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Αλεξάνδρα Ζαμπετάκη-Λέκκα 
Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ. Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας – 

Παλαιοντολογίας, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 1584, Αθήνα, 
zampetaki@geol.uoa.gr 

 
 
H Γη και το περιβάλλον είναι ο φυσικός χώρος στον οποίο ζει και δραστηριοποιείται 
ο άνθρωπος από την εμφάνισή του στον πλανήτη μέχρι σήμερα. Όσο μικρός και αν 
είναι ο χρόνος αυτός σε σχέση με το γεωλογικό χρόνο, η επίδραση του 
γεωπεριβάλλοντος ήταν και είναι καθοριστική για την επιβίωση, την εξέλιξη αλλά 
και την πνευματική και πολιτιστική ανάπτυξη του ανθρώπου.  

Τα πετρώματα της γης χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για τα πρώτα εργαλεία, τα 
όπλα, τα υλικά για την κατασκευή της κατοικίας του αλλά και των ναών και των 
θαυμαστών  έργων τέχνης, όλων των εποχών, μέχρι και σήμερα. 

Η εκμετάλλευση κοιτασμάτων τροφοδοτεί την ανάπτυξη πολιτισμών και η 
διεκδίκησή τους αποτελεί αιτία πολέμου από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Η αναζήτηση υδάτινων πόρων υπήρξε διαχρονικά καθοριστικός παράγοντας για 
τη δημιουργία και ανάπτυξη οικισμών. Όλοι οι αρχαίοι πολιτισμοί, από την Περσία, 
την Αίγυπτο την Κρήτη, την Ελλάδα και τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, έχουν να 
επιδείξουν θαυμαστά τεχνικά έργα για την ανεύρεση και τη διανομή  του υδάτινου 
πλούτου. Ειδικοί νόμοι αναπτύχθηκαν για τη δίκαιη κατανομή του, την αποφυγή 
κατασπατάλησής του και τη διατήρηση της ποιότητάς του.  

Για να βρίσκεται ο άνθρωπος σε αρμονία με τη φύση και το γεωπεριβάλλον 
πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες που το διέπουν. Όταν ο άνθρωπος δε σεβάστηκε ή 
και κακοποίησε το γεωπεριβάλλον, τα αποτελέσματα υπήρξαν ολέθρια 

Γεωλογικές γνώσεις είχαν οι άνθρωποι από την αρχαιότητα όπως μαρτυρούν τα 
έργα τους αλλά και καταγράφονται στα αρχαία κείμενα.  

Στο σύγχρονο κόσμο η Γεωλογία υπάρχει ως επιστήμη και οι γεωλόγοι 
στελεχώνουν απαραίτητα αναπτυξιακούς τομείς της κρατικής μηχανής. Οι 
γεωλογικές σχολές εκπαιδεύουν τους επιστήμονες τόσο στο ερευνητικό όσο και στο 
εφαρμοσμένο πεδίο. Ποιοι είναι όμως οι φοιτητές που επιλέγουν να σπουδάσουν 
γεωλογία; Πώς άρχισαν να ενδιαφέρονται για το αντικείμενο και πώς πήραν την 
απόφαση να ακολουθήσουν τον κλάδο αυτό;   

Σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
αποκτούν την πρώτη επαφή με το γεωπεριβάλλον με στόχο την ευαισθητοποίησή 
τους κυρίως για την προστασία του. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στο γυμνάσιο 
και το λύκειο, οι γνώσεις γεωλογίας πλέον είναι πιο συγκεκριμένες, ώστε οι πολίτες 
να αντιλαμβάνονται τη σημασία των γεωλογικών φαινομένων (πχ ηφαιστειακές 
εκρήξεις), την ανάγκη και τον τρόπο αποφυγής γεωλογικών καταστροφών (πχ 
κατολισθήσεις), ή την προστασία από αυτές (πχ σεισμοί). Να μπορούν ακόμη να 
αντιλαμβάνονται τη σημασία του υπόγειου ορυκτού πλούτου και των 
υδρογονανθράκων στην οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας αλλά και την ανάγκη 
της σωστής εκμετάλλευσής τους με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος.   

Στα ελληνικά σχολεία μαθήματα γεωλογίας υπήρχαν κατά καιρούς ακόμη και 
στα δημοτικά σχολεία αλλά και στα γυμνάσια και τα λύκεια. Διάφορες πολιτικές ή 
συγκυρίες άλλαζαν τα προγράμματα σπουδών και άλλοτε περιελάμβαναν και άλλοτε 
εξοστράκιζαν το μάθημα της γεωλογίας.  
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Πρέπει όμως να διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Γεωλογία;  
Οι γεωλόγοι είναι απαραίτητοι στην οικονομία της χώρας. Τα γεωλογικά 

τμήματα των πανεπιστημίων υπάρχουν και ουδείς αμφισβητεί το ρόλο, την επιτυχία 
και τη διεθνή προβολή τους. Ποιοι είναι όμως οι φοιτητές που τα επιλέγουν; Η πείρα 
μας ως πανεπιστημιακοί δάσκαλοι αλλά και ως γονείς καταδεικνύει ότι οι φοιτητές 
των γεωλογικών τμημάτων τις περισσότερες φορές «κατά λάθος» βρέθηκαν σε αυτά. 
Αλλά και πώς να μη είναι έτσι αφού δε διδάσκονται τη γεωλογία και όταν τη 
διδάσκονται είναι από μη ειδικούς στο θέμα καθηγητές; Πώς φτάνει στους μαθητές η 
πληροφορία; Από καθηγητές για τους οποίους η διδασκαλία της γεωλογίας είναι 
πάρεργο απλά για να συμπληρώσουν κάποιες ώρες διδασκαλίας στο ωρολόγιο 
πρόγραμμα, χωρίς να διαθέτουν ούτε τις γνώσεις ούτε τον τρόπο να βοηθήσουν τους 
μαθητές και να τους ενθουσιάσουν για το αντικείμενο.  

Προσωπικά βιώματα μου δημιουργούν την πεποίθηση ότι ο δάσκαλος και ο 
καθηγητής παίζουν καθοριστικό ρόλο στις επιλογές των μαθητών για το μέλλον τους. 
Ακριβώς για το λόγο αυτό ο τίτλος «δάσκαλος» είναι ιδιαίτερα τιμητικός στη 
συνείδηση του κόσμου άσχετα από τις εκάστοτε πολιτικές της πολιτείας. 

Ο δάσκαλος βέβαια πρέπει να διαθέτει και τις παιδαγωγικές μεθόδους για τη 
διαχείριση και τη μετάδοση των απαραίτητων γνώσεων. Για το λόγο αυτό ο 
συνδυασμός γνώσεων παιδαγωγικής, διδακτικής της συγκεκριμένης επιστήμης και 
φυσικά στέρεες γνώσεις για το αντικείμενο  είναι τα απολύτως απαραίτητα εφόδια 
που πρέπει να διαθέτει ο διδάσκων. Η Γεωλογία είναι μια από τις βασικές επιστήμες 
που διαμορφώνουν τη συνείδηση των πολιτών του αύριο.  
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Η διδασκαλία  
των Γεωεπιστημών  
και του Γεωπεριβάλλοντος 
στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
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ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΏΝ  
 

Κική Μακρή & Σπυρίδων B. Παυλίδης  
Τομέας Γεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ. 
kmakri@geo.auth.gr, pavlides@geo.auth.gr  

 
 

Στο πλαίσιο των σύγχρονων μεθοδολογικών προσεγγίσεων για τη διδασκαλία της 
γεωλογίας μπορούν να αξιοποιηθούν ποικίλα διδακτικά εργαλεία και στρατηγικές.  

Ως τέτοια μπορούν να θεωρηθούν οι δραστηριότητες προσομοίωσης, η 
δραματοποίηση, ο εννοιολογικός χάρτης ή χάρτης ιδεών, η μεταφορά και η αναλογία, 
ο καταιγισμός ιδεών, η επιστημονική μέθοδος, η ομαδική συζήτηση και ο διάλογος, η 
επιχειρηματολογία, το παιχνίδι ρόλων, το πείραμα, η χρήση εκπαιδευτικού 
λογισμικού κ.ά. 

Στη διδασκαλία των Γεωεπιστημών, προκειμένου να εφαρμοστεί μία 
στρατηγική και να επιλεγούν τα κατάλληλα διδακτικά εργαλεία είναι απαραίτητο να 
λαμβάνονται υπόψη κάποιες παράμετροι και ιδιαιτερότητες, που αφορούν τη φύση 
των Γεωεπιστημών, όπως τα ακόλουθα: 
o Ο γεωλογικός χρόνος και η μεγάλη χρονική κλίμακα που λαμβάνουν τα γεωλογικά 

συμβάντα. 
o Η διαρκής κίνηση – μεταβολή της Γης 
o Οι επιπτώσεις που έχουν στο ανθρωπογενές περιβάλλον τα γεωλογικά συμβάντα. 

Οι παραπάνω έννοιες - φαινόμενα, συχνά δεν μπορούν να κατανοηθούν εύκολα 
από τους μαθητές, με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε παρερμηνεύεις και  παρανοήσεις. 
Σε αντίθεση με τις άλλες Φυσικές Επιστήμες οι οποίες προσεγγίζουν τις έννοιες 
μικροσκοπικά και οδηγούνται σε μακροσκοπική παρατήρηση, στις Γεωπιστήμες ο 
μαθητής θα πρέπει να έχει μία μακροσκοπική θεώρηση των φαινομένων και να 
καταλήγει σε μικροσκοπική προσέγγιση. Βάσει των παραπάνω στη διδασκαλία των 
Γεωπιστημών μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά διδακτικά εργαλεία, όπως 
τα προσομοιώματα και οι αναλογίες, οι εννοιολογικοί χάρτες, το εκπαιδευτικό 
λογισμικό, το παιχνίδι ρόλων και τα πειράματα επίδειξης. 

Ο γεωλογικός χρόνος μπορεί να παρουσιαστεί με το εικοσιτετράωρο της Γης, 
προσαρμοσμένο στην ιδέα των Simson & Beck. και τα σημαντικότερα γεγονότα στην 
ιστορία της Γης, να μετρούνται με δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες, βδομάδες, μήνες, 
χρόνια ή δεκαετίες, η έννοια της μεταβολής μπορεί να αποδοθεί μέσα από αναλογίες 
και εκπαιδευτικό λογισμικό εικόνας και κίνησης, οι επιπτώσεις στο ανθρωπογενές να 
προσεγγιστούν με εννοιολογικούς χάρτες και παιχνίδι ρόλων. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΟΛΥΠΛΟΚΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΟΧΡΟΝΙΚΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ 
 

Εμμανουήλ Μανούτσογλου 
 Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 

Πολυτεχνείο Κρήτης, emanout@mred.tuc.gr 
 

 
Το γήινο σύστημα στο σύνολό του είναι ένα πολύπλοκο σύστημα. Για την κατανόηση 
της λειτουργίας του είναι σημαντική η κατανόηση και ερμηνεία των επί μέρους 
φυσικών φαινομένων, που καθορίζουν και ελέγχουν την συνολική του λειτουργία, 
στη διάρκεια χρονικού ορίου, που δεν σχετίζεται με του ανθρώπου. Πρωταρχικό μέσο 
για την κατανόηση της λειτουργίας του γήινου συστήματος είναι οι παρατηρήσεις και 
καταγραφές.  

Για πολλά χρόνια οι ερμηνείες των παρατηρήσεων και καταγραφών των 
αποτελεσμάτων των φυσικών διεργασιών ήταν και εν μέρει παραμένουν εμπειρικές. 
Το στάδιο αυτό μελέτης των φυσικών φαινομένων χαρακτηρίζεται ως περιγραφικό – 
ποιοτικό. Το πολύπλοκο γήινο φυσικό σύστημα αν και συμπεριφέρεται ως ένα ενιαίο 
σύστημα, αποτελείται από διάφορα τμήματα, που μπορεί να θεωρηθούν ότι 
αποτελούν λειτουργικά αυτόνομες ενότητες: τη λιθόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την 
ατμόσφαιρα και τη βιόσφαιρα.  

Ο τρόπος προσέγγισης και μελέτης της δυναμικής και λειτουργίας των 
υποσυστημάτων με βάση τους νόμους της μηχανικής είναι ο αναγωγικός ή 
αναλυτικός τρόπος προσέγγισης. Η ανάλυση σε στοιχειώδη τμήματα ενός συνόλου 
αποτελεί την πρώτη και ουσιαστική διαδικασία αφαίρεσης, δηλαδή μια διαδικασία με 
βάση την οποία ξεχωρίζουμε από ένα σύνολο καταστάσεων ή φαινομένων μια ομάδα 
χαρακτηριστικών. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα αποδίδουμε με ένα συγκεκριμένο 
τρόπο (μαθηματικό ή εμπειρικό).  

Αυτή η διαδικασία διαχωρισμού των χαρακτηριστικών οδηγεί είτε στην 
αφαίρεση-απόσπαση, είτε στην αφαίρεση-γενίκευση. Η διαδικασία αφαίρεσης σε ένα 
μέρος της πραγματικότητας οδηγεί στην αναγκαιότητα του συμβολισμού.  

Συμβολισμός είναι μια διαδικασία για την απόδοση του προϊόντος της 
αφαιρετικής διεργασίας με άλλο ή άλλα μέσα. Τα άλλα αυτά μέσα μπορεί να είναι 
έννοιες, αριθμοί, σχήματα, διαγράμματα, σήματα και γραφικές αναπαραστάσεις, 
δηλαδή σύμβολα. Ξεκινώντας από τα διάφορα τμήματα – υποσυστήματα του 
πλανήτη, τη λιθόσφαιρα, την υδρόσφαιρα, την ατμόσφαιρα και τη βιόσφαιρα που 
αποτελούν χαρακτηρισμούς/συμβολισμούς για γενικευμένες (αφαιρετικά αναγόμενες) 
ενότητες με παρεμφερή χαρακτηριστικά έχουμε οδηγηθεί στις γεωεπιστήμες σε 
συμβολισμούς πολύπλοκων χωροχρονικών διεργασιών και των αποτελεσμάτων τους.  

Κλασικά παραδείγματα αποτελούν οι εφιπεύσεις και τα ρήγματα. Οι 
θεωρητικοί του αναγωγικού ή αναλυτικού τρόπου προσέγγισης της δυναμικής και της 
λειτουργίας των φυσικών συστημάτων «μαθηματικοποίησαν», βασισμένοι στους 
νόμους της μηχανικής, τη συμπεριφορά τμημάτων των υποσυστημάτων όπως π.χ. 
ταχύτητα ιζηματογένεσης σε μια περιοχή. Έτσι περάσανε από το ποιοτικό-
περιγραφικό στάδιο των φυσικών φαινομένων, στο ποσοτικό στάδιο μελέτης.  

Παράλληλα με τους διάφορους επιστημονικούς κλάδους και στις Γεωεπιστήμες 
υπάρχει μια παράλληλη πορεία μεταξύ ποιοτικού και ποσοτικού τρόπου προσέγγισης 
των φαινομένων. Γεφυροποιός ανάμεσα σε αυτούς τους τρόπους προσέγγισης 
αποτελεί η τρισδιάστατη γεωλογική προσομοίωση, με τα αποτελέσματα της οποίας 
γίνονται πιο κατανοητές οι πολύπλοκες γεωλογικές χωροχρονικές διεργασίες. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΕ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ-
ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ 

ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 
 

Ολυμπία Τριπολιτσιώτου 
Γεωλόγος, 2ο Γυμνάσιο Ν. Σμύρνης- «ΟΜΗΡΕΙΟ», oltrip@yahoo.gr 

 
 

Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση αποτελούν μέσο επικοινωνίας, αναζήτησης και 
επεξεργασίας της πληροφορίας. Ταυτόχρονα, μπορούν να αποτελούν μέσο 
πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών και να δημιουργούν ένα γόνιμο 
πλαίσιο ενεργητικής μάθησης και εποικοδόμησης της γνώσης με την προϋπόθεση 
βέβαια ότι  χρησιμοποιείται η κατάλληλη διδακτική προσέγγιση. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) η Γεωγραφία-Γεωλογία αποτελεί ένα μάθημα που προσφέρεται για 
διαθεματική προσέγγιση. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα σχέδιο εργασίας 
για τη Β΄ τάξη του  Γυμνασίου στο μάθημα: «Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης» 
με τη χρήση των ΤΠΕ. 

 
Συνοπτική παρουσίαση «Σχεδίου Εργασίας» 

 
Διδακτική Ενότητα Μάθημα 16:  «Τα βουνά και οι πεδιάδες της Ευρώπης», 

σελ.55,  Σχολικό Εγχειρίδιο:  Γεωλογία -Γεωγραφία  Β΄ 
Γυμνασίου, ΟΕΒΔ. 

Χρόνος 2 διδακτικές ώρες 45 λεπτών 
Τόπος Αίθουσα διδασκαλίας 
Αριθμός μαθητών/τριών Σύνολο της τάξης 
Εποπτικά μέσα/Εργαλεία Χάρτης γεωφυσικός, φορητοί Η/Υ, προτζέκτορας και 

φορητός Η/Υ για τον καθηγητή (ή Διαδραστικός 
πίνακας), Φύλλο Εργασίας, 
 

Λογισμικό Γεωλογία – Γεωγραφία Α-Β Γυμνασίου, ενότητα το 
φυσικό περιβάλλον,  Siem, Google Earth. 

Μέθοδος Δοκιμή και πλάνη – Καθοδηγούμενη Ανακάλυψη 

Βασικές ιδέες Γεωγραφική τοποθέτηση οροσειρών και πεδιάδων, 
σχετική ηλικία οροσειρών της Ευρώπης. 
 

Δυσκολίες Αναγνώριση από μερίδα μαθητών στον κενό χάρτη 
κάποιων δεδομένων 

Γνωστική σύγκρουση Τι γνώριζα πριν το μάθημα - 
        Tι καινούργιο έμαθα; 
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗ ΦΥΣΗ» ΤΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

Νικόλαος Καζάκης & Κωνσταντίνος Βουδούρης  
Εργαστήριο. Τεχνικής Γεωλογίας & Υδρογεωλογίας, Τμήμα Γεωλογίας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, kvoudour@geo.auth.gr 

 
Το μάθημα «το νερό στη φύση» εντάσσεται στην ύλη της A' Γυμνασίου στο μάθημα 
Γεωλογία-Γεωγραφία. Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η σύνδεση της 
δημιουργίας των ποταμών και των λιμνών με τον κύκλο του νερού, η διάκριση των 
διαφόρων καταστάσεων του νερού και η γεωγραφική κατανομή τους στην επιφάνεια της 
Γης αποτελούν διδακτικούς στόχους του μαθήματος αυτού. Η διάκριση των μορφών του 
νερού στη φύση, σε συνδυασμό με τις αιτίες που προκαλούν τη μετάβαση από τη μία 
μορφή στην άλλη, θα συμβάλλει στην κατανόηση του κύκλου του νερού. Η προτεινόμενη 
πειραματική προσέγγιση διευκολύνει αυτή τη σύνδεση και μέσω αυτής της βιωματικής 
διαδικασίας οι μαθητές θα διαπιστώσουν την αξία αυτών των φαινομένων στην 
καθημερινή τους ζωή και πως ο άνθρωπος με τις δραστηριότητές του επεμβαίνει στον 
υδρολογικό κύκλο.  

Βασική αρχή της πειραματικής προσέγγισης είναι να πείσει τους μαθητές ότι οι 
μεταβολές στη φύση του νερού έχουν αξία για τους ίδιους στην καθημερινή τους ζωή, είτε 
άμεσα είτε έμμεσα. Για το λόγο αυτόν, τα μέσα που επιλέχθηκαν είναι αντικείμενα, με τα 
οποία έχουν έρθει σε επαφή οι μαθητές στην καθημερινότητά τους. Η αλλαγή των 
καταστάσεων του νερού παρουσιάζεται σε μικροκλίμακα με στόχο να εξηγηθούν 
ευκολότερα τα φαινόμενα στη φύση.  

Η πειραματική διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά και χωρίζεται σε τρία στάδια, 
όπου προσομοιάζονται: 1) Στο πρώτο στάδιο η εξάτμιση και η υγροποίηση του νερού, 2) 
Στο δεύτερο η πορεία του νερού από την ατμόσφαιρα στη Γη, 3) Στο τρίτο στάδιο η 
κατείσδυση και η επιφανειακή απορροή. Κατά τη διάρκεια του πειράματος μπορούν να 
συμμετέχουν και οι μαθητές ενεργά βοηθώντας στην υλοποίηση του.  

Στο τέλος της πειραματικής διαδικασίας για την καλύτερη κατανόηση, προτείνεται η 
προβολή ενός βίντεο κινούμενων σχεδιασμών (animation), όπου συνδέονται τα φαινόμενα 
που παρουσιάστηκαν μεταξύ τους αλλά και με το φυσικό περιβάλλον, δίνοντας τη 
δυνατότητα για περαιτέρω συζήτηση στην τάξη.        
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Η  ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: 
ΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΥΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 
 

Ιωάννα Παπαϊωάννου 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ν. Αχαΐας, 

edu@dide.ach.sch.gr 
 
 
Το κατεξοχήν αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι «η αναλυτική 
εξέταση του περιβάλλοντος χώρου». Οι Γεωεπιστήμες αποτελούν οργανωμένη γνώση 
για τις δομές και τις ιδιότητες του γήινου χώρου, του χώρου αυτού που έρχεται να 
εξετάσει η περιβαλλοντική εκπαίδευση.  

Είναι φανερό πως το μάθημα της Γεωλογίας - Γεωγραφίας μπορεί να συμβάλλει 
ουσιαστικά στην υπόθεση προστασίας του περιβάλλοντος.  

Στο ραγδαία μεταβαλλόμενο, παγκοσμιοποιούμενο πλανήτη μας η φρεσκάδα 
της οικολογικής ματιάς, συναντά την συμπαγή και ποικιλόμορφη γεωλογική – 
γεωγραφική παράδοση με στόχο την επίτευξη της διεπιστημονικότητας. 

Κατά πόσο λοιπόν μπορεί η Γεωλογική- Γεωγραφική Εκπαίδευση, η οποία 
«ανταποκρίνεται κατά πλημμελή τρόπο στις απαιτήσεις και τα οράματα των καιρών για 
μια εκπαίδευση ανοικτών οριζόντων» μπορεί να γίνει πεδίο καλλιέργειας και 
πραγματοποίησης των στόχων της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία; 

Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό πρέπει να αναζητήσουμε τους κοινούς 
τόπους του μαθήματος Γεωλογία- Γεωλογία και της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον 
και την Αειφόρο Ανάπτυξη, ως προς το περιεχόμενο, τους στόχους και τη 
μεθοδολογία και πως μπορούν στην πράξη να συνεπικουρήσουν και αμφότερες να 
χρησιμοποιήσουν η μία την άλλη για να βελτιωθούν και να επεκταθούν. 
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Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

 
Ποθητή Ι. Νομικού 

Δρ Γεωλόγος-Εκπαιδευτικός, Υποδιευθύντρια του 1ου Γυμνασίου Γιαννιτσών, 
nomipothiti@gmail.com 

 
 

Η παρούσα εργασία, αναφέρεται σε θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο της 
Γεωλογίας – Γεωγραφίας, με στοιχεία φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος 
από το παγκόσμιο χώρο. Μέσα από το μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές, να προβληματιστούν, να σκεφτούν να προτείνουν λύσεις και να καθορίσουν 
στάσεις ως έφηβοι και ως μελλοντικοί ενήλικες, προς την κατεύθυνση της μερικής ή 
ολικής άρσης των ποικίλων περιβαλλοντικών προβλημάτων του πλανήτη μας.  

Εκπαιδεύονται λοιπόν οι νέοι μας, με μικρά αλλά σταθερά και συνεχόμενα 
βήματα (όταν παρόμοια θέματα θίγονται και συζητούνται και από πλήθος άλλων 
μαθημάτων του αναλυτικού προγράμματος σπουδών γυμνασίου – λυκείου), στη δια 
βίοι, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Καθοδηγούνται έτσι μέσα από τη 
διαθεματική  προσέγγιση, στο να λαμβάνουν μέρος ως ενεργοί πολίτες, στην επίλυση 
περιβαλλοντικών προβλημάτων και να συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη του 
πλανήτη μας.  

Κάποια από τα θέματα που πραγματεύεται το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 
των μαθημάτων Γεωλογίας – Γεωγραφίας και περιλαμβάνονται στην παρούσα 
εργασία είναι τα ακόλουθα:  

α) Ο προσδιορισμός σημείων στο επίπεδο (χάρτη), κυρίως με τη χρήση των 
γεωγραφικών συντεταγμένων. Ο μαθητής αρχίζει να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον 
με τις γεωμετρικές του διαστάσεις (τρισδιάστατο χώρος-υδρόγειο σφαίρα) και την 
αναγκαιότητα της προβολής τους στο επίπεδο (δισδιάστατο χώρο-χάρτη),για να 
μπορεί να αναγνωρίζει και να παρατηρεί τα διάφορα σημεία του πλανήτη μας.  

β) Μέσα από τα μαθήματα που αναφέρονται στους χάρτες και αφού ο μαθητής 
αντιληφθεί ότι ο χάρτης περιέχει κωδικοποιημένες πληροφορίες του περιβάλλοντος, 
με κώδικες και σύμβολα που αναγνωρίζονται εξίσου καλά, από όλους τους κατοίκους 
της Γης, μαθαίνει να διαβάζει τις πληροφορίες που απορρέουν από την άμεση 
παρατήρηση κάθε είδους χάρτη ή το συνδυασμό πληροφοριών που προκύπτουν από 
παρατήρηση περισσοτέρων του ενός είδους χαρτών.  

γ) Καθώς μελετάμε τη μεταβολή της θερμοκρασίας του αέρα, τους ποικίλους 
κλιματικούς τύπους και τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτώνται, βοηθάμε το 
μαθητή να κατανοήσει φαινόμενα όπως, την κατανομή της πληθυσμιακής  
πυκνότητας στον πλανήτη και την ανάπτυξη των μεγάλων πόλεων, την ανάπτυξη 
ανθρώπινων δραστηριοτήτων (οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών αλλά και τα 
ήθη, έθιμα, τις διατροφικές συνήθειες καθώς και την κατανομή, διασπορά και 
πυκνότητα της βιοποικιλότητας ( φυτών και ζώων του πλανήτη μας), κ.ά.  

δ) Μαθαίνουν επίσης ότι η ζωή των ανθρώπων και οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες εξαρτώνται από τους ανέμους που πνέουν σε διάφορες περιοχές του 
πλανήτη μας: χαρακτηριστικά παραδείγματα σε πλανητικό επίπεδο αποτελούν οι 
τυφώνες και οι μουσώνες και σε τοπικό επίπεδο ο Βαρδάρης. Τα θέματα που 
πραγματεύεται η παρούσα εργασία είναι ακόμα πολλά, με παρόμοια φιλοσοφία και 
έχουν ως σκοπό, εκτός των άλλων, την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των 
εφήβων μας. 
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ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΑΠΙΔΕΥΣΗ 
 

Μαρία Χρηστάκη 
Γεωλόγος, ritachristaki@yahoo.gr 

 
 

Η εργασία αυτή, αποτελεί μία πολύ μικρή αναφορά --η οποία δύναται να επεκτείνεται 
επί μακρόν-- στα τεκτενόμενα στο Γυμνάσιο και το Λύκειο σε ότι αφορά τη 
διδασκαλία των Γεωεπιστημών και όχι μόνο. 

Μέσα από το γνωστικό περιεχόμενο που δίνεται από τα σχολικά βιβλία του 
Υπουργείου Παιδείας, κατοπτρίζεται η άγνοια του Υπουργείου, των επιτροπών, των 
συμπαρομαρτούντων και όλων εκείνων που ορίζουν τη Διδακτέα ύλη, τη Γνώση και 
την Προσέγγισή της. 

Με παραδείγματα αναφέρονται αποσπάσματα των βιβλίων και οι ενστάσεις της 
υπογράφουσας. 

Γίνεται φανερή η ολιστική επιστημονική και ως εκ τούτου άλλη άποψη και η 
αποδοχή και ανταπόκριση των μαθητών με πράξεις. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΕΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΟΔΗΓΟ 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗPIΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» 

 
Γεωργία Φέρμελη & Μιχαήλ Δερμιτζάκης  

Τομέας Ιστορικής Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας, Τμήμα Γεωλογίας & 
Γεωπεριβάλλοντος- ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου, 1584, Αθήνα, 

gfermeli@geol.uoa.gr, mdermi@geol.uoa.gr 
 
 

Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια διερεύνησης της συμβολής των 
γεωεπιστημών στον περιβαλλοντικό εγγραμματισμό των μαθητών/τριών της 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης μέσα από τον «Οδηγό Διαθεματικών Δραστηριοτήτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης». 

Η συγγραφή του εν λόγω οδηγού έγινε με βάση τις προδιαγραφές του 
Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και των 
Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.), καθώς και τη φιλοσοφία και το 
περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Διαθεματικών Δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, που 
περιλαμβάνονται στο ΦΕΚ 304 τ.Β//13-03-08.  

Ο περιβαλλοντικός εγγραμματισμός αποτελεί μία «διαδικασία» που 
περιλαμβάνει γνώσεις, συμπεριφορές και ικανότητες για ατομική και συλλογική 
προσπάθεια με σκοπό την επίλυση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
αλλά και την αποτροπή νέων. Στις γνώσεις, τις πληροφορίες και τα δεδομένα  που 
οφείλει να κατέχει ο περιβαλλοντικά εγγράμματος πολίτης περιλαμβάνονται και 
ζητήματα/προβλήματα που αποτελούν αντικείμενο των γεωεπιστημών.  

Στα κείμενα βασικής ενημέρωσης που αναπτύσσονται στον «Οδηγό» πάνω σε  
εννέα άξονες γνωστικού περιεχομένου (Αέρας - Ατμόσφαιρα - Κλιματικές Αλλαγές, 
Νερό, Έδαφος, Δάση, Βιοποικιλότητα – Εξαφάνιση των ειδών, Ενέργεια, Διαχείριση 
απορριμμάτων και αποβλήτων, Ανθρώπινες δραστηριότητες, Ανθρώπινες σχέσεις και 
αξίες) περιλαμβάνονται και γεωεπιστημονικές γνώσεις. Συγκεκριμένα ο Οδηγός 
περιλαμβάνει γεωεπιστημονικές γνώσεις σε θέματα σχετικά με την κλιματική 
αλλαγή, τη ρύπανση/μόλυνση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, τη ρύπανση του 
εδάφους και τους υπεδάφους, την εξαφάνιση των ειδών, τους φυσικούς ορυκτούς 
πόρους και τους ανανεώσιμους πόρους αλλά και θέματα σχετικά με τις πλημμύρες,  
τη διάβρωση, την ερημοποίηση, τις καθιζήσεις και τις  κατολισθήσεις.  

Επίσης, περιλαμβάνει έννοιες που αφορούν στην προστασία του 
γεωπεριβάλοντος όπως η έννοια της γεωποικιλότητας και της Γεωλογικής 
Κληρονομιάς, η ενσωμάτωση των οποίων είναι ουσιώδης για την επιτυχία και  
βιωσιμότητα  των στρατηγικών ολοκληρωμένης διατήρησης της φύσης και 
προστασίας του περιβάλλοντος.   Η έκταση της παρουσίασης των θεμάτων έγινε με 
βάση τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

Στο δεύτερο μέρος ο οδηγός περιλαμβάνει Σχέδια Εργασίας για κάθε άξονα 
γνωστικού περιεχομένου τα οποία απευθύνονται  σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και φύλλα εργασίας, που υποστηρίζουν τα 
προτεινόμενα Σχέδια Εργασίας. Σε αυτό το τμήμα του οδηγού περιλαμβάνονται και 
φύλλα εργασίας σχετικά με ζητήματα/προβλήματα των γεωεπιστημών κυρίως στην 
ενότητα Έδαφος και λιγότερο στις ενότητες Νερό, Ανθρώπινες δραστηριότητες, 
Εξαφάνιση των ειδών, Ενέργεια, Κλιματικές Αλλαγές, Διαχείριση απορριμμάτων και 
αποβλήτων. 
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Η διδασκαλία της 
Γεωεπιστημών 
στα Μουσεία και τα Κέντρα 
Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) 
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ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
 ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ ΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ 

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ;  
 

Φανή Τριπολιτσιώτου 
Γεωλόγος MSc, Υπεύθυνη Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Φ.Ε., Αρσάκη 1, 15452 Π. Ψυχικό,  museum@arsakeio.gr 

 
 

Στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  προσπάθεια  για  την  ανάδειξη  της  συμβολής  των 
μουσείων στη διδασκαλία των γεωεπιστημών. Τα μουσεία των Φυσικών Επιστημών 
δεν είναι απλοί εκθεσιακοί χώροι αλλά σύγχρονοι χώροι εκπαίδευσης στους οποίους 
γίνεται διδακτική αξιοποίηση των εκθεμάτων τους με τον πιο πρόσφορο τρόπο. Σε 
αυτή την κατεύθυνση κινείται και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας το οποίο από το 1993 στεγάζεται στο χώρο των 
Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού. 

Καθημερινά παρουσιάζονται σ΄ αυτό εκπαιδευτικά προγράμματα με θέματα  
που αντλούνται από τις φυσικές επιστήμες και συνδέονται με τα εκθέματα του 
μουσείου. Τα προγράμματα λαμβάνοντας υπόψη το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
σχεδιάζονται ανάλογα με το γνωστικό και μαθησιακό επίπεδο των μαθητών που 
συμμετέχουν σ΄αυτά. Σήμερα από τα 15 διαφορετικά προγράμματα τα 8 αντλούν το 
θέμα τους από τις γεωεπιστήμες και προσφέρονται σε μαθητές/τριες ηλικίας 10 έως 
14 ετών, δηλαδή από την Τετάρτη Δημοτικού έως την Τρίτη Γυμνασίου.  

Τα προγράμματα δεν αποτελούν ανεξάρτητη επίσκεψη των μαθητών στο 
μουσείο αλλά σχετίζονται με συγκεκριμένη διδακτική ενότητα ή διαθεματικό 
πρόγραμμα που εκπονούν οι μαθητές στην τάξη τους. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το αρχικό ερέθισμα, που διδάχθηκαν στην τάξη 
τους,  πάνω σε συγκεκριμένο γεωλογικό θέμα.  

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην παρουσίαση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος «Εξερευνώντας τη Γη», το οποίο απευθύνεται κυρίως σε μαθητές της 
Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου χωρίς να αποκλείεται και η 
παρακολούθησή του από μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου στα αντίστοιχα 
κεφάλαια του μαθήματος Γεωλογίας- Γεωγραφίας. 

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η κατανόηση βασικών γεωλογικών 
γνώσεων σχετικά με τη δομή του εσωτερικού της Γης, τις ενδογενείς δυνάμεις, το 
σχηματισμό των πετρωμάτων και την ταξινόμηση των πετρωμάτων μέσα από την 
παρατήρηση δειγμάτων του Μουσείου και αφετέρου η κατανόηση της δημιουργίας 
του φαινομένου του σεισμού και των ηφαιστείων. 

Το πρόγραμμα μέσα από μία διαθεματική προσέγγιση συμβάλλει στον 
επιστημονικό και τεχνολογικό εγγραμματισμό των μαθητών. 
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«ΤΑ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ» 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  

ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 
ΑΘΗΝΩΝ 

 
Χρήστος Κουτσοθανάσης & Σαπφώ Αθανασοπούλου 

sapfoathan@yahoo.gr, koutsothanasischr@yahoo.gr 
 
 
Η πρόταση αφορά σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γυμνασίου, υλοποιήσιμο 
στους χώρους του Μουσείου από ενήλικα ερμηνευτή, υπάλληλο του Μουσείου ή 
εκπαιδευτικό - συνοδό της σχολικής ομάδας και εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
μαθήματος Ε03 «Γεωλογία και Παλαιοντολογία», του πρώτου εξαμήνου του 
Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Αθηνών «Μουσειακές Σπουδές». 
 Το θέμα του προγράμματος είναι η ενδημική νησιωτική πανίδα της Ελλάδας, 
όπως αυτή μαρτυρείται μέσα από τα απολιθώματα. Σκοπός του προγράμματος είναι 
να κατανοήσουν οι μαθητές με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο τις έννοιες της 
εξέλιξης και προσαρμογής της ζωής στο περιβάλλον της. 
 Το πρόγραμμα χωρίζεται σε τρία μέρη, τα οποία πραγματοποιούνται με 
συγκεκριμένη σειρά, έχουν καθορισμένη διάρκεια και επικεντρώνονται σε 
περιορισμένο αριθμό εκθεμάτων. Σε κάθε ενότητα χρησιμοποιείται διαφορετική και 
σαφής εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία μετέρχεται προσδιορισμένων μέσων και 
αποσκοπεί στην εκπλήρωση προαποφασισμένων στόχων. 
 Στο πρώτο μέρος, με τη μέθοδο της εξερεύνησης και ανακάλυψης στο έκθεμα 
για «την ιστορία της ζωής στον πλανήτη», πραγματώνεται η κατανόηση της κλίμακας 
του γεωλογικού χρόνου και η αντίληψη της αλλαγής της μορφής της ζωής στην 
πορεία του, με τεκμήριο τα απολιθωμένα τμήματα οργανισμών. Ακολούθως, η 
παρατήρηση της αλλαγής αυτής συνδέεται με τις έννοιες της εξέλιξης και 
προσαρμογής των ειδών στο περιβάλλον τους, με παρουσίαση και κατευθυνόμενη 
συζήτηση, η οποία χρησιμοποιεί το έκθεμα για την ενδημική νησιωτική πανίδα της 
Ελλάδας. Η κατανόηση των εννοιών των δυο πρώτων ενοτήτων ανακεφαλαιώνεται 
με βιωματικό τρόπο στο τέλος της δραστηριότητας μέσα από το παιχνίδι. Η τάξη 
συναρμολογεί δυο πάζλ – χρονογραμμές, τα κομμάτια των οποίων έχουν το ένα 
χαρακτηριστικές εικόνες και το άλλο κείμενο πληροφοριών, που αντιστοιχούν σε 
επιμέρους φάσεις της εξέλιξης των ειδών που έζησαν σε κάποια ελληνικά νησιά μέχρι 
πριν λίγες χιλιάδες χρόνια. 
 Η δραστηριότητα δύναται να συνδεθεί μέσα από ποικίλους θεματικούς άξονες 
με τη σχολική ύλη και με άλλες δραστηριότητες εντός και εκτός του σχολείου πριν 
και μετά την εφαρμογή της. Κάποια ενδεικτικά σχετικά παραδείγματα αναφέρονται 
περιορισμένα. 
 Η προτεινόμενη δράση διακρίνεται από ευελιξία και δυνατότητα 
τροποποίησης και προσαρμογής της στις ανάγκες και άλλων ομάδων κοινού. Αυτό 
μπορεί να συντελεστεί εκ των προτέρων από τον καθηγητή και να διευκολυνθεί από 
την παρουσίασή της με τη μορφή «φακέλου για τον εκπαιδευτικό», αναρτημένου στο 
διαδίκτυο ή με τη μορφή υλικού, ψηφιακού η μουσειοσκευής, το οποίο μπορεί να 
πωλείται ή να δανείζεται από το Μουσείο σε σχολεία και ιδρύματα. 
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«ΚΡΑΝΟΣ ΣΦΥΡΙ ΚΑΙ…ΕΦΥΓΑ» 
ΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ  

ΤΗΣ Ε΄ ΚΑΙ ΣΤ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
 

Νάντια Ρούσσου 1 & Αναστασία Βασιλοπούλου2 
1.Θεατρολόγος, Εκπαιδευτικός στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αίγινας,  
nantia_roussou@yahoo.gr. 2.Οικονομολόγος-Περιφερειολόγος, Υπάλληλος 
Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου, anastasia.vasi@hotmail.com 
 

Η εργασία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσια του μαθήματος Γεωλογία -
Παλαιοντολογία του ΔΠΜΣ «Μουσειακές Σπουδές» του ΕΚΠΑ. Η πρότασή μας 
αφορά στη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης του Δημοτικού, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 
Μεταλλευτικού Μουσείου Μήλου.  

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Κράνος, Σφυρί 
και..Έφυγα», είναι να παρουσιάσει στα παιδιά ένα μέρος της γεωμορφολογίας του 
τόπου καταγωγής τους, να τους εξοικειώσει με βασικούς γεωλογικούς όρους, να τους 
εμφυσήσει το ενδιαφέρον για την επιστήμη της γεωλογίας και να συμβάλλει στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίησή τους.  

Στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος βασικό κριτήριο ήταν η 
εφαρμογή μιας διαθεματικής-ολιστικής παιδαγωγικής προσέγγισης μέσα από 
παιχνίδια ομαδοκεντρικής συνεργασίας που προάγουν τη συμμετοχή και την επί 
τόπου έρευνα, την παρατήρηση και καταγραφή, συντελώντας στην εκπαίδευση των 
μαθητών μέσω εμπειριών βιωματικού χαρακτήρα. 

Το προτεινόμενο πρόγραμμα αποτελείται από δύο επί μέρους επισκέψεις σε 
εξωτερικούς χώρους και στο Μεταλλευτικό Μουσείο, όπου και γίνεται η 
ολοκλήρωση κάθε προγράμματος με τη μορφή παιχνιδιού. Ο εξοπλισμός που 
μοιράζεται στους μαθητές αποτελείται από το γεωβαλιτσάκι, το γεωημερολόγιο-
γεωαλφαβητάρι και  εξοπλισμό σε ρούχα προστασίας. 

Οι επισκέψεις της Ε΄ Δημοτικού πραγματοποιούνται σε επιλεγμένες 
τοποθεσίες γεωλογικού και μεταλλευτικού ενδιαφέροντος και οι μαθητές καλούνται 
να φωτογραφήσουν την κάθε περιοχή, να συλλέξουν το ορυκτό της περιοχής, να το 
ζυγίσουν, να καταγράψουν τις διαστάσεις του, να το φωτογραφήσουν, να συλλέξουν 
και να φωτογραφήσουν δείγμα της χλωρίδας της περιοχής και να καταγράψουν στο 
ατομικό τους γεωημερολόγιο τις ενέργειες που πραγματοποίησαν. Το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα ολοκληρώνεται στο ΜΜΜ με δυο παιχνίδια, μέσα από τα οποία οι 
μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν στη μνήμη τους όλα όσα έγιναν στις επισκέψεις 
και να παρουσιάσουν σε ομάδες τα συμπεράσματά τους, τοποθετώντας τα ορυκτά 
που συνέλεξαν πάνω σε ένα επιδαπέδιο γεωλογικό χάρτη. 

Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού πραγματοποιούν επισκέψεις στις 
εγκαταστάσεις μεταλλευτικής εταιρίας, που περιλαμβάνουν ξενάγηση και 
παρουσίαση των παραγωγικών διαδικασιών των δύο βασικών ορυκτών που εξάγονται 
σήμερα από το νησί, καθώς και των εφαρμογών τους στην καθημερινή μας ζωή. Οι 
μαθητές λαμβάνουν δείγματα των δύο αυτών ορυκτών, τα οποία θα κληθούν να 
συγκρίνουν στο χημείο της εταιρίας σε ηλεκτρονικό μικροσκόπιο, με τα αντίστοιχα 
από το γεωβαλιτσάκι. Η ολοκλήρωση του προγράμματος γίνεται στο ΜΜΜ, όπου οι 
μαθητές μέσα από ένα παιχνίδι σε ειδικά διαμορφωμένη στοά πρέπει να συλλέξουν 
τα παραγόμενα από τα ορυκτά προϊόντα. 
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ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ: ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ 
 

Δήμητρα Κορακάκη1, Βασιλική Κουσκούτη2 & Σοφία Μάλη3 
1.Φυσικός, dkorakaki@culture.gr, 2. Εκπαιδευτικός ΠΕ - Δασκάλα, 

vasokous@otenet.gr 3.Συντηρήτρια Έργων Τέχνης, mali_sophia@yahoo.com 
 

 
Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γεωλογική & 
Παλαιοντολογική Κληρονομιά του ΠΜΣ του ΕΚΠΑ «Μουσειακές Σπουδές» και 
αναφέρεται στη δημιουργία μουσειοσκευής, για μαθητές  της Ε΄ και Στ΄ του 
Δημοτικού, με θέμα: «Το ηφαίστειο της Σαντορίνης». 

Το αντικείμενο της μουσειοσκευής αποτελεί τμήμα του Αναλυτικού 
Προγράμματος Σπουδών και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων 
Σπουδών, και περιλαμβάνεται στα σχολικά εγχειρίδια της Γεωγραφίας της Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης του Δημοτικού.  

Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι μαθητές και οι μαθήτριες να: 
-Κατανοήσουν τον τρόπο σχηματισμού των ηφαιστείων και να περιγράφουν μία 
ηφαιστειακή έκρηξη. 
-Διασαφηνίσουν τους όρους: λάβα, μάγμα, πυριγενή πετρώματα, καλντέρα, 
παλιρροϊκό κύμα. 
-Αναπλάσουν με τη φαντασία τους τις συνθήκες της στιγμής της έκρηξης στο 
ηφαίστειο στη Σαντορίνη το 1500 π.Χ. 
-Εντοπίσουν τη Σαντορίνη στο χάρτη και να αναφέρουν τα αποτελέσματα της 
έκρηξης του ηφαιστείου της. 
-Συνδυάσουν το γεγονός της έκρηξης του ηφαιστείου της Σαντορίνης με την 
καταστροφή του μινωικού πολιτισμού. 
-Κατασκευάσουν πρόπλασμα ηφαιστείου και να εκτελέσουν προσομοίωση 
ηφαιστειακής έκρηξης και να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους. 
-Εξοικειωθούν με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού όπως: power point,  windows 
movie maker, hot potatoes  καθώς και λογισμικού πλοήγησης στο διαδίκτυο. 
-Αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από την εργασία σε 
ομάδες. 
-Αναπτύξουν κριτικό πνεύμα και να ασκηθούν στη διατύπωση των απόψεων τους. 

Η μουσειοσκευή περιλαμβάνει: 1.Φυλλάδιο με τους διδακτικούς στόχους 
μουσειοσκευή;. 2.Φυλλάδιο με πληροφορίες σχετικά με τα ηφαίστεια για τον 
εκπαιδευτικό. 3.Video με σύντομη παρουσίαση της ιστορίας της Σαντορίνης 
(λογισμικό windows movie maker). 4.Δραστηριότητες και εργασίες για τους μαθητές 
σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. 5.CD με παρουσίαση (power point) και ασκήσεις 
εξάσκησης στο διαδίκτυο (Hot potatoes). 6.Ομαδικό παιχνίδι «φιδάκι» (οδηγίες 
παιχνιδιού, ερωτήσεις, ποινές, ζάρια, πιόνια). 7.CD με λογισμικό Jigsaw Puzzle Lite 
(ηλεκτρονικό παζλ και φάκελο με εικόνες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
παζλ. 8.CD με video για τα ηφαίστεια (national geographic). .9.Πλαστικοποιημένες 
εικόνες και δείγμα οψιδιανού. 10.Πρόπλασμα ηφαιστείου και υλικά (σόδα, ξίδι, 
χρώμα) για την πραγματοποίηση προσομοίωσης ηφαιστειακής έκρηξης. 
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ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΑΛΑΙΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΞΑΡΧΟΥ-GENSONNET 
ΝΕΑ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ: ΠΡΟΘΗΚΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
 

Μισέλ Ρογκενμπούκε1 & Ευαγγελία Φράγκου2 
1.Συντηρητής Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, μέλος Ε.Ε.ΔΙ.Π., Τμήμα Ιστορίας και 

Αρχαιολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, ΕΚΠΑ, mroggenbucke@arch.uoa.gr. 2. Συντηρήτρια 
Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, Μουσείο Ακροπόλεως,  evfragou@yahoo.gr 

 
 
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται μια νέα μουσειολογική προσέγγιση για την, όσο 
το δυνατόν με πιο σύγχρονο τρόπο, ανάδειξη της προθήκης που φιλοξενεί τη Συλλογή 
Εξάρχου-Gensonnet, του Μουσείου Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Η Συλλογή αποτελείται από λίθινα εργαλεία (Εικ. 1), 
διαφόρων τύπων και από διάφορες φάσεις της 
Παλαιολιθικής Εποχής. Όλα τα εργαλεία έχουν 
περισυλλεγεί από την περιοχή Μέλκα Κουντουρέ, που 
βρίσκεται στην Αιθιοπία. 
Παρά τον σωστό, όσον αφορά την φιλοσοφία του 
τρόπο έκθεσης, η συγκεκριμένη προθήκη θεωρήθηκε 
ότι θα μπορούσε να παίξει σημαντικότερο ρόλο στην 
εκπαίδευση των φοιτητών, μαθητών και γενικότερα 
των επισκεπτών του Μουσείου, το οποίο έχει καθαρά 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Έτσι συγκεντρώθηκαν 
κάποιες ιδέες για τον επανασχεδιασμό της, τον 
εμπλουτισμό του εποπτικού υλικού με νέες 
πληροφορίες, τη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την 
προβολή και μετάδοση όλων των πληροφοριών στον 
επισκέπτη και την χρήση των αντικειμένων 
(αντιγράφων) για τους σκοπούς των εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων του Μουσείου.  
 Η βασική αλλαγή που προτείνεται μέσω της νέας αυτής μουσειολογικής 

προσέγγισης σχετίζεται με 
την διάταξη της προθήκης 
και την μετατροπή της 
από κάθετη σε οριζόντια 
Παράλληλα προτείνεται η 
απόδοση της  τυπολογικής 
εξέλιξης  των εργαλείων 
αλλά και χρονολογική 
αλληλουχία φάσεων της 
ΠΕ, με τη δημιουργία μιας 
νέας βάσης με τρία 
τμήματα σε βαθμίδες. Το 
διαφορετικό ύψος των 
επιπέδων της βάσης έχει 
ως σκοπό την 
προσομοίωση χοντρικά 

μιας αρχαιολογικής στρωματογραφίας (Eικ. 2).   
Επιπλέον προτείνεται και ο εμπλουτισμός του εποπτικού υλικού της με νέες 
πληροφορίες και με τη χρήση μιας διαδραστικής οθόνης.  

 
Εικόνα 1: Χειροπέλεκυς 

(Μουσείο Αρχαιολ. & Ιστ. της 
Τέχνης) 

Εικόνα 2: Στάδιο σχεδιασμού νέας προθήκης
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Παράλληλα με την πρόταση για την διαμόρφωση της προθήκης θεωρήθηκε σκόπιμο 
να βρεθούν τρόποι αξιοποίησης των πληροφοριών της στα πλαίσια  εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το Μουσείο διαθέτει ήδη κάποια αντίγραφα 
λίθινων εργαλείων που έχουν κατασκευαστεί από πρωτότυπα της Συλλογής. Με τα 
αντίγραφα των λίθινων εργαλείων από τους πιο χαρακτηριστικούς τύπους, θα 
μπορούσαν να οργανωθούν δύο παραλλαγές ενός παιχνιδιού για παιδιά δημοτικού και 
των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. 

Όλες οι παραπάνω ιδέες είναι στο στάδιο σχεδιασμού. Στο μέλλον θα χρειαστεί 
μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη  για την ανανέωση και του πληροφοριακού υλικού 
αλλά και τον εμπλουτισμό της συλλογής ώστε να καλύπτει όλο το φάσμα των 
εργαλείων που αντικατοπτρίζουν την εξελικτική πορεία του. 
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ΓΕΩΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: ΕΝΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΠΕ ΣΤΥΛΙΔΑΣ: ΓΕΩΜΥΘΟΛΟΓΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ 

ΑΛΛΑΓΕΣ, ΣΕΙΣΜΟΙ, ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ 
 

Μαρίνα Παπαγεωργίου1 & Ευάγγελος Μαρκατσέλης2 
1.Γεωλόγος , αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ Στυλίδας, 2.Γεωλόγος ,  Υπεύθυνος ΚΠΕ Στυλίδας, 

kpestypa@otenet.gr 
 
 

Το ΚΠΕ Στυλίδας πραγματοποιεί μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με την παραδοχή ότι: η Γη 
αποτελεί  ένα σπάνιο αυτο-οργανωμένο σύστημα, το οποίο διατηρεί τη ζωή για πάρα 
πολλά εκατομμύρια χρόνια.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται χαρακτηριστικά παραδείγματα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΚΠΕ Στυλίδας όπου καταβάλλεται  προσπάθεια να 
αντιληφθούν  οι μαθητές/τριες τη συνεχή μεταβολή της επιφάνειας της Γης και να 
κατανοήσουν ότι το περιβάλλον δεν παραμένει στατικό αλλά ήταν, είναι και θα είναι 
συνυφασμένο με την έννοια της αλλαγής. Ακολουθεί περιγραφή χαρακτηριστικών 
προγραμμάτων του ΚΠΕ:                                                                                       
α) Γεωμυθολογικά μονοπάτια 
Μεγάλο τμήμα της Ελληνικής Μυθολογίας ταυτίζεται με τη φυσικογεωλογική 
εξέλιξη του Ελλαδικού χώρου (Θεογονία Ησίοδου κ.λπ.). Οι αρχαίοι Έλληνες τις 
περιβαλλοντικές αλλαγές (γεωγραφικές, γεωλογικές, κλιματολογικές), σε μια εποχή 
που δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί η επιστήμη, προσπάθησαν να τις ερμηνεύσουν με τη 
μυθοπλασία.  
Βασικές ερωτήσεις/θέματα του προγράμματος:  
-Τι  είναι η Γεωμυθολογία; Με τι ασχολείται;    
-Ποια είναι η σχέση των μύθων με τα Γεωλογικά φαινόμενα;   
β) Κλιματικές αλλαγές-ακραία καιρικά φαινόμενα   
Το παρόν πρόγραμμα δίνει έμφαση στην παραδοχή ότι:  Η επιφάνεια της Γης 
μεταβάλλεται συνεχώς και  δεν αλλάζει μόνο η μορφή  της Γης αλλά και το κλίμα 
της.  
Βασικές ερωτήσεις/θέματα του προγράμματος:  
-Παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση και εξέλιξη του κλίματος  
-Υπήρχαν πάντα κλιματικές αλλαγές, ή παρατηρούνται  σήμερα για πρώτη φορά;  
-Μέθοδοι προσδιορισμού του παλαιοκλίματος.  
-Τι απόψεις   υπάρχουν σήμερα για τις κλιματικές αλλαγές; 
-Μεταβολές του περιβάλλοντος λόγω των κλιματικών μεταβολών. 
-Κλιματικές αλλαγές και μεταβολές των ακτογραμμών. 
-Επιπτώσεις της σημερινής κλιματικής αλλαγής. 

γ) Σεισμοί και καταποντισμοί… 
Το πρόγραμμα με τον τίτλο: Σεισμοί και καταποντισμοί…» κινείται γύρω από τη 
θεωρία των λιθοσφαιρικών πλακών. 
Βασικές ερωτήσεις/θέματα του προγράμματος:  
- Γενικά για τους σεισμούς 
- Δευτερογενή καταστροφικά φαινόμενα των σεισμών 
- Φυσικά χαρακτηριστικά και παράμετροι του σεισμού 
- Παγκόσμια Σεισμικότητα (χρήση λογισμικού). 
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Στο πλαίσιο όλων των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του ΚΠΕ 

πραγματοποιούνται «εργασίες στο πεδίο»  σε διάφορες γεωλογικά ενδιαφέρουσες 
περιοχές όπως:   
α) «Καθρέφτης» ρήγματος στην αρχαία Τραχίνα (πρόποδες Οίτης), όπου μελετώνται θέματα 
σχετικά με τα ρήγματα, τις ανοδικές ορογενετικές κινήσεις (π.χ. περίπτωση Οίτης) κ.λπ. 
β) Pillow lava στην περιοχή  «Αι  Βλάσση» της Στυλίδας, όπου μελετώνται θέματα σχετικά 
με: τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών, τη δημιουργία νέου ωκεάνιου φλοιού στα 
περιθώρια των ωκεάνιων πλακών, την Τηθύ και τις «καμινάδες της ζωής». 
γ)   Θερμοπύλες, όπου τονίζεται η σχέση των θερμών πηγών με το ηφαιστειακό τόξο 
δ) Υγρότοπος Αγίας Παρασκευής στη Λαμία, όπου μελετώνται θέματα σχετικά με το 
γεωλογικό χρόνο, τις μεταβολές  των ακτογραμμών του Μαλιακού, κ.ά. 
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Η συμβολή του 
Πανεπιστημίου  στην 
προετοιμασία των 
γεωλόγων 
εκπαιδευτικών 
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ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΗΣ 

ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

Γεώργιος Παπαθεοδώρου 
Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, gpapathe@upatras.gr, www.oceanus.upatras.gr 
 

Η διδασκαλία της Γεωλογίας στο Γυμνάσιο συρρικνώνεται με ταχείς ρυθμούς την 
τελευταία δεκαετία οδηγώντας στην είσοδο φοιτητών στα Α.Ε.Ι και Τ.Ε.Ι. της χώρας, 
χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις γεωλογίας. Αυτό είναι σε πλήρη αντίφαση με το γεγονός 
ότι το μάθημα της  Γεωλογίας  περιέχει προαπαιτούμενες γνώσεις για πολλά τμήματα 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ, πέρα των Γεωλογικών, όπως π.χ. Γεωγραφίας, Πολιτικών 
Μηχανικών, Χημικών, Χημικών Μηχανικών, Βιολογίας, Επιστήμης Υλικών, 
Επιστημών της Θάλασσας, Περιβάλλοντος, Μηχανικών Περιβάλλοντος, Μηχανικών 
Ορυκτών Πόρων, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Δομικών Έργων, Συντήρησης 
Αρχαιοτήτων. Η αναγκαιότητα για τη διδασκαλία της Γεωλογίας στους μαθητές είναι 
αυταπόδεικτη, καθώς μια μεγάλη ποικιλία γεωλογικών φαινομένων συμβαίνουν 
καθημερινά στη χώρα μας ενώ ταυτόχρονα οι μαθητές αφήνονται να διαμορφώνουν 
στρεβλές απόψεις για τα γεωλογικά φαινόμενα από μη έγκυρες πηγές πληροφόρησης. 

Στο πλαίσιο αυτής παρουσίασης έγινε μια προσπάθεια να αποτυπωθούν οι 
εμπειρίες και οι απόψεις των φοιτητών του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου 
Πατρών  σχετικά με την διδασκαλία της Γεωλογίας στην Α΄ και Β΄  Γυμνασίου. Για 
το σκοπό αυτό, ένα ερωτηματολόγιο συντάχθηκε και διανεμήθηκε για συμπλήρωση 
στους φοιτητές του 1ου και του 4ου έτους, οι οποίοι στα μαθητικά τους χρόνια είχαν 
διδαχθεί τα βιβλία της Γεωγραφίας της Α΄ (ISBN 960-06-0584-x) και Β΄ (ISDN 960-
06-0630-7) τάξης Γυμνασίου.  

Το βιβλίο Γεωγραφίας της Α΄  τάξης αναπτύσσει γεωλογικά θέματα σε περίπου 
12 σελίδες   και το αντίστοιχο της Β΄ τάξης σε περίπου 10 σελίδες.  Το 
ερωτηματολόγιο ζητά πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση του Γυμνασίου που 
αποφοίτησε ο φοιτητής ενώ επιπλέον ζητά την ειδικότητα του καθηγητή που δίδαξε 
το μάθημα της Γεωγραφίας και τη σειρά προτίμησης της Γεωλογίας που δήλωσε ο 
φοιτητής στο μηχανογραφικό εισαγωγής στο Α.Ε.Ι.  

Οι ερωτήσεις διακρίνονται σε τρείς κατηγορίες. Η πρώτη αναφέρεται στην 
διδακτική επάρκεια του καθηγητή (ενδιαφέρον, εργαστήριο, ύπαιθρο) στη διδασκαλία 
της Γεωγραφίας (Γεωλογίας) σε συνδυασμό με την ειδικότητά του. Αυτή η κατηγορία 
ερωτήσεων κρίθηκε απαραίτητο να ενταχθεί στο ερωτηματολόγιο καθώς έχουν 
διατυπωθεί απόψεις ότι αφηρημένες και σύνθετες έννοιες της γεωλογίας είναι 
δύσκολο να κατανοηθούν από τους μαθητές γυμνασίου. Η δεύτερη κατηγορία 
αναφέρεται στη συμβολή του μαθήματος της Γεωγραφίας (Γεωλογίας) στην επιλογή 
των γεωλογικών σπουδών από τους φοιτητές και στη διευκόλυνση που αυτό παρείχε 
στις σπουδές τους. Τέλος ζητάτε η γνώμη των φοιτητών αν θα επιθυμούσαν 
αναβαθμισμένη διδασκαλία της Γεωλογίας στο Γυμνάσιο.  

Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων αντανακλά καθαρά την υποβαθμισμένη 
διδασκαλία της γεωλογίας στο Γυμνάσιο και την επιθυμία τους για πιο ουσιαστική 
και συστηματική προσέγγιση στη γεωλογία.  
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Παυλίδης B. Σπυρίδων 

Καθηγητής Γεωλογίας ΑΠΘ, Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ,  
Πρόεδρος Τμήματος Γεωλογίας ΑΠΘ,  pavlides@geo.auth.gr 

 

Με το μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Σχολής 
Θετικών Επιστημών έχουν το δικαίωμα απρόσκοπτης διεκδίκησης θέσης στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μόνο προσόν το πτυχίο ενός από τα Τμήματα της 
ΣΘΕ. Η προϋπόθεση κατοχής «Πιστοποιητικού Διδακτικής και Παιδαγωγικής 
Επάρκειας» (ΠΔΠΕ) για το διορισμό των εκπαιδευτικών έχει νομοθετηθεί από το 
1997 (αρθ. 6, Ν.2525/97), αλλά δεν εφαρμόσθηκε μέχρι σήμερα λόγω μη έκδοσης 
των σχετικών Π.Δ./Υ.Α. Πρόσφατα το υπουργείο επανεργοποίησε το θέμα και με 
έγγραφό του (ΥΠΔΜΘ, 814/26-1-2010) ζητά από τα Πανεπιστήμια τις απόψεις τους 
σχετικά με θεσμούς και διαδικασίες εκπαίδευσης των φοιτητών προς απόκτηση 
ΠΔΠΕ. Παράλληλα στον πρόσφατα ψηφισμένο Νόμο: "Αναβάθμιση του ρόλου του 
εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση 
και λοιπές διατάξεις" και στο άρθρο 1, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: 

-Στο διαγωνισμό (ΑΣΕΠ) γίνονται δεκτοί όσοι διαθέτουν τα ειδικά τυπικά προσόντα 
διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, καθώς και πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια 
που προκύπτει κατά τα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.  

-Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται:  

α) Με βεβαίωση περί επιτυχούς παρακολούθησης ειδικού προγράμματος σπουδών 
τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας, το οποίο παρέχεται από τμήμα Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή από ομάδες συνεργαζόμενων τμημάτων του ίδιου 
ή περισσότερων Α.Ε.Ι. σε αποφοίτους τμημάτων που έχουν τα ειδικά τυπικά 
προσόντα διορισμού στην πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις. Tο πρόγραμμα αυτό καταρτίζεται με απόφαση του οικείου 
Α.Ε.Ι., που εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και αξιολογείται 
μετά το πρώτο έτος λειτουργίας του, εν συνεχεία δε κάθε τέσσερα έτη, σύμφωνα με 
τις διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του ν. 3374/2005 (ΦΕΚ 189 Α΄),  

Στο πλαίσιο του παραπάνω νόμου η Σχολή Θετικών Επιστημών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης προτείνει τη λειτουργία ενός κύκλου 
σπουδών διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας που θα παρέχει στους φοιτητές των 
Τμημάτων της Σχολής που το επιθυμούν όλα εκείνα τα μαθήματα τα οποία 
συνδέονται με:  

α) τη Διδακτική του γνωστικού αντικειμένου του αντίστοιχου Τμήματος  και  

β) τη γενική Παιδαγωγική εκπαίδευση  

Τη λειτουργία αυτού του προγράμματος θα  συντονίζει και υποστηρίζει μια νέα 
οριζόντια μονάδα της Σχολής. Η μονάδα αυτή θα διαθέτει το απαραίτητο για την 
αποστολή της διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

  
 

  
 

 

  
   

 
 

15   2011 
 

 


	Περιλήψεις Ημερίδας 15_4_2011.pdf
	Εξώφυλλο
	ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ_ΗΜΕΡΙΔΑΣ

	Οπισθόφυλλο.pdf

