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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας για την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» αποτελεί 

μια βιωματική πρόταση ώστε οι εκπαιδευτικές επισκέψεις – σχολικές εκδρομές να 

αποτελούν πράγματι αναγκαίο συμπλήρωμα της αγωγής των μαθητών δεδομένου ότι η 

διεξαγωγή τους επιβάλλεται από τον παιδαγωγικό – μορφωτικό ρόλο του σχολείου. 

Μπορεί να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια προγράμματος Π.Ε. ή 

άλλων σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιούνται στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς αλλά και για εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανεξάρτητα από την 

υλοποίηση προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις 

βέβαια αντιμετωπίζονται ως «μελέτες πεδίου», δηλαδή ως δραστηριότητες που 

πραγματοποιούνται «εκτός των τειχών» σε μαθησιακά περιβάλλοντα που βρίσκονται 

έξω από τη συμβατική αίθουσα διδασκαλίας, και η κάθε μία περιλαμβάνει τρία 

ανεξάρτητα στάδια που όμως το καθένα συνδέεται άμεσα με τα υπόλοιπα:  την 

προετοιμασία στην τάξη (προκαταρκτικό στάδιο επίσκεψης), την ίδια την επίσκεψη και 

την επεξεργασία των στοιχείων στο σχολείο (στάδιο μετά την επίσκεψη). Ιδιαίτερα 

όμως το εκπαιδευτικό υλικό εστιάζει στην αειφορική διάσταση της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης ώστε να συμβάλλει στην οικολογική και υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, 

κυρίως από τη μεριά του μαθητή – επισκέπτη. 
 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Αειφόρος Τουρισμός 

 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Εκπαιδευτικό υλικό, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση 

για την αειφορία, Αειφόρος τουρισμός, Αειφόρος τουριστική συνείδηση, Μελέτη πεδίου, 

Αργοσαρωνικός. 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Με βάση το θεσμικό πλαίσιο είναι δυνατόν - κατά τη διάρκεια του διδακτικού 

έτους – να πραγματοποιούνται: Μια ημερήσια εκδρομή, μια πολυήμερη εκδρομή 

διαρκείας μέχρι πέντε (5) ημερών, εκπαιδευτικές επισκέψεις στο πλαίσιο των 

καινοτόμων Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων, με τη χρήση δύο (2) 

εργάσιμων  ημερών και έως δύο (2) αργιών, επισκέψεις σε ΚΠΕ, μετακινήσεις στα 

πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Δραστηριοτήτων, σχολικοί περίπατοι (έως 5 

το χρόνο) και Διδακτικές επισκέψεις σε χώρους επιστημονικής, ιστορικής, 

περιβαλλοντικής, πολιτιστικής αναφοράς (έως 9 ανά τάξη) μέσα στο ωράριο 

λειτουργίας των σχολείων. Τις επισκέψεις - εκδρομές αυτές επιβάλλουν, σύμφωνα με 

το θεσμικό πλαίσιο, εκπαιδευτικοί λόγοι οι οποίοι απορρέουν από τον παιδαγωγικό - 
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μορφωτικό χαρακτήρα του σχολείου και επομένως κρίνεται σκόπιμο να καταβάλλεται 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την πραγματοποίησή τους. Κατά τη γνώμη μας, πολλές 

φορές δεν αξιοποιούνται αυτές οι δυνατότητες αφού οι εκδρομές, μονοήμερες και 

πολυήμερες όπως και οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μίας ή περισσότερων τάξεων, 

αντιμετωπίζονται μάλλον απομονωμένα από το σχολικό πρόγραμμα και καλύπτουν 

βασικά στόχους αναψυχής. Εξαίρεση ίσως αποτελούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις, 

που γίνονται στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων Π.Ε. και άλλων σχολικών 

δραστηριοτήτων (Πολιτιστικά Θέματα, Αγωγής Υγείας κ.ά.). Αυτές οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις δεν είναι ξεκομμένες αλλά εντάσσονται σε ευρύτερα προγράμματα, όπως 

είναι ένα σχέδιο εργασίας (project), που υλοποιείται κατά τη διάρκεια όλης της 

σχολικής χρονιάς. Αυτές τις εκπαιδευτικές επισκέψεις η Π.Ε./ΕΑΑ τις αντιμετωπίζει 

ως «μελέτες πεδίου», δηλαδή ως δραστηριότητες που πραγματοποιούνται «εκτός των 

τειχών» (Outdoor education), σε μαθησιακά περιβάλλοντα που βρίσκονται έξω από 

τη συμβατική αίθουσα διδασκαλίας.  

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΠΑΙΔΕΥΣΗΣ / ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΕΙΦΟΡΙΑ  
     Λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους των 

εκδρομών και των εκπαιδευτικών επισκέψεων, 

είναι φανερό, ότι μπορούν να αξιοποιηθούν για 

μελέτες πεδίου, τόσο σε σχέση με τα 

προγράμματα που υλοποιούνται στη διάρκεια 

της χρονιάς (projects) όσο και ανεξάρτητα από 

αυτά. Ιδιαίτερα πρέπει να επισημάνουμε ότι 

στους μαθητές που δεν υλοποιούν πρόγραμμα 

Π.Ε. ή πρόγραμμα άλλων σχολικών 

δραστηριοτήτων, δίνεται η ευκαιρία να 

συνδυάσουν την αναψυχή με τη μάθηση, να 

γνωρίσουν περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, 

λαογραφικά κ.ά. στοιχεία της περιοχής που 

επισκέπτονται. Δίνεται δηλαδή η ευκαιρία σε 

αυτούς, να υλοποιήσουν ένα μικρό «project». 

 

     Για να είναι αποτελεσματική μια 

εκπαιδευτική επίσκεψη (επίσκεψη πεδίου), με 

διανυκτέρευση ή όχι, απαιτείται καλή προετοιμασία και οργάνωση. Περιλαμβάνει δε 

τρία ανεξάρτητα στάδια που όμως το καθένα συνδέεται άμεσα με τα υπόλοιπα:  την 

προετοιμασία στην τάξη (προκαταρκτικό στάδιο επίσκεψης), την ίδια την επίσκεψη 

και την επεξεργασία των στοιχείων στο σχολείο (στάδιο μετά την επίσκεψη). Έχουμε 

την άποψη, ότι για να αξιοποιηθούν οι σχολικές εκδρομές και οι εκπαιδευτικές 

επισκέψεις στην παραπάνω κατεύθυνση, δηλαδή να θεωρούνται επισκέψεις πεδίου, 

απατούνται προϋποθέσεις όπως: α) επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, και β) σαφήνεια 

στο θεσμικό πλαίσιο 

 

     Με ποιο τρόπο όμως μπορούμε να ενσωματώσουμε στις εκπαιδευτικές επισκέψεις 

τις θεωρητικές αντιλήψεις της αειφορίας; Η εκπαίδευση για την αειφορία έχει ως 

βασικό σκοπό να διαμορφώσει Υπεύθυνους και Ενεργούς Πολίτες, δηλαδή πολίτες 

που αναπτύσσουν κοινωνική υπευθυνότητα, κριτική σκέψη και θεώρηση της 

πληροφορίας για τη λήψη αποφάσεων και εφαρμογή αειφόρων πρακτικών, πολίτες 
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που αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και συμμετοχικές δράσεις, καταρχήν στην δική 

τους τοπική κοινότητα και κατ’ επέκταση παγκόσμια. Μέσο για τη διαμόρφωση του 

Υπεύθυνου και Ενεργού Πολίτη μπορεί να αποτελέσει η καλλιέργεια αειφόρου 

τουριστικής συνείδησης, δηλαδή η οικολογική και υπεύθυνη κοινωνική συμπεριφορά, 

τόσο από τη μεριά του επισκέπτη - τουρίστα όσο και απ’ τη μεριά της κοινωνίας 

υποδοχής τουριστών. Η καλλιέργεια μιας τέτοιας τουριστικής συνείδησης 

επιτυγχάνεται, όταν μέσα από τα προγράμματα Π.Ε. συνδέουμε την εκπαίδευση για 

την αειφορία/βιωσιμότητα με τον αειφόρο τουρισμό. Ως αειφόρος, χαρακτηρίζεται ο 

τουρισμός που ενισχύει την απασχόληση και τη δημιουργία εισοδήματος στις τοπικές 

κοινωνίες, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στον 

πολιτισμό, στην αισθητική, στις τοπικές κοινωνικές δομές.  

 

     Μέσα από τις σχολικές εκδρομές και εκπαιδευτικές επισκέψεις, μονοήμερες ή 

πολυήμερες, είτε αυτές αποτελούν μέρος ενός προγράμματος Π.Ε. είτε όχι, δίνεται η 

δυνατότητα στους μαθητές, μέσα από βιωματική προσέγγιση, να συνδυάσουν τη 

μάθηση με την αναψυχή, να γνωρίσουν το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την ιστορία 

και τις παραδόσεις του τόπου που επισκέπτονται, να συνδέσουν τα φυσικό 

περιβάλλον με το ανθρωπογενές. Ταυτόχρονα όμως οι μαθητές αποτελούν τουρίστες 

της περιοχής που επισκέπτονται και προ-καλούνται έμπρακτα να επιδείξουν την 

αειφόρο στάση τους και συμπεριφορά. Στάση και συμπεριφορά που σχετίζεται με τη 

βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας του τοπικού 

πληθυσμού, την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την 

καλλιέργεια περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ευαισθητοποίησης και σεβασμού. 

 

     Για να δημιουργήσουμε ένα χρήσιμο παιδαγωγικό εργαλείο που να αντιμετωπίζει 

τις εκπαιδευτικές επισκέψεις με την παραπάνω οπτική γωνία διαμορφώσαμε το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μας υλικό, τη χρησιμότητά του οποίου θα διαπιστώσουν 

οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές είτε κατά την οργάνωση και την πραγματοποίηση 

προγραμμάτων Π.Ε και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων είτε κατά την οργάνωση 

και την πραγματοποίηση σχολικών εκπαιδευτικών εκδρομών. Το υλικό αυτό 

αναπτύχθηκε με τη συνεργασία της Νομαρχίας Πειραιά (Οργανισμός Ανάπτυξης  και 

Περιβαλλοντικής Προστασίας) και της Δ/νσης Β/θμιας Εκ/σης Πειραιά. Την 

συγγραφική ομάδα αποτέλεσαν οι Υπεύθυνοι Π.Ε. της Δ/νσης Πειραιά Αλεξάνδρα 

Σούρμπη και Παντελής Μάναλης και η Σπυριδούλα Μαργαρίτη, Υπέυθυνη Π.Ε της 

Δ/νσης Δ.Ε Δυτ. Αττικής 

 

Γιατί εκπαιδευτικές επισκέψεις στον Αργοσαρωνικό: 

     Τα νησιά του Σαρωνικού (Σαλαμίνα, Αίγινα, Αγκίστρι) και εκείνα που βρίσκονται 

στο νότιο άκρο του Αργολικού κόλπου (Ύδρα, Σπέτσες), μαζί με την ανατολική ακτή 

της αργολικής χερσονήσου (Τροιζήνα, Μέθανα), αποτελούν τον Αργοσαρωνικό, 

δηλαδή μια ιδιαίτερη γεωγραφική και πολιτιστική ενότητα, που έχει αναπτύξει τα 

δικά της χαρακτηριστικά και έχει γράψει τη δική της ιστορία στο πέρασμα των 

αιώνων.  

 

     Η κοντινή απόσταση από τον Πειραιά καθώς και η τακτικότατη συγκοινωνία την 

καθιστούν έναν ελκυστικό προορισμό για μικρές αποδράσεις αλλά και ολιγοήμερες ή 

πολυήμερες καλοκαιρινές διακοπές, αφού τα νησιά διαθέτουν όμορφες παραλίες με 

καθαρά νερά. Εκτός όμως τα παραπάνω η περιοχή του Αργοσαρωνικού διαθέτει: 

 Όμορφο φυσικό περιβάλλον, με πλούσια βλάστηση, όπου κυριαρχεί το πεύκο και 

αξιόλογη χλωρίδα. 
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 Έντονο ιστορικό παρελθόν, καθώς έχει συνδέσει τις τύχες της με μεγάλα γεγονότα 

όπως η ναυμαχία της Σαλαμίνας, η συμμετοχή της Ύδρας και των Σπετσών στην 

Επανάσταση του 1821 η ανακήρυξη της Αίγινας σε πρώτη πρωτεύουσα της 

Ελλάδας.  

 Αρχαιολογικά, ιστορικά και λαογραφικά μουσεία, αξιόλογες μονές, κάστρα, 

επιβλητικά αρχοντικά και ιστορικά κτίσματα, λόγω ακριβώς της σημαντικής 

ιστορικής της πορείας. 

 Αρχαιολογικούς χώρους, όπως ο ναός της Αφαίας στην Αίγινα, ο αρχαιολογικός 

χώρος της Τροιζήνας, ο ναός του Ποσειδώνα στον Πόρο κ.ά. 

 Παραδοσιακούς οικισμούς, όπως Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος, Αίγινα, Παχιά Ράχη και 

γραφικούς οικισμούς με ιδιαίτερη λαϊκή αρχιτεκτονική στα Μέθανα, Τροιζήνα. 

 Περιοχές με ιδιαίτερο οικολογικό ενδιαφέρον όπως το ηφαίστειο των Μεθάνων, 

θερμές πηγές και λουτρά, ο υγρότοπος της Ψήφτας, το Λεμονοδάσος στον Πόρο, 

το Διαβολογέφυρο στην Τροιζήνα, η κοιλάδα του Ελαιώνα και το Ελληνικό 

Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων στην Αίγινα. 

 Πλούσια λαογραφική παράδοση, τοπικά έθιμα και λαϊκή τέχνη. 

     Θεωρούμε λοιπόν, ότι για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Αργοσαρωνικός, 

αποτελεί ιδανικό τόπο προορισμού εκπαιδευτικής επίσκεψης στα πλαίσια της 

Π.Ε./ΕΑΑ. Αποτελεί ιδανικό τόπο προορισμού για όλες τις εκπαιδευτικές επισκέψεις 

και εκδρομές που γίνονται σύμφωνα με το σχετικό θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου 

Παιδείας. 

 

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
     Το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με την αειφορία στον Αργοσαρωνικό» 

αποτελείται από δύο ενότητες: 

 Η 1
η
 ενότητα απευθύνεται στον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνει κεφάλαια που 

αφορούν θέματα αειφορίας, τουρισμού, εκπαιδευτικών επισκέψεων και του 

εκπαιδευτικού υλικού. Το παράρτημα που υπάρχει στο τέλος, αποτελεί ένα 

συμπληρωματικό υλικό του εκπαιδευτικού στην όλη δουλειά του. 

 Η 2
η
 ενότητα «Παιδαγωγικές δραστηριότητες» απευθύνεται σε μαθητές 

Γυμνασίου, Λυκείου και σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Περιλαμβάνει 

«Παιδαγωγικές δραστηριότητες», δομημένες σε φύλλα εργασίας, που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι μαθητικές ομάδες για τις εκπαιδευτικές τους επισκέψεις στους 

τόπους που προτείνονται. 

 

     Ο κεντρικός στόχος του εκπαιδευτικού υλικού είναι να υποστηρίξει όλες εκείνες 

τις σχολικές επισκέψεις και τις σχολικές εκδρομές που γίνονται στην περιοχή του 

Αργοσαρωνικού, περιοχής που αποτελεί έναν εκπαιδευτικό - τουριστικό προορισμό 

εστιάζοντας το ενδιαφέρον κυρίως στην καλλιέργεια αειφόρου τουριστικής 

συνείδησης, δηλαδή οικολογικής και υπεύθυνης κοινωνικής συμπεριφοράς, που πιο 

συγκεκριμένα σημαίνει:  

 Γνωριμία, σεβασμό και προστασία της φυσικής και της πολιτιστικής κληρονομιά 

της περιοχής, της ιστορίας της, των λαογραφικών της χαρακτηριστικών και των 

παραδόσεών της. 

 Ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων που συνεπάγεται ο τουρισμός στο 

περιβάλλον, στον πολιτισμό, στην αισθητική, σε ζητήματα που αφορούν 

διαχείριση απορριμμάτων νερού, ενέργειας κλπ. 

 Ενίσχυση της απασχόλησης και της δημιουργίας εισοδήματος στις τοπικές 

κοινωνίες. 
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 Κριτική στάση απέναντι σε ζητήματα προστασίας και διαχείρισης της περιοχής, 

σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας και αναζήτηση νέων εναλλακτικών 

επιλογών και προτάσεων. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
Υλικό για τον εκπαιδευτικό 

    Το υλικό για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνει 4 κεφάλαια και το παράρτημα.  

 Το 1
ο
 κεφάλαιο εστιάζει το ενδιαφέρον στο τι είναι αειφορία και τι εκπαίδευση για 

την αειφορία. Περιγράφει επίσης σε γενικές γραμμές τη διαδικασία υλοποίησης 

ενός project, που αποτελεί μια βασική μεθοδολογική πρόταση γι’ αυτή την 

εκπαίδευση, όπως και κάποιες διδακτικές τεχνικές.  

 Το 2
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στην έννοια, τις συνέπειες και τις μορφές του 

τουρισμού και εστιάζει το ενδιαφέρον κυρίως στον αειφόρο τουρισμό.  

 Το 3
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στις εκπαιδευτικές επισκέψεις ή στις σχολικές 

εκδρομές, μπολιάζοντας αυτές με το μοντέλο της «μελέτης πεδίου» που αξιοποιεί 

η Π.Ε./ΕΑΑ για να είναι παιδαγωγικά αποτελεσματικές. Εστιάζει επίσης στην 

καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς, που αποτελεί 

και το βασικό στόχο αυτών των εκπαιδευτικών επισκέψεων.  

 Το 4
ο
 κεφάλαιο αναφέρεται στη δομή και χρήση του εκπαιδευτικού υλικού από 

τον/την εκπαιδευτικό. Περιέχει επίσης οδηγίες για την υλοποίηση των φύλλων 

εργασίας 

 Στο τέλος υπάρχει παράρτημα στο οποίο αναφέρονται κάποια περιβαλλοντικά 

χαρακτηριστικά της περιοχής και θέματα που αφορούν τον αειφόρο τουρισμό του 

Αργοσαρωνικού, ο οποίος σημειωτέον αντιμετωπίζεται ως ενιαίος γεωγραφικός 

και πολιτιστικός χώρος. Εκεί αναπτύσσονται και κάποια ειδικότερα θέματα που 

αφορούν υγροτόπους, ηφαίστεια, ιαματικές πηγές και τέλος, αναφέρονται 

χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα για εκπαιδευτικές επισκέψεις 

στην περιοχή του Αργοσαρωνικού. 

 

Υλικό για το μαθητή 

    Αποτελείται από Φύλλα Εργασίας, που βασικά δομούν διάφορες επιλεγμένες 

διαδρομές στα νησιά του Αργοσαρωνικού και τα οποία αρθρώνονται σε τρεις 

ενότητες σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης της διδακτικής τεχνικής «μελέτη πεδίου»: 

εργασία  πριν,  εργασία κατά τη διάρκεια και τέλος εργασία στην τάξη μετά την 

εκπαιδευτική επίσκεψη. Πιο συγκεκριμένα: 

  Το 1
ο
 κεφάλαιο περιλαμβάνει 4 Φύλλα Εργασίας που αναφέρονται γενικά στην 

περιοχή επίσκεψης προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν μια «πρώτη γνωριμία» 

γι’ αυτήν και να προετοιμάσουν την επίσκεψή τους. Τα φύλλα εργασίας είναι 

κοινά για όλες τις περιοχές του Αργοσαρωνικού. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές 

αξιοποιούν ιδιαίτερα το διαδίκτυο και άλλες βιβλιογραφικές πηγές. 

 Τα κεφάλαια 2 έως 9 περιλαμβάνουν 67 Φύλλα Εργασίας τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν από τη μαθητική ομάδα κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής 

επίσκεψης και μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη, στο σχολείο, και αναφέρονται στα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής 

επίσκεψης όπως και σε άλλα ζητήματα που αφορούν τον τουρισμό της. Τα Φύλλα 

Εργασίας είναι ξεχωριστά για κάθε περιοχή. Πιο συγκεκριμένα:  

 Αίγινα, 6 διαδρομές και 14 φύλλα εργασίας  

 Μέθανα, 5 διαδρομές και 5 φύλλα εργασίας  

 Πόρος, 5 διαδρομές και 12 φύλλα εργασίας  

 Τροιζήνα,  3 φύλλα εργασίας  
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 Ύδρα, 3 διαδρομές και 11 φύλλα εργασίας  

 Σπέτσες, 3 διαδρομές και 16 φύλλα εργασίας 

 Σαλαμίνα, 4 διαδρομές και 6 φύλλα εργασίας 

 

    Η επιλογή των διαδρομών έγινε με γνώμονα τα  φυσικά και πολιτισμικά στοιχεία 

του κάθε τόπου, τα οποία, κατά τη γνώμη μας σχετίζονται με την τουριστική 

δραστηριότητά του. Τα φύλλα εργασίας, προσεγγίζουν και εξετάζουν τα ιδιαίτερα 

στοιχεία κάθε διαδρομής διαθεματικά, μέσω καταλλήλων δραστηριοτήτων. Σε κάθε 

φύλλο εργασίας, το εισαγωγικό κείμενο έχει επιλεγεί ως ερέθισμα, για να διεγείρει το 

ενδιαφέρον των μαθητών. Πολλά φύλλα εργασίας συνοδεύονται από κατάλληλα 

ένθετα, ώστε να βοηθούν τους μαθητές στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων.  

 

     Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων, η παιδαγωγική προσέγγιση που 

ακολουθείται είναι αυτή της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης. Στα πλαίσια αυτά, 

αξιοποιούνται ειδικότερες μέθοδοι διδασκαλίας όπως: Εργασία πεδίου, Συζήτηση σε 

ομάδες και στην τάξη,  Περιβαλλοντικό μονοπάτι, Καταιγισμός ιδεών, Σφυγμομέτρηση 

ή Επισκόπηση απόψεων, Βιβλιογραφική έρευνα, Παιχνίδια σε ανοιχτό χώρο, 

Καλλιτεχνική έκφραση 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
    Το υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) από τα σχολεία της Διεύθυνσης Πειραιά, 

στα οποία σαφώς περιλαμβάνονται και τα σχολεία του Αργοσαρωνικού β) από τα 

σχολεία της Αττικής και των γειτονικών νομών γ) από τα σχολεία της Ελλάδας. Οι 

τρόποι με τους οποίους μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι: 

 Σε εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια προγράμματος Π.Ε. ή άλλων σχολικών 

δραστηριοτήτων, που υλοποιούνται στο σχολείο, κατά τη διάρκεια της σχολικής 

χρονιάς. Σε αυτήν την περίπτωση η εκπαιδευτική επίσκεψη αντιμετωπίζεται, ως 

μια μελέτη στο πεδίο στα πλαίσια του προγράμματος.  

 Σε εκπαιδευτικές επισκέψεις, ανεξάρτητα με την υλοποίηση προγράμματος 

σχολικών δραστηριοτήτων στο σχολείο. Δηλαδή, στα πλαίσια των δυνατοτήτων 

για μονοήμερες ή πολυήμερες σχολικές εκδρομές και για εκπαιδευτικές επισκέψεις 

μιας ή περισσότερων τάξεων, σύμφωνα  το θεσμικό πλαίσιο. Σε αυτή την 

περίπτωση η εκπαιδευτική επίσκεψη αντιμετωπίζεται ως ένα μικρό πρόγραμμα, ως 

ένα project μικρής διάρκειας.  

 

     Ο εκπαιδευτικός: 

Μπορεί να επιλέξει κάποια φύλλα εργασίας ανάλογα με:   

 τη θεματολογία του προγράμματος, εάν αυτό υλοποιείται στο σχολείο, 

 τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών, και  

 το χρόνο που έχει στη διάθεσή του.  

Έχει τη δυνατότητα: 

 Να χρησιμοποιήσει όλα ή επιλεκτικά τα φύλλα εργασίας, που προτείνονται σε 

μια διαδρομή.. 

 Να επιλέξει φύλλα εργασίας - όσα του επιτρέπουν οι συνθήκες - από 

διαφορετικές διαδρομές.  

 Να προσαρμόσει ένα φύλλο εργασίας από μια περιοχή, σε άλλη περιοχή.  

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε το εκπαιδευτικό υλικό «Ταξιδεύοντας με την 

αειφορία στον Αργοσαρωνικό». Οι καινοτομίες του υλικού συνοψίζονται: 
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 Στο σχεδιασμό του, που ακολουθεί τη διδακτική τεχνική «Εργασία στο πεδίο», στη 

διεπιστημονική, διαθεματική προσέγγιση των επιμέρους αντικειμένων και στην 

εφαρμογή ενεργητικών διδακτικών τεχνικών όπως Περιβαλλοντικό μονοπάτι, 

Καταιγισμός ιδεών, Σφυγμομέτρηση ή Επισκόπηση απόψεων, Βιβλιογραφική έρευνα, 

Παιχνίδια σε ανοιχτό χώρο, Καλλιτεχνική έκφραση κλπ. 

 Στην ενσωμάτωση όλων των θεωρητικών αντιλήψεων της αειφορίας στις 

εκπαιδευτικές πρακτικές που προτείνονται. 

 Στην σε μεγάλο μέρος στήριξη σε εργασίες που εκπονήθηκαν στα πλαίσια των 

προγραμμάτων Π.Ε. στις σχολικές μονάδες της περιοχής. 

 

     Φιλοδοξούμε ώστε το υλικό αυτό να αποτελέσει ένα κίνητρο για την επιλογή του 

Αργοσαρωνικού ως περιοχής εκπαιδευτικών επισκέψεων για τα σχολεία όλης της 

Ελλάδας υπό το πρίσμα της αειφορίας. Τέλος θεωρούμε ότι το υλικό αυτό μπορεί 

να εμπνεύσει ιδέες και με κατάλληλη προσαρμογή να γίνει χρήσιμο εργαλείο σε 

κάθε εκπαιδευτικό ανεξάρτητα από τον γεωγραφικό τόπο στον οποίο υπηρετεί. 
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