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Η επιλογι του κατάλλθλου εκπαιδευτικοφ υλικοφ, ςε ςυνδυαςμό με τθν αξιοποίθςθ τθσ υποχρεωτικισ
Δθμιουργικισ Εργαςίασ ςτο πλαίςιο του μακιματοσ τθσ Χθμείασ επζτρεψαν τθν απλοποίθςθ και
χρθςιμοποίθςθ βαςικϊν εννοιϊν τθσ Χθμείασ για τθν ειςαγωγι αρχϊν, εννοιϊν, προβλθματιςμϊν και
λφςεων/πρακτικϊν τθσ Α.Α ςτα Προγράμματα Σπουδϊν τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ.

τόχοσ

Ο ςτόχοσ τθσ εργαςίασ ιταν διττόσ, αφενόσ θ ενίςχυςθ
τθσ κατανόθςθσ επιςτθμονικϊν κεμάτων που
περιλαμβάνει το πρόγραμμα ςπουδϊν (π.χ. οξφτθτα,
εξουδετζρωςθ) και αφετζρου θ εμβάκυνςθ τθσ
δζςμευςθσ των μακθτϊν ςε κζματα Αειφόρου
Ανάπτυξθσ (Unesco 2005, Unece 2009).

Ερευνητικζσ μζθοδοι και εργαλεία

Η εφαρμογι των δραςτθριοτιτων του διδακτικοφ
υλικοφ παρείχε τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ
διαφόρων διδακτικϊν μεκόδων και εργαλείων
όπωσ: βιβλιογραφικι ζρευνα και ςυηιτθςθ,
καταιγιςμό ιδεϊν, παιχνίδι ρόλων, χάρτεσ
εννοιϊν, αςκιςεισ επί χάρτου, πειράματα,
αναλογίεσ και μοντζλα, επιςκζψεισ και εργαςία
ςτο πεδίο, καταςκευι τεχνθμάτων και τθν
εργαςτθριακι άςκθςθ. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε
ςτο πείραμα, ςτθ ςυηιτθςθ, ςτθν εργαςία με τα
χζρια/καλλιτεχνικι δράςθ και ςτθ βιβλιογραφικι
αναηιτθςθ (Εικόνεσ 2-12)

Διδακτικό υλικό

Το διδακτικό υλικό που αξιοποιικθκε για τισ
ανάγκεσ τθσ παροφςασ ζρευνασ, ςχεδιάςτθκε κατά
τζτοιο τρόπο ϊςτε να επιτυγχάνεται θ διαςφνδεςθ
του μακιματοσ τθσ Χθμείασ Α’ λυκείου του
προγράμματοσ ςπουδϊν τθσ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ με
κζματα που αφοροφν ςτο περιβάλλον και ςτθν
Αειφόρο Ανάπτυξθ (Λιαράκοσ, 2018). Δόκθκε
ζμφαςθ ςτθ διαςφνδεςθ των ςυνθκειϊν τθσ
κακθμερινισ ηωισ των εφιβων μακθτϊν/-τριϊν με
φαινόμενα ρφπανςθσ, εξαςφαλίηοντασ παράλλθλα
τθ διδαςκαλία τουσ ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ
Εκπαίδευςθσ για τθν Αειφόρο Ανάπτυξθ (Unesco
2005, Unesco 2011).
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Ειςαγωγή

Μεθοδολογία

υμπεράςματα

Αναφορζσ

Αποτελζςματα

Η αναπλαιςίωςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ με εργαλείο τον ςχολικό κιπο μπορεί να αποτελζςει μία εναλλακτικι
προςζγγιςθ τθσ διδαςκαλίασ τθσ Χθμείασ και των Φυςικϊν Επιςτθμϊν γενικότερα, αλλά και εργαλείο
δραςτθριοποίθςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ τόςο τθσ εκπαιδευτικισ όςο και τθσ τοπικισ κοινότθτασ για
κζματα που αφοροφν ςτο Περιβάλλον και ςτθν Αειφόρο Ανάπτυξθ. Η παροφςα εργαςία εςτιάηει ςτθν
εφαρμογι δραςτθριοτιτων κατάλλθλα ςχεδιαςμζνου διδακτικοφ υλικοφ ςτον ςχολικό κιπο και ςτθν τάξθ
και παρουςιάηει τθ μεκοδολογία και τα προϊόντα τθσ εργαςίασ των μακθτϊν/-τριϊν οι οποίοι δοφλεψαν
ομαδοςυνεργατικά ςυμμετζχοντασ ενεργά ςτισ δραςτθριότθτεσ του διδακτικοφ υλικοφ με μεγάλθ
δθμιουργικότθτα, φανταςία και ευρθματικότθτα.

Πλαίςιο υλοποίηςησ
Για τισ ανάγκεσ τθσ παροφςασ εργαςίασ ςχεδιάςτθκε
διδακτικι παρζμβαςθ, ςτο πλαίςιο τθσ υποχρεωτικισ
Δθμιουργικισ Εργαςίασ ςτο μάκθμα τθσ Χθμείασ
(Ν.4521/2018) με χριςθ κατάλλθλα διαμορφωμζνου
διδακτικοφ υλικοφ.
Η διδακτικι παρζμβαςθ εφαρμόςκθκε ςε είκοςι τρεισ
(23) μακθτζσ και μακιτριεσ τθσ Αϋ τάξθσ του 1ου

Γενικοφ Λυκείου Καιςαριανισ «Μάριοσ Χάκκασ»
(Λιαράκοσ, 2018), κατά τθ διάρκεια του δευτζρου
τετραμινου του ςχολικοφ ζτουσ 2017-18 (Εικόνα 1).

Ο αντίκτυποσ τθσ διδακτικισ παρζμβαςθσ αξιολογικθκε μζςω θμιδομθμζνθσ ςυνζντευξθσ ςτο ςφνολο των
μακθτϊν/-τριϊν που ςυμμετείχαν ςτθν υλοποίθςθ τθσ Δθμιουργικισ Εργαςίασ. Τα ευριματα τθσ ζρευνασ
υπζδειξαν κετικό αντίκτυπο τθσ παρζμβαςθσ ςτισ γνϊςεισ και ςτισ ςτάςεισ των μακθτϊν/-τριϊν (Liarakos et.al.,
2018). Επίςθσ, το ενδιαφζρον που επζδειξαν οι μακθτζσ και οι μακιτριεσ κατά τθν εναςχόλθςι τουσ ςε
δραςτθριότθτεσ ςτον ςχολικό κιπο, τα κετικά ςχόλια των εκπαιδευτικϊν του ςχολείου και οι κοινωνικζσ
δράςεισ που αναπτφχκθκαν καταδεικνφουν ότι o ςχολικόσ κιποσ ωσ «όχθμα» για τον μεταςχθματιςμό και
αναπλαιςίωςθ τθσ ςχολικισ γνϊςθσ τθσ Χθμείασ και τθν ειςαγωγι ηθτθμάτων ςχετικά με τθν Αειφόρο
Ανάπτυξθ, ςε επίπεδο Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ιταν ςε γενικζσ γραμμζσ επιτυχισ (Λιαράκοσ, 2015).


