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Ι. ΤΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

1. Τα σπήλαια στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση θεωρείται ένα από τα περισσότερο αποτελεσµατικά µέσα για την ανά-
πτυξη ικανοτήτων και την οικοδόµηση αξιών, στάσεων και συµπεριφορών ικανών να επηρεάσουν τις
κοινωνικές επιλογές προς την κατεύθυνση της αειφορίας. Μεταξύ των αντικειµένων της Περιβαλλο-
ντικής Εκπαίδευσης είναι τα σπήλαια. Σπήλαιο είναι κάθε κοιλότητα της γης, µικρή ή µεγάλη, ορι-
ζόντια ή κατακόρυφη, που σχηµατίστηκε από διάφορες αιτίες, συνήθως από τη διαβρωτική ενέργεια
των νερών στα ασβεστολιθικά πετρώµατα. Τα σπήλαια έχουν παγκόσµια αξία από άποψη ιστορική,
αρχαιολογική, αισθητική, εθνολογική, ανθρωπολογική ή παλαιοανθρωπολογική. Ανήκουν στα  µνηµεία
της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς και η διατήρησή τους είναι σηµαντική, εκτός των άλλων
και για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής που βρίσκονται.  

Η Ελλάδα έχει µεγάλο σπηλαιολογικό πλούτο, λόγω των ανθρακικών (ασβεστόλιθοι και δολοµίτες)
πετρωµάτων της. Πάνω από 10.000 σπήλαια έχουν καταγραφεί µέχρι στιγµής. Είναι σηµαντικό τα
σπήλαια της Ελλάδας να γίνουν γνωστά στους µαθητές και η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση µπορεί να
συµβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Τα τελευταία µάλιστα χρόνια εκτός από τα προγράµµατα Περι-
βαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται στο Σχολείο, οι µαθητές έχουν την δυνατότητα να υλο-
ποιούν µικρής διάρκειας προγράµµατα κατα τη διάρκεια των εκπαιδευτικών εκδροµών. Πρόκειται για
θεσµοθετηµένες εκπαιδευτικές 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 διαχείρισης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς στο πλαίσιο µιας αειφόρου προ-
οπτικής.

Για την υλοποίηση προγραµµάτων κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών επισκέψεων σε έναν τόπο ιδι-
αίτερα χρήσιµο είναι το εκπαιδευτικό υλικό που αφορά στις φυσικές και πολιτιστικές ιδιαιτερότητες
του τόπου, διότι 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
προσπάθεια να συµβάλλουµε στην εκπαίδευση των µαθητών σε περίοδο εκπαιδευτικών εκδροµών
δηµιουργήσαµε το υλικό «Κεφαλονιά - Σπήλαια», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και µαθη-
τές που επισκέπτονται την Κεφαλονιά από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Η Κεφαλονιά είναι µία από τις περιοχές της Ελλάδας µε πολλά διάσπαρτα σπήλαια, τα περισσότε-
ρα από τα οποία είναι συγκεντρωµένα στην ευρύτερη περιοχή της Σάµης, σε µια έκταση περίπου
1.000 τετραγωνικών µέτρων. Οι πρώτες σπηλαιολογικές δραστηριότητες στην περιοχή αυτή χρονο-
λογούνται από το 1951 και πραγµατοποιήθηκαν από την Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία, ενώ µέχρι
στιγµής έχουν καταγραφεί, εκτός των αξιοποιηµένων σπηλαίων της ∆ρογκαράτης και της Μελισσά-
νης, περισσότερα από είκοσι σπήλαια, σε σχετικά µικρές αποστάσεις µεταξύ τους (Αγκαλάκι, Άγιοι
Θεόδωροι, Βρούσπα, Ζερβάτη, Αγία Ελεούσα, Χοιριδόνι - Σωτήρα, Φυτίδι κ.ά.). Η περιοχή µάλιστα
λόγω του πλήθους και της ποικιλοµορφίας των σπηλαίων, έχει προταθεί για τη δηµιουργία σπηλαι-
ολογικού πάρκου, η υποδοµή του οποίου θα επιτρέψει δραστηριότητες, όπως είναι η έρευνα, η εκπαί-
δευση, η ανάπτυξη ειδικών (εναλλακτικών) µορφών τουρισµού κ.ά.

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
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Η βασική επιδίωξη του υλικού είναι να αποκτήσουν οι µαθητές ενδιαφέρον και βασικές γνώσεις
για τα σπήλαια και να γνωρίσουν τα σπήλαια της Κεφαλονιάς. Επίσης να κατανοήσουν τη σηµασία
των σπηλαίων, να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για τον κόσµο των σπηλαίων, να ενθαρρυνθούν
στη λήψη αποφάσεων και να συµµετέχουν σε δράσεις για την προστασία και διαχείριση των σπη-
λαίων σύµφωνα µε τις αρχές της αειφορίας.

3. Περιγραφή του υλικού

3.1  Το υλικό για το µαθητή 

Το υλικό για το µαθητή αποτελείται από 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 δύο Φύλλα Εργασίας (Γνωριµία µε τα σπήλαια, Άνθρωπος και σπή-
λαιο), που αναφέρονται γενικά στα σπήλαια και αξιοποιούνται στο σχολείο, πριν την εκπαι-
δευτική επίσκεψη, προκειµένου οι µαθητές να εισαχθούν στον κόσµο των σπηλαίων.  

✔ Η 2η ενότητα περιλαµβάνει τέσσερα Φύλλα Εργασίας, που αναφέρονται αποκλειστικά στα σπή-
λαια της Κεφαλονιάς και τα οποία θα υλοποιηθούν από τους µαθητές κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής τους (Από τις Καταβόθρες του Αργοστολίου στον Καραβόµυλο της Σάµης, Το λιµνο-
σπήλαιο της Μελισσάνης, Το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης, Αναξιοποίητα σπήλαια της Σάµης...).

✔ Η 3η ενότητα περιλαµβάνει δύο Φύλλα Εργασίας που θα υλοποιηθούν στο σχολείο, µετά την
επίσκεψη των µαθητών στα σπήλαια της Κεφαλονιάς (Παρουσιάζω τα σπήλαια της Κεφαλο-
νιάς στο σχολείο µου, Μελετώ τα σπήλαια 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 επιλέχτηκαν µε τρόπο που να καλύπτουν διαθεµα-
τικά το ζήτηµα των σπηλαίων. Οι δραστηριότητες είναι επιλεγµένες µε τρόπο που να εξυπηρετούν
τους επιµέρους στόχους κάθε Φύλλου Εργασίας και για την υλοποίησή τους υιοθετούνται αρχές της
σύγχρονης παιδαγωγικής. Συγκεκριµένα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησιµοποιούνται
εναλλακτικές διδακτικές τεχνικές, όπως είναι το project, η εργασία σε οµάδες,  η µελέτη πεδίου,
το παιχνίδι ρόλων, ο καταιγισµός ιδεών, η µελέτη περίπτωσης, η βιβλιογραφική έρευνα, οι συζητή-

Παράρτηµα

Υλικό για το µαθητή

Το εκπαιδευτικό υλικό

Υλικό για τον εκπαιδευτικό

ΟδηγίεςΦύλλα Εργασίας

Παράρτηµα
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σεις και η διαλεκτική αντιπαράθεση (debate). Αυτές οι διδακτικές τεχνικές εφαρµόζονται ανεξάρτη-
τα η µία από την άλλη ή σε συνδυασµό και αναπτύσσουν την αλληλεπίδραση µεταξύ του εκπαι-
δευτικού και του µαθητή αλλά και µεταξύ των ίδιων των µαθητών. Επίσης δίνουν την ευκαιρία στους
µαθητές να εργαστούν τόσο στην αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο πεδίο, να αναζητούν και να
επεξεργάζονται πληροφορίες από ποικίλες πηγές πληροφόρησης, να αναπτύσσουν την κριτική τους
ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις και να µαθαίνουν πράττοντας.

Οι µαθητές έχουν το εκπαιδευτικό υλικό «Κεφαλονιά-Σπήλαια» µαζί τους τόσο στην τάξη όσο και
στο πεδίο. Yλοποιούν 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

3.2 Το υλικό για τον εκπαιδευτικό  

Το υλικό για τον εκπαιδευτικό αποτελείται από:

1. Το εκπαιδευτικό υλικό.

2. Οδηγίες για την εφαρµογή του υλικού.

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 εφαρµογή του υλικού:
Αρχικά δίνονται γενικές οδηγίες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και το ρόλο του εκπαι-
δευτικού. Στη συνέχεια δίνονται αναλυτικές οδηγίες. Ειδικότερα για κάθε Φύλλο Εργασίας έχει
διαµορφωθεί υλικό για τον εκπαιδευτικό, το οποίο περιέχει τους στόχους των δραστηριοτή-
των, τα υλικά που χρειάζονται και ιδέες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Επισηµαίνε-
ται ότι ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα, ανάλογα µε το χρόνο που έχει στη διάθεσή του,
τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της περιοχής του και την ηλικία των µαθητών, να προ-
σθέσει, να αφαιρέσει, να  δώσει έµφαση και να εµβαθύνει σε επιµέρους δραστηριότητες και
επίσης να τροποποιήσει, να προσθέσει ή και να αφαιρέσει Φύλλα Εργασίας. 

3. Προτάσεις για αξιολόγηση των εργασιών. 
Προτείνεται ένας τρόπος αξιολόγησης των δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα πριν, κατά τη
διάρκεια και µετά την εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια της Κεφαλονιάς.

3.3 Το συµπληρωµατικό υλικό 

Το συµπληρωµατικό υλικό αποτελείται από: 

✔ Βασικό λεξιλόγιο (επεξηγήσεις όρων).
✔ Βιβλία και βιντεοταινίες (για µαθητές σχετικά µε τα σπήλαια στην ελληνική γλώσσα).
✔ Φορείς για τα σπήλαια στην Ελλάδα (επιστηµονικές ενώσεις, σύλλογοι, εταιρείες κ.ά. που δρα-

στηριοποιούνται σε σχέση µε τα σπήλαια στην Ελλάδα).
✔ Μορφές Ελλήνων σπηλαιολόγων και παλαιοντολόγων (αναφέρεται το έργο σπηλαιολόγων και

παλαιοντολόγων, που συνέδεσαν τη ζωή τους µε την σπηλαιολογική έρευνα).

Το συµπληρωµατικό υλικό θα µπορούσε να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να διαµορφώσει Φύλλα Εργα-
σίας σχετικά µε τα σπήλαια της περιοχής που βρίσκεται το σχολείο του. Επίσης εκπαιδευτικοί και
µαθητές έχουν τη δυνατότητα να εµπλουτίζουν το συµπληρωµατικό υλικό µε νέα δεδοµένα. Σε κάθε
περίπτωση το συµπληρωµατικό υλικό αποβλέπει να εγείρει το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού και του
µαθητή για περαιτέρω ενασχόληση µε τον κόσµο των σπηλαίων.
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4. Χρήση του υλικού

4.1 Σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Κεφαλονιά
Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης ο εκπαιδευτικός µπορεί να:
✔αξιοποιήσει όλα τα Φύλλα Εργασίας. Σε αυτήν την περίπτωση θα ακολουθήσει τη σειρά αρίθ-
µησης των Φύλλων Eργασίας, η οποία υπάρχει στο εκπαιδευτικό υλικό. Η διάρκεια των εργα-
σιών κυµαίνεται από 1-2 ηµέρες. Επισηµαίνεται ότι πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπή-
λαια, πρέπει να έχουν γίνει συνεννοήσεις µε τους αρµόδιους φορείς.

✔ επιλέξει κάποια Φύλλα Εργασίας, ανάλογα µε το χρόνο που έχει στη διάθεσή του και τα
ενδιαφέροντα των µαθητών

Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει να αξιοποιηθούν τα Φύλλα Εργασίας της πρώτης και της
τρίτης ενότητας.

4.2 Άλλες χρήσεις
✔ Το υλικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλων

καινοτόµων δράσεων 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, σε περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς συλλόγους, σε κατασκηνώσεις νέων, στο
Σώµα Ελληνίδων Οδηγών και στο Σώµα Ελλήνων Προσκόπων. Τέλος µπορεί να χρησιµοποι-
ηθεί σε σεµινάρια επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.   



ΙΙ. Ο∆ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

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 µαθητών του και τις ιδιαιτερότητες του σχολείου και της περιοχής
του.

✔ Παρουσιάζει το υλικό στους µαθητές και τους ενηµερώνει για τους στόχους
που επιδιώκονται.  Εντοπίζει και καταγράφει τις γνώσεις και εµπειρίες που
ήδη έχουν οι µαθητές για τα σπήλαια.

✔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 ενότητας 1.

✔ Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής επίσκεψης είναι δυνατή η επιλογή Φύλ-
λων Εργασίας, ανάλογα µε το χρόνο που οι µαθητές έχουν στη διάθεσή
τους 

✔ Σε περίπτωση που αξιοποιηθούν όλα τα Φύλλα Εργασίας της ενότητας 2, τότε
θα ακολουθηθεί η σειρά µε την οποία προτείνονται, δηλαδή: α) Από τις Κατα-
βόθρες του Αργοστολίου στον Καραβόµυλο της Σάµης β) Το λιµνοσπήλαιο
της Μελισσάνης, γ) Το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης, δ) Αναξιοποίητα σπήλαια
της Σάµης...

✔Πριν την εκπαιδευτική επίσκεψη στα σπήλαια της Κεφαλονιάς, πρέπει να προη-
γηθούν συνεννοήσεις µε τους αρµόδιους φορείς.

✔ Με την επιστροφή των µαθητών στο σχολείο είναι απαραίτητη η υλοποίηση
των δραστηριοτήτων των Φύλλων Εργασίας της Ενότητας 3.

Επισηµαίνεται ότι:

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

✔ Σε κάθε περίπτωση καθορίζονται επιµέρους θέµατα εργασίας, και διαµορ-
φώνεται ένα "συµβόλαιο" 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 βοή-
θεια και αξιολογεί µαζί µε τους µαθητές τα αποτελέσµατα των εργασιών.

✔ Θέτει άξονες και κριτήρια για την αξιολόγηση των εργασιών

5
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2. Οδηγίες κατά Φύλλο Εργασίας

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Φύλλο Εργασίας 1: Γνωριµία µε τα σπήλαια

Στόχοι

✔ Να ανακαλέσουν οι µαθητές προηγούµενες γνώσεις και εµπειρίες για τα σπήλαια, να κατα-
νοήσουν τον τρόπο σχηµατισµού των σπηλαίων, των σταλακτικών και των σταλαγµιτών και να
καταστούν ικανοί να εξηγούν γιατί η Ελλάδα είναι χώρα µε πολλά σπήλαια.  

✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για τα σπήλαια και γενικότε-
ρα για τον κόσµο των σπηλαίων.

✔ Να κατανοήσουν τι σηµαίνει σωστή συµπεριφορά κατά τη διάρκεια της επίσκεψης σε ένα σπή-
λαιο καθώς και τους κανόνες ασφάλειας. 

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες αναζήτησης, ανάλυσης, σύνθεσης και παρουσίασης πληροφοριών,
εργασίας σε µικρές οµάδες και δηµιουργικής φαντασίας.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια, πετρώµατα (ηφαιστειακά, ιζηµατογενή, µεταµορφωµένα).

Πληροφορίες και διδακτικές επισηµάνσεις 

∆ραστηριότητα 2: Μπορείτε να γράψετε τις ερωτήσεις στον πίνακα. Μπορείτε επίσης να προκαλέ-
σετε συζήτηση στην τάξη σχετικά µε τα σπήλαια. Ενδεικτικές ερωτήσεις είναι: «πού βρίσκουµε σπή-
λαια;», «τι είδους ζώα ζουν στα σπήλαια;», «τι είναι σταλακτίτης και τι σταλαγµίτης», «γιατί οι νυχτε-
ρίδες ζούν στα σπήλαια;» κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο θα διαπιστώσετε τι γνωρίζουν ήδη οι µαθητές
για τα σπήλαια. Επίσης µπορείτε να επισηµάνετε στους µαθητές ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες σπη-
λαίων: τα αξιοποιηµένα και τα αναξιοποίητα. Τα αξιοποιηµένα έχουν οδηγούς, µονοπάτια και φώτα
και φαίνονται οι σχηµατισµοί των πετρωµάτων. Τα αναξιοποίητα δεν έχουν τίποτα από αυτά και µπο-
ρεί να είναι πολύ επικίνδυνα. Εάν το σχολείο σας είναι στην ύπαιθρο ή οι µαθητές επισκέπτονται
σπήλαια, είναι απαραίτητο να επισηµάνετε τους κινδύνους των σπηλαίων. Οι µαθητές πρέπει να συνει-
δητοποιήσουν ότι, εάν βρουν σπηλιές, δεν πρέπει να τις εξερευνήσουν µόνοι τους. Ακόµα και οι
ενήλικες δεν πρέπει να εξερευνούν σπήλαια χωρίς οδηγό ή σπηλαιολογική οµάδα. ∆ώστε τους κανό-
νες ασφαλείας των σπηλαίων: «Ποτέ µην µπεις σε ένα σπήλαιο χωρίς οδηγό». «Ποτέ µην εξερευ-
νήσεις ένα σπήλαιο χωρίς να ξέρεις τους κανόνες ασφαλείας του σπηλαίου και τις µεθόδους».
Συζητήστε τη σπουδαιότητα της τήρησης αυτών των κανόνων.

Χρήσιµο είναι να δείξετε στους µαθητές διάφορα πετρώµατα, κυρίως ασβεστολιθικά. Τα ασβεστολιθικά
πετρώµατα καλύπτουν την επιφάνεια της Ελλάδας σε ποσοστό 65% περίπου, και είναι η αιτία για το
µεγάλο αριθµό σπηλαίων της χώρας, γιατί ο ασβεστόλιθος είναι το πέτρωµα που υφίσταται τη µεγα-
λύτερη διάβρωση (καρστικοποίηση). Στον ελληνικό χώρο τα σπήλαια διανοίχτηκαν σταδιακά κατά την τρι-
τογενή και τεταρτογενή περίοδο και έχουν υποστεί µέχρι τη σύγχρονη εποχή πολλές µεταβολές. 

∆ραστηριότητα 7: Επισηµάνετε στους µαθητές ότι τα φυτά δεν ζούν χωρίς φως. Όµως πολύ συχνά
συναντάµε βλάστηση µέσα στα σπήλαια, όχι µονάχα κοντά στις εισόδους, αλλά και σε µεγάλη από-
σταση από αυτές. Αυτό συµβαίνει όταν το σπήλαιο έχει φωταγωγούς (ανοίγµατα στην οροφή) ή
είναι φωτισµένο τεχνητά. Τότε γύρω από τα φωτιστικά σώµατα αναπτύσσονται ορισµένα φυτά, που
τα ευνοούν οι κλιµατολογικές συνθήκες (φως, ζέστη, υγρασία), όπως είναι τα µούσκλια, η φτέρη
κ.λπ. Επίσης όπου υπάρχει γκουανό (κόπρος νυχτερίδων) είναι δυνατόν να αναπτυχθούν µύκητες. 

∆ραστηριότητα 8: Καταγράψτε τις απαντήσεις των µαθητών. Αξιολογήστε το ενδιαφέρον τους να επισκε-
φτούν σπήλαια. 

∆ραστηριότητα 9: Στα «πρέπει»: Αφήνουµε όσο το δυνατό λιγότερα ίχνη της παρουσίας µας στο πέρα-
σµά µας, δεν αγγίζουµε τους σταλακτίτες, σταλαγµίτες και τα τοιχώµατα των σπηλαίων, προσέχουµε
να µην ενοχληθούν οι νυχτερίδες (φωνές, θόρυβοι) κ.λπ. Στα «δεν πρέπει»: δεν συλλέγουµε τίποτα από
ένα σπήλαιο, δεν πετάµε νοµίσµατα στο νερό, δεν γράφουµε στα τοιχώµατα των σπηλαίων κ.λπ. 
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Φύλλο Εργασίας 2: Άνθρωπος και σπήλαιο

Στόχοι

✔ Να κατανοήσουν οι µαθητές τις χρήσεις των σπηλαίων από τον άνθρωπο από τα προϊστορι-
κά χρόνια µέχρι σήµερα.

✔ Να κατανοήσουν και να καταστούν ικανοί να εξηγούν την προϊστορική τέχνη των σπηλαίων,
καθώς και τη σηµασία που έχουν για την επιστήµη τα ευρήµατα των σπηλαίων.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες αναζήτησης, σύνθεσης και παρουσίασης πληροφοριών.
✔ Να κατανοήσουν το έργο της Εφορείας Παλαιοντολογίας - Σπηλαιολογίας όσον αφορά στην

έρευνα και τη διατήρηση των σπηλαίων και γενικότερα το έργο των φορέων που µελετούν τα
σπήλαια στην Ελλάδα.

✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για τα σπήλαια.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια, διάφορα µικρά πετρώµατα, κυρίως ασβεστολιθικά.

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 1: Τα σπήλαια είχαν ποικίλες χρήσεις στο πέρασµα του χρόνου, που καθορίζονταν
από τη φωτεινότητά τους, τη θέση τους, τη βατότητά τους κ.ά. Ορισµένες χρήσεις των σπηλαίων
στους προϊστορικούς, ιστορικούς και σύγχρονους χρόνους στην Ελλάδα είναι: 

✔ κατοικίες θεών: Οι ωραιότεροι µύθοι της ελληνικής µυθολογίας συνδέονται µε τα σπήλαια.
Εκεί κατοικούσαν οι Νύµφες και πολλές θεότητες  («Νυµφαία άντρα», «Πάνεια», «Πλουτώνια»). 

✔ ασκηταριά και τόποι χριστιανικής λατρείας: Στους νεώτερους χρόνους τα σπήλαια φιλοξένη-
σαν  τους πρώτους ασκητές και µοναχούς και χρησιµοποιήθηκαν ως ησυχαστήρια, τόποι δια-
λογισµού και δηµιουργικής συγγραφής. Στις µέρες µας πολλές εκκλησίες βρίσκονται µέσα
σε σπήλαια.

✔ τόποι κατοικίας ζώων και ανθρώπων της Παλαιολιθικής και Νεολιθικής περιόδου, π.χ. σπήλαιο
Πετραλώνων Χαλκιδικής, σπήλαιο ∆ιρού κ.ά. Ακόµα και σήµερα υπάρχουν άνθρωποι στην Ελλά-
δα που είναι εγκαταστηµένοι µόνιµα σε σπηλαιοκατοικίες. 

✔ χώροι ταφής ανθρώπων και ζώων.
✔ φυσικά θησαυροφυλάκια: Στους Μεσαιωνικούς και Νεώτερους χρόνους τα σπήλαια χρησιµο-

ποιήθηκαν ως τόποι απόκρυψης περιουσιών. 
✔ τόποι περιστασιακής διαβίωσης σε δύσκολες εποχές, όπως καταφύγια σε περίοδο επιδροµών,

διωγµών, βοµβαρδισµών κ.ά.
✔ κρυφά σχολεία, την εποχή της Τουρκοκρατίας 
✔ ποιµνιοστάσια
✔ πόλοι έλξης τουριστών ιδιαίτερα όσα έχουν ξεχωριστό φυσικό διάκοσµο ή αρχαιολογικό ενδιαφέρον.
✔ τόποι έρευνας και εκπαιδευτικών επισκέψεων.

∆ραστηριότητα 3: Οι απεικονίσεις ζώων στα σπήλαια (βραχογραφίες) ίσως ήταν ο τρόπος των πρω-
τόγονων καλλιτεχνών να κρατούν «σηµειώσεις» για τα ζώα που είχαν σκοτώσει. Ωστόσο ο λόγος
που οι Cro-Magnon «ζωγράφιζαν» στα σπήλαια παραµένει µυστήριο. Μερικές βραχογραφίες έχουν
ηλικία 25.000 χρόνων. Οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν φωτογραφίες µε σπηλαιογραφίες από
το ∆ιαδίκτυο. Ζητήστε τους να γράψουν στη µηχανή αναζήτησης τις λέξεις: «σπήλαιο τέχνη», 
«σπήλαιο ζωγραφική», «cave paintings» κ.λπ. Μια χρήσιµη ηλεκτρονική ιστοσελίδα είναι:
http://www.culture.fr/culture/gvpda-en.htm. 

∆ραστηριότητα 4: Τα ευρήµατα των σπηλαίων βοηθούν στη λύση ορισµένων επιστηµονικών προβληµάτων.
Τα εργαλεία, οι βραχογραφίες, τα κοσµήµατα, τα αγγεία, τα οστά, τα ίχνη φωτιάς και πλήθος άλλων
ευρηµάτων, αποδεικνύουν ότι τα σπήλαια αποτέλεσαν την κατοικία του πρωτόγονου ανθρώπου. Οι ασχο-
λίες του ήταν το κυνήγι, το ψάρεµα, η ζωγραφική και η αγγειοπλαστική. Η τροφή του ήταν κρέας, ψάρια,
πουλιά, ρίζες, χόρτα, φρούτα και σπόροι. Τα ευρήµατα πολλών  σπηλαίων στην Ελλάδα δίνουν χρήσιµες
πληροφορίες για τα είδη των ζώων που έζησαν στον ελλαδικό χώρο καθώς και για τις γεωλογικές µετα-
βολές του ελλαδικού χώρου στο πέρασµα των χιλιετιών. 
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Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 3: Από τις Καταβόθρες του Αργοστολίου στον Καραβόµυλο της Σάµης

Στόχοι

✔ Να γνωρίσουν τις καταβόθρες του Αργοστολίου, να κατανοήσουν το γεωλογικό φαινόµενο
και να καταστούν ικανοί να συνδέουν το αυτό το φαινόµενο µε την ανάπτυξη εναλλακτικών
µορφών τουρισµού στην Κεφαλονιά.  

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

✔Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για τις καταβόθρες του Αργοστολίου.

Υλικά: Χάρτης της Κεφαλονιάς, φωτογραφική µηχανή, σηµειωµατάρια, µολύβια, υλικά για ζωγραφι-
κή: µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα (ξυλοµπογιές, παστέλ, νεροµπογιές ή µαρκαδόροι).

Πληροφορίες και διδακτικές επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 1: Προτείνεται να επισκεφτείτε πρώτα τις καταβόθρες του Αργοστολίου και να συνεχίσετε
την ίδια µέρα την επίσκεψή σας στην περιοχή Καραβόµυλος, όπου εµφανίζεται ξανά το νερό που «χάνε-
ται» στις καταβόθρες. Οι µαθητές θα διαπιστώσουν ότι  το νερό «χάνεται» στις κοιλότητες των πετρωµά-
των στην περιοχή των Αγίων Θεοδώρων, στο Αργοστόλι. Μερικές φορές αυτό είναι πολύ εµφανές. Ένας
µαθητής µπορεί να πετάξει ένα ξυλαράκι και όλοι να παρατηρήσουν «που το πάει το ρεύµα». Επισηµάνετε
στους µαθητές ότι το νερό αυτό εµφανίζεται 14 µέρες µετά στην περιοχή Καραβόµυλος στη Σάµη. 

∆ραστηριότητα 4 και 6: Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν µε ποιον τρόπο θα µπορούσε να
χρησιµοποιηθεί το φαινόµενο των καταβοθρών για την προσέλκυση επισκεπτών και την ανάπτυξη
ειδικών µορφών τουρισµού στο νησί (εκπαιδευτικός, επιστηµονικός, γεωλογικός τουρισµός κ.λπ). Επί-
σης ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν τρόπους για να γίνει το φαινόµενο των καταβοθρών
ευρύτερα γνωστό και επίσης τρόπους για τη διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου. Οι µαθητές θα
µπορούσαν να στείλουν τις προτάσεις τους στις τοπικές εφηµερίδες και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Φύλλο Εργασίας 4: Το λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης

Στόχοι

✔ Να γνωρίσουν οι µαθητές το λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης και να κατανοήσουν τον τρόπο
που σχηµατίστηκε. 

✔ Να κατανοήσουν τη σηµασία του σπηλαίου για την ανάπτυξη εναλλακτικών µορφών τουρισµού
και γενικότερα για την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

✔ Να επισκεφτούν το αρχαιολογικό µουσείο στο Αργοστόλι και να γνωρίσουν τα αρχαιολογικά
ευρήµατα του σπηλαίου.

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, εργασίας σε µικρές οµάδες, προσεκτικής ακρόασης,
κριτικής σκέψης, δηµιουργικής φαντασίας, διατύπωσης ερωτήσεων και λήψης αποφάσεων.

✔Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για το λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια, φωτογραφική µηχανή, υλικά ζωγραφικής.

Πληροφορίες και διδακτικές επισηµάνσεις

Η επίσκεψη στο λιµνοσπήλαιο της Μελισσάνης να συνδυαστεί µε επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο στο Αργοστόλι. Εκεί οι µαθητές θα έχουν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τα αρχαιολογικά ευρή-
µατα του σπηλαίου, να τα ζωγραφίσουν κ.λπ. Η επίσκεψη στο Μουσείο µπορεί επίσης να προηγη-
θεί όλων των δραστηριοτήτων.
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Φύλλο Εργασίας 5: Το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης

Στόχοι

✔ Να γνωρίσουν οι µαθητές το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης και να κατανοήσουν τον τρόπο που
σχηµατίστηκε.

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

✔ Να αναπτύξουν ικανότητες δηµιουργικής φαντασίας, γραπτής και προφορικής έκφρασης, εργα-
σίας σε οµάδα, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβληµάτων.

✔Να αναπτύξουν ενδιαφέρον και να διαµορφώσουν θετικές στάσεις για το σπήλαιο της ∆ρογκαράτης.

Υλικά: Χάρτης της Κεφαλονιάς, φωτογραφική µηχανή, σηµειωµατάρια, µολύβια, υλικά για ζωγραφι-
κή (µπλοκ ζωγραφικής, χρώµατα, ξυλοµπογιές, παστέλ, νεροµπογιές ή µαρκαδόροι).

Πληροφορίες και ∆ιδακτικές Επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 3: Βοηθήστε τους µαθητές να κατανοήσουν τη σηµασία του περιβάλλοντα χώρου. Οι
ανθρώπινες παρεµβάσεις (π.χ. πωλητήριο) οφείλουν να εναρµονίζονται µε τη φυσική και πολιτιστική
κληρονοµιά της περιοχής. Οι επισκέπτες οφείλουν να µην πετούν σκουπίδια, να µην κάνουν θόρυ-
βο κ.λπ.

∆ραστηριότητα 4: Επισηµάνετε στους µαθητές ότι µόνον παρατηρούµε τα φυτά, χωρίς να κόβουµε ό,τι
µας εντυπωσιάζει. Έχει σηµασία οι µαθητές να κατανοήσουν τη σηµασία της φωτογράφησης, της προ-
σεκτικής παρατήρησης και των γραπτών σηµειώσεων. Η δειγµατοληψία γίνεται µόνο για επιστηµονι-
κούς λόγους. Εάν οι µαθητές δεν γνωρίζουν την ονοµασία κάποιου φυτού, µπορούν να ρωτήσουν
τους φύλακες ή τους ντόπιους. Επίσης µπορούν να φωτογραφίσουν και να περιγράψουν όσα φυτά
δεν γνωρίζουν και να ρωτήσουν αργότερα κάποιον ειδικό.

∆ραστηριότητα 7: Το θεατρικό έργο θα πρέπει να είναι σύντοµης διάρκειας (λιγότερο από 10 λεπτά)
και να έχει προετοιµαστεί από πριν, ώστε να κρατά το ενδιαφέρον των µαθητών που παρακολου-
θούν. Εναλλακτικά, µαθητές της χορωδίας του σχολείου θα µπορούσαν να τραγουδήσουν 2-3 τρα-
γούδια.

Φύλλο Εργασίας 6: Αναξιοποίητα σπήλαια της Σάµης...

Στόχοι

✔ Να γνωρίσουν τα σπήλαια της περιοχής της Σάµης και να κατανοήσουν τον όρο σπηλαιολο-
γικό πάρκο.

✔Να κατανοήσουν γιατί η περιοχή της Σάµης προσφέρεται για τη δηµιουργία σπηλαιολογικού πάρκου.
✔Να αναπτύξουν ικανότητες προσανατολισµού στο χώρο, χρήσης του χάρτη, εργασίας σε µικρές

οµάδες, διατύπωσης επιχειρηµάτων και προτάσεων µε σαφήνεια και πειστικό τρόπο.
✔Να κατανοήσουν τη σηµασία της προστασίας και της διατήρησης των σπηλαίων στην αειφόρο ανάπτυξη.

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια, χάρτης της περιοχής, φωτογραφική µηχανή, υλικά ζωγραφικής.

Πληροφορίες και διδακτικές επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 1: Τα σπήλαια δεν είναι επισκέψιµα. Οι µαθητές χρησιµοποιώντας το χάρτη και µε τη
βοήθεια των ντόπιων κατοίκων µπορούν να εντοπίσουν κάποια από τα σπήλαια και να παρατηρήσουν
µόνο τις εισόδους των σπηλαίων. 

∆ραστηριότητα 3: Χρησιµοποιείται η διδακτική τεχνική της διαλεκτικής αντιπαράθεσης (debate). Για τη
διεξαγωγή του debate µπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω πορεία: Ορίζετε στην τάξη µια επι-



τροπή τριών ατόµων, η οποία θα διαχειριστεί και θα αξιολογήσει τη συζήτηση. Ο πρόεδρος της επι-
τροπής τηρεί τη διαδικασία, ο γραµµατέας κρατάει πρακτικά και το τρίτο µέλος διαχειρίζεται το χρόνο.
Οι υπόλοιποι µαθητές χωρίζονται σε δύο οµάδες. Κάθε οµάδα ορίζει ένα γραµµατέα και ένα συντο-
νιστή. Η µία οµάδα αναλαµβάνει να υποστηρίξει τις απόψεις κατά της δηµιουργίας σπηλαιολογικού πάρ-
κου στην περιοχή 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. Στη διάρ-
κεια της συζήτησης µεταξύ των οµάδων τα επιχειρήµατα και τα αντεπιχειρήµατα διαδοχικά εναλλάσσο-
νται. Ο χρόνος παρουσίασης για κάθε επιχείρηµα ή αντεπιχείρηµα είναι τρία λεπτά. Με την ολοκλή-
ρωση της συζήτησης ο συντονιστής κάθε οµάδας συνοψίζει και παρουσιάζει συνολικά τα κύρια σηµεία
της επιχειρηµατολογίας της οµάδας του. Η επιτροπή αξιολογεί την εργασία των οµάδων. Κριτήρια αξιο-
λόγησης είναι η τεκµηρίωση των απόψεων, ο τρόπος παρουσίασης (πειστικότητα, σωστή έκφραση κ.λπ.),
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. Εναλλακτικά οι
µαθητές θα µπορούσαν αντί για debate να παίξουν ένα παιχνίδι ρόλων. Μια ιδέα είναι να αναπαρα-
στήσουν µια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα «∆ηµιουργία σπηλαιολογικού πάρκου». Πιθα-
νοί ρόλοι: ∆ήµαρχος, εκπρόσωποι περιβαλλοντικών οργανώσεων, σπηλαιολόγοι, ξενοδόχοι κ.ά.

∆ραστηριότητα 4: Οι µαθητές θα µπορούσαν να συζητήσουν τι θα έπρεπε να γίνει ώστε να αποφευχθούν
τα «κατά» και το σπηλαιολογικό πάρκο να συµβάλλει πραγµατικά στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

Φύλλο Εργασίας 7: Παρουσιάζω τα σπήλαια της Κεφαλονιάς στο σχολείο µου 

Στόχοι

✔ 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. 

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

Υλικά: Σηµειωµατάρια, χαρτόνια, µολύβια, υλικά ζωγραφικής.

Πληροφορίες και διδακτικές επισηµάνσεις 

∆ραστηριότητα 4: 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 στους παρευρισκόµενους ενηµερωτικό υλικό σχετικά µε τα σπήλαια της Κεφα-

λονιάς; 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;

10
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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.

Φύλλο Εργασίας 8: Μελετώ τα σπήλαια της περιοχής µου

Στόχοι

✔ Να αναπτύξουν ενδιαφέρον για τα σπήλαια της περιοχής τους. 
✔ Να αναπτύξουν ικανότητες σχεδιασµού ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για

τα σπήλαια της περιοχής τους
✔ Να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση αυτού του προγράµµατος

Υλικά: Σηµειωµατάρια, µολύβια.

Πληροφορίες και διδακτικές επισηµάνσεις

∆ραστηριότητα 1: Οι µαθητές καταγράφουν τα σπήλαια και τα σηµειώνουν σε χάρτη. Συλλέγουν
πληροφοριακό και φωτογραφικό υλικό από διάφορες πηγές πληροφόρησης  (ανθρώπους, έντυπο
υλικό, ∆ιαδίκτυο, περιβάλλον). 

∆ραστηριότητα 3: Οι µαθητές καλούνται να σχεδιάσουν ένα πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης.  Θα µπορούσατε να βοηθήσετε τους µαθητές στο σχεδιασµό του προγράµµατος στα σηµεία
που νοµίζετε ό,τι έχουν ανάγκη. 

∆ραστηριότητα 4: Εάν υπάρχουν µαθητές που διστάζουν να συµµετάσχουν στην υλοποίηση του προ-
γράµµατος, ζητήστε να µάθετε τις επιφυλάξεις τους, σεβαστείτε τις και συζητήστε τους λόγους στην
τάξη (π.χ. φόρτος εργασίας ή ό,τι άλλο). Είναι σηµαντικό να ενθαρρύνετε όσους µαθητές έχουν επι-
φυλάξεις να συµµετάσχουν στην υλοποίηση του προγράµµατος.
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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 - ΣΠΗΛΑΙΑ»

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 - ΣΠΗΛΑΙΑ»

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

να µη ξανασυµβούν

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ - ΣΠΗΛΑΙΑ»

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

να µη ξανασυµβούν


