορθώνουν ή εµπλουτίζουν τον αρχικό τους χάρτη εννοιών. Στο
τέλος όλη η τάξη µπορεί να δοµήσει έναν κεντρικό και µεγάλων διαστάσεων χάρτη εννοιών (π.χ. στον
πίνακα ή σε χαρτόνι) στον οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσµατα της όλης επεξεργασίας και συζήτησης.

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού

✔ Εξηγεί στους µαθητές µε παραδείγµατα τι είναι οι «έννοιες» και ποια η σηµασία τους στο
γραπτό και προφορικό λόγο

✔ Θέτει ερωτήµατα προκειµένου να τους βοηθήσει να επισηµάνουν τις κοµβικές έννοιες του
θέµατος, δηλαδή τις «έννοιες-κλειδιά»

✔ Θέτει ερωτήµατα που αποσκοπούν στην ανάδειξη των ουσιαστικών σχέσεων µεταξύ των εννοι-
ών.

✔ Συµβουλεύει τους µαθητές να προσπαθήσουν αρχικά να συνδέσουν νοερά τις κατάλληλες
έννοιες και κατόπιν να αποτυπώσουν σε χάρτη εννοιών αυτά που έχουν στο νου τους.

✔ Υπενθυµίζει διαρκώς ότι πρέπει να χρησιµοποιούν απλές λέξεις και να είναι όσο το δυνατόν
πιο σύντοµοι και σαφείς όταν εκφράζουν τις έννοιες και τις συνδετικές λέξεις πάνω στο
χάρτη εννοιών

✔ ∆ίνει οδηγίες στους µαθητές να δοµούν χάρτες εννοιών µε τρόπο ώστε να γίνονται αµέσως
κατανοητοί από οποιονδήποτε χρειαστεί να τους µελετήσει.

∆ραστηριότητα 3: Για τη διαµόρφωση του φυλλαδίου οι µαθητές µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις
ιδέες που έγραψαν  στο χάρτη εννοιών της δραστηριότητας 1 (ή και να ενσωµατώσουν το χάρτη
εννοιών στο φυλλάδιό τους). Επίσης µπορούν να  χρησιµοποιήσουν κείµενα της δραστηριότητας 2
που θεωρούν κατάλληλα. 

∆ραστηριότητα 5: Για την υλοποίηση της δραστηριότητας προτείνονται οι ακόλουθες τρεις φάσεις:

α) Φάση προετοιµασίας: Ενθαρρύνετε της µαθητές να συζητήσουν στην τάξη και να σχεδιάσουν τις
λεπτοµέρειες της οργάνωσης απαντώντας σε ερωτήµατα, όπως:

✔ Ποιος είναι ο στόχος της ηµερίδας;

✔ Ποια θέµατα θα περιλαµβάνει; (κάθε οµάδα µπορεί να επεξεργαστεί ένα θέµα και να ορίσει
έναν εισηγητή. Η κάθε οµάδα θα αποφασίσει για τον τρόπο παρουσίασης του θέµατος από
τον εισηγητή, π.χ. ανάγνωση κειµένου, προφορικός λόγος, χρήση διαφανειών κ.ά)

✔ Συνεργασίες µε φορείς και ποιους;

✔ Πότε θα πραγµατοποιηθεί η ηµερίδα και σε ποια αίθουσα;

✔ Ποιο θα είναι το πρόγραµµα της ηµερίδας και σε ποια µορφή θα κυκλοφορήσει; (χειρόγρα-
φο, τυπωµένο, κ.ά).

✔ Με ποιους τρόπους θα γνωστοποιηθεί η ηµερίδα στην τοπική κοινωνία;

✔ Θα σταλούν προσκλήσεις; Σε ποιους;

✔ Θα διανεµηθεί της παρευρισκόµενους ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε τους υγρότοπους της
Κεφαλονιάς; Τι θα µπορούσε να είναι; Ποιοι θα αναλάβουν την ετοιµασία του;

✔ Είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί και µε ποιους τρόπους το υλικό που έχετε δηµιουργήσει;

✔ Πόσος χρόνος θα απαιτηθεί για την προετοιµασία και την υλοποίηση της ηµερίδας;

✔ Πόσο περίπου θα κοστίσει και πώς θα µπορούσαν να καλυφθούν τα έξοδα;

β) Φάση υλοποίησης: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να συζητήσουν στην οµάδα τους και στην τάξη
σχετικά µε τα καθήκοντα που θα αναλάβουν στη φάση υλοποίησης. Κάθε µαθητής να σηµειώσει τα
δικά του καθήκοντα, καθώς και τα καθήκοντα της οµάδας του.

γ) Φάση αξιολόγησης: Ζητήστε από τους µαθητές να συζητήσουν σε οµάδες σχετικά µε την ηµε-
ρίδα που πραγµατοποίησαν. Σε ποιο βαθµό πέτυχαν οι στόχοι που είχαν θέσει; Τι δεν πήγε καλά
και γιατί; Τελικά άξιζε αυτή η προσπάθεια; Κάθε οµάδα να ανακοινώσει την άποψή της στην τάξη
και να ακολουθήσει συζήτηση.
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Στόχοι
✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τους Εθνικούς ∆ρυµούς της περιοχής τους. 

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασµού ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για
τους Εθνικούς ∆ρυµούς της περιοχής τους

✔ Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες αυτοπεποίθησης, ανάληψης πρωτοβουλιών, καινοτοµίας, σύνθεσης,
έκφρασης απόψεων. 

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις
Βασική επισήµανση: Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Εθνικός ∆ρυµός στο νοµό που βρίσκεται το σχο-
λείο ή σε γειτονικούς νοµούς, τότε κατά την κρίση του εκπαιδευτικού, οι µαθητές  θα µπορούσαν
να ασχοληθούν µε άλλες προστατευόµενες χερσαίες περιοχές που υπάρχουν στην περιοχή τους. Σε
περίπτωση που δεν υπάρχει προστατευόµενη περιοχή τότε θα µπορούσαν να µελετήσουν ένα δάσος
ή µια δασική έκταση.

∆ραστηριότητα 1: Οι µαθητές καταγράφουν τους Εθνικούς ∆ρυµούς που υπάρχουν κοντά στην περιο-
χή τους, τους σηµειώνουν στο χάρτη και επιλέγουν να βρουν πληροφοριακό υλικό για τον πλησιέ-
στερο στην περιοχή τους. Αναζητούν, συγκεντρώνουν και µελετούν πληροφοριακό και φωτογραφικό
υλικό γι΄ αυτόν τον Εθνικό ∆ρυµό από διάφορες πηγές πληροφόρησης (ανθρώπους, έντυπο υλικό,
∆ιαδίκτυο, περιβάλλον).

∆ραστηριότητα 2: Οι µαθητές σχεδιάζουν ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε αντι-
κείµενο τον Εθνικό ∆ρυµό που επέλεξαν στη ∆ραστηριότητα 1.  Θα µπορούσατε να βοηθήσετε τους
µαθητές στο σχεδιασµό του προγράµµατος στα σηµεία που νοµίζετε ότι έχουν ανάγκη. 

∆ραστηριότητα 3: Εάν υπάρχουν µαθητές που διστάζουν συµµετάσχουν στην υλοποίηση του προ-
γράµµατος ζητείστε να µάθετε τις επιφυλάξεις τους, σεβαστείτε τις και  συζητείστε τους λόγους
στην τάξη (π.χ. φόρτος εργασίας ή ό,τι άλλο). Είναι σηµαντικό να ενθαρρύνετε και όσους µαθητές
έχουν επιφυλάξεις να συµµετάσχουν στην υλοποίηση του προγράµµατος.

∆ραστηριότητα 4: Ενθαρρύνετε τους µαθητές να υλοποιήσουν αυτή τη δραστηριότητα και να πραγ-
µατοποιήσουν διάφορες εκδηλώσεις σχετικά µε τα δάση της περιοχής τους, στις 21 Μαρτίου, την
Παγκόσµια Ηµέρα ∆ασοπονίας.

Φύλλο εργασίας 12:  Μελετώ τους Εθνικούς ∆ρυµούς της περιοχής µου
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ΙΙΙ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Χρήσιµο είναι να αξιολογήσετε: α) τη φάση της προετοιµασίας (τις δραστηριότη-
τες πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη), β) τη φάση µελετών στο πεδίο (τις δραστη-
ριότητες κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης) και γ) τη φάση ανασκό-
πησης των δραστηριοτήτων (τις δραστηριότητες µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη).
Για κάθε φάση ζητήστε από τους µαθητές (ατοµικά ή σε οµάδες) να γράψουν τι
πήγε και τι δεν πήγε καλά. Τι θα έπρεπε να γίνει ώστε όσα δεν πήγαν καλά να
µη ξανασυµβούν; Στην τάξη να δικαιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Ακολουθεί
ένα παράδειγµα για την αξιολόγηση των εργασιών.

1η ΦΑΣΗ: ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ»

Τι πήγε καλά Τι δεν πήγε καλά Τι θα έπρεπε να γίνει 
ώστε όσα δεν πήγαν καλά 

να µη ξανασυµβούν
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2η ΦΑΣΗ: Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

3η ΦΑΣΗ: ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ»

Τι πήγε καλά Τι δεν πήγε καλά Τι θα έπρεπε να γίνει 
ώστε όσα δεν πήγαν καλά 

να µη ξανασυµβούν

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΑΙΝΟΥ»

Τι πήγε καλά Τι δεν πήγε καλά Τι θα έπρεπε να γίνει 
ώστε όσα δεν πήγαν καλά 

να µη ξανασυµβούν




