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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Για την παρούσα διπλωματική εργασία θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω την
επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, κυρία Καλαϊτζιδάκη Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, για τις
γνώσεις που μου προσέφερε όλα αυτά τα χρόνια και την σύγχρονη οπτική που μου ενέπνευσε
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Με βοήθησε να κατανοήσω ότι η Περιβαλλοντική
Εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να συμβεί στις πόλεις, όπου ζουν οι περισσότεροι άνθρωποι
και ότι η γνώση πρέπει να σχετίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους, όχι μόνο γιατί έτσι είναι
πιο ενδιαφέρουσα, αλλά γιατί οι άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τον Τόπο τους, έχουν και την
τάση να τον προστατεύουν .

Θα ήθελα επίσης, να ευχαριστήσω την κυρία Καλαϊτζιδάκη για τον χρόνο που διέθεσε
και την καθοδήγηση που μου προσέφερε κατά τη διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου.
Μάλιστα, την ευχαριστώ θερμά που ήρθε στα Χανιά και επισκεφτήκαμε μαζί τον Δημοτικό
Κήπο Χανίων, ενώ με προσκάλεσε και στο Περιβαλλοντικό Μονοπάτι που σχεδίασε για την
Μονή Αρκαδίου με σκοπό να με βοηθήσει να δω στην πράξη πως υλοποιείται ένα
Περιβαλλοντικό Μονοπάτι.

Αναφορικά με το θέμα της εργασίας μου, ενώ η επιβλέπουσα καθηγητριά μου, είχε
κάθε καλή πρόθεση να με βοηθήσει, προτείνοντας μου να κάνω μια εργασία για τα Χανιά,
τον τόπο διαμονής μου, καθώς είμαι και μητέρα ενός μικρού παιδιού. Δυστυχώς, η επιλογή
αυτή, ήταν εξαιρετικά δύσκολη στην υλοποίησή της. Πρώτον, γιατί ο Δημοτικός Κήπος
Χανίων παρέμεινε κλειστός για πολλούς μήνες, από τον Νοέμβριο του 2020 έως τον Μάρτιο
του 2021, εξαιτίας της πανδημίας, όπως άλλωστε και οι υπόλοιποι Δημοτικοί Κήποι της
χώρας. Το συγκεκριμένο γεγονός είχε ως συνέπεια, να καθυστερήσει εξαιρετικά τον
σχεδιασμό του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού. Δεύτερον, τα σχέδια βελτίωσης του
Δημοτικού Κήπου Χανίων που ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2022, είχαν ως αποτέλεσμα να
καθυστερήσει και η υλοποίηση της έρευνάς μας.

Τα παραπάνω, είχαν ως αποτέλεσμα, να κατατεθεί η εργασία μου χωρίς να προλάβει
να διαβαστεί από την επόπτρια μου, ώστε να είναι εντός χρονικού πλαισίου σύμφωνα με τον
κανονισμό του ΠΤΔΕ Κρήτης. Η Θεματική Ανάλυση που πραγματοποιήθηκε κατά την Γ’
Φάση της παρούσας ερευνητικής εργασίας δυστυχώς έγινε κάπως βεβιασμένα λόγω έλλειψης
χρόνου. Μάλιστα ο χρόνος ήταν τόσο πιεσμένος, που το στάδιο αυτό, της θεματικής
ανάλυσης, πέρασε χωρίς να ελεγχθεί από την ίδια την επόπτρια, για τον λόγο αυτό παρακαλώ
συγχωρέστε μου τυχόν λάθη ή αστοχίες.

Στη συνέχεια, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συμβουλευτική επιτροπή της παρούσας
εργασίας, τον κύριο Καλογιαννάκη και τον κύριο Καρασαββίδη για τον χρόνο, τις
συμβουλές, την κατανόηση και την εκτίμηση που έδειξαν στο αποτέλεσμα της δουλειάς μου.
Επιπλέον, το ερευνητικό έργο του κυρίου Καλογιαννάκη σχετικά με τους κωδικούς QR σ’
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης , ήταν πολύτιμο για εμένα
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καθώς αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι όπου έγινε χρήση
των κωδικών QR και των έξυπνων κινητών τηλεφώνων.

Σημαντική ήταν επίσης η βοήθεια του κυρίου Χάρη Στρατιδάκη, ο οποίος πρώτος,
πρότεινε την αξιοποίηση του Δημοτικού Κήπου Χανίων ως χώρου μάθησης και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο βιβλίο του “Ο Δημοτικός Κήπος: η δροσερή ανάσα των
Χανίων. Ιστορία, χλωρίδα, πανίδα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες”. Το εν λόγω βιβλίο,
μάλιστα, ο ρεθύμνιος κύριος Στρατιδάκης μου το απέστειλε με μεγάλη προθυμία σε
ηλεκτρονική μορφή, ύστερα από επικοινωνία που είχα μαζί του. Θα ήθελα λοιπόν να τον
ευχαριστήσω θερμά, αφού μέσα από το συγκεκριμένο βιβλίο κατάφερα να γνωρίσω σε βάθος
την Ιστορία του Δημοτικού Κήπου Χανίων και να κατανοήσω καλύτερα την σπουδαιότητα
του συγκεκριμένου χώρου.

Πολύτιμη για μένα ήταν και η βοήθεια που δέχτηκα από τις τρεις συμφοιτήτριές μου,
οι οποίες ήρθαν από το Ρέθυμνο τον Μάρτιο του 2022, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, για να
πάρουν μέρος στην Πιλοτική εφαρμογή του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού και με τα σχόλια
τους συνέβαλαν στη βελτίωσή του. Ακόμα, εξαιρετικής σημασίας ήταν η συμμετοχή των
πέντε φοιτητριών και του ενός φοιτητή από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι οποίοι
πήραν μέρος στην εμπειρική έρευνά μου, εφαρμόζοντας το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στον
Δημοτικό Κήπο και αξιολογώντας το στη συνέχεια, μέσω συνεντεύξεων, πάρα την πίεση που
είχαν εξαιτίας της επερχόμενης εξεταστικής του Ιουνίου. Θα ήθελα λοιπόν, να τους
ευχαριστήσω, μέσα από τα βάθη της καρδιά μου.

Σημαντική ήταν επίσης, η βοήθεια της κυρίας Αφροδίτης Παπαδάκη απ’ την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, χωρίς την οποία ίσως να ήταν αδύνατη η υλοποίηση της
έρευνάς μας, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων λόγω των έργων της ανακαίνισής του.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω της συμφοιτήτριές μου, Στέλλα, Ροδάνθη, Ευθυμία,
Μαρία, Ελένη και Ελευθερία για την αγάπη και υποστήριξη κατά τη διάρκεια των σπουδών
μας, αλλά και την οικογένειά μου που με στήριξε με κάθε δυνατό τρόπο, όλο αυτό το
διάστημα.

Κλείνοντας εύχομαι το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι που σχεδίασα με τεράστια αγάπη,
υπομονή, αφοσίωση και σκληρή δουλειά, να αποτελέσει ένα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο
καθώς και να μπορέσει να εφαρμοστεί από τους επισκέπτες του Δημοτικού Κήπου ώστε να
μπορέσουν να γνωρίσουν καλύτερα και να εκτιμήσουν το συγκεκριμένο χώρο αλλά και
ολόκληρη την πόλη των Χανίων. Καθώς μέσα από το περιβαλλοντικό μονοπάτι θα δοθεί η
ευκαιρία στους συμμετέχοντες, να έρθουν σε επαφή με την τοπική βιοποικιλότητα και τα
τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα.
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Στον αείμνηστο Πατέρα μου, που

μου καλλιέργησε την αγάπη και το  σεβασμό για
τη φύση,

Στον γιο μου Ευτύχη που με γέμιζε ευτυχία σε
δύσκολες στιγμές,

Στις νέες μητέρες που σπουδάζουν και
προσπαθούν να ανταπεξέλθουν στους
πολλαπλούς ρόλους της νέας τους ζωής…
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Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία παρουσιάζουμε την ανάπτυξη, την εφαρμογή και

την αξιολόγηση ενός Περιβαλλοντικού Μονοπατιού με κωδικούς QR, για τον Δημοτικό

Κήπο Χανίων, το οποίο σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις αρχές της Βασισμένης στον Τόπο

Εκπαίδευσης και της Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό μας

πρόγραμμα εφαρμόστηκε και αξιολογήθηκε από έξι μελλοντικούς εκπαιδευτικούς

πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατάγονταν ή/ και

ζούσαν στα Χανιά. Στην παρούσα έρευνα προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε σε βάθος την

εμπειρία των μελλοντικών εκπαιδευτικών από τη συμμετοχή τους στο Περιβαλλοντικό

Μονοπάτι καθώς και να διερευνήσουμε την Αντίληψη (sense of place) που έχουν οι ίδιοι για

τον Τόπο τους, τα Χανιά.

Η έρευνά μας χωρίζεται σε 3 Φάσεις. Στην Α΄Φάση, η οποία διήρκησε 9 μήνες, έγινε

η Ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του σε

κωδικούς QR. Στη Β’ Φάση έγινε η Εφαρμογή του Μονοπατιού στον Δημοτικό Κήπο

Χανίων, τον Μάιο του 2022. Στη Γ’ Φάση έγινε η Αξιολόγηση του Προγράμματος, μέσω

ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν εξ’ αποστάσεως, μέσω της

πλατφόρμας ZOOM, τον Ιούνιο του 2022. Οι δύο τελευταίες Φάσεις αποτελούν την

Εμπειρική μας Έρευνα.

Οι στόχοι του περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού ήταν 1) Να προωθήσουμε τη

σύνδεση με το Τοπικό Περιβάλλον των Χανίων, τη Βιοποικιλότητά του και τα

Περιβαλλοντικά του Προβλήματα δηλ. την οικολογική σημασία του τόπου, 2) Να

αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν οι συμμετέχοντες την πόλη τους και τα αστικά πάρκα ως

Χώρους Μάθησης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 3) Να συνδυάσουμε τη χρήση των

φορητών τεχνολογιών με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και να πετύχουμε μαθησιακά

οφέλη, 4) Να προωθήσουμε τη Μέθοδο του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού στους

Μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να την εφαρμόσουν μελλοντικά και οι ίδιοι.

Το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι περιλάμβανε 14 στάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος, 5

στάσεις σε φυτά, 3 στάσεις σε ζώα, 3 σε αστικά περιβαλλοντικά προβλήματα, 2 στάσεις σε

σημεία Πολιτισμού και 1 στάση για την Ιστορία του Δημοτικού Κήπου και των Χανίων. Σε

κάθε στάση- σημείο ενδιαφέροντος εμφανίζονταν κάποιες πληροφορίες μέσα από τους

κωδικούς QR και κάποιες δραστηριότητες, τις οποίες έπρεπε να απαντήσουν οι
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συμμετέχοντες σ’ ένα φυλλάδιο. Για την ανάγνωση των κωδικών QR, οι συμμετέχοντες

χρησιμοποιούσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, κάνοντας χρήση δικτύου 4G. Οι δραστηριότητες

καλλιεργούσαν γνώσεις και δεξιότητες όπως την παρατηρητικότητα, την κριτική σκέψη των

φοιτητών κ.άλ..

Για την αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού , προσπαθήσαμε να

συνδέσουμε τα ερευνητικά δεδομένα που αντλήθηκαν με ποιοτικές μεθόδους από την

ημι-δομημένη συνέντευξη ,μέσω της Παρατήρησης της ερευνήτριας κατά την υλοποίηση του

Μονοπατιού, καθώς και από τα συμπληρωμένα φυλλάδια των φοιτητών (τριγωνοποίηση) με

τα ερωτήματα της έρευνας μας, δηλ. 1) Πως βίωσαν οι 6 μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τη

συμμετοχή τους στο Περιβαλλοντικό Μονοπάτι και ποια μαθησιακά αποτελέσματα

επιτεύχθηκαν για τους ίδιους; 2) Ποια είναι η Αντίληψη (sense of place) που έχουν οι ίδιοι

για τον Τόπο τους, τα Χανιά , εάν και πως επηρεάστηκε μέσα από το Πρόγραμμα; 3) Πως

επέδρασε η χρήση των φορητών τεχνολογιών στο πρόγραμμά μας; 4) Προωθήθηκε η

Μέθοδος του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού ώστε να τη χρησιμοποιήσουν μελλοντικά και οι

ίδιοι;

Στα αποτελέσματα της έρευνας φάνηκε ότι όλοι οι συμμετέχοντες, εκτός από έναν

που ήταν ουδέτερος, εκτίμησαν το περιβαλλοντικό μονοπάτι ως μέθοδο Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης, και θα ήθελαν να το εφαρμόσουν μελλοντικά και οι ίδιοι.

Σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας, οι συμμετέχοντες έμειναν πολύ ικανοποιημένοι

από την χρήση των κωδικών QR και των κινητών τους τηλεφώνων και παρά τα ελάχιστα

τεχνικά προβλήματα, η εμπειρια τους δεν επηρεάστηκε αρνητικά. Μόνο μία συμμετέχουσα

δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και ενώ αναγνωρίζει την διαδραστικότητα,

σαν εκπαιδευτικός προτιμάει να τραβήξει το ενδιαφέρον μακριά από την τεχνολογία γιατί

θεωρεί τα σημερινά παιδιά εθισμένα στην τεχνολογία και τα κινητά.

Τέλος, στα αποτελέσματα της έρευνας μας, φάνηκε ότι επηρεάστηκε θετικά η

οικολογική σημασία του Τόπου για τους συμμετέχοντες, αφού οι ίδιοι είδαν τον Δημοτικό

Κήπο Χανίων, ως μέρος της αστικής φύσης καθώς και ως χώρο μάθησης. Μάλιστα, οι

συμμετέχοντες παρατήρησαν τα στοιχεία της φύσης που δεν είχαν προσέξει πριν από το

εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα.
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Λέξεις κλειδιά: Περιβαλλοντικό Μονοπάτι, Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση, Αστική

Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Αντίληψη του Τόπου, Οικολογική σημασία του Τόπου, φορητές

τεχνολογίες, χρήση των κωδικών QR στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, κινητά τηλέφωνα,

εμπειρική έρευνα.

Abstract

In this research the development, the implementation and the evaluation of an

Environmental Trail with QR codes, for the Municipal Garden of Chania, which was

designed according to the principles of Place-Based Education and Urban Environmental

Education are presented. Our educational program was implemented and evaluated by six

future primary school teachers of the Department of Primary Education of the University of

Crete, who came from and / or lived in Chania. In this research we have tried to understand in

depth the future teachers’ experience from their participation in the Environmental Trail as

well as to explore their Sense of Place about their city, Chania.

Our research is divided into 3 Phases. In Phase A, which lasted 9 months, the

Development of the Environmental Trail and its Digital Transformation into QR Codes took

place. In Phase B, the Implementation of the Trail in the Municipal Garden of Chania took

place in May 2022. In Phase C, the Evaluation of the Program took place, through

semi-structured interviews, which were conducted remotely, through the ZOOM platform, in

June 2022.  The last two Phases constitute our Empirical Research.

The goals of our environmental trail were: 1) To promote the connection with the

Local Environment of Chania, its Biodiversity and its Environmental Problems i.e.

Ecological Place Meaning, 2) For the participants to recognize and appreciate their city and

the urban parks as Places of Learning and as spaces for Environmental Education. 3) To

combine the use of mobile technologies with Environmental Education and achieve learning

outcomes, 4) To promote the Method of the Environmental Trail to future teachers, so that

they can apply it in the future themselves.

The Environmental Trail included 14 stops at points of interest, 5 stops at plants, 3

stops at animals, 3 at urban environmental problems, 2 stops at cultural sites and 1 stop was

about the History of the Municipal Garden and city of Chania. At each stop- point of interest,

some information and some activities were displayed through the QR codes and the

participants had to answer in a brochure. To read the QR codes, participants used their
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smartphones, which were connected to a 4G network. The activities cultivated knowledge

and skills such as observation, critical thinking, etc.

For the evaluation of our Environmental Trail, we tried to link the research data drawn

with qualitative methods from the semi-structured interview, through the observation of the

researcher during the implementation of the Trail, as well as from the completed student

brochures (triangulation) with the questions of our research, ie. 1) How did the 6 future

teachers experience their participation in the Environmental Trail and what learning outcomes

were achieved for them? 2) What is their sense of place about Chania, whether and how was

it affected through the Program? 3) How did the use of mobile technologies affect our

program? 4) Was the Method of the Environmental Trail promoted so that it can be used by

the future teachers, in the future?

The results of the research showed that all participants, apart from one who was

neutral, appreciated the environmental Trail as a method of Environmental Education, and

would like to apply it in the future.

Regarding the use of technology, the participants were very satisfied with the use of

QR codes and their smartphones, and their experience was not negatively affected by some

small technical problems. Only one participant would not like to use technology, while

recognizing interactivity, as a teacher she prefers to attract students’ interest away from

technology because she considers that nowadays, children are addicted to it and to the use of

their smartphones.

Finally, in the results of our research, it seemed that the ecological place meaning of

the participants was positively affected, since they considered the Municipal Garden of

Chania, as part of urban nature as well as a place of learning. In fact, the participants noticed

the elements of urban nature that they had not noticed before our educational program.

Keywords: Environmental trail, Place based Education, Urban environmental Education,

Sense of place, Ecological Place Meaning, mobile technologies, smartphones, QR Codes in

Environmental education, empirical research.
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Εισαγωγή

Το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι είναι μια οργανωμένη διαδρομή σε φυσικό ή σε

δομημένο περιβάλλον που μπορεί να προσφέρει γνώσεις για το τοπικό περιβάλλον, να

εμπλέξει τις αισθήσεις και να επιτρέψει να κατανοηθούν οι αλλαγές που έχουν συμβεί στο

πέρασμα του χρόνου (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη,1993).

Σύμφωνα με τις σύγχρονες Τάσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, ένας από τους

καλύτερους τρόπους να διευκολυνθεί μια εμπειρία μάθησης βασισμένη στον Τόπο (Place

Based Education) είναι για τους μαθητές να γνωρίσουν βιωματικά ένα τοπικό πάρκο, όπου

το “Πάρκο χρησιμοποιείται σαν τάξη”. Σύμφωνα με τον Knapp (1996) οι διαδραστικές

εμπειρίες δημιουργούν δυνατές προσωπικές συνδέσεις και είναι πιο ισχυρές από τη γνώση

που μεταδίδεται αποκλειστικά στις διαλέξεις ενός απομονωμένου περιβάλλοντος μέσα στην

τάξη. Επίσης, έχει αναφερθεί ότι οι αξέχαστες στιγμές στην ύπαιθρο μπορούν να έχουν

επίδραση στις περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων. Σύμφωνα με τη

βιβλιογραφία, όταν οι μαθητές καταλαβαίνουν έναν τόπο και τα στοιχεία αυτού του τόπου,

τότε αρχίζουν να εκτιμούν την μοναδικότητά του και να νιώθουν μια αίσθηση υπερηφάνειας

και ότι τους “ανήκει”. Έτσι, οι μαθητές έχουν την τάση να γυρνούν ξανά στο Αστικό τους

Πάρκο για να μάθουν. (Brown et al.,2015)

Ο ρόλος της Τεχνολογίας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι

ένα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα καθώς ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν τα ψηφιακά

μέσα και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ενώ, το αδόμητο παιχνίδι έξω στη φύση τείνει να

εξαλειφθεί και τη θέση του να πάρουν τα βιντεοπαιχνίδια ( Shmulenson et al.,2015).

Oι κωδικοί QR αποτελούν ιδανικά εκπαιδευτικά εργαλεία για καινοτόμες

εκπαιδευτικές δράσεις ( Law & Co, 2010). Βέβαια, όπως κάθε εργαλείο ή τεχνική, η χρήση

των φορητών τεχνολογιών στο πεδίο έχει τους περιορισμούς της, αλλά επίσης, παρουσιάζει

πολλές ευκαιρίες για εμβάθυνση και ενίσχυση των Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης.
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ΚΕΦ .1 ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1.1 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Σήμερα

1.1.1. Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση (Place-based Education)

Ο David Sobel, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Antioch της Νέας Αγγλίας των ΗΠΑ

έχει παίξει βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης

(Place-based Education). Σύμφωνα με τον ορισμό του Sobel (2004), Βασισμένη στον Τόπο

Εκπαίδευση είναι η διαδικασία στην οποία, με αφετηρία την τοπική κοινότητα και το τοπικό

περιβάλλον διδάσκονται τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος –η γλώσσα, τα

καλλιτεχνικά, τα μαθηματικά, οι κοινωνικές σπουδές, οι φυσικές επιστήμες και άλλα

(Καλαιτζιδακη, 2019).

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική προσέγγιση βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν

ισχυρότερους δεσμούς με την τοπική κοινότητα, να εκτιμήσουν περισσότερο το φυσικό

κόσμο ενώ ενισχύει τη διάθεσή τους να δράσουν ως ενεργοί και συμμετοχικοί πολίτες, μέσα

από  πρακτικές δραστηριότητες (hands-on) και αυθεντικές μαθησιακές εμπειρίες .

Οι Woodhouse & Knapp (2000) διαπίστωσαν ότι η Βασισμένη στον Τόπο

Εκπαίδευσης πηγάζει από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός τόπου, δηλαδή τη

γεωγραφία, την οικολογία, την κοινωνιολογία, την πολιτική και τις λοιπές δυναμικές του

τόπου αυτού. Μάλιστα, η Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση είναι εγγενώς

πολυεπιστημονική (multidisciplinary), είναι εγγενώς βιωματική, συνδέει το άτομο με την

κοινότητα και παράλληλα αντανακλά μια εκπαιδευτική φιλοσοφία διαφορετική από τη

«μάθηση για το οικονομικό κέρδος» (learn to earn), δηλαδή την κατάλληλη προετοιμασία

των ατόμων για την αγορά εργασίας. Σε πολλά προγράμματα μπορεί να περιλαμβάνεται και

μια συμμετοχική δράση ή μάθηση μέσω της προσφοράς στην κοινότητα (service learning),

που κρίνεται απαραίτητη, όταν στόχος είναι η οικολογική και πολιτισμική βιωσιμότητα του

τόπου (Καλαιτζιδακη, 2019).

Στη βιβλιογραφία της βασισμένης στον τόπο εκπαίδευσης, σημαντική είναι η έννοια

της Αντίληψης του Τόπου (sense of place). Σύμφωνα με τους Kudryavtsev et al. (2012), στην

περιβαλλοντική ψυχολογία, η Αντίληψη του Τόπου είναι ο τρόπος με τον οποίο

αντιλαμβανόμαστε έναν τόπο και θα πρέπει να ειδωθεί ως σύνθεση δύο εννοιών: της

σύνδεσης με τον τόπο (place attachment) και της σημασίας που τόπου (place meaning).

Η σύνδεση με τον τόπο αντανακλά τους δεσμούς που έχουν οι άνθρωποι με τον τόπο ενώ η
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σημασία του τόπου αντιπροσωπεύει τις συμβολικές σημασίες που αποδίδουν οι άνθρωποι

στους τόπους (Adams et al., 2017).

Σύμφωνα με την Adams (2013), συνοπτικά η αντίληψη του τόπου είναι το πρίσμα

μέσω του οποίου οι άνθρωποι βιώνουν και νοηματοδοτούν τις εμπειρίες τους μέσα και

σχετικά με έναν τόπο . Η αντίληψη του Τόπου διαφέρει ανάμεσα στους ανθρώπους, στην

ιστορία και στη διάρκεια ζωής του καθενός. Οι άνθρωποι μπορούν να προσδώσουν διάφορες

σημασίες στον ίδιο τόπο σε σχέση με τις οικολογικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές,

αισθητικές, ιστορικές ή άλλες πτυχές του. Έτσι, άλλοι μπορεί να νιώθουν ζεστασιά και

οικειότητα σε έναν τόπο, ενώ άλλοι να βιώνουν αρνητικά συναισθήματα, όπως άγχος λόγω

του τρόπου ζωής σε αυτόν τον τόπο. Σύμφωνα με τους Russ et al. (2015), η Αντίληψη του

τόπου εξελίσσεται μέσα από τις προσωπικές εμπειρίες και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο

οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται, ερμηνεύουν και αλληλεπιδρούν με τον κόσμο τους ( Adams et

al., 2017).

Τελικά, ο τρόπος με τον οποίον αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι τον τόπο που ζουν,

επηρεάζει και την ποιότητα της ζωής τους στο παρόν, αλλά και την προσπάθεια τους να

βελτιώσουν τον συγκεκριμένο τόπο, κάνοντάς το πιο βιώσιμο στο μέλλον. Σύμφωνα με τον

Sobel (2005), η καλλιέργεια της αντίληψης του τόπου στους μαθητές φαίνεται να συνδέεται

με την περιβαλλοντική υπευθυνότητα και τη θετική κοινωνική δράση αργότερα στην ενήλικη

ζωή τους (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2022).

Σχήμα 1: Συνθετικά της έννοιας “Αντίληψη του Τόπου” (Kudryavtsev et al., 2012 )

Οι Kudryavtsev et al. (2012) ερεύνησαν τους παράγοντες που συνεισφέρουν στην

Αντίληψη του Τόπου για να εξετάσουν πως αυτοί οι παράγοντες μπορούν να

χρησιμοποιηθούν ώστε να επιτύχουν έναν από τους στόχους της ΠΕ, την

φιλοπεριβαλλοντική συμπεριφορά (pro- environmental behavior) .
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Οι ίδιοι, υποστηρίζουν ότι μέσα από τα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

μπορεί να επηρεαστεί η Αντίληψη του Τόπου ενός ατόμου. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσα από

συνδυασμό των άμεσων εμπειριών σε έναν τόπο αλλά και έμμεσων εμπειριών για έναν τόπο

όπως συζητήσεων, ανάγνωση σχετικών βιβλίων , ταινιών, της τέχνης κ.ά.. Οι εν λόγω

ερευνητές, παρατήρησαν στη βιβλιογραφία δύο γενικές προσεγγίσεις για την καλλιέργεια της

Αντίληψης του Τόπου, τη Βιωματική και τη Διδακτική, ενώ συχνά γινόταν συνδυασμός των

δύο προσεγγίσεων.

Σχήμα 2: Συνδυασμός δύο προσεγγίσεων για την καλλιέργεια της Αντίληψης του Τόπου. (Kudryavtsev et

al. 2012)

Σύμφωνα με τον Relph (2007) η Βιωματική προσέγγιση στηρίζεται στην ιδέα ότι η

Σημασία του Τόπου αναδύεται μέσα από τις εμπειρίες στις φυσικές δομές. Συνεπάγεται ότι οι

συμμετέχοντες στην ΠΕ αναπτύσσουν τη Σημασία του Τόπου μέσα από την άμεση επαφή με

τον τόπο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, για τους παράγοντες που επηρεάζουν την Αντίληψη

του Τόπου, η ΠΕ μπορεί να συνεισφέρει στην Αντίληψη του Τόπου μέσα από μεγάλης

διάρκειας, συχνές ή θετικές εμπειρίες με έναν τόπο και την ενεργό εμπλοκή του ατόμου με

τον τόπο. Παραδείγματα βιωματικών δραστηριοτήτων χωρίς ερμηνεία για τον τόπο ή

επίσημη διδασκαλία, περιλαμβάνει τον αδόμητο χρόνο σε υπαίθρια προγράμματα ώστε να

μπορεί να εξερευνήσει κάποιος μόνος του, έναν τόπο ή τουλάχιστον χωρίς να απαιτείται

οργανωμένη εκπαίδευση για τον τόπο. Εντούτοις, η βιωματική προσέγγιση από μόνη της, δεν

μπορεί να αποδώσει ορισμένες σημασίες ενός τόπου, εάν δεν είναι ορατές. Για παράδειγμα, η

ιστορία και οι πολιτισμικές παραδόσεις ενός τόπου δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτές

και απαιτούν διδασκαλία ή επεξήγηση ώστε να αποδόσουν σημασία σ’ έναν τόπο.

Η Διδακτική προσέγγιση αντίθετα συνεισφέρει στη σημασία του τόπου και στη

σύνδεση με τον τόπο μέσα από τη διδασκαλία για έναν τόπο με έμμεσο τρόπο, όπως μέσα
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από διαλέξεις, αφήγηση ιστοριών, βιβλία, τέχνη, ταινίες, ιστοσελίδες και άλλα ηλεκτρονικά

μέσα. Αυτή η προσέγγιση δίνει έμφαση στα νοήματα που μεταδίδονται από εκπαιδευτικούς

παρά από την βιωματική εμπειρία των μαθητών. Όμως, οι μαθητές θα μπορούσαν να

συμμετέχουν στην κατασκευή της σημασίας ενός τόπου, για παράδειγμα μέσα από

συζητήσεις και αφηγήσεις των εμπειριών τους σχετικά μ’ ένα αστικό ή άλλο περιβάλλον.

Μέσα από αυτή την προσέγγιση, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές να

κατασκευάσουν νοήματα για έναν τόπο, τη σημασία του τόπου, ακόμα και χωρίς την

επίσκεψή τους στο συγκεκριμένο τόπο για παράδειγμα μέσα από συζητήσεις και την

προβολή ενός ντοκιμαντέρ για ένα Εθνικό Πάρκο.

Η Συνδυασμένη προσέγγιση στηρίζεται τόσο στην κατασκευή της σημασίας του

τόπου μέσα από άμεσες εμπειρίες με τον τόπο, όσο και μέσα από την διδασκαλία. Σε αυτή

την προσέγγιση, η σημασία του τόπου, τα νοήματά του, δεν δημιουργούνται μόνο μέσα από

βιωματικές εμπειρίες βασισμένες στον Τόπο αλλά μπορούν να μεταδοθούν και να αναδυθούν

μέσα από τις συζητήσεις ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους συμμετέχοντες της ΠΕ

(Kudryavtsev et al., 2012).

Στη βιβλιογραφία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αναδεικνύεται η σχέση μεταξύ

της σύνδεσης με τον τόπο και της ανάπτυξης περιβαλλοντικά υπεύθυνης συμπεριφοράς.

Σύμφωνα με μια έρευνα των Ardoin et al., (2019) φάνηκε ότι η ενίσχυση της επαφής με το

βιοφυσικό περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει θετικά την περιβαλλοντική συμπεριφορά και την

ενεργή υποστήριξη σε προσπάθειες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο παραπάνω μπορεί

να συμβάλλει και η καλλιέργεια μιας διευρυμένης αντίληψης σχετικά με τα όρια του τι

εκλαμβάλλονται τα άτομα ως τόπο τους, πέραν του άμεσου αστικού περιβάλλοντος (Ardoin

et al., 2019).

Σύμφωνα με τους Kudryavtsev et al. (2012), αρκετά Προγράμματα Αστικής

Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης θέτουν ως στόχο την ανάπτυξη της αίσθησης του τόπου ενώ

εμπειρικές έρευνες έδειξαν ότι προγράμματα Α.Π.Ε μπορούν να αναπτύξουν την

οικολογική σημασία του τόπου (ecological place meaning) στους μαθητές και μαθήτριες

(Καλαϊτζιδάκη,2019).

Σύμφωνα με τους Mueller & Abrams (2005) τα βήματα που οδηγούν στην

περιβαλλοντικά υπεύθυνη συμπεριφορά είναι αρχικά, η οικολογική γνώση του τόπου που

οδηγεί σε μία οικολογική ταυτότητα, έπειτα η γνώση του τοπικού κοινωνικού

περιβάλλοντος και τέλος, η σύνδεση με τον τόπο που θεωρητικά οδηγεί σε περιβαλλοντικά

υπεύθυνη συμπεριφορά και ανάληψη δράσης για τη φροντίδα και την προστασία του

(stewardship). Σύμφωνα με τους Brehm et al. (2006) μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά οι
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θετικές στάσεις του ατόμου απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, εφόσον η σύνδεση

του με τον τόπο όπου ζει, στηρίζεται περισσότερο σε στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος

παρά σε κοινωνικά στοιχεία (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2022).

Συνήθως κυριαρχεί στην προσοχή μας το δομημένο περιβάλλον σε σχέση με το

φυσικό και αυτό γιατί το φυσικό περιβάλλον εκλαμβάνεται συχνά ως κάτι που υπάρχει έξω

από τα όρια μιας πόλης. Όμως το φυσικό περιβάλλον σε μια πόλη συνυπάρχει με το

δομημένο και το κοινωνικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Krasny & Tidball (2009), τα

στοιχεία που συνθέτουν την έννοια μια πόλης είναι κυρίως τα εξής: το δομημένο περιβάλλον

(σπίτια, κτίρια, δρόμοι, πλατείες, υποδομές, κά.), οι άνθρωποι (κοινωνικές σχέσεις) και τα

στοιχεία της φύσης (θάλασσα, ποτάμια, πάρκα, κ.ά.) (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2022).

Μοιραζόμενοι τις προσωπικές μας εμπειρίες με τους τόπους, μπορούμε όλοι να

αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και την ευαισθησία μας για το περιβάλλον μας, αλλά και

ο ένας για τον άλλον. Τέτοια ευαισθητοποίηση και δεκτικότητα προς τον τόπο μπορεί να

επηρεάσει θετικά συλλογικές και ατομικές δράσεις, που θα βοηθήσουν στη δημιουργία

βιώσιμων πόλεων.

Τέλος, οι παιδαγωγοί περιβάλλοντος που σχεδιάζουν και υλοποιούν κατάλληλες

εμπειρίες με σκοπό να επηρεάσουν την αντίληψη των ανθρώπων για τον τόπο, είναι

ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν επίγνωση της δικής τους αντίληψης για τον τόπο και ιδιαίτερα

στην περίπτωση που δεν έχουν ζήσει τα παιδικά τους χρόνια στη συγκεκριμένη πόλη. Αυτοί

οι άνθρωποι μπορεί να έχουν μια αντίληψη του τόπου η οποία έχει διαμορφωθεί περισσότερο

από επισκέψεις σε φυσικές περιοχές και λιγότερο από την αστική βιοποικιλότητα και την

πυκνότητα και την ποικιλομορφία των ανθρώπων που υπάρχει σ’ ένα αστικό περιβάλλον. Γι’

αυτό είναι σημαντικό οι παιδαγωγοί του αστικού περιβάλλοντος να επιδίδονται σε

αναστοχαστικές δραστηριότητες που θα τους επιτρέψουν να αποκτήσουν τη δική τους

αντίληψη για τον τόπο και να κατανοήσουν τι εκτιμούν στο φυσικό, στο κοινωνικό και στο

δομημένο περιβάλλον (Adams et al., 2017).

Η οικολογική σημασία του τόπου

Σύμφωνα με τους Kudryavtsev, Krasny & Stedman (2012), στόχος των

Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στις Πόλεις είναι η καλλιέργεια της

οικολογικής σημασίας του τόπου, η οποία ορίζεται ως αντιμετώπιση των φαινομένων που

σχετίζονται με τη φύση, συμπεριλαμβανομένων των οικοσυστημάτων και σχετικών

δραστηριοτήτων σαν σύμβολα ενός τόπου. Μάλιστα, το να κάνουμε τους μαθητές πιο
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συνειδητοποιημένους για τόπους που θεωρούν δεδομένους είναι μια σημαντική πτυχή της

καλλιέργειας της αντίληψης του τόπου.  (Adams et al., 2017).

Οι διαστάσεις ενός τόπου , μέσα από τις οποιες προσδίδεται αξία στον συγκεκριμένο

τόπο μελετώνται από ερευνητές διαφορετικής επιστημονικής προσέγγισης. Οι διαστάσεις

αυτές μπορεί να είναι οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, κ.ά.. Για παράδειγμα, οι ιστορικοί

εξετάζουν την ιστορική σημασία, οι κοινωνιολόγοι την κοινωνική σημασία, κ.τ.λ. Όταν η

σημασία αυτή εστιάζεται στην οικολογική διάσταση τότε αποδίδεται η έννοια οικολογική

σημασία του τόπου (ecological place meaning) (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2022).

Οι Kudryavtsev et al. (2012) ορίζουν την οικολογική σημασία του τόπου ως μια από

τις διαστάσεις της σημασίας του τόπου (place meaning) που αντανακλά τα στοιχεία της

φύσης ή τις οικολογικές διαστάσεις (ecological features) του τόπου και είναι σημαντική

γιατί μπορεί να οδηγήσει σε περιβαλλοντικές συμπεριφορές για την προστασία των

συγκεκριμένων χαρακτηριστικών του τόπου. Σύμφωνα με τους Manzo and Perkins (2006) οι

άνθρωποι έχουν κίνητρο να προστατεύουν μέρη τα οποία σημαίνουν κάτι για τους ίδιους

(Kudryavtsev et al., 2012).

Για την καλλιέργεια της Οικολογικής Σημασίας του Τόπου, προτείνεται το “άνοιγμα

της ματιάς” των συμμετεχόντων στις οικολογικές διαστάσεις του τόπου τους, ώστε να

μπορέσουν να παρατηρήσουν ότι δεν είχαν προσέξει προηγουμένως (Krasny, 2020).

Η Οικολογική Ταυτότητα

Οι παιδαγωγοί περιβάλλοντος μπορούν ακόμα, να καλλιεργήσουν στους μαθητές την

οικολογική ταυτότητα, που προάγει την εκτίμηση των οικολογικών χαρακτηριστικών των

πόλεων. Οι άνθρωποι έχουν πολλαπλές ταυτότητες, μια από τις οποίες είναι η οικολογική

ταυτότητα, που αφορά οικολογικές προοπτικές ή ένα οικολογικό πρίσμα μέσω του οποίου

βλέπουν τον κόσμο. Σύμφωνα με τους Russ et al. (2015), η οικολογική ταυτότητα στο

αστικό περιβάλλον μπορεί να εκδηλωθεί ως αναγνώριση της προσωπικής ευθύνης ενός

ατόμου για την αστική βιωσιμότητα και μια αίσθηση ενδυνάμωσης ότι μπορεί να βελτιώσει

τον τόπο του. Σύμφωνα με τους Bellino & Adams (2014), ακόμη και η συμμετοχή των

μαθητών σε προγράμματα που τους επιτρέπουν να γνωρίσουν καλύτερα την κοινότητά τους

από οικολογική άποψη, συμβάλλει αποφασιστικά στην προσθήκη μιας οικολογικής πτυχής

στην ταυτότητα και την αντίληψή τους για την πόλη τους (Adams et al., 2017).

Σύμφωνα με τους Russ et al. (2015), οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται με διαφορετικό

τρόπο την ίδια πόλη, την ίδια γειτονιά. Τα διαφορετικά νοήματα που αποδίδονται στον

τόπο από τον καθένα μας έχουν σχέση με την προσωπική ταυτότητα. Έτσι, κάποιος
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μπορεί να αναγνωρίζει και να εκτιμά τα οικολογικά χαρακτηριστικά μιας πόλης (ecological

place meaning), ενώ κάποιος άλλος που βιώνει περιβαλλοντική ή φυλετική ανισότητα να

δίνει προτεραιότητα στα θέματα περιβαλλοντικής δικαιοσύνης (environmental justice)

(Καλαϊτζιδάκη, 2019).

1.1.2. Αστική  Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Οι Russ & Krasny (2015) ορίζουν την Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση ( Α.Π.Ε)

ως την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) η οποία πραγματοποιείται στις πόλεις. Οι

άνθρωποι στα αστικά κέντρα το 2007 αποτελούσαν το μισό πληθυσμό της γης, ενώ

προβλέπεται να ξεπεράσουν τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού το έτος 2050 σύμφωνα με

τους Muller & Werner (2010). Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, αστικό

χαρακτηρίζεται κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα του οποίου ο πολυπληθέστερος

οικισμός έχει 2000 κατοίκους και άνω (Καλαϊτζιδάκη, 2019).

Σύμφωνα με την Καλαϊτζιδάκη (2019), η Α.Π.Ε. αποτελεί μια σημαντική τάση στην

ΠΕ στο εξωτερικό, ιδιαίτερα στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τους Russ & Krasny (2017), ο όρος

εμφανίστηκε για πρώτη φορά στη βιβλιογραφία το 1969 (Shomon, 1969) και αναπτύχθηκε με

τα χρόνια για να λάβει την σημερινή μορφή , ενσωματώνοντας στόχους όπως τη θετική

ανάπτυξη των νέων και τη θεώρηση των πόλεων ως κοινωνικο-οικολογικά συστήματα .

Βασικό ρόλο στην διαμόρφωση του θεωρητικού πλαισίου και στην προώθηση αυτής της

προσέγγισης στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα έχει παίξει η ομάδα της καθηγήτριας

Marianne Krasny από το Πανεπιστήμιο Cornell των ΗΠΑ.

Οι πόλεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ζωντανές υπαίθριες σχολικές τάξεις,

όπου οι εκπαιδευτικοί της τυπικής και της μη τυπικής εκπαίδευσης μπορούν να αναπτύξουν

εκπαιδευτικά προγράμματα που στηρίζονται στην έρευνα και προωθούν την καλλιέργεια

δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων , καθώς και ένα ήθος περιβαλλοντικής φροντίδας.

Σύμφωνα με τις Leou & Kalaitzidaki (2017), οι πόλεις ως δυναμικές “σχολικές

τάξεις” μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση του περιβαλλοντικού γραμματισμού και τα

αστικά οικοσυστήματα να χρησιμοποιηθούν για μάθηση σχετικά με την τοπική

βιοποικιλότητα και την οικολογία. Μάλιστα, τα περιβαλλοντικά προβλήματα που υπάρχουν

στις πόλεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ευκαιρίες για την ανάπτυξη διεπιστημονικών

εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς και αναλυτικών προγραμμάτων. Σύμφωνα με τις ίδιες,

η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποκτά ένα πλαίσιο μέσω της Βασισμένης στον Τόπο

Εκπαίδευσης .
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Πρώτοι οι Kudryavtsev et al. (2012) μίλησαν για την οικολογική σημασία του τόπου

στο αστικό περιβάλλον. Μάλιστα ο Barlett (2005α) υποστηρίζει ότι η σύνδεση με έναν

αστικό τόπο μπορεί να βασίζεται σε στοιχεία εκείνα της φύσης (δέντρα, πουλιά, πράσινο,

κ.α.), που υπάρχουν σε μία πόλη και προσδίδουν οικολογική σημασία στον τόπο. (Φιλιππάκη

& Καλαϊτζιδάκη, 2022).

Η Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση βοηθάει τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα

οικολογικά χαρακτηριστικά και τις οικολογικές πρακτικές στις πόλεις. Είναι πολύ σημαντική

η αξία και η πρακτική ανάπτυξης μιας τέτοιας οικολογικής σημασίας του τόπου.

Τέσσερις ερευνητές (Russ, Peters, Krasny & Stedman, 2015) πραγματοποίησαν

αφηγηματική έρευνα με εννιά εκπαιδευτικούς και πέντε μαθητές σε προγράμματα Αστικής

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Bronx της Νέας Υόρκης για να καταλάβουν την αξία και

το νόημα στην πράξη για την ανάπτυξη της Οικολογικής σημασίας του Τόπου (ecological

place meaning) στις Πόλεις. Οι ερευνητές διαπίστωσαν μέσα από τα αφηγηματικά δεδομένα,

1) ότι οι εκπαιδευτικοί καλλιεργούν την οικολογική σημασία του Τόπου με σκοπό να

βοηθήσουν τους μαθητές να εκτιμήσουν τις οικολογικές διαστάσεις των πόλεων και 2) για να

τους βοηθήσουν να φανταστούν  πως μπορούν να βελτιωθούν οι πόλεις τους.

Αυτή η ανάπτυξη της Οικολογικής σημασίας του Τόπου, σύμφωνα με τους ίδιους

συγγραφείς, μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από τρεις προσεγγίσεις α) μέσα από άμεσες

εμπειρίες στο Αστικό Περιβάλλον, β) μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις στα

εκπαιδευτικά προγράμματα και στην κοινότητα και γ) προωθώντας την οικολογική

ταυτότητα (ecological identity) των μαθητών.
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Σχήμα 3: Προσεγγίσεις και λόγοι για την Καλλιέργεια της Οικολογικής Σημασίας του Τόπου στους

μαθητές σε Προγράμματα Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Bronx, της Νέας Υόρκης (Russ et

al. (2015)

Σύμφωνα με το παραπάνω σχήμα, από την έρευνα που έκαναν οι Russ et al. (2015)

διαπίστωσαν ότι οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική

σημασία του τόπου (ecological place meaning) στους μαθητές με σκοπό:

1. Να τους βοηθήσουν να παρατηρήσουν, να καταλάβουν, να εκτιμήσουν, να

αλληλεπιδράσουν και να απολαύσουν τις οικολογικές διαστάσεις του τόπου.

2. Να τους βοηθήσουν να φανταστούν πως το αστικό τους περιβάλλον ή

οικοσύστημα θα μπορούσε να είναι και ποια βήματα μπορεί να γίνουν για την

βελτίωσή του.

Στην Ελλάδα, οι Καλαϊτζιδάκη & Φιλιππάκη (2017) κατά τη διάρκεια διδακτορικής

έρευνας της δεύτερης, μελέτησαν την καλλιέργεια της Αντίληψης του Τόπου σε μαθητές

μέσα από Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αρχικά, κατά το σχολικό έτος

2014-2015, υλοποιήθηκε από τις ίδιες, ένας προπαρασκευαστικός κύκλος στην διάρκεια του

οποίου διερευνήθηκε η αντίληψη των μαθητών για τον τόπο μέσα από ένα ελεύθερο κείμενο

με θέμα «Ο τόπος μου». Οι μαθητές στην πλειοψηφία τους αναφέρθηκαν στο ελεύθερο αυτό
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κείμενο στην πόλη του Ηρακλείου καταγράφοντας την ως “τον τόπο τους” ( Φιλιππάκη,

2021).

Έπειτα, κατά το Σχολικό Έτος 2015 – 2016, στα πλαίσια της εν λόγω διδακτορικής

έρευνας εφαρμόστηκε ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο δημοτικό σχολείο

Ευρωπαϊκής Παιδείας, σύμφωνα με τις αρχές της βασισμένης στον τόπο εκπαίδευσης, σε

αστικό περιβάλλον με σκοπό τη διερεύνηση των επιδράσεων του σε Μαθητές και

Εκπαιδευτικούς. Στο παραπάνω πρόγραμμα αξιοποιήθηκε ως ερευνητική μέθοδος της

Έρευνας-Δράσης (Ε.Δ.) και στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 17 μαθητές της Ε΄ τάξης

Δημοτικού του ελληνόφωνου τμήματος του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου και 9

μαθητές της Δ΄ & Ε΄ τάξης (συνδιδασκαλία) του αγγλόφωνου τμήματος.

Η κυρίως έρευνα εξελίχθηκε σε 2 επάλληλους σπειροειδείς κύκλους. Σε κάθε έναν

κύκλο υλοποιήθηκαν 5 δράσεις (Σχήμα 4) . Ο 1ος κύκλος αφορούσε δράσεις που

υλοποιήθηκαν στο άμεσο τοπικό περιβάλλον του σχολείου (προαύλιο χώρο) ενώ ο 2ος

κύκλος αφορούσε δράσεις που υλοποιήθηκαν στο ευρύτερο τοπικό περιβάλλον (γειτονιά και

ευρύτερη περιοχή της παλιάς πόλης).
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Σχήμα 4: Σπειροειδής εξέλιξη της Έρευνας- Δράσης σε επάλληλους κύκλους (Φιλιππάκη &

Καλαϊτζιδάκη, 2021)

Ως ερευνητικά ερωτήματα μελετήθηκαν τα εξής: α) Η κοινή συμμετοχή μαθητών σε

ένα πρόγραμμα Α.Π.Ε. μπορεί να επιδράσει στις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και με ποιους

τρόπους; β) Η συμμετοχή μαθητών σε ένα πρόγραμμα Α.Π.Ε. μπορεί να επιδράσει στην

αντίληψη που έχουν για τον τόπο που ζουν (τη σημασία που αποδίδουν στον τόπο και τη

σύνδεση τους με αυτόν); γ) Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε ένα πρόγραμμα Α.Π.Ε.

μπορεί να επιδράσει στις προσωπικές τους θεωρίες και τις διδακτικές πρακτικές τους

αναφορικά με την παιδαγωγική προσέγγιση της βασισμένης στον τόπο εκπαίδευσης;

Τα ερευνητικά δεδομένα προέκυψαν από την εφαρμογή κυρίως ποιοτικών μεθόδων

συλλογής δεδομένων, όπως: α) Συζητήσεις αναστοχασμού των εκπαιδευτικών της
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Ερευνητικής Ομάδας, β) Συζητήσεις μαθητών σε ομάδες στην τάξη, γ) Ημερολόγια

Παρατήρησης Εκπαιδευτικών, δ) Ελεύθερα Κείμενα Μαθητών για τον τόπο.

Επιπρόσθετα όμως, στη συγκεκριμένη διδακτορική έρευνα αξιοποιήθηκε και μια

ποσοτική μέθοδος και συγκεκριμένα, η Κλίμακα Αξιολόγησης της αντίληψης του τόπου των

Kudryavtsev et al. (2012). Έτσι, στην αρχή της Έρευνας- Δράσης. εξετάστηκε η αρχική

αντίληψη που είχαν οι μαθητές για τον τόπο εφαρμόζοντας την εν λόγω Κλίμακα (Κλίμακα

Αξιολόγησης της αντίληψης του τόπου) και ολοκληρώνοντας την Έρευνα- Δράση.

επαναλήφθηκε η ίδια μέθοδος, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση πριν και μετά. Μέσα από τη

ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προέκυψε πως, ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα

Αστικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, υπήρξε θετική επίδραση στη σύνδεση των μαθητών

με τον τόπο και στατιστικά σημαντική αύξηση της οικολογικής σημασίας που απέδιδαν στον

τόπο. Τα αποτελέσματα αυτά συμφωνούν με τα αντίστοιχα της έρευνας των Kudryavtsev et

al. (2012), σύμφωνα με τα οποία σημειώθηκε στατιστικά σημαντική ενίσχυση της

μεταβλητής “οικολογικής σημασίας του τόπου ” αλλά όχι της “σύνδεσης με τον τόπο” στους

μαθητές της ερευνητικής ομάδας.

Η παραπάνω έρευνα των Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη (2021) είναι ενδεχομένως η

πρώτη στο χώρο της εκπαίδευσης βασισμένης στον τόπο στην ελληνική εκπαιδευτική

πραγματικότητα, για τον λόγο αυτό προτείνεται να ακολουθήσουν περισσότερες έρευνες

έχοντας ως ερευνητικό αντικείμενο την εκπαίδευση των μαθητών με προσανατολισμό τον

τόπο όπου ζουν (Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2022).

“Οι Σύγχρονες Τάσεις στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”
Οι Russ & Krasny (2015) ύστερα από βιβλιογραφική επισκόπηση, προσδιόρισαν τους

βασικούς στόχους της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις πόλεις και τους συγκέντρωσαν σε

πέντε ευρείες Τάσεις. Στη συνέχεια, οι ίδιοι ανανέωσαν τις συγκεκριμένες πέντε Τάσεις ώστε

να αντιπροσωπεύουν καλύτερα τη διεθνή πραγματικότητα (Russ & Krasny, 2017).

Έτσι, οι εκπαιδευτικές πρακτικές της ΠΕ στις πόλεις, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν

ως εξής: Η πόλη ως Σχολική Τάξη, η Επίλυση Προβλημάτων, η Περιβαλλοντική Φροντίδα, η

Ατομική και Κοινοτική Ανάπτυξη και η Πόλη ως Κοινωνικό- Οικολογικό Σύστημα. Ωστόσο,

επειδή τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδιώκουν συνήθως πολλαπλούς στόχους, μπορεί

κανείς στα προγράμματά του, να θέσει στόχους όχι μόνο μέσα από μία τάση, αλλά

συνδυάζοντας στοιχεία από τις διάφορες Τάσεις (Russ & Krasny, 2017).
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Τάσεις Στόχοι της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

στις πόλεις

Παραδείγματα εκπαιδευτικών

προσεγγίσεων

Η Πόλη ως

Σχολική Τάξη

Διευκόλυνση μάθησης για αστικά και άλλα

περιβάλλοντα, την οικολογία, την επιστήμη,

τη γεωγραφία, την ιστορία και άλλα

αντικείμενα σε εσωτερικούς και υπαίθριους

χώρους

Μελέτη της φύσης, επιστήμη πολιτών,

περιβαλλοντικός έλεγχος, προγράμματα

που βασίζονται στη διερεύνηση,

χαρτογράφηση της κοινότητας, απογραφή

της γειτονιάς, εκθέσεις, αφήγηση

ιστοριών, ερμηνεία της φύσης

Επίλυση

Προβλημάτων

Επίλυση ή περιορισμός των περιβαλλοντικών

προβλημάτων και των συναφών κοινωνικών

προβλημάτων

περιβαλλοντικός ακτιβισμός, εκπαίδευση

για τη διατήρηση, έρευνα δράση,

εκπαίδευση για την περιβαλλοντική

δικαιοσύνη, εκπαίδευση για την κλιματική

αλλαγή

Περιβαλλοντι-

κή Φροντίδα

Προώθηση της κοινοτικής διαχείρισης των

αστικών οικοσυστημάτων, συμμετοχή των

μελών της κοινότητας στη λήψη αποφάσεων

και στη δράση για τη βελτίωση των αστικών

φυσικών πόρων

Φροντίδα του περιβάλλοντος από τους

πολίτες, εκπαίδευση για μια κοινοτική

οικολογία, εκπαίδευση βασισμένη στην

αποκατάσταση, εκπαίδευση για πράσινες

θέσεις εργασίας, προγράμματα

απασχόλησης των νέων, περιβαλλοντικές

συνεργασίες δημοσίου- ιδιωτικού τομέα,

εκπαίδευση πράσινων υποδομών

Ατομική και

Κοινοτική

Ανάπτυξη

προώθηση της θετικής ανάπτυξης των νέων,

της ευημερίας της κοινότητας, ανάπτυξη των

πλεονεκτημάτων της κοινότητας, θετικοί

κοινωνικοί κανόνες και κοινωνικό κεφάλαιο

Προγράμματα ανάπτυξης των νέων,

διαγενεακή μάθηση, εκπαίδευση

περιπέτειας σε εξωτερικούς χώρους,

προγράμματα ανάπτυξης της κοινότητας,

προγράμματα για την προώθηση της

ανθρώπινης υγείας και της ισότητας

Η Πόλη ως

Κοινωνικό-

Οικολογικό

Σύστημα

Ανάπτυξη μιας θεώρησης των πόλεων ως

κοινωνικο-οικολογικών συστημάτων και

επαναπροσδιορισμός του τρόπου, με τον

οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τις

πόλεις, για να πετύχουμε τα επιθυμητά

περιβαλλοντικά και κοινωνικά αποτελέσματα

Συμμετοχικός αστικός σχεδιασμός,

πράσινος σχεδιασμός στις πόλεις,

προσαρμοστική και συνεργατική

διαχείριση, προγράμματα που δίνουν

έμφαση στις πόλεις ως

κοινωνικο-οικολογικά συστήματα και

ανθεκτικότητα των

κοινωνικο-οικολογικών συστημάτων

Πίνακας 1: Τάσεις στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στις πόλεις (Russ & Krasny, 2017)
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1) “Η Πόλη σαν Τάξη”

Τα προγράμματα που υπάγονται στη συγκεκριμένη τάση έχουν ως στόχο να

διευκολύνουν τη μάθηση για την Φυσική, την Οικολογία και το περιβάλλον

χρησιμοποιώντας αστικές υπαίθριες ή εσωτερικές δομές, περιλαμβάνοντας το τοπικό

περιβάλλον των μαθητών και την εξερεύνηση των φυσικών, ιστορικών, κοινωνικών και των

ανθρωπογενών στοιχείων των πόλεων. Τα προγράμματα αυτά μπορούν ακόμα να

χρησιμοποιούν το ευρύτερο το αστικό περιβάλλον όπως τα δέντρα των δρόμων, τα πάρκα και

άλλους ανοιχτούς χώρους, τις πράσινες υποδομές, τους βιομηχανικούς χώρους και τα

μουσεία, για να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μάθουν για τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα

του περιβάλλοντος και τις τοπικές και παγκόσμιες οικοσυστημικές διαδικασίες. (Russ &

Krasny, 2015)

Ένα παράδειγμα από την συγκεκριμένη Τάση είναι το Πρότζεκτ στο οποίο

συμμετείχαν Φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Κρήτης μαζί με την Καθηγήτρια τους,

Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη και έμαθαν για τις οικολογικές και τις οικονομικές συνέπειες από

την εισαγωγή ενός ξενικού είδους, του κόκκινου σκαθαριού (Rhynchophorus ferrugineus)

που είχε προσβάλλει κυρίως τα εξωτικά φοινικοειδή των Καναρίων Νήσων (Phoenix

canariensis) στην πόλη του Ρεθύμνου.

Οι φοιτητές στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, εντόπισαν προσβεβλημένους φοίνικες στο

Ρέθυμνο, κατέγραψαν την κατάστασή τους μέσω φωτογραφιών που τράβηξαν οι ίδιοι.

Ακόμα, η ομάδα συζήτησε τις οικονομικές επιπτώσεις που επιφέρει το συγκεκριμένο

πρόβλημα για στην πόλη του Ρεθύμνου, ενώ σύγκριναν τα πλεονεκτήματα και τα

μειονεκτήματα από την χρήση εξωτικών ειδών έναντι των ενδημικών για την αρχιτεκτονική

του τοπίου. (Leou & Kalaitzidaki, 2017)

2) “Επίλυση Προβλημάτων”

Ο στόχος της συγκεκριμένης τάσης είναι να περιορίσει, να μετριάσει τα

περιβαλλοντικά και τα σχετιζόμενα κοινωνικά προβλήματα, εμπλέκοντας τους

συμμετέχοντες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης τοπικής πολιτικής, καθώς και

με την αλλαγή της συμπεριφοράς των ατόμων υπέρ του περιβάλλοντος.

Οι Frank et al. (1994) πρότειναν ότι η περιβαλλοντική εκπαίδευση τις πόλεις πρέπει

να ασχοληθεί και με τα κοινωνικά προβλήματα, πέρα από τα βιοφυσικά , όπως είναι η

ρύπανση και η κλιματική αλλαγή. Τέτοια κοινωνικά προβλήματα μπορεί να είναι η φτώχεια,

η ανεργία, ο ρατσισμός, η βία, η περιθωριοποίηση, η πρόσβαση σε χώρους αναψυχής και σε

περιβαλλοντικές δραστηριότητες, η ανθρώπινη υγεία κ.ά. (Russ & Krasny, 2017).
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Ο περιβαλλοντικός ακτιβισμός, οι εκδρομές στο πεδίο, οι συναντήσεις με ειδικούς, η

αστική τέχνη, η φωτογράφηση θετικών και αρνητικών χαρακτηριστικών στις πόλεις, η

παρακολούθηση της ηχορύπανσης και άλλες δραστηριότητες που συμβάλλουν στη βελτίωση

των κοινοτήτων, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο για να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες

τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων

(Russ & Krasny, 2017).

3) “Περιβαλλοντική Φροντίδα”

Τα προγράμματα που ακολουθούν αυτή την τάση, μπορούν να προωθήσουν τη

μάθηση μέσω της συμμετοχής στην πρακτική φροντίδα και αποκατάσταση των

υποβαθμισμένων γαιών και υδάτων στις πόλεις.

Συγκεκριμενα, τέτοια προγράμματα θα μπορούσαν να προωθήσουν τη μάθηση μέσω

της παροχής κοινωφελούς εργασίας στην κοινότητα, μέσα από θερινά προγράμματα που

απασχολούνται οι νέοι, την κηπουρική στις πόλεις, τη δημιουργία και διατήρηση πράσινων

στεγών, τη φροντίδα αστικών δασών και υγροτόπων κ.ά. (Russ & Krasny, 2017).

4) “Ατομική και Κοινοτική Ανάπτυξη”

Η τάση αυτή θεωρεί ως σημαντικά αποτελέσματα της αστικής περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης την ατομική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της κοινότητας , τα οποία μπορούν να

αναπτυχθούν μέσα από προγράμματα που προωθούν την πολιτότητα (citizenship) , τις

δεξιότητες ζωής, την αυτοεκτίμηση, τη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου, φέρνουν πιο

κοντά τα μέλη μιας κοινότητας ενώ προωθείται ο αμοιβαίος σεβασμός και οι κοινότητες

αποκτούν δύναμη για να μπορέσουν να αναλάβουν συλλογική δράση (Russ & Krasny, 2017).

5) “Η Πόλη ως Κοινωνικο- οικολογικό Σύστημα”

Αυτή η τάση προωθεί την ιδέα ότι οι πόλεις είναι κοινωνικο-οικολογικά συστήματα

που περιλαμβάνουν τη φύση και παρέχουν οικοσυστημικές υπηρεσίες και ότι οι κάτοικοι των

πόλεων μπορούν να επηρεάσουν και να επηρεαστούν από τις κοινωνικο-οικολογικές

διαδικασίες. Σύμφωνα με διάφορες δημοσιεύσεις, τα φυσικά ή οικολογικά στοιχεία

συνυπάρχουν στις πόλεις μαζί με τα δομημένα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά και

τα πολιτιστικά στοιχεία και οι κάτοικοι των πόλεων είναι σε θέση να συνδεθούν με την

αστική φύση και να την εκτιμήσουν.

Η συγκεκριμένη τάση, δίνει ακόμα έμφαση, στην ταυτόχρονη εξέλιξη και

αλληλεξάρτηση των κοινωνικών και των οικολογικών διαστάσεων των πόλεων και βοηθά
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τους ανθρώπους να κατανοήσουν τις πόλεις ως ολοκληρωμένα κοινωνικο-οικολογικά

συστήματα, συχνά μέσω της συμμετοχής των ατόμων στην από κοινού λήψη αποφάσεων,

στη συνεργατική διαχείριση και στις δράσεις φροντίδας  (Russ & Krasny, 2017)

1.2 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με χρήση Τεχνολογίας

Ο ρόλος της Τεχνολογίας στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) είναι

ένα κρίσιμο και επίκαιρο ζήτημα καθώς ζούμε σ’ έναν κόσμο όπου κυριαρχούν τα ψηφιακά

μέσα και οι ηλεκτρονικές συσκευές. Ενώ, το αδόμητο παιχνίδι έξω στη φύση τείνει να

εξαλειφθεί και τη θέση του να πάρουν τα βιντεοπαιχνίδια ( Shmulenson et al.,2015).

Σύμφωνα με τους Bevan και Dillon (2010), στο πλαίσιο της ΠΕ μπορούν να

εφαρμοστούν πολλές, ενδιαφέρουσες και καινοτόμες παιδαγωγικές, μεθοδολογικές

προσεγγίσεις, όπως η ενεργός συμμετοχή και η βιωματική μάθηση. Μάλιστα, τα άτυπα

περιβάλλοντα μάθησης μπορούν να προσφέρουν πλούσιες ευκαιρίες για μάθηση της

επιστήμης, συσχετίζοντας την με την καθημερινή ζωή των μαθητών. Επιπλέον, στα άτυπα

περιβάλλοντα μάθησης, η επιστήμη μπορεί να παρουσιαστεί ως ένα θέμα ενδιαφέρον και

ελκυστικό για τους μαθητές (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2017). Στο παραπάνω πλαίσιο,

μπορεί να ενταχθεί η χρήση της Τεχνολογίας και συγκεκριμένα να αξιοποιηθούν οι φορητές

τεχνολογίες (mobile technologies).

Σύμφωνα με τον Bodzin (2008), η τεχνολογία στην ΠΕ είναι μάλιστα πιο χρήσιμη ,

όταν χρησιμοποιείται για να υποστηρίξει και να επεκτείνει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες

που στηρίζονται στην υπαίθρια βιωματική μάθηση. Οι φορητές τεχνολογίες μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σαν ένα εισαγωγικό σημείο στον κόσμο της υπαίθριας εξερεύνησης, να

πυροδοτήσουν την περιέργεια και να συμβάλλουν στη δημιουργία εμπειριών έξω στη φύση

( Shmulenson et al.,2015).

Σύμφωνα με την Kukulska- Hulme (2005), ο όρος φορητή μάθηση (m-learning ή

mobile-learning) ) αναφέρεται στη μάθηση που υλοποιείται όταν ο μαθητής δεν είναι σε

σταθερή προκαθορισμένη θέση και/ή ο μαθητής εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες που

προσφέρονται από τις τεχνολογίες κινητών επικοινωνιών για να μάθει.

Σύμφωνα με τους Papadakis & Kalogiannakis (2017), ο όρος Φορητή μάθηση είναι

η επόμενη εξέλιξη μετά την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και αναφέρεται στα

πλεονεκτήματα που παρέχονται από τις κινητές τεχνολογίες, όπως η τελευταία γενιά των

κινητών τηλεφώνων και των υπολογιστών tablet και των συνοδευτικών τους εφαρμογών .

Σύμφωνα με την UNESCO (2013), η φορητή μάθηση περιλαμβάνει τη χρήση της φορητής

τεχνολογίας είτε μόνη της είτε σε συνδυασμό με άλλες μορφές των Τεχνολογιών,
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Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) , για να διευκολύνει τη μάθηση δίχως χωρικούς και

χρονικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τον So (2008), η επιτυχία της φορητής μάθησης έγκειται στο τρίπτυχο

ανεξαρτησίας χώρου, χρόνου και το εποικοδομητικό περιεχόμενο. Μάλιστα, τα

συγκεκριμένα χαρακτηριστικά διακρίνουν τη φορητή μάθηση από τους σχετικούς όρους της

ηλεκτρονικής μάθησης (e- learning) και της μάθησης βασισμένης στο διαδίκτυο (Web-

based).

Συγκεκριμένα, η χωρική ανεξαρτησία αναφέρεται στη μάθηση, η οποία δεν

περιορίζεται σ’ έναν συγκεκριμένο τόπο. Η χρονική ανεξαρτησία αναφέρεται στο ότι η

μάθηση μπορεί να επεκταθεί και έξω από το προκαθορισμένο χρόνο μάθησης μέσα στην

τάξη και σε άλλα άτυπα μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως είναι η αυλή του σχολείου. Ενώ, ο

όρος “εποικοδομητικό περιεχόμενο” αναφέρεται όχι μονο στη σημασία του περιεχομένου

αλλά και στην καταλληλότητά του να μπορεί να μεταδοθεί μέσω των φορητών συσκευών,

των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, κ.ά. (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2017).

Σύμφωνα με τους Papadakis et al. (2016), η μάθηση μέσω των φορητών συσκευών

έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών, ερευνητών αλλά και εταιρειών,

εξαιτίας της ανάγκης δημιουργίας νέων τρόπων αξιοποίησης των φορητών τεχνολογιών και

των εφαρμογών τους. Ένα τεχνολογικό εργαλείο, το οποίο θα μπορούσε να προσφέρει

σημαντικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι κωδικοί γρήγορης

ανταπόκρισης (Quick Response Codes ή QR codes). Επιπλέον, οι συγκεκριμένοι κωδικοί

αποτελούν ένα επιτυχημένο παράδειγμα υιοθέτησης της φορητής τεχνολογίας στην

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση.

Οι κωδικοί QR αναπτύχθηκαν το 1994, από την εταιρεία Denso - Wave και για την

ανάγνωσή τους απαιτούνται έξυπνα κινητά τηλέφωνα με κάμερα ή ταμπλέτες, τα οποία

έχουν εγκατεστημένη μια εφαρμογή QR scanner. Οι εν λόγω κωδικοί, είναι δύο διαστάσεων

και μπορούν να συνδεθούν με ιστοσελίδες (URL), μηνύματα κινητού (SMS), πληροφορίες

επικοινωνίας, απλό κείμενο κ.άλ. Ανάμεσα στα πολλά τους οφέλη είναι το χαμηλό κόστος, η

πολύ μεγάλη χωρητικότητα πληροφοριών σε μικρό εκτυπωμένο μέγεθος, η δυνατότητα

αποθήκευσης πολλών ειδών δεδομένων, η ανθεκτικότητα στη φθορά, η μεγάλη ταχύτητα

ανάγνωσής τους και η απευθείας σύνδεση με το περιεχόμενο κ.άλ. (Law & So, 2010).

Οι κωδικοί QR, σύμφωνα με τον Rouillard (2008), μπορούν να χρησιμοποιηθούν έξω

από την τάξη, στο φυσικό περιβάλλον, ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν επιστημονικές

γνώσεις και συνήθειες ταυτόχρονα. Παράλληλα, ενσωματώνοντάς τους κωδικούς QR στο
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φυσικό περιβάλλον, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν σχετικές με την

τοποθεσία ή το αντικείμενο πληροφορίες (Καλογιαννάκης και Παπαδάκης,2017).

Ο φυσικός κόσμος συνδέεται με τον εικονικό μέσω των κωδικών QR και όπως

υποστηρίζει ο Selwyn (2013) η ιδέα αποσύνδεσης της φυσικής παρουσίας με την πρόσβαση

στην πληροφορία, αν και δεν είναι νέα, αποκτά νέο νόημα. Αφού, για πρώτη φορά

συνδυάζεται η εύκολη δημιουργία της πληροφορίας με την άμεση και εξίσου εύκολη

πρόσβαση σε αυτήν. Έτσι, οι De Pietro & Frontera (2012) υποστηρίζουν ότι οι χρήστες των

κινητών τηλεφώνων ή των τάμπλετ με την βοήθεια των QR μπορούν να συνδεθούν σε

πραγματικό χρόνο με μια εικονική πληροφορία και να βιώσουν μια νέα μαθησιακή εμπειρία.

Σύμφωνα με τον Heppell (2010) οι κωδικοί QR θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σαν

εργαλείο ώστε οι μαθητές να παράξουν γνώση και όχι σαν εργαλείο που παρουσιάζει απλώς

την γνώση. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα αποτελούσε λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας, εάν ο

εκπαιδευτικός ζητούσε από τους μαθητές του, να του αποστείλλουν μέσω κωδικού QR,

απλώς μια περίληψη ενός βιβλίου που τους έχει ανατεθεί να διαβάσουν (Καλογιαννάκης &

Παπαδάκης, 2017).

Αντί αυτού, ο Heppell προτείνει ως ορθότερη χρήση της τεχνολογίας, να ανατεθεί

στους μαθητές, αφού επιλέξουν πρώτα ένα βιβλίο, να το διαβάσουν και να αναζητήσουν μια

σχετική πολυμεσική πηγή π.χ. ένα βίντεο. Έπειτα, οι μαθητές θα μπορούσαν να

δημιουργήσουν μια κριτική του βιβλίου , έχοντας τη μορφή ενός ψηφιακού μέσου π.χ. ενός

podcast, δηλ. ενός αρχείου ήχου δημιουργημένο από τους ίδιους. Τέλος, το συγκεκριμένο

αρχείο θα μπορούσε να συνδεθεί με έναν κωδικό QR, το οποίο θα σταλεί τελικά στον

καθηγητή τους (Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2017).

Ζητήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν κατά την χρήση των φορητών

τεχνολογιών στο πεδίο είναι η δυσκολία του να διαβάζει κανείς την οθόνη ενός τάμπλετ ή

ενός έξυπνου κινητού τηλεφώνου εξαιτίας των καιρικών συνθηκών όπως της μεγάλης

ηλιοφάνειας ή της βροχής. Άλλα σχετικά ζητήματα είναι η υγρασία που θα μπορούσε να

φθείρει τις φορητές συσκευές, η έλλειψη δικτύου wi-fi , η μη σωστή λειτουργία του GPS.

Ενώ οι φορητές συσκευές θα μπορούσαν ακόμα και να σπάσουν στο πεδίο. Τέλος, οι

εκπαιδευτικοί καλό θα είναι να λάβουν υπόψη τους κανονισμούς για την προστασία των

προσωπικών δεδομένων, για τα προγράμματα ή τις εφαρμογές που θα ήθελαν να

χρησιμοποιήσουν  ( Shmulenson et al.,2015).
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Συμπερασματικά, οι κωδικοί QR αποτελούν ιδανικά εκπαιδευτικά εργαλεία για

καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις ( Law & Co, 2010). Βέβαια, όπως κάθε εργαλείο ή

τεχνική, η χρήση των φορητών τεχνολογιών στο πεδίο έχει τους περιορισμούς της, αλλά

επίσης, παρουσιάζει πολλές ευκαιρίες για εμβάθυνση και ενίσχυση των Προγραμμάτων

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στις Προσπάθειες Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

κατά τις οποίες γίνεται χρήση συσκευών, το ενδιαφέρον θα πρέπει να εστιάσει στα

εκπαιδευτικά αντικείμενα και στο πλαίσιο διδασκαλίας (Ilya Shmulenson et al., 2015).

“Παραδείγματα προγραμμάτων με χρήση φορητών τεχνολογιών στην εκπαίδευση

( Shmulenson et al.,2015)”.

Το Keep Austin Beautiful είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία, η οποία παρέχει μέσα

και εκπαίδευση στους πολίτες έτσι ώστε να ομορφύνουν τις κοινότητες στο Austin, στο

Τέξας των ΗΠΑ. Το πρόγραμμα “Keep Austin Beautiful Green Teens”, αντί να ζητά από

τους εφήβους να κλείσουν τα κινητά τους τηλέφωνα, τους ενθαρρύνει να εξερευνήσουν τον

κόσμο γύρω τους χρησιμοποιώντας τις οικείες τους, φορητές τεχνολογίες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα προωθεί την ανάπτυξη των νέων, δίνοντας την ευκαιρία

στους εφήβους να ασχοληθούν με την τοπική τους κοινότητα μετά το σχολείο. Έτσι οι

έφηβοι μπορούν να καλλιεργήσουν αισθήματα υπερηφάνειας για τον τόπο τους και για τον

εαυτό τους. Μέσα από το πρόγραμμα οι συμμετέχοντες γίνονται πιο ενεργοί, μαθαίνουν να

αναγνωρίζουν τα προβλήματα, να βρίσκουν λύσεις και να αναλαμβάνουν δράση.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, μπορούν για παράδειγμα οι συμμετέχοντες να

χρησιμοποιούν φορητά μικροσκόπια (digital microscopes) και ταμπλέτες (tablets) για να

μπορούν να εξερευνήσουν τον κόσμο γύρω τους. Το φορητό μικροσκόπιο συνδέεται με την

ταμπλέτα και έτσι υλοποιείται μια δραστηριότητα εργαστηρίου έξω στη φύση. Έτσι δεν

απαιτείται η ύπαρξη ενός εργαστηριακού χώρου και ακριβά μικροσκόπια για παράδειγμα

αφού η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει σχετικά χαμηλή τιμή. Επιπλέον, οι έφηβοι γνωρίζουν

ήδη να χρησιμοποιούν τις ταμπλέτες και οι εκπαιδευτικοί αντί να αντιτίθενται στην

προσκόλληση των νέων με τη τεχνολογία, μπορούν να κάνουν το μάθημά τους να ταιριάζει

στα ενδιαφέροντα των μαθητών και στις ιδέες που θέλουν να διδάξουν.

Μάλιστα, η παραπάνω χρήση της τεχνολογίας ταιριάζει με τις αρχές της Αστικής

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, όπου το άμεσο περιβάλλον των παιδιών μπορεί να γίνει το

πεδίο για επιτόπια έρευνα. Ενώ οι ερωτήσεις σχετικά με την αστική πανίδα, χλωρίδα και το

δομημένο περιβάλλον μπορούν να οδηγήσουν μια διδασκαλία με διερεύνηση ( Shmulenson
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et al.,2015).

.

Φωτογραφία 1: Μελέτη μακροασπονδύλων με φορητό μικροσκόπιο και ταμπλέτα. Δικαιώματα

φωτογραφίας: Keep Austin Beautiful

Επόμενο παράδειγμα χρήσης φορητών τεχνολογιών είναι για τη συλλογή δεδομένων

σχετικά με ερωτήματα που προκύπτουν όταν ασχολούνται οι μαθητές με κάποιο ζήτημα. Η

“Συνεργασία για τη Γη” (Earth Partnership) ξεκίνησε το 1991 στο Πανεπιστημιακό Πάρκο

Έρευνας και Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης, Wisconsin- Madison Arboretum στις ΗΠΑ.

Το “Earth Partnership” είναι ένα πρόγραμμα σύμφωνα με τις αρχές της βασισμένης

στον Τόπο εκπαίδευσης και την μέθοδο Project, ενώ συνδυάζει την οικολογική

αποκατάσταση, με την υπεύθυνη φροντίδα του νερού (water stewardship), την

ευαισθητοποίηση για την Κλιματική αλλαγή, κ.άλ. .

Στο πρόγραμμα της “Συνεργασία της γης”, “Follow the Drop” χρησιμοποιείται

μέθοδος χαρτογράφησης με φωτογραφίες (photo- mapping) για να γίνει κατανοητή η πορεία

του νερού στο σχολείο ή τη κοινότητα. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρούν και να

συλλέγουν πληροφορίες για τη ροή του νερού, τόσο στο σχολείο όσο και στη κοινότητα, να

μελετούν το έδαφος, να αναγνωρίζουν τη φυσική ροή και την πορεία κίνησής του στη γη. Οι

πληροφορίες συλλέγονται τραβώντας ψηφιακές φωτογραφίες. Ενώ μέσω GPS οι

συντεταγμένες αντιστοιχίζονται με τις εικόνες, τις τοποθεσίες και τους χρόνους. Τελικά οι

μαθητές γράφουν μια σύντομη περιγραφή στις εικόνες, τις οποίες ανεβάζουν σ’ ένα χάρτη
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Google Map, τον οποίο και διαμοιράζονται.

Η συλλογή δεδομένων μέσω φορητών τεχνολογιών μπορεί ακόμα να χρησιμεύσει σε

πρωτοβουλίες σχετικά με την Επιστήμη της Πολιτότητας (Citizen Science). Τέτοια

προγράμματα ενθαρρύνουν τους πολίτες να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με το περιβάλλον

στην καθημερινότητά τους, τα οποία προστίθενται σε πολύ μεγάλες βάσεις δεδομένων. Οι εν

λόγω βάσεις δεδομένων είναι τελικά πολύ μεγαλύτερες από αυτές που μπορούν να

δημιουργήσουν ακόμα και ομάδες επιστημόνων.

Για να ενθαρρύνουν την ατομική μάθηση, οι εκπαιδευτικοί της Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης μπορούν να χρησιμοποιήσουν προγράμματα Πολιτότητας ώστε να συνδέσουν

τα δικά τους προγράμματα με μεγάλες πλατφόρμες δεδομένων, όπου οι παρατηρήσεις των

μαθητών τους συνδέονται με τις παρατηρήσεις άλλων. Οι διαθέσιμες εφαρμογές κάνουν πιο

εύκολη τη συλλογή δεδομένων, ενώ τους δίνουν την κατάλληλη μορφή ώστε τα δεδομένα να

μπορούν να συγκριθούν με αυτά που συλλέχθηκαν από άλλους ανθρώπους. Τέτοια δεδομένα

μπορεί να σχετίζονται με τον καιρό, τον θόρυβο, τη φωτορύπανση, τη βιοποικιλότητα, καθώς

και άλλα θέματα  ( Shmulenson et al.,2015).

Για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη πλατφόρμα δεδομένων που χρησιμοποιούν έως

τώρα, 5.537.869 άνθρωποι από όλο τον κόσμο είναι το iNaturalist. Οι παρατηρήσεις των

χρηστών προστίθενται σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων, όπως το Παγκόσμιο Κέντρο

Πληροφοριών Βιοποικιλότητας , όπου διάφοροι επιστήμονες μπορούν να τις

χρησιμοποιήσουν ως δεδομένα για την έρευνά τους (iNaturalist, 2022).

“Ένα Παράδειγμα χρήσης κωδικών QR στην Εκπαίδευση”

Στην Κορέα, οι μαθητές ενθαρρύνονται να εφευρίσκουν χρήσιμα εργαλεία για την

κοινότητα, μια ομάδα μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανέπτυξε πινακίδες με

πληροφορίες για τα φυτά σ’ ένα μικρό αστικό πάρκο. Οι συγκεκριμένες πινακίδες περιέχουν

κωδικούς γρήγορης ανταπόκρισης (QR codes). Έτσι οι επισκέπτες μπορούν να έχουν άμεση

πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με το πάρκο και τα φυτά του, χρησιμοποιώντας τα

έξυπνα τηλέφωνά τους. Στην προσπάθεια αυτή, στην Κορέα, έχει παίξει σπουδαίο ρόλο, ο

ανεπτυγμένος τομέας της πληροφορικής και το διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων στις πόλεις. Τα

παραπάνω χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και στην προώθηση της ευαισθητοποίησης

και την αύξηση του αστικού πρασίνου ώστε οι πόλεις να γίνουν πιο επιθυμητές στο ευρύ

κοινό (Tan et al., 2017)
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“Σχετικές Έρευνες”

1.Έρευνα Καλογιαννάκη & Παπαδάκη ( 2017)

Ο Καλογιαννάκης και ο Παπαδάκης, υλοποίησαν στα πλαίσια ενός προγράμματος

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, μια καινοτόμο διδακτική παρέμβαση κατά το σχολικό έτος

2012-2013, σε μαθητές Α’ τάξης ενός επαρχιακού Λυκείου της Κρήτης. Βασικός στόχος του

προγράμματος ήταν η γνωριμία των μαθητών με το φυσικό περιβάλλον του Ψηλορείτη μέσα

από τη χρήση των εφαρμογών της φορητής μάθησης και των κωδικών QR (Καλογιαννάκης

& Παπαδάκης, 2017).

Στην αρχή του προγράμματος διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αγνοούσαν εντελώς την

ύπαρξη των κωδικών QR, γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη η σχετική προετοιμασία και

εκπαίδευση των μαθητών πάνω στην χρήση τους. Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του ίδιου

προγράμματος, αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό σύστημα απόκρισης, όπου οι μαθητές ήταν σε

θέση να “ψηφίσουν” κάνοντας χρήση κωδικών QR, σ’ ένα σύστημα ηλεκτρονικής

ψηφοφορίας. Ενώ, οι απαντήσεις συγκεντρώνονταν σ’ ένα εξυπηρετητή (server).

Έπειτα, οι μαθητές αξιοποιώντας τον εξοπλισμό και τις σχολικές εγκαταστάσεις ,

αναζήτησαν πληροφοριακό υλικό και έφτιαξαν ένα παιχνίδι με γρίφους σχετικά με τη

χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής του ορεινού όγκου του Ψηλορείτη. Εν συνεχεία,

χρησιμοποιώντας ένα δωρεάν εργαλείο από το διαδίκτυο, δημιούργησαν κωδικούς QR, τους

οποίους ενσωμάτωσαν με μορφή εικόνων πάνω σε έντυπο υλικό. Για τη δημιουργία των

γρίφων χρησιμοποίησαν το δωρεάν εργαλείο δημιουργίας Quiz σε μορφή κωδικών QR, “QR

TREASURE HUNT GENERATOR”.

Η κυρίως δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στην σχολική αυλή και σε διάφορες

άλλες περιοχές που είχαν επιλεχθεί. Στα σημεία ενδιαφέροντος δηλ. σε ενδημικά φυτά και

δέντρα, είχε τοποθετηθεί έντυπο υλικό με κωδικούς QR, το οποίο οι μαθητές έπρεπε να

αποκωδικοποιήσουν με τη βοήθεια έξυπνων φορητών συσκευών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι

μαθητές έβρισκαν την πληροφορία για να απαντήσουν στο γρίφο και τους δίνονταν ένα

στοιχείο ώστε να προχωρήσουν στην επόμενη ερώτηση όπως σ’ ένα κυνήγι θησαυρού.

Βασικός σκοπός του παιχνιδιού, δεν ήταν μόνο η περιβαλλοντική γνώση

περιεχομένου, αλλά η καλλιέργεια της παρατήρησης και η ενίσχυση των μαθησιακών
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στρατηγικών των μαθητών. Στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, επιλέχθηκαν τα σημεία

ενδιαφέροντος με κριτήριο τη διαθεσιμότητα δωρεάν ασύρματου δικτύου (Wi- Fi).

Διαβάζοντας και αποκωδικοποιώντας τους κωδικούς QR, οι μαθητές οδηγούνταν σε

ιστοσελίδες με πληροφορίες και εκπαιδευτικό υλικό, απαραίτητο για να εντοπίσουν τον

επόμενο γρίφο. Οι μαθητές μέσω ερωτηματολογίων ικανοποίησης επέδειξαν θετικές στάσεις

απέναντι στο παιχνίδι.

Στα πλαίσια του εν λόγω ερευνητικού προγράμματος, έγινε αξιολόγηση των γνώσεων

των μαθητών πριν και μετά την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης και τα δεδομένα

συλλέχθηκαν μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από

26 μαθητές, εκ των οποίων, τα 16 ήταν κορίτσια και τα 10 αγόρια.

Πριν τη διδακτική παρέμβαση, η ανάλυση των απαντήσεων έδειξε ότι οι πλειονότητα

των μαθητών, σε ποσοστό 70% , προσδιόρισε λανθασμένα τον όρο “αειφορία”. Ενώ, δεν

παρουσιάστηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στις απόψεις των μαθητών ανάλογα με την

ηλικία και το φύλο τους. Επίσης, η πλειονότητα των μαθητών δεν μπορούσε να ονομάσει

συγκεκριμένα είδη από την τοπική χλωρίδα και πανίδα. Όμως, παρατηρήθηκε στατιστικά

σημαντική διαφοροποίηση στις απαντήσεις των μαθητών ανάλογα με το φύλο τους. Τα

κορίτσια στερούνταν βασικών γνώσεων σε σχέση με τα αγόρια, που γνώριζαν σε στατιστικά

σημαντικότερο βαθμό την εγχώρια χλωρίδα και πανίδα.

Μετά την υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης, οι μαθητές απάντησαν ξανά στις

αρχικές ερωτήσεις. Σύμφωνα με την ανάλυση των απαντήσεων φάνηκε ότι οι γνώσεις των

μαθητών και η αντίληψη του όρου “Αειφορία” βελτιώθηκαν σε σημαντικό βαθμό. Μάλιστα,

οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την τοπική χλωρίδα και πανίδα και μπορούσαν να εντοπίσουν

σχέσεις αλληλεξάρτησης ανάμεσα στα ζώα και στα φυτά της περιοχής τους.

Στη συνέχεια, έγινε αξιολόγηση της παρέμβασης ως προς την χρήση της φορητής

τεχνολογίας. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα, το σημαντικότερο ζήτημα ήταν πως θα

μεγιστοποιηθούν οι θετικές συνέπειες από την χρήση των ψηφιακών μέσων, ώστε να

εμπλουτίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες των μαθητών χωρίς να τις δυσχεραίνουν. Η

πλειονότητα των μαθητών αξιολόγησε θετικά τις δραστηριότητες με τη χρήση των κωδικών

QR και παραδέχτηκε ότι αποκόμισε νέες γνώσεις με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Επίσης, η εμπειρία των μαθητών δεν επηρεάστηκε αρνητικά, από την ύπαρξη μικρών,

τεχνικών προβλημάτων.
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Ωστόσο, οι ερευνητές παρατήρησαν τρία βασικά μειονεκτήματα σχετικά με την

χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, που θα μπορούσαν ενδεχομένως να επηρεάσουν την

μελλοντική υιοθέτησή της στην εκπαίδευση. Πρώτον, ότι δεν διέθεταν όλοι οι μαθητές

κατάλληλες συσκευές (smartphones ή tablets), ώστε να μπορούν να σαρώσουν έναν κωδικό

QR. Ενώ, ακόμα και οι μαθητές που μπορούσαν να σαρώσουν τους κωδικούς, δεν γνώριζαν

πάντα πως να τους αξιοποιήσουν.

Δεύτερον, κάποιοι μαθητές δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν ότι με το να αναγνώσουν

τον κωδικό, θα αποκτήσουν αυτομάτως πρόσβαση στο περιεχόμενο. Αρκετοί μαθητές στη

διάρκεια των δραστηριοτήτων απεγκατέστησαν την εφαρμογή ανάγνωσης, γιατί νόμιζαν ότι

δεν λειτουργούσε σωστά. Επίσης, σε περιπτώσεις που το λογισμικό ανάγνωσης των κωδικών

QR δυσλειτουργούσε, οι μαθητές ένιωθαν συναισθήματα απογοήτευσης και άγχους.

Το τρίτο μειονέκτημα ήταν σχετικό με το περιεχόμενο που αντίκριζαν οι μαθητές στις

φορητές συσκευές τους, το οποίο θα έπρεπε να είναι βελτιστοποιημένο για τη συγκεκριμένη

χρήση. Αναφέρεται στην εν λόγω έρευνα, ότι εάν κάποιος μαθητής αποκτήσει μη

ικανοποιητική εμπειρία από την χρήση των κωδικών QR κατά τη διάρκεια ενός

προγράμματος, αυτό μπορεί να λειτουργήσει ως τροχοπέδη για μελλοντική τους χρήση.

Η πολυμορφία των συσκευών ήταν ένα επιπρόσθετο πρόβλημα. Επιπλέον, κάποιες

φορές τα περιεχόμενα που παρουσιάζονταν μέσω των κωδικών, δεν εμφανιζόντουσαν σωστά

σε κάποιες συσκευές. Σε κάποιες περιπτώσεις, ο όγκος των πληροφοριών που

παρουσιάζονταν ήταν δυσανάλογα μεγάλος και μη συμβατός με τις δυνατότητες των κινητών

συσκευών. Αναφορικά με τα περιεχόμενα που συναντούν οι μαθητές στις φορητές συσκευές

τους, οι Pettit & KuKulska-Hulme (2007) , υποστηρίζουν ότι πρέπει να είναι κατάλληλα

σχεδιασμένα για αυτές καθώς και να είναι πρακτικά, μικρά και απλά (Καλογιαννάκης &

Παπαδάκης, 2017).
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Φωτογραφία 2 (Αριστερά): φυλλάδιο δραστηριοτήτων με φωτογραφίες φυτών και κωδικούς QR.

(Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2017)

Φωτογραφία 3 (Δεξιά): υλοποίηση προγράμματος με χρήση κινητών τηλεφώνων, ταμπλέτες και

κωδικούς QR (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2017)

Φωτογραφία 4: Στιγμιότυπα σε διάφορα στάδια υλοποίησης της διδακτικής παρέμβασης (Kalogiannakis

& Papadakis, 2017)
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2. Έρευνα Peffer, Bodzin & Smith (2013)

Οι εκπαιδευτικοί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν μια περίπλοκη σχέση με

τη χρήση της τεχνολογίας στη δουλειά τους. Σύμφωνα με την Έρευνα των Peffer et al. (2013)

που έγινε σε 406 εκπαιδευτικούς της μη-τυπικής μάθησης, οι οποίοι εργάζονταν σε ποικίλες

δομές όπως Πάρκα, Μουσεία, ζωολογικούς κήπους και Μη Κερδοσκοπικές Οργανώσεις και

προέρχονταν από τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νότια Αφρική και

την Τουρκία, διαπιστώθηκε ότι η στάση των εκπαιδευτικών ήταν μπερδεμένη και κάποιες

φορές αντιφατική, π.χ. ενώ το 78% των ερωτηθέντων συμφώνησαν με την υπόθεση “Η

εισαγωγή της τεχνολογίας στις μεθόδους ΠΕ θα αυξήσει τη μάθηση των μαθητών”, το 56%

συμφώνησε επίσης και στην υπόθεση ότι “Η χρήση της τεχνολογίας αναστέλλει την μάθηση

στις φυσικές δομές (Peffer et al., 2013).

“Οδηγίες για Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση σε Άτυπα περιβάλλοντα με χρήση

Φορητών Τεχνολογιών (Zimmerman & Land, 2014)”

Οι Zimmerman & Land (2014) χρησιμοποιώντας την έρευνα σχετικά με τη

Βασισμένη στον Tόπο Eκπαίδευση (Place- based education) και την έρευνα σχετικά με την

επίγνωση τοποθεσίας (location awareness) , ανέπτυξαν τρεις Οδηγίες Σχεδιασμού για να

υποστηρίξουν τους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν ισχυρή επιστημονική κατανόηση μέσα

στις τοπικές κοινότητες.

Οι τρεις εμπειρικά κατευθυνόμενες οδηγίες σχεδιασμού:

1) Διευκόλυνση συμμετοχής σε επιστημονικές συζητήσεις και πρακτικές μέσα σε

σχετικά με το άτομο μέρη.

2) Ενίσχυση παρατηρήσεων ώστε να γίνουν ορατά τα επιστημονικά σημεία ενός

τόπου

3) επέκταση εμπειριών μέσα από την εξερεύνηση νέων προοπτικών,

παραστάσεων, συζητήσεων και γνωστικών ευρημάτων
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Στόχος στην
Βασισμένη στον Τόπο
Εκπαίδευση

Οδηγίες σχεδιασμού για
φορητές τεχνολογίες

Στρατηγικές για υποστήριξη της
Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης
με χρήση φορητών υπολογιστών

Προώθηση των
ποικίλων σημασιών και
της ιστορίας ενός τόπου

1)Διευκόλυνση συμμετοχής
σε επιστημονικές συζητήσεις
και πρακτικές σε σχετικά με
το άτομο μέρη

● παροχή εννοιολογικής
οργάνωσης (Quintana et al.,
2004) των πρωταρικών
χαρακτηριστικών του τόπου.
Παρουσίαση του δομικού
περιεχομένου, ιστοσελίδες σε
περιβάλλον εργασίας κινητών
τεχνολογιών, παραδείγματα και
πηγές σχετικά με τους
σημαντικούς τομείς ενός τόπου

● περιλαμβάνει αναφορές σε
κοινές πηγές προγενέστερης
γνώσης (Bell et al., 2009) για να
εισάγει παλιές και νέες
προοπτικές (Linn, 2006)

Υποστήριξη
κατάλληλων
πολιτισμικών κανόνων
και παιδαγωγικών

2)Ενίσχυση παρατηρήσεων
ώστε να γίνουν ορατά τα
επιστημονικά σημεία ενός
τόπου

● Άμεση προσοχή σε
συγκεκριμένες λειτουργίες ή
χαρακτηριστικά που
υπογραμμίζουν σημαντικά
επιστημονικά σενάρια (Eberbach
& Crowley, 2008; Huang, et al,
2010; Rieger & Gay, 1997)

● Παροχή νοηματικά
πλαισιωμένης ειδικής
καθοδήγησης  (Linn & Slotta,
2002) για να ενθαρρύνει
συγκρίσεις και επεξηγήσεις με
εικόνες (Liu et al, 2009) ή
κείμενο και καθοδηγητικές
ερωτήσεις (Yoon, et al, 2012).

Συμπεριλαμβάνει την
εργασία πεδίου, τη
διερεύνηση, τα
αυθεντικά ευρήματα
και παραστάσεις

3)Συνδέει τοπικές εμπειρίες
με εκείνες των ευρύτερων
επιστημονικών ανησυχιών
μέσα απ’ την εξερεύνηση
νέων προοπτικών,
παραστάσεων, συζητήσεων ή
γνωστικών ευρημάτων

● αποτύπωση και σχολιασμός των
σημείων ενός τόπου για να γίνει
ορατή η γνώση

● παροχή οπτικοποίησης των
μη-ορατων σημείων ενός τόπου
μέσα από τεχνολογική ενίσχυση

● συλλογή και διαμοιρασμός
δεδομένων για την υποστήριξη
της ανάπτυξης ενός ευρήματος

Πίνακας 2: Οδηγίες για Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση σε Άτυπα περιβάλλοντα με χρήση Φορητών

Τεχνολογιών (Zimmerman & Land, 2014)
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Με σκοπό τη διευκόλυνση της βασισμένης στον τόπο μάθησης σε υπαίθρια άτυπα

περιβάλλοντα, αναπτύχθηκαν οι τρεις εμπειρικά κατευθυνόμενες οδηγίες σχεδιασμού με

εφαρμογές στις φορητές τεχνολογίες. Ενώ οι Zimmerman & Land ( 2014) παρουσίασαν και

ως παράδειγμα το πρόγραμμα “The Tree Investigators”, όπου αυτές οι τρεις οδηγίες

εφαρμόστηκαν με σκοπό να ενισχύσουν τη μάθηση για την Επιστήμη σχετικά με τα δέντρα

και τα ανθοφόρα φυτά σε ένα υπαίθριο δενδροκομείο, χρησιμοποιώντας φορητούς

υπολογιστές.

Σύμφωνα με την 1η Οδηγία για διευκόλυνση συμμετοχής σε επιστημονικές

συζητήσεις στο δενδροκομείο, επέλεξαν σημαντικά και συνηθισμένα δέντρα του τοπικού

περιβάλλοντος των συμμετεχόντων. Ο σχεδιασμός οργανώθηκε εννοιολογικά σε φυλλοβόλα

και αειθαλή δέντρα, περιελάμβανε μια απλοποιημένη οργάνωση επιλέγοντας 8 διαφορετικά

είδη δέντρων (4 αειθαλή και 4 φυλλοβόλα) που είχαν διακριτά χαρακτηριστικά ώστε οι

συμμετέχοντες να κατανοήσουν πιο εύκολα τη βιοποικιλότητα των δέντρων. Ανέδειξαν την

προγενέστερη γνώση των συμμετεχόντων περιλαμβάνοντας τυπικά δέντρα της κοινότητας

όπως τη Λευκή Πεύκη και τη Λευκή Δρυ. Τα ενδημικά δέντρα έγιναν ζευγάρια με μη-

ενδημικά είδη όπως την Εύκαμπτη Πεύκη (Pinus flexilis).

Σύμφωνα με τη 2η οδηγία χρησιμοποιήθηκαν εικόνες για να βοηθήσουν τους

συμμετέχοντες να ενισχύσουν τις παρατηρήσεις τους, ώστε να εστιάσουν στα φυτά που

ανθίζουν και τα δέντρα μέσα στην κοινότητα με επιστημονικό τρόπο.

1) Αρχικά εστίασαν στα βασικά χαρακτηριστικά των δέντρων που απαιτούνταν για την

αναγνώριση περιλαμβάνοντας μόνο 3 χαρακτηριστικά ανά δέντρο, όπως φάνηκε στην

εικόνα 1., με περιεχόμενο σχετικά με τα φύλλα, τις βελόνες, τον καρπό ή

λεπτομέρειες του φλοιού του κορμού.

2) Χρησιμοποίησαν οδηγίες για να εστιάσουν την παρατήρηση των συμμετεχόντων σε

συγκεκριμένα σημεία ενός είδους, π.χ. “Κοίταξε στη μέση του κορμού της Λευκής

Δρυός”.

3) Στηρίχτηκαν σε αντιθετικά φωτογραφικά παραδείγματα σαν νοηματικά πλαισιωμένη

ειδική καθοδήγηση (εικόνα 2.). Οι εικόνες ενθάρρυναν τους συμμετέχοντες να

συγκρίνουν τους διαφορετικούς κύκλους ζωής των δέντρων (νέο και γηραιότερο) και

παρείχαν καθοδήγηση στο πως αλλάζουν τα φύλλα, τα άνθη και οι καρποί κατά τη

διάρκεια των εποχών.
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Τα ερευνητικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης των

Zimmerman, Land, McClain, Mohney, Choi & Salman, έδειξαν ότι οι 25 συμμετέχοντες

στηρίχθηκαν στις αντιθετικές φωτογραφίες για να καταλάβουν τους διαφορετικούς τύπους

δέντρων όπως παρουσιάστηκαν στις επιτόπιες έρευνες.

Για να υποστηρίξουν στην 3η Οδηγία, για επέκταση των εμπειριών μέσα από την

εξερεύνηση νέων προοπτικών, παρουσιάσεων, συζητήσεων και γνωστικών ευρημάτων,

χρησιμοποίησαν ένα συνδυασμό εμπορικών εφαρμογών (mobile apps) και ανέπτυξαν AR

(Augmented Reality) markers για να ενεργοποιήσουν την έρευνα για τα φυτά του

Δενδροκομείου ανάμεσα σε συνομηλίκους και οικογένειες. Με ομάδες επιτόπιων

επισκέψεων , ενθάρρυναν την φωτογράφιση των ευρημάτων των ανθισμένων φυτών. Οι

συμμετέχοντες σχολίασαν τις φωτογραφίες που τράβηξαν οι ίδιοι σχετικά με τα άνθη όπως

φαίνεται στην 3η εικόνα.

Εικόνα 1: Η Εύκαμπτη Πέυκη (Pinus flexilis) επιλέχθηκε ως ένα αντιθετικό μη- ενδημικό είδος

ώστε να γίνει σύγκριση με τη Λευκή Πεύκη, ένα ενδημικό κωνοφόρο είδος (Zimmerman & Land, 2014).
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Εικόνα 2: Φωτογραφίες χρησιμοποιήθηκαν για να προωθήσουν τη σύγκριση και αντιπαραβολή

των ειδών επιτόπου. Επίσης, συμπεριλήφθηκαν φωτογραφίες π.χ. των κουκουναριών που δεν υπήρχαν

εκείνη την εποχή στο δέντρο (Zimmerman & Land, 2014).

Εικόνα 3: Μία συμμετέχουσα φωτογραφίζει μια τουλίπα, βάζοντας με ετικέτες τα μέρη

του φυτού που σχετίζονται με την επικονίαση, στη ψηφιακή της φωτογραφία (Zimmerman &

Land, 2014).
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1.3 Μη Τυπική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

1.3.1 Χαρακτηριστικά Επιτυχημένων Προγραμμάτων σε Μη Τυπικά Εκπαιδευτικά

Περιβάλλοντα  ( NAAEE, 2009 ; Heimlich et al., 2017).

Οι παιδαγωγοί επί δεκαετίες έχουν προσπαθήσει να προσδιορίσουν τι αποκαλείται

οργανωμένη μάθηση, η οποία όμως, συμβαίνει εκτός της τυπικής σχολικής εκπαίδευσης. Οι

όροι που έχουν χρησιμοποιήσει για να αποδώσουν την παραπάνω έννοια είναι πολλοί, όπως

άτυπη, μη τυπική, τυχαία, καθημερινή, από ελεύθερη επιλογή, αν και όλοι οι όροι

θεωρούνται έγκυροι, έχουν μεταξύ τους ελαφρώς διαφορετική σημασία.

Οι Heimlich et al. (2017) χρησιμοποιούν τον όρο μη τυπική, όπως ορίστηκε από τους

Mocker και Spear (1982) και αποσαφηνίστηκε αργότερα στις φυσικές επιστήμες και την

περιβαλλοντική εκπαίδευση, ως το μαθησιακό πλαίσιο όπου κάποιος άλλος και όχι ο

μαθητής δημιουργεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα και αποφασίζει τι θα διδαχθεί, όμως ο

μαθητής είναι εκείνος που αποφασίζει αν θα πάρει μέρος ή όχι.

Η μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση, στην οποία οι μαθητές αποφασίζουν να

συμμετάσχουν από μόνοι τους λαμβάνει χώρα στα πάρκα της πόλης, τους ζωολογικούς

κήπους, τις βιβλιοθήκες, τα μη κερδοσκοπικά εκπαιδευτικά κέντρα και σε άλλα

περιβάλλοντα  (Heimlich et al., 2017).

Η μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση στις πόλεις περιλαμβάνει τη σύνδεση του

περιβαλλοντικού περιεχομένου με την καθημερινή ζωή των μαθητών, τη διασφάλιση της

αυτονομίας των μαθητών και την ενσωμάτωση των φορέων που παρέχουν περιβαλλοντική

εκπαίδευση στο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικών φορέων του αστικού περιβάλλοντος.

Προτείνεται τα αποτελεσματικά προγράμματα της μη τυπικής περιβαλλοντικής

εκπαίδευσης στις πόλεις να εμπλέκουν τα μέλη της Αστικής κοινότητας σε δραστηριότητες

που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζουν, συμπεριλαμβάνοντας και το

δομημένο περιβάλλον. Ακόμα προτείνεται τα εν λόγω προγράμματα να εμπλέκουν τους

συμμετέχοντες στη μάθηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν στην

καθημερινή τους ζωή, από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα και να επικεντρώνονται στις

δεξιότητες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων στο τοπικό επίπεδο (Heimlich

et al., 2017).

Σε όλες τις πτυχές της ζωής μας ασχολούμαστε με το περιβάλλον και μας

προσφέρονται διαρκώς ευκαιρίες για μη τυπική περιβαλλοντική εκπαίδευση. Τέτοιες

ευκαιρίες προσφέρονται για παράδειγμα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας σ’ ένα μουσείο,

σε μια βιβλιοθήκη, σ’ ένα ζωολογικό κήπο ή κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού. Σε καμία
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περίπτωση τα αποτελεσματικά προγράμματα της μη τυπικής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

δεν πρέπει να μοιάζουν με απομονωμένες εκδηλώσεις ή παρουσιάσεις ή διαλέξεις του

σχολείου (Heimlich et al., 2017).

Η περιβαλλοντική εκπαίδευση ξεκινώντας από το άμεσο περιβάλλον ενθαρρύνει τους

εκπαιδευόμενους να το κατανοήσουν καλύτερα και να συνδεθούν με αυτό. Η περιβαλλοντική

ευαισθητοποίηση, οι γνώσεις και οι δεξιότητες ξεκινώντας από την μάθηση για τα τοπικά

ζητήματα, αποτελούν τη βάση για τη μετέπειτα βαθύτερη κατανόηση μεγαλύτερων και

ευρύτερων ζητημάτων.

Σύμφωνα με τη NAAEE (2009), “ Κατευθυντήριες Οδηγίες για επιτυχημένα

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Μη- Τυπικά Περιβάλλοντα Μάθησης”

(Non Formal Environmental Education Programs- Guidelines for Excellence) , ένα

επιτυχημένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μη τυπικό περιβάλλον μάθησης

που απευθύνεται είτε σε παιδιά, είτε σε ενήλικες πρέπει να είναι είναι μαθητοκεντρικό, να

παρέχει ευκαιρίες ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατασκευάζουν μόνοι τους την γνώση μέσω

hands on και minds on διερευνήσεις. Επίσης, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να εμπλέκονται

σε άμεσες εμπειρίες , ώστε να προκαλείται πιο έντονο πνευματικό ενδιαφέρον. Ενώ δίνεται

έμφαση στα αυθεντικά περιβάλλοντα και θέματα για μάθηση που άπτονται της πραγματικής

ζωής, τα οποία συνδέονται με έννοιες και δεξιότητες προς μάθηση  ( NAAEE, 2009).
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1.3.2 Οι πράσινες υποδομές ως χώροι μάθησης  (Cole et al., 2017)

Οι πράσινες υποδομές, όπως τα αστικά πάρκα, οι κοινοτικοί κήποι, τα πράσινα κτίρια

και οι πράσινες οροφές αντιπροσωπεύουν ένα δίκτυο διαχειριζόμενων από τον άνθρωπο και

φυσικών οικοσυστημάτων, τα οποία συμβάλλουν στη βιοποικιλότητα και ωφελούν τους

ανθρώπινους πληθυσμούς, μέσω της διατήρησης και της ενίσχυσης των οικοσυστημικών

υπηρεσιών, μάλιστα ενισχύουν την υγεία του οικοσυστήματος και την ανθεκτικότητα

απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Οι πράσινες υποδομές μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση της κατανόησης των

πολύπλοκων ζητημάτων της βιωσιμότητας από τους κατοίκους, να προωθήσουν την

αλληλεπίδραση με τη φύση στις πόλεις και ενδεχομένως να συμβάλλουν στη βελτίωση του

περιβάλλοντος των πόλεων ενθαρρύνοντας τους πολίτες να αναλάβουν κατάλληλη δράση.

Τα έργα πράσινων υποδομών παρέχουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων και

οικοσυστημικών υπηρεσιών, σε τομείς όπως η διατροφή, η ενέργεια, η ασφάλεια, η ρύθμιση

του κλίματος, η διαχείριση των υδάτων, η εκπαίδευση και η αισθητική.

Οι Cole et al. (2017) προτείνουν ένα πλαίσιο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις

πόλεις μέσα, σχετικά και για χάρη των πράσινων υποδομών, μάλιστα έδωσαν απαντήσεις σε

τρία ερωτήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των πράσινων υποδομών δηλαδή “Που

και με ποιον τρόπο μαθαίνουμε;” ,  “Τι μαθαίνουμε;”, “ Γιατί το μαθαίνουμε;”

Η εκπαίδευση μέσα στις πράσινες υποδομές αναφέρεται στις πλούσιες ευκαιρίες για

εκπαίδευση βασισμένη στον τόπο, μέσα στις πόλεις. Συγκεκριμένα, εδώ επικεντρώνονται

στις ευκαιρίες για χρήση των πράσινων υποδομών σε σχολικές και εξωσχολικές

δραστηριότητες και στην ενίσχυση της επαφής και της σύνδεσης των μαθητών με το τοπικό

τους περιβάλλον.

Η εκπαίδευση σχετικά με τις πράσινες υποδομές αναφέρεται στις τεράστιες

μαθησιακές ευκαιρίες που προσφέρονται από έργα υποδομής στις πόλεις, όπου οι

οικοσυστημικές υπηρεσίες εμπλέκονται με την ανθρώπινη ανάπτυξη και μπορούν να

διδάξουν θεμελιώδη μαθήματα σχετικά με τη συστημική σκέψη, τη βιωσιμότητα και την

ανθεκτικότητα.

Η εκπαίδευση για χάρη των πράσινων υποδομών εστιάζει στην ανάγκη για προώθηση

της εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με τα οφέλη των πράσινων υποδομών, η οποία θα

μπορούσε να αυξήσει την δημόσια υποστήριξη, τη διαχείριση και τη φροντίδα των

σημερινών και των μελλοντικών έργων πράσινων υποδομών.
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Σχήμα 5: Περιβαλλοντική εκπαίδευση στις πόλεις μέσα στις, σχετικά με και για χάρη των

πράσινων υποδομών Cole et al. (2017).

Ένα παράδειγμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα στις πράσινες υποδομές

παρουσιάζει το Κέντρο Έρευνας για Βιώσιμα Κτίρια στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα στις

ΗΠΑ, το οποίο ξεκίνησε ένα έργο επίδειξης με τίτλο “Τέχνη, Ιστορία και Υποδομές: Ένα

μοντέλο για Βιωματική Διασύνδεση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”. Το συγκεκριμένο

πρόγραμμα ξεναγεί μαθητές νηπιαγωγείου στον κύκλο του νερού μέσα στην πόλη,

χρησιμοποιώντας υδάτινες υποδομές της Μινεσότας, απ’ τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του

νερού, μέχρι το νεροχύτη του σχολείου, αξιοποιώντας παράλληλα, την Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση που βασίζεται στον Τόπο και τη συμμετοχική τέχνη.
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1.3.3. Τα Αστικά Πάρκα ως Τάξεις (Brown, et al.,  2015).

Σύμφωνα με πέντε εκπαιδευτικούς περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στις ΗΠΑ (Brown,

et al., 2015), προτείνεται τα Αστικά Πάρκα να χρησιμοποιηθούν ως Τάξεις δηλαδή σαν

προέκταση της σχολική τάξης ώστε να διδαχθούν τα μαθήματα του Αναλυτικού

Προγράμματος μέσα από μια διεπιστημονική Προσέγγιση της γνώσης.

Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση, όπου οι δραστηριότητες μπορούν να

συνδυαστούν με την καλλιέργεια δεξιοτήτων, θα μπορέσουν οι μαθητές να δημιουργήσουν

ισχυρότερες συνδέσεις με το περιβάλλον τους, είτε το φυσικό , είτε το ανθρωπογενές.

Παράλληλα, θα υπάρξουν και μαθησιακά οφέλη για τους μαθητές καθώς θα συγκρατήσουν

καλύτερα το εκπαιδευτικο περιεχόμενο και αυτό γιατί θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τη

γνώση στην πράξη και όχι απλώς να την  απομνημονεύσουν.

Μάλιστα, η επιτυχημένη υπαίθρια εκπαίδευση δεν απαιτεί πρόσβαση σε τεράστιες

μακρινές περιοχές αλλά με κατάλληλο σχεδιασμό μπορεί να δημιουργήσει διεπιστημονική

μάθηση καθ’όλη τη διάρκεια του έτους. Στα τοπικά πάρκα μπορεί να πραγματοποιηθεί

ακόμα και εκπαίδευση STEM ( Science, Technology, Engineering, and Mathematics) και οι

μαθητές να κάνουν ενδιαφέρουσες συνδέσεις με το Τοπικό περιβάλλον.

Σύμφωνα με τον Knapp (1996) οι διαδραστικές εμπειρίες δημιουργούν δυνατές

προσωπικές συνδέσεις και είναι πιο ισχυρές από τη γνώση που μεταδίδεται αποκλειστικά

στις διαλέξεις ενός απομονωμένου περιβάλλοντος μέσα στην τάξη. Οι μαθητές έχουν ακόμη

την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για την γειτονιά τους, ενώ μαθαίνουν στο πάρκο τους.

Επίσης, έχει αναφερθεί ότι οι αξέχαστες στιγμές στην ύπαιθρο μπορούν να έχουν επίδραση

στις περιβαλλοντικές στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, όταν οι μαθητές καταλαβαίνουν έναν τόπο και τα

στοιχεία αυτού του τόπου, τότε αρχίζουν να εκτιμούν την μοναδικότητά του και να νιώθουν

μια αίσθηση υπερηφάνειας και ότι ο Τόπος τους “ανήκει”. Έτσι, οι μαθητές έχουν την τάση

να επιστρέφουν ξανά στο Αστικό τους Πάρκο για να μάθουν.

Ο κόσμος της φύσης δεν παρουσιάζει μια στατική εικόνα αλλά αλλάζει κατά τη

διάρκεια του έτους. Έτσι οι διάφορες επισκέψεις και παρατηρήσεις σε διαφορετικές χρονικές

περιόδους επιτρέπει στους μαθητές να αντιληφθούν παραδείγματα αλλαγών που μπορεί να

συμβούν μέσα σε σύντομα σχετικά χρονικά διάστημα. Τα παραπάνω μπορούν να
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λειτουργήσουν σαν έναυσμα για βαθύτερες συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας

των οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα η εικόνα ενός πάρκου θα είναι διαφορετική στις αρχές

του φθινοπώρου, το χειμώνα ή την άνοιξη. Τελικά, οι επανειλημμένες επισκέψεις μπορούν

να γίνουν πιο ουσιαστικές ενώ οι μαθητές κάνουν παρατηρήσεις και οργανώνουν

εξερευνήσεις μέσα στο Πάρκο- Τάξη κατά τη διάρκεια των διαφορετικών εποχών του έτους.

Μάλιστα, ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι δύσκολες καιρικά συνθήκες μπορεί να είναι

πιο σπουδαίες τελικά για τους μαθητές και αυτό γιατί νιώθουν μεγαλύτερη υπερηφάνεια

αφού κατάφεραν να αντιμετωπίσουν πιο δύσκολες καταστάσεις μέσα στο πάρκο. Οι

εμπειρίες αυτές είναι πιο έντονες και μπορούν να οδηγήσουν και σε συνέχεια του μαθήματος

με ενδιαφέρουσες συζητήσεις μέσα στην τάξη (Brown, et al., 2015).

Σχήμα 6: Παράδειγμα πρότζεκτ στο πλαίσιο σχολικού προγράμματος όπου αξιοποιείται η

Διεπιστημονική Προσέγγιση σ’ ένα Τοπικό Πάρκο (Brown, et al., 2015).
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1.3.4. Ο Δημοτικός Κήπος Χανίων

Ο Στρατιδάκης αναγνώρισε πρώτος, την αξία του Δημοτικού Κήπου Χανίων

κατατάσσοντάς το, όχι σε ένα απλό αστικό πάρκο, αλλά σε ένα μνημείο ιστορικό και

ταυτόχρονα φυσικό, πολιτιστικό, κοινωνικό και τοπιακό και προχώρησε στη συγγραφή ενός

βιβλίου για τον Δημοτικό Κήπο Χανίων. Το εν λόγω βιβλίο, “Δημοτικός Κήπος: η δροσερή

ανάσα των Χανίων. Ιστορία, πανίδα, χλωρίδα, εκπαιδευτικές δραστηριότητες”

(Στρατιδάκης, 2017) αποσκοπούσε στο να αρχίσουν οι εκπαιδευτικοί και οι

ευαισθητοποιημένοι γονείς να αναγνωρίζουν τον Δημοτικό Κήπο Χανίων, όχι μόνο ως χώρο

αναψυχής αλλά και ως χώρο μάθησης.

Ο Στρατιδάκης στο βιβλίο του, παρουσιάζει αναλυτικά και εμπεριστατωμένα την

Ιστορία του Δημοτικού Κήπου Χανίων , ενώ δίνει και πολλές πληροφορίες σχετικά με τη

βιοποικιλότητα του . Επιπλέον, ο συγγραφέας προτείνει ποικίλες δραστηριότητες τις οποίες

συνδέει με τα μαθήματα του Αναλυτικού Προγράμματος και μπορούν να αξιοποιηθούν από

τους εκπαιδευτικούς της τυπικής εκπαίδευσης, καθώς επίσης και από γονείς που θα ήθελαν

να επισκεφτούν με τα παιδιά τους τον Δημοτικό Κήπο. Όμως, θα μπορούσε ακόμα να

αξιοποιηθεί κατά την άποψή μας και από εκπαιδευτικούς μη τυπικής εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με τον συγγραφέα, οι σαρανταπέντε δραστηριότητες που παρουσιάζονται

στο δεύτερο μέρος του βιβλίου του, απευθύνονται σε μαθητές δημοτικών σχολείων και

γυμνασίων και έχουν ως βασικό σκοπό την επαφή των παιδιών με τη φύση, μέσα από μια

αστική μάλιστα, εκδοχή της. Επιπλέον έχουν ως σκοπό την παροχή της ευκαιρίας γνωριμίας

με τα φυτά και τα ζώα του Κήπου, τη συνειδητοποίηση του ρόλου τους στη φύση και των

σχέσεων τους με τον άνθρωπο. Μάλιστα κάποιες από τις δραστηριότητες, έχουν ως στόχο να

γνωρίσουν στα παιδιά τις καθημερινές φροντίδες για τη διατήρηση του Κήπου, ελπίζοντας

ότι αυτό θα βοηθήσει στην ανάπτυξη προσωπικής ευθύνης για τον μόχθο των ανθρώπων και

σεβασμού και ευαισθησίας για την φυσική και πολιτισμική κληρονομιά του τόπου.

Οι στόχοι αυτοί σύμφωνα με τον Στρατιδάκη, μπορούν να επιτευχθούν πολύ

αποτελεσματικότερα μέσω βιωματικών εμπειριών και μάλιστα σε βάθος χρόνου. Ενώ ο ίδιος,

υποστηρίζει ότι ακόμη και οι απλές ξεναγήσεις σε χώρους όπως ο Κήπος αφήνουν εμπειρίες

στα παιδιά, οι οποίες προστιθέμενες σε άλλες από το σχολείο και την οικογένεια, μπορούν να

συμβάλλουν μακροπρόθεσμα στην ανάπτυξη της οικολογικής συνείδησής τους

(Στρατιδάκης, 2017).

Ο Δημοτικός Κήπος των Χανίων έχει αποτελέσει επίσης, το αντικείμενο μελέτης στο

πλαίσιο πτυχιακής εργασίας (Παπουτσάκη, 2016) της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας &

Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής, με Κατεύθυνση την Ανθοκομία- Αρχιτεκτονική
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Τοπίου, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ηπείρου, με τίτλο “Αστικοί Κήποι και

αρχιτεκτονική τοπίου – Η περίπτωση του Δημοτικού Κήπου των Χανίων”.

Η συγκεκριμένη εργασία πραγματεύεται την περιγραφική ανάλυση του Δημοτικού

Κήπου Χανίων, τόσο από άποψη Αρχιτεκτονικής Τοπίου, όσο και χώρου αστικού πρασίνου.

Την περιγραφική ανάλυση ακολουθεί σειρά προτάσεων που στοχεύουν στην αναδιοργάνωση

της γενικής εικόνας του Δημοτικού Κήπου, σύμφωνα με τις σύγχρονες αρχές της

Αρχιτεκτονικής Τοπίου, αλλά και εκφρασμένες απόψεις επισκεπτών (Παπουτσάκη, 2016)

1.4 Τα περιβαλλοντικά Μονοπάτια ως μέθοδος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Σύμφωνα με τους Γεωργόπουλο και Τσαλίκη (1993) το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι

είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και είναι μια

οργανωμένη από πριν διαδρομή μέσα από διάφορες τοποθεσίες που διαθέτουν κάποια

χαρακτηριστικά, τα οποία ο/η εκπαιδευτικός θα ήθελε να δείξει στα παιδιά. Είναι μια

εκπαιδευτική διαδρομή σε φυσικό ή σε δομημένο περιβάλλον , η οποία θεωρείται

αποτελεσματικότερη επειδή εμπλέκει όλες τις αισθήσεις και προσφέρει μια πιο βαθιά

γνώση στους συμμετέχοντες για το τοπικό τους περιβάλλον.

Ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά με σκοπό είτε να

τονιστούν διαφορετικά πράγματα από αυτά της πρώτης φοράς, είτε να κατανοηθούν οι

αλλαγές που επιτελούνται με το πέρασμα του χρόνου(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2006).

Μάλιστα, το Μονοπάτι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατ’ επανάληψη, σε διαφορετικές

εποχές του έτους, επιτρέποντας έτσι τη σύγκριση των μεταβολών των παρατηρούμενων

χαρακτηριστικών του (Καλαιτζίδης και Ουζούνης, 2000).

Η διαδρομή θα μπορούσε να γίνει βαδίζοντας, ποδηλατώντας ή κωπηλατώντας. Ενώ,

η οργάνωση ενός περιβαλλοντικού μονοπατιού αντανακλά βεβαίως και τα ειδικά

ενδιαφέροντα των οργανωτών καθώς και τη διάθεσή τους να προσεγγίσουν τις διαφορετικές

διαστάσεις του περιβάλλοντος (ιστορική, κοινωνική, οικολογική).

Θεμιτή θα ήταν η προετοιμασία ενός φυλλαδίου με χάρτη του μονοπατιού και της

περιοχής, με βασικές πληροφορίες και ερωτήσεις, έτσι ώστε να διεγείρεται το ενδιαφέρον

των μαθητών/ριών. Η εν λόγω μέθοδος έχει τη δυνατότητα να στρέψει την προσοχή των

παιδιών, από τις γενικότητες του ωρολογίου αναλυτικού προγράμματος, που τις βιώνουν σαν

πολύ “μακρινές”, στα ειδικά προβλήματα της κοινότητας, που είναι “κοντινότερα”, να τα
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βοηθήσει να οικειοποιηθούν τον χώρο, να τα κάνει να έχουν προσωπική εμπειρία των

αλλαγών που επέρχονται π.χ. λόγω της ανάπτυξης και να τα προετοιμάσει τέλος, να

εμπλακούν στα προβλήματα της κοινότητας και να λειτουργήσουν σαν συνειδητοί πολίτες.

(Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2006).

Σύμφωνα με τον Gittins (1988) οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις που θα
χρησιμοποιηθούν στα περιβαλλοντικά μονοπάτια πρέπει να περιλαμβάνουν εμπλοκή με την
προσπάθεια επίλυσης προβλημάτων, να αναπτύσσουν δεξιότητες , όπως η ανάγνωση χάρτη,
η άσκηση ηγεσίας, η λήψη αποφάσεων κ.ά. , να προωθούν την έρευνα με ερωτήσεις ή
παρατήρηση, να εκμεταλλεύονται την ανακάλυψη εκ μέρους των συμμετεχόντων, να
προάγουν τη διεπιστημονικότητα και να συμβάλλουν στη γλωσσική και καλλιτεχνική
έκφραση. (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 2006).

Οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται στα περιβαλλοντικά μονοπάτια, πρέπει να
εστιάζονται σε πέντε τομείς της ανθρώπινης ανάπτυξης και εμπειρίας:

1. Στην αυτοπεποίθηση και στην προσωπική ανάπτυξη
2. Στη συνεργασία μέσα στην ομάδα και στην αλληλεξάρτηση,
3. Στην απόκτηση δεξιοτήτων
4. Στην επίγνωση, κατανόηση και δράση για το περιβάλλον
5. Στην εξοικείωση με το φυσικό περιβάλλον ή εκείνο της πόλης.

Τα παραπάνω είναι σε συμφωνία με τις τρεις περιοχές μάθησης και εμπειρίας της
ταξινομίας των διδακτικών στόχων κατά Bloom (1986)

1. Γνωστική, προσανατολισμένη στα γεγονότα.
2. Συναισθηματική, προσανατολισμένη στα συναισθήματα.
3. Ψυχοκινητική, προσανατολισμένη στη δράση (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη , 2006).

Το περιβαλλοντικό μονοπάτι ως διδακτική μέθοδος θα μπορούσε να αποτελεί

ολοκληρωμένο πρόγραμμα με συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο και δραστηριότητες στο

πεδίο σε προκαθορισμένους σταθμούς. Οι σταθμοί αυτοί, ιδανικά, διαθέτουν ιδιαίτερο

φυσικό κάλλος, επαρκή σήμανση, πηγές ενημέρωσης για τη χλωρίδα και πανίδα της

περιοχής, ξύλινα κιόσκια εργασίας ή/και ανάπαυσης, βρύσες, τοποθεσίες με διευρυμένη θέα

και υποδομές αναψυχής και προκαθορισμένες διαδρομές (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1993).

Σύμφωνα με τους Παπαλεξίου και συν., (2015) σκοπός της συγκεκριμένης διδακτικής

μεθόδου είναι η προσέγγιση των στοιχείων ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος μιας

περιοχής σε υλικό και άυλο επίπεδο με τρόπο ολιστικό, διαθεματικό και με γνώμονα την

ανάπτυξη των φυσικών και πνευματικών δυνατοτήτων των εκπαιδευόμενων. Ως επιμέρους

στόχοι επίτευξης, συνήθως αναφέρονται η απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων μέσα από την
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παρατήρηση, ενεργό συμμετοχή και ανακάλυψη, η ενεργοποίηση των αισθήσεων. Καθώς και

η συνειδητοποίηση των συνεπειών αλληλεπίδρασης των κοινωνικo-πολιτισμικών,

οικονομικών και ιστορικών-πολιτικών παραγόντων με τους φυσικούς-οικολογικούς. Στόχος

των περιβαλλοντικών μονοπατιών αποτελεί και η βίωση συναισθημάτων όπως ψυχικής

ανάτασης, σεβασμού και ευφορίας. Άλλοι στόχοι θα μπορούσαν να είναι η καλλιτεχνική

έκφραση και η καλλιέργεια γλωσσικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων.

Μάλιστα, το περιβαλλοντικό μονοπάτι μπορεί να εξελίσσεται πλήρως και στον αστικό ιστό

με μελέτη των στοιχείων που δίνουν έμφαση στο ανθρωπογενές περιβάλλον και επιτρέπουν

τη βιωματική ανακάλυψη της πόλης/χωριού ως οικοσυστημάτων (Πολίτης,

Ριζοπούλου,2020).

Ο Πολίτης και η Ριζοπούλου (2019) στο πλαίσιο μεταπτυχιακής διπλωματικής

εργασίας του πρώτου, πραγματοποίησαν έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων 42

εκπαιδευτικών. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί υπηρετούσαν σε Κέντρα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) και η μελέτη έγινε σχετικά με την αξία του Περιβαλλοντικού

Μονοπατιού ως ολιστικής βιωματικής προσέγγισης, στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και

την αειφορία μέσα από τα ΚΠΕ. Πρόκειται για μια ποσοτική εμπειρική έρευνα με

ερωτηματολόγιο, όπου η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με μέθοδο

περιγραφικής στατιστικής.

Σύμφωνα με τους ίδιους, παρόλο που το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι (nature trail, rural

trail, environmental trail) ως εκπαιδευτική μέθοδος υιοθετήθηκε πριν από λίγες δεκαετίες,

δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς. Υποστηρίζουν δε, ότι δεν υπάρχει καμία ερευνητική μελέτη,

ιδιαίτερα στην ελληνική βιβλιογραφία, που να εξετάζει τις αντιλήψεις των επιμορφωτών

σχετικά με τη συγκεκριμένη μέθοδο και την αξία της στην διδακτική πράξη, καθώς και για τα

προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίησή ενός

Περιβαλλοντικού Μονοπατιού. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι κατά τη βιβλιογραφική

επισκόπηση διαπιστώθηκε ότι στους υπάρχοντες ορισμούς του Περιβαλλοντικού

Μονοπατιού σύμφωνα με το Brody (2005) δεν εντοπίζεται η έννοια του διατιθέμενου χρόνου

και του τρόπου διάβασης του μονοπατιού, ώστε να προσδίδεται ένα επαρκές διάστημα στους

μαθητές να σκεφτούν και να αποκτήσουν συναίσθηση της κεκτημένης γνώσης (Πολίτης &

Ριζοπούλου, 2020).
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Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της παραπάνω έρευνας έγινε προσπάθεια σύνταξης

ενός πιο ολοκληρωμένου ορισμού σύμφωνα με τον οποίο: Περιβαλλοντικό μονοπάτι

αποτελεί μια προεπιλεγμένη, δομημένη διαδρομή σε φυσικό ή αστικό/ανθρωπογενές

περιβάλλον ή συνδυασμό τους που εξετάζει φυσικά, τεχνολογικά (ανθρωπογενή), ιστορικά,

κοινωνικά, πολιτιστικά στοιχεία του χώρου ή τοπικά προβλήματα με τρόπο βιωματικό,

διερευνητικό, ομαδικό, συνεργατικό, με ή χωρίς φύλλα εργασίας.

Επιπλέον, στην εν λόγω έρευνα διαπιστώθηκε μια πολύ θετική προοπτική στις

αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την αξία της ενσωμάτωσης του περιβαλλοντικού

μονοπατιού στη διδακτική των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΚΠΕ. Μάλιστα, στη

συντριπτική τους πλειοψηφία οι εκπαιδευτικοί θεωρούσαν ότι η προσφορά του

περιβαλλοντικού μονοπατιού στην εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία είναι

πολύ μεγάλη με κυριότερες εκπαιδευτικές αρετές τη βιωματικότητα, τη συνθετική μάθηση

και την αμεσότητα στη διδασκαλία, τη διαθεματικότητα, την ανάδυση και ανάδειξη

συναισθημάτων και σε μικρότερο βαθμό την καινοτομία.

Ως κυριότερες δυσκολίες σύμφωνα με το δείγμα της έρευνας ως προς την επιβάρυνση

που επιφέρουν, είναι οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες και η ανυπαρξία οικονομικών πηγών

στήριξης. Ενώ, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη

στην οργάνωση των μονοπατιών τόσο για λόγους ασφάλειας των μαθητών/τριών και των

εκπαιδευτικών όσο και για την εξασφάλιση της επιτυχίας της δράσης.

1.5 Σκοπός της παρούσας εργασίας

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός

Περιβαλλοντικού Μονοπατιού, με χρήση κωδικών QR, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων,

σύμφωνα με τις Αρχές της Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης και της Αστικής

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

1.6 Ερευνητικά Ερωτήματα

1) -Πως βίωσαν οι 6 μελλοντικοί εκπαιδευτικοί τη συμμετοχή τους στο Περιβαλλοντικό

Μονοπάτι και ποια μαθησιακά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν για τους ίδιους;

2) -Ποια είναι η Αντίληψη (sense of place) που έχουν οι ίδιοι για τον Τόπο τους, τα

Χανιά , εάν και πως επηρεάστηκε μέσα από το Πρόγραμμα;
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3) -Πως επέδρασε η χρήση των φορητών τεχνολογιών στο πρόγραμμά μας;

4) -Προωθήθηκε η Μέθοδος του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού ώστε να τη

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά και οι ίδιοι;

1.7 Τα Στάδια της Έρευνας

Τα Στάδια της Έρευνας μας χωρίστηκαν σε 3 Φάσεις. Στην Α΄Φάση έγινε η Ανάπτυξη

του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός του σε κωδικούς QR.

Στη Β’ Φάση έγινε η Εφαρμογή του Μονοπατιού από πέντε Φοιτήτριες και έναν Φοιτητή,

Μελλοντικούς Εκπαιδευτικούς από το Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου

Κρήτης. Στη Γ’ Φάση έγινε η Αξιολόγηση του Προγράμματος. Οι δύο τελευταίες Φάσεις

αποτελούν την Εμπειρική μας Έρευνα.

Σχήμα 7: Τα στάδια της Έρευνάς μας.
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Β’ ΜΕΡΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

ΚΕΦ.2 Α’ Φάση: Ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού και Ψηφιακός
μετασχηματισμός σε κωδικούς QR

2.1 Περιγραφή της Ανάπτυξης του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού

2.1.1. Σχεδιασμός του Αρχικού (Πιλοτικού) Περιβαλλοντικού Μονοπατιού

Για την ανάπτυξη του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού στηριχτήκαμε στις Αρχές της

Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης (Place Based Education) και στις Αρχές της Αστικής

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Urban Environmental Education). Επίσης, εφαρμόσαμε την

Μέθοδο του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού όπως την περιέγραψαν ο Γεωργόπουλος και η

Τσαλίκη (1993; 2006) και ο Πολίτης και η Ριζοπούλου (2019), την οποία προσπαθήσαμε να

“εκσυγχρονίσουμε” και να ενισχύσουμε κάνοντας χρήση της Τεχνολογίας, των έξυπνων

κινητών τηλεφώνων και των Κωδικών QR. Σημαντικό ρόλο στην απόφασή μας να

εντάξουμε την Χρήση της Τεχνολογίας διαδραμάτισε η έρευνα των Καλογιαννάκη &

Παπαδάκη (2017). Επίσης, αξιοποιήσαμε το πλαίσιο της Μη- Τυπικής Εκπαίδευσης,

λαμβάνοντας υπόψη τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για επιτυχημένα προγράμματα ΠΕ σε μη

τυπικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα (NAAEE, 2009), τις Πράσινες υποδομές ως χώρους

Μάθησης (Cole et al., 2017) και τα Αστικά Πάρκα ως Τάξεις (Brown et al, 2015) .

Σχήμα 8: Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς μας
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Με σκοπό να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες του Περιβαλλοντικού μας

Μονοπατιού να διευρύνουν την αντίληψη που έχουν για τον Δημοτικό Κήπο Χανίων και την

πόλη όπου ζουν, τα Χανιά, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα που να

“στρέφει τη ματιά” των συμμετεχόντων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου

Τόπου, ώστε να αποκτήσει γι’ αυτούς νέα νοήματα. Θέλαμε δηλ. να αναδείξουμε τις

οικολογικές, τις ιστορικές, τις πολιτιστικές, τις κοινωνικές κ. άλ. διαστάσεις του Τόπου, όπου

μέσα από τον Δημοτικό Κήπο Χανίων ως Τόπο θεωρήσαμε τα Χανιά, το Νομό Χανίων ή και

ευρύτερα ολόκληρη την Κρήτη, σε μικρότερο βαθμό όμως.

Στόχοι του Εκπαιδευτικού Υλικού

1) Να προωθήσουμε τη σύνδεση με το Τοπικό Περιβάλλον, τη Βιοποικιλότητά του και

τα Περιβαλλοντικά του  Προβλήματα δηλ. την οικολογική σημασία του τόπου .

2) Να αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν οι συμμετέχοντες την πόλη τους και τα αστικά

πάρκα ως Χώρους Μάθησης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Αστική ΠΕ “Η

πόλη ως Τάξη”, οι “Πράσινες Υποδομές ως χώροι μάθησης”, τα “Αστικά Πάρκα ως

Τάξεις”) .

3) Να συνδυάσουμε τη χρήση των φορητών τεχνολογιών με την Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση και να πετύχουμε μαθησιακά οφέλη.

4) Να προωθήσουμε τη Μέθοδο του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού στους

Μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, ώστε να την εφαρμόσουν μελλοντικά και οι ίδιοι.
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“Κατευθυντήριες Οδηγίες για επιτυχημένα Προγράμματα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης σε Μη- Τυπικά Περιβάλλοντα Μάθησης (NAAEE, 2009)”

Σύμφωνα με τη NAAEE (2009), “Κατευθυντήριες Οδηγίες για επιτυχημένα
Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε Μη- Τυπικά Περιβάλλοντα Μάθησης”
(Non Formal Environmental Education Programs- Guidelines for Excellence) , ένα
επιτυχημένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε μη- τυπικό περιβάλλον
μάθησης, θα πρέπει :

➢ Να είναι μαθητοκεντρικό: Το Πρόγραμμά μας σχεδιάστηκε με γνώμονα
την ηλικία, τα ενδιαφέροντα, το υπόβαθρο και τις ανάγκες των
συμμετεχόντων της έρευνά μας δηλ. για Φοιτητές/Φοιτήτριες-
μελλοντικούς εκπαιδευτικούς που μεγάλωσαν ή/ και ζουν στα Χανιά.

➢ Να παρέχει ευκαιρίες ώστε οι μαθητές να κατασκευάζουν μόνοι τους
την γνώση μέσω hands on και minds on διερευνήσεις: όλο το πρόγραμμα
στηρίχθηκε σε πρακτικές, βιωματικές δραστηριότητες, ενώ προσπαθούσε
να καλλιεργήσει την σκέψη, τις δεξιότητες και την κριτική ικανότητα των
συμμετεχόντων π.χ. μέσα από την ανάγνωση άρθρων για περιβαλλοντικά
ζητήματα.

➢ Να εμπλέκει τους μαθητές σε άμεσες εμπειρίες , ώστε να προκαλείται
πιο έντονο πνευματικό ενδιαφέρον: όλο το πρόγραμμα προωθούσε την
επαφή των συμμετεχόντων με το άμεσο περιβάλλον, αυτό του Δημοτικού
Κήπου

➢ Να παρέχει αυθεντικά περιβάλλοντα και θέματα για μάθηση, που θα
συνδέονται με έννοιες και δεξιότητες προς μάθηση: το πρόγραμμα
χρησιμοποιούσε τον Δημοτικό Κήπο Χανίων ως αυθεντικό περιβάλλον
μάθησης, ενώ προωθούνταν οι “απτές” γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με
τη τοπική βιοποικιλότητα και τα τοπικά περιβαλλοντικά ζητήματα.

“Αστική Περιβαλλοντική Εκπαίδευση”

Το Πρόγραμμά μας αποτελεί επίσης, ένα παράδειγμα Αστικής ΠΕ (Α.Π.Ε) αφού το

περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι δημιουργήθηκε μέσα στην πόλη και μάλιστα μπορούμε να το

εντάξουμε στην Τάση των Russ & Krasny (2015; 2017) “Η Πόλη ως Τάξη” με σκοπό την

απόκτηση γνώσεων για το τοπικό περιβάλλον, τη βιοποικιλότητά του και τα αστικά

περιβαλλοντικά προβλήματα.

Οι πέντε γενικές σύγχρονες Τάσεις στην ΠΕ όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 1.1.2, τις

οποίες μελέτησαν Russ & Krasny (2015; 2017) και παρουσίασε συνοπτικά η Καλαϊτζιδάκη
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(2019), είχαν όλες ως απώτερο σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του αστικού περιβάλλοντος

και την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Τα προγράμματα Α.Π.Ε , σύμφωνα με τους Russ & Krasny (2015), μπορούν να

βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να αναγνωρίσουν την Οικολογική σημασία της

Πόλης τους, να τους βοηθήσει να αντιληφθούν την πόλη τους ως έναν Οικολογικά Σημαντικό

Τόπο καθώς και, σύμφωνα με τις (Leou & Καλαιτζιδακη, 2017) να πάρουν μέρος σε

προσπάθειες βελτίωσής του  (Καλαϊτζιδάκη, 2019).

“Η Πόλη ως Σχολική Τάξη”

Τα προγράμματα στα οποία η πόλη αξιοποιείται ως σχολική τάξη έχουν ως σκοπό την

προώθηση του περιβαλλοντικού γραμματισμού και την απόκτηση γνώσεων για το τοπικό

περιβάλλον. Για παράδειγμα, στα προγράμματα αυτά προωθείται η μάθηση για την

βιοποικιλότητα στην αυλή του σχολείου, στα πάρκα των πόλεων, στους Δημοτικούς κήπους,

η μάθηση για την ποιότητα και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος με διερευνητικές

επισκέψεις σε βιομηχανικές περιοχές, αλλά και η μάθηση για την τοπική Ιστορία, την Αστική

Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση

Σύμφωνα με τον Theobald (1997), η Βασισμένη στον Τόπο εκπαίδευση πηγάζει από

καθετί τοπικό, τη μοναδική ιστορία, το περιβάλλον, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, την τέχνη

του τόπου των μαθητών, την αυλή του σχολείου, τη γειτονιά, την πόλη, την κοινότητα και

βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν την αλληλεξάρτηση ανάμεσα στις ζωές τους, την τοπική

κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον. Ενώ, οι μαθητές και οι μαθήτριες μαθαίνουν τις

επιδράσεις του ανθρώπου στο περιβάλλον και αναλαμβάνουν δράση για τη βελτίωσή του.

(Howley et al., 2011 στο Καλαϊτζιδάκη, 2019)

Καλλιέργεια της Αντίληψης του Τόπου

Όπως αναφέραμε στο κεφάλαιο 1.1.1 στη βιβλιογραφία της Βασισμένης στον Τόπο

Εκπαίδευσης σημαντική είναι η έννοια της Αντίληψης του Τόπου (Sense of place). Θα

μπορούσαμε να πούμε ότι με τη βοήθεια των κωδικών QR καταφέραμε να υλοποιήσουμε

“ένα είδος” “Συνδυασμένης Προσέγγισης” (Kudryavtsev, 2012) για την Καλλιέργεια της

Αντίληψης του τόπου, αφού οι άμεσες εμπειρίες στον Δημοτικό Κήπο Χανίων,
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συνδυάστηκαν με άλλες έμμεσες πηγές και πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα

χαρακτηριστικά του Τόπου. Για παράδειγμα, χωρίς του κωδικούς QR θα ήταν αδύνατο να

δείξουμε στους συμμετέχοντες κάποιο βίντεο ή να μπορέσουν να ακούσουν τους ήχους των

πουλιών των πόλεων.

Σχήμα 9: Συνδυασμός δύο προσεγγίσεων για την καλλιέργεια της Αντίληψης του Τόπου. (Kudryavtsev et

al. 2012)

Βέβαια, όλες αυτές οι πληροφορίες που δόθηκαν μέσα στο πρόγραμμα σχετίζονταν

στην πλειονότητά τους με τα οικολογικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου τόπου, δηλ.

στόχος μας ήταν η ανάδειξη της αστικής φύσης και βιοποικιλότητας του Δημοτικού Κήπου

Χανίων, τα οποία θα εξηγήσουμε διεξοδικότερα παρακάτω. Ακόμα, στόχος μέσα από το

πρόγραμμά μας ήταν να αναδειχθούν και τα περιβαλλοντικά ζητήματα της πόλης των

Χανίων, υιοθετώντας τις Αρχές της Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης και της Αστικής

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σχήμα 10: Συνθετικά της έννοιας “Αντίληψη του Τόπου” (Kudryavtsev et al., 2012 )

Η Αντίληψη του Τόπου περιλαμβάνει την Σύνδεση με τον Τόπο και την Σημασία του

Τόπου όπως περιγράφονται στο παραπάνω σχήμα από τους Kudryavtsev et al. ( 2012).
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Καλλιέργεια της Οικολογικής Σημασίας του Τόπου (Russ et al., 2015)

Στηριζόμενοι στην Έρευνα των Russ, Peters, Krasny, & Stedman, (2015) εστιάσαμε

στην Πρώτη Προσέγγιση, εμπειρίες από τον τόπο. Σκοπός μας ήταν να δημιουργήσουμε

άμεσες εμπειρίες με την Αστική Φύση, στις Πράσινες Υποδομές της πόλης δηλ. τον

Δημοτικό Κήπο Χανίων, έτσι ώστε να καλλιεργήσουμε την οικολογική σημασία του Τόπου

μέσα στην πόλη.

Σχήμα 11: Λόγοι και προσεγγίσεις με τις οποίες καλλιεργήθηκε η οικολογική σημασία του τόπου

ανάμεσα σε μαθητές σε προγράμματα Α.Π.Ε στο Μπρονξ, της Νέας Υόρκης

Οι λόγοι που επιλέξαμε να καλλιεργήσουμε την Οικολογική Σημασία του Τόπου μέσα

από το Περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι ταυτίζονταν με αυτούς που αναδείχθηκαν στην

Έρευνα των Russ et al. (2015).

Συγκεκριμένα, θέλαμε να βοηθήσουμε τους συμμετέχοντες:
➢ Να παρατηρήσουν, να καταλάβουν, να εκτιμήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να

απολαύσουν τις οικολογικές διαστάσεις του τόπου.
➢ Να φανταστούν πως το αστικό τους περιβάλλον ή οικοσύστημα θα μπορούσε να

είναι και ποια βήματα μπορεί να γίνουν για την βελτίωσή του.
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“Παράδειγμα από το Πρόγραμμα για την καλλιέργεια της Οικολογικής σημασίας του
τόπου”

Σύμφωνα με τον ορισμό του Sobel (2004), όπως το παρουσίασε η Καλαϊτζιδάκη

(2019), με αφετηρία την τοπική κοινότητα και το τοπικό περιβάλλον διδάσκονται τα

μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, η γλώσσα, τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες

κ.άλ. Έτσι, με αφετηρία την Προτομή του Ιωάννη Κονδυλάκη, παραθέσαμε αρχικά ένα

απόσπασμα από το “Όταν ήμουν Δάσκαλος”, λογοτεχνικό έργο του Κονδυλάκη που

αφηγούνταν τις περιπέτειες του ίδιου ως δασκάλου όταν υπηρέτησε στο Μόδι, Χανίων.

Στη συνέχεια, με στόχο να προωθήσουμε τα οικολογικά χαρακτηριστικά του τόπου,

χρησιμοποιήσαμε τα πουλιά που αναφέρονταν στο συγκεκριμένο απόσπασμα ως έναυσμα

για να μιλήσουμε για τα πουλιά της πόλης και να εμπλέξουμε τους συμμετέχοντες σε μια

βιωματική δραστηριότητα. Η εν λόγω δραστηριότητα προωθούσε την παρατήρηση, τη

μελέτη και καταγραφή τεσσάρων συγκεκριμένων ειδών πουλιών, τα οποία χάρη στη χρήση

των κωδικών QR ήταν σε θέση να τα ακούσουν και ύστερα να προσπαθήσουν να τα

εντοπίσουν μέσα στον Δημοτικό Κήπο από το κελάηδημά τους. Η συγκεκριμένη

δραστηριότητα θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως κίνητρο ώστε να

στρέψουν οι συμμετέχοντες την προσοχή τους στην αστική βιοποικιλότητα και να τους

καλλιεργήσουμε σε αρχικό στάδιο, δεξιότητες παρατήρησης των πουλιών στην αστική και

όχι μόνο φύση.

“Παραδείγματα Δραστηριοτήτων του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού στην Προτομή

του Ι. Κονδυλάκη”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

α) Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα, από το διήγημα “Όταν ήμουν Δάσκαλος”:
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β) Οι κότσιφες (κόσυφοι), οι σπίνοι και τα αηδόνια (οι αηδόνες), είναι πουλιά που

αναφέρει ο Κόνδυλάκης στο παραπάνω απόσπασμα, είναι μάλιστα κάποια από τα πουλιά

που συναντάμε και στις πόλεις. Τα αηδόνια είναι μεταναστευτικά πουλιά και διαχειμάζουν

στην Αφρική, όμως οι κότσιφες, οι σπίνοι, οι δεκαοχτούρες και τα σπουργίτια είναι κάποια

από τα πουλιά που μπορούμε να συναντήσουμε τον χειμώνα στην πόλη μας.

Το να μαθαίνει κανείς να ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη πουλιών χρειάζεται

αρκετό διάβασμα και καθημερινή εξάσκηση. Ένα άλσος ή ένας Δημοτικός Κήπος είναι

ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει κανείς να αναγνωρίζει τα πουλιά. Σιγά σιγά, μαθαίνοντας τα

κοινά είδη, μπορεί κανείς να προχωρίσει σε επόμενο επίπεδο με επισκέψεις σε δάση,

υγρότοπους και άλλους βιότοπους στην ύπαιθρο.

-Παρατηρήστε τώρα, το περιβάλλον γύρω σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε

κάποια από τα παρακάτω είδη πουλιών. Χρησιμοποιήστε ακόμα τα QR για να ακούσετε το

κελάηδημά τους και συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα:

Σχήμα 12: Πορεία Δημιουργίας μια δραστηριότητας με στόχο την Προώθηση της Οικολογικής
Σημασίας του Τόπου
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“Σχεδιασμός Αρχικού Μονοπατιού (πιλοτικού) για την προώθηση της Οικολογικής Σημασίας
του Τόπου”

Σχήμα 13: Θέματα που συμπεριλάβαμε στο Περιβαλλοντικό Μονοπάτι για την προώθηση της
Οικολογικής σημασίας του Τόπου
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Σχήμα 14: Επιλογή θεμάτων σχετικά με τα Αστικά Περιβαλλοντικά Προβλήματα των Χανίων
για τη δημιουργία δραστηριοτήτων

“Σχεδιασμός δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις Οδηγίες των Zimmerman & Land

(2014)”

Για τη δημιουργία μερικών δραστηριοτήτων στηριχτήκαμε στις “Οδηγίες για

Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση σε Άτυπα περιβάλλοντα με χρήση Φορητών

Τεχνολογιών” (Zimmerman & Land, 2014), σύμφωνα με την πρώτη οδηγία αρχικά

παρουσιάσαμε μια εννοιολογική οργάνωση των βασικότερων χαρακτηριστικών και των

σημαντικότερων σημείων που είχαμε συλλέξει για κάθε στάση - σημείο ενδιαφέροντος από

διάφορες πηγές.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την 2η οδηγία, φτιάχναμε βιωματικές δραστηριότητες για

κάθε στάση , εστιάζοντας την προσοχή σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του κάθε σημείου

ενδιαφέροντος ή εστιάσαμε στις αντιθέσεις μέσω συγκρίσεων όπως φαίνεται στα παρακάτω

τρία παραδείγματα. Τέλος, σύμφωνα με την 3η οδηγία, ζητήθηκε κάποια απάντηση στις

δραστηριότητες δίνοντας έμφαση σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του τόπου, ώστε να

παραγάγουν οι ίδιοι οι συμμετέχοντες τη γνώση.

Στόχος στην Βασισμένη
στον Τόπο Εκπαίδευση

Οδηγίες σχεδιασμού για
φορητές τεχνολογίες

Στρατηγικές για υποστήριξη της Βασισμένης
στον Τόπο Εκπαίδευσης με χρήση φορητών
υπολογιστών

Προώθηση των ποικίλων
σημασιών και της
ιστορίας ενός τόπου

1)Διευκόλυνση συμμετοχής
σε επιστημονικές συζητήσεις
και πρακτικές σε σχετικά με
το άτομο μέρη

● παροχή εννοιολογικής οργάνωσης
(Quintana et al., 2004) των
πρωταρικών χαρακτηριστικών του
τόπου. Παρουσίαση του δομικού
περιεχομένου, ιστοσελίδες σε
περιβάλλον εργασίας κινητών
τεχνολογιών, παραδείγματα και πηγές
σχετικά με τους σημαντικούς τομείς
ενός τόπου

● περιλαμβάνει αναφορές σε κοινές
πηγές προγενέστερης γνώσης (Bell et
al., 2009) για να εισάγει παλιές και
νέες προοπτικές (Linn, 2006)

Υποστήριξη κατάλληλων
πολιτισμικών κανόνων
και παιδαγωγικών

2)Ενίσχυση παρατηρήσεων
ώστε να γίνουν ορατά τα
επιστημονικά σημεία ενός
τόπου

● Άμεση προσοχή σε συγκεκριμένες
λειτουργίες ή χαρακτηριστικά που
υπογραμμίζουν σημαντικά
επιστημονικά σενάρια (Eberbach &
Crowley, 2008; Huang, et al, 2010;
Rieger & Gay, 1997)
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● Παροχή νοηματικά πλαισιωμένης
ειδικής καθοδήγησης  (Linn & Slotta,
2002) για να ενθαρρύνει συγκρίσεις
και επεξηγήσεις με εικόνες (Liu et al,
2009) ή κείμενο και καθοδηγητικές
ερωτήσεις (Yoon, et al, 2012).

Συμπεριλαμβάνει την
εργασία πεδίου, τη
διερεύνηση, τα αυθεντικά
ευρήματα και
παραστάσεις

3)Συνδέει τοπικές εμπειρίες
με εκείνες των ευρύτερων
επιστημονικών ανησυχιών
μέσα απ’ την εξερεύνηση
νέων προοπτικών,
παραστάσεων, συζητήσεων ή
γνωστικών ευρημάτων

● αποτύπωση και σχολιασμός των
σημείων ενός τόπου για να γίνει ορατή
η γνώση

● παροχή οπτικοποίησης των μη-ορατων
σημείων ενός τόπου μέσα από
τεχνολογική ενίσχυση

● συλλογή και διαμοιρασμός δεδομένων
για την υποστήριξη της ανάπτυξης
ενός ευρήματος

Πίνακας 3: Οδηγίες για Βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση σε Άτυπα περιβάλλοντα με χρήση Φορητών

Τεχνολογιών (Zimmerman & Land, 2014)

Παράδειγμα 1

Φίκος της Βεγγάλης (Ficus bengalensis)
● Γνωστή και ως Ινδική Συκιά.

● Είναι το μοναδικό δέντρο του είδους του σε ολόκληρη την Κρήτη.

● Φυτεύτηκε περίπου το 1870, άρα η ηλικία του σήμερα είναι περίπου 152

ετών.

● Είναι εξωτικό είδος, ιθαγενές της Νότιας Ασίας.

● Είναι το εθνικό δέντρο της Ινδίας, όπου θεωρείται Ιερό.

● Έχει μεγάλο θόλο που προσφέρει πολύτιμη σκιά.

● Ο καρπός του αποτελεί τροφή για τα πουλιά.

● Παράγει «ιδιαίτερες» εναέριες ρίζες
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Φωτογραφίες αριστερά: οι εναέριες ρίζες που μοιάζουν αρχικά με  κλαδιά, αναπτύσσονται

προς τα κάτω και μόλις φτάσουν στο έδαφος γίνονται ξυλώδεις κορμοί. Φωτογραφία δεξιά:

οι καρποί του δέντρου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

-Υπολογίστε τον θόλο (καμπύλο σχήμα που δημιουργεί σκιά με τα κλαδιά του) του Φίκου

της Βεγγάλης. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ,προσεγγιστικά, τον τύπο Εμβαδού Κύκλου

( ). Υπολογίστε την ακτίνα (r) σε μέτρα, πρακτικά χρησιμοποιώντας τον𝐸 = π * 𝑟2

εμπειρικό κανόνα:  1 μέτρο=με 1 περίπου μεγάλο διασκελισμό. Στη συνέχεια, εντοπίστε

πολύ κοντά του ένα άλλο μεγάλο δέντρο, υπολόγισε με τον ίδιο τροπο τον θόλο του και

σύγκρινέ τους.

Σχήμα Αριστερά: Υπολογισμός της ακτίνας ( r ), Εικόνες Δεξιά: Δεύτερο δέντρο (Φίκος 2)
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r (ακτίνα) 𝐸 = π * 𝑟2

Φίκος 1 (της Βεγγάλης)

Φίκος 2

Πίνακας 4 (πάνω): Παράδειγμα 1 σύμφωνα με τις Οδηγίες  των Zimmerman & Land (2014)

Παράδειγμα 2

Όλοι οι φοίνικες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο του Κήπου ανήκουν στο ίδιο είδος

φοίνικα. Χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή “Plantnet” για να αναγνωρίσετε σε ποιο είδος φοίνικα

ανήκουν, έπειτα σημειώστε το επιστημονικό και το κοινό τους όνομα. Για σωστό αποτέλεσμα θα

χρειαστεί να τραβήξετε τρεις κοντινές και καθαρές φωτογραφίες, όπου θα διακρίνεται α) ο φλοιός

του δέντρου β) το φύλλο του γ) ο καρπός του.

Είδος Φοίνικα:..................................................................................

-Συγκίνετε τους συγκεκριμένους φοίνικες με εκείνους που βρίσκονται ανάμεσα στον Φίκο της

Βεγγάλης (στάση 1) και τον Κισσό (στάση 4), οι οποίοι ανήκουν στο είδος του Χαμαίρωπα του

Χαμηλού (Chamaerops humilis), που είναι ένα τυπικό είδος της Δυτικής Λεκάνης της Μεσογείου.

Εικόνες: Χαμαίρωπας ο Χαμηλός, φύλλα ,κορμός και καρποί

.
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Είδος 1 Ειδος 2 (Χαμαίρωπας)

Διαφορά 1

Διαφορά 2

Πίνακας 5: Παράδειγμα 2 σύμφωνα με τις Οδηγίες  των Zimmerman & Land (2014)
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Παράδειγμα 3.

Ο Πλάτανος είναι ένα πολύ μεγάλο και μακρόβιο είδος φυλλοβόλου δέντρου

● Τα φύλλα και ο φλοιός του έχουν φαρμακευτικές ιδιότητες.

● Χρησιμοποιείται στην επιπλοποιία για τη δημιουργία επίπλων εσωτερικού χώρου.

Φωτογραφία αριστερά: ο πρώτος πλάτανος που βρίσκεται στα αριστερά σας, Φωτογραφία δεξιά: ο τρίτος

πλάτανος που θα συναντήσετε, καθώς πηγαίνετε προς τα δεξιά (πρός την πρόσοψη του Καφέ Κήπος)

Παράδειγμα 3

α) -Χρησιμοποιείστε την μεζούρα που θα σας δοθεί και τους παρακάτω τρόπους για να υπολογίσετε

την ηλικία των δύο πλατάνων.

Υπολογισμός ηλικίας δέντρου Σύμφωνα με έναν απλοποιημένο κανόνα, αρκεί

κανείς να χρησιμοποιήσει μια μεζούρα για να

μετρήσει την περίμετρο του κάθε πλατάνου, σε

εκατοστά, σε ύψος 1,5 μέτρου. Στη συνέχεια,

θα διαιρέσει την περίμετρο δια 2,5 ώστε να

υπολογίσει προσεγγιστικά, την ηλικία του

δέντρου. (Στρατιδάκης, 2007)

Πλάτανος 1. Πλάτανος 2.

Περίμετρος κορμού (cm)

Ηλικία Δέντρου
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β) -Κάντε παρατηρήσεις σχετικά με το πως αλλάζει ο πλάτανος στο πέρασμα του χρόνου.

Παρατηρήσεις:......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Πίνακας 6: Παράδειγμα 3 σύμφωνα με τις Οδηγίες  των Zimmerman & Land (2014)

Στο 1ο παράδειγμα αρχικά σκεφτήκαμε να σχεδιάσουμε μια βιωματική

δραστηριότητα που να δίνει έμφαση στο τεράστιο μέγεθος του Φίκου της Βεγγάλης καθώς

και στην προσφορά του σε σκιά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στη συνέχεια, στηριχτήκαμε στην

2η Οδηγία των (Zimmerman & Land, 2014) παρουσιάσαμε φωτογραφίες ενός δεύτερου

φίκου, ώστε να ενθαρρύνουμε τις επιτόπιες συγκρίσεις των δύο δέντρων, υπολογίζοντας με

πρακτικό τρόπο, την έκταση της σκιάς τους.

Στο 2ο παράδειγμα, αρχικά ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εστιάσουν και να

φωτογραφίσουν το φύλλο, τον κορμό και τον καρπό (εάν υπάρχει) και χρησιμοποιώντας την

εφαρμογή “PLANTNET” να αναγνωρίσουν σε ποιο είδος φοίνικα ανήκουν οι συγκεκριμένοι

φοίνικες. Έπειτα, παρουσιάσαμε εικόνες του Χαμαίρωπα του χαμηλού, εστιάζοντας στα

φύλλα του, στους καρπούς και στον κορμό του προσπαθώντας να αναδείξουμε τις αντιθέσεις

ανάμεσα στα επιμέρους χαρακτηριστικά των δύο ειδών φοίνικα.

Στο 3 παράδειγμα, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες, συμβουλευόμενοι τις

φωτογραφίες, να εντοπίσουν τους δύο πλατάνους, έναν παλαιότερο και έναν νεότερο και

χρησιμοποιώντας μεζούρες να υπολογίσουν την περίμετρο τους και στην συνέχεια

εφαρμόζοντας έναν απλοποιημένο κανόνα να βρουν την ηλικία τους. Έπειτα, έπρεπε να

παρατηρήσουν πως αλλάζει ο πλάτανος στο πέρασμα του χρόνου.

2.1.2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ (ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ) ΜΕ

ΚΩΔΙΚΟΥΣ QR

Εξαιτίας της Περιόδου Πανδημίας (COVID19) που διανύσαμε και διανύουμε ακόμα,

κρίθηκε η επιλογή μας να εντάξουμε τους Κωδικούς QR στο πρόγραμμά μας, χρήσιμη ώστε

να μειώσουμε την απτική επαφή. Φυσικά, η επιλογή να χρησιμοποιήσουμε τους κωδικούς

QR θεωρήθηκε και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμη αφού χάρη σε αυτούς καταφέραμε να

μειώσουμε εξαιρετικά τη χρήση χαρτιού κατά την εφαρμογή του προγράμματος.
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Επιπλέον, θεωρήσαμε ότι με τους κωδικούς QR θα μπορούσαμε να διευκολύνουμε

και να ενισχύσουμε την κατανόηση για τον τόπο, ώστε οι συμμετέχοντες να μπορέσουν να

εκτιμήσουν, να αλληλεπιδράσουν και να εκμεταλλευτούν τα οικολογικά χαρακτηριστικά του

τόπου για να μάθουν και αυτό γιατί θα είχαμε τη δυνατότητα να ενισχύσουμε τις

παρατηρήσεις των συμμετεχόντων, προσθέτωντας και άλλες έμμεσες πηγές πληροφόρησης

(π.χ. άρθρα, βίντεο, ήχοι πουλιών). Μάλιστα, όπως αναφέραμε στο κεφ. 1.2 οι κωδικοί QR

παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη (χαμηλό κόστος, αντοχή στη φθορά, εύκολη χρήση, γρήγορη

εμφάνιση της πληροφορίας, κ.άλ.). Επομένως, θεωρήθηκαν ως ιδανικά εργαλεία για να

ενισχύσουμε τα περιβαλλοντικά, ιστορικά κ.άλ. νοήματα που προσπαθούσαμε να

προωθήσουμε μέσα από το πρόγραμμά μας.

Αρχική μας ιδέα ήταν οι Κωδικοί QR να τοποθετηθούν πάνω σε μικρές ταμπέλες

κοντά στα σημεία ενδιαφέροντος. Τελικά, χρειάστηκε να προσαρμοστούμε στα νέα

δεδομένα, αφού ο Κήπος θα ήταν εργοτάξιο για όλη την περίοδο υλοποίησης της έρευνάς

μας. Έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε ένα φυλλάδιο, λίγο σελίδων, όπου οι συμμετέχοντες θα

μπορούσαν να απαντήσουν γραπτώς στις περιγραφές των δραστηριοτήτων, ενώ χάρη στα

QR θα μπορούσαν να συνδεθούν με συγκεκριμένες πληροφορίες και δραστηριότητες σε κάθε

στάση- σημείο ενδιαφέροντος.

Για τη δημιουργία του εν λόγω φυλλαδίου, ξεκινήσαμε δημιουργώντας ένα αρχικό

Μονοπάτι σε ένα αρχείο word, το οποίο ανεβάσαμε στη συνέχεια σε μορφή “Εγγράφου

Google”, σ’ ένα νέο φάκελο στο Google Drive. Έπειτα, χωρίσαμε σε επιμέρους αρχεία

“Εγγράφου Google” ανά στάση. Μάλιστα, αποθηκεύσαμε και όλα τα αρχεία ήχου ή βίντεο

στο συγκεκριμένο φάκελο του  Google Drive.

Για τη δημιουργία του κάθε κωδικού QR, έπρεπε να αντιγράψουμε την κάθε

διαδρομή (URL) για το κάθε αρχείο του φακέλου μας (Google Drive) ξεχωριστά,

προσθέτοντάς την στο δωρεάν εργαλείο QRCode- Monkey , όπως φαίνεται στις παρακάτω

εικόνες.

Τελικά, στο φυλλάδιο του αρχικού (πιλοτικού) μονοπατιού υπήρχε ένας κωδικός QR

για κάθε στάση και 1 επιπλέον για κάθε επιπλέον αρχείο ήχου, βίντεο κτλ, όπου διαβάζοντας

τους συγκεκριμένους κωδικούς μπορούσε κανείς να οδηγηθεί στις πηγές πληροφόρησης που

βρίσκονταν όλες τους ξεχωριστά στο φάκελο που είχαμε φτιάξει αρχικά στο Google Drive.
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ΤΑ ΣΤΑΔΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ QR ΣΤΟ “ QRCode- Monkey” .

Εικόνα 4: Στάδιο 1. Το δωρεάν εργαλείο δημιουργίας κωδικών QR, QRCode- Monkey .

Εικόνα 5: Στάδιο 2. Προσθήκη διαδρομής URL του κάθε αρχείου από το Google Drive στο

“Your URL”. Στη συνέχεια επιλέγουμε “ Create QR Code” και έπειτα “ Download PNG”.
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Εικόνα 6: Στάδιο 3. Ο Κωδικός μας πήρε τελικά αυτή την μορφή. Όλοι οι κωδικοί μας

αποθηκεύτηκαν τελικά να σε ένα φάκελο όλοι μαζί, αφού πρώτα ονομάσουμε κατάλληλα των

καθένα ξεχωριστά προς αποφυγήν σφάλματος κατά την εισαγωγή τους (με αντιγραφή και

επικόλληση) στο φυλλάδιο που μοιράστηκε στους συμμετέχοντες.

“Παραδείγματα από το φυλλάδιο που μοιράστηκε στους συμμετέχοντες κατά την

πιλοτική εφαρμογή”

Πίνακας 7: (Παράδειγμα 1) Στάση 1(πιλοτικής εφαρμογής)
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Πίνακας 8: (παράδειγμα 2) Στάση 2 (πιλοτικής εφαρμογής)

2.1.3. Πιλοτική Εφαρμογή και Διαμορφωτική Αξιολόγηση προγράμματος από 3
μεταπτυχιακούς φοιτητές

Σύμφωνα με τον Weiss (1998), οι όροι Διαμορφωτική αξιολόγηση (Formative

evaluation) και Τελική Αξιολόγηση (Summative evaluation) εισήχθησαν στη βιβλιογραφία

το 1967 από τον Michael Scriven για να περιγράψουν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

προγραμμάτων. Η διαμορφωτική αξιολόγηση προσφέρει πληροφορίες κατά τη διάρκεια ενός

προγράμματος με σκοπό τη βελτίωσή του. Η τελική αξιολόγηση γίνεται αφότου το

πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί και παρέχει πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητά

του (Thomson et al.,2010).
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Τα προγράμματα σπάνια ολοκληρώνονται πλήρως, καθώς πρέπει να συνεχίσουν να

προσαρμόζονται και να τροποποιούνται στο χρόνο , σε συνάφεια των εσωτερικών και

εξωτερικών συνθηκών. Επομένως, η ανάγκη για διαμορφωτικές αξιολογήσεις παραμένει

ώστε οι εκπαιδευτικοί να παίρνουν νέα στοιχεία και να μπορούν να βελτιώνουν τα

προγράμματά τους (Thomson et al.,2010).

Με σκοπό να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε το Περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι και

στη συνέχεια να το βελτιώσουμε, κάναμε Πιλοτική Εφαρμογή του με τρεις δασκάλες

-Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες στο ΠΜΣ “Επιστήμες της Αγωγής: Θετικές Επιστήμες στην

Εκπαίδευση”. Οι συμμετέχουσες ήταν ηλικίας 26, 26 και 25 χρονών και δεν είχαν καμία

σχέση με τα Χανιά.

Τα δεδομένα κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση του προγράμματος συλλέχθηκαν

μέσα από την παρατήρηση της ερευνήτριας κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του

Περιβαλλοντικού Μονοπατιού, από τις απαντήσεις των φυλλαδίων καθώς και από τα σχόλια

των συμμετεχουσών  στο τέλος του Προγράμματος.

Οι Παρατηρήσεις για το Πιλοτικό Μονοπάτι συνολικά:

1. Το εισαγωγικό κείμενο για την Ιστορία του Δημοτικού Κήπου ήταν αρκετά μεγάλο.

2. Έμειναν αρκετή ώρα στο Φίκο της Βεγγάλης και ζήτησαν διευκρίνηση σχετικά με

το QR που έπρεπε να διαβάσουν , καθώς η θέση του στο φυλλάδιο δεν ήταν πολύ

ευδιάκριτη.

3. Στη δραστηριότητα παρατήρησης στον φίκο της Βεγγάλης, δεν κατάλαβαν αρχικά

ότι έπρεπε να παρατηρήσουν το δέντρο για να βρουν τους οργανισμούς και νόμιζαν

ότι έπρεπε να ψάξουν στις πληροφορίες που παρουσιάζονταν στο QR. Υποστήριξαν

ακόμα ότι ήταν δύσκολο να παρατηρήσουν τα φύλλα τους δέντρου γιατί το δέντρο

ήταν πολύ ψηλό.

4. Στη στάση στον Κρητικό Αίγαγρο έμειναν πολλή ώρα γιατί ήταν αρκετά

χρονοβόρο να διαβάσουν τα δύο άρθρα, θα έπρεπε να μπουν αποσπάσματά τους ή

να γίνει περίληψή τους.

5. Στην ίδια στάση υπήρχαν πολλοί κωδικοί QR , κάτι που τους μπέρδευε.

6. Το Κρυπτόλεξο σχετικά με τον Δρυμό της Σαμαριάς σχολιάστηκε ότι “ήταν μια

δραστηριότητα για ψυχαγωγία, δεν  προσέφερε κάτι πιο βαθύ.”

73



7. Στάση 3: Οι συμμετέχουσες δεν πρόσεξαν στον κωδικό QR τη δεύτερη

δραστηριότητα στον Κισσό ώστε να τον φωτογραφίσουν και σε άλλα σημεία του

Κήπου.

8. Στάση 4: Στον πλάτανο ο κορμός του δέντρου ήταν πολύ μεγάλος και χρειάστηκαν

δύο άτομα για να τον μετρήσουν.

9. Στην ερώτηση “Πως αλλάζει ο πλάτανος στο πέρασμα του χρόνου;” ζητήθηκε

διευκρίνιση εάν αναφερόμαστε  και στην εποχή .

10. Στάση 6α: Βιβλιοθήκη, δράση “ΕΠΑΝΑΘΕΣΙΣ” χρειαζόταν και φωτογραφία της

ταμπέλας, γιατί αρχικά δεν είχαν προσέξει ότι βρίσκεται έξω από τη βιβλιοθήκη.

11. Στάση 6β: η δραστηριότητα με τις φωτογραφίες του τι είναι τέχνη και τι

βανδαλισμός χαρακτηρίστηκε εύκολη χωρίς βαθύτερο στόχο. Ενω στο κόμικ με

τον Μαυροπετρίτη, η εικόνα στο κινητό δεν ήταν ευδιάκριτη.

12. Στάση 7: στους φοίνικες ζητήθηκε από τις συμμετέχουσες να εντοπίσουν και να

φωτογραφίσουν ένα στοιχείο που να σχετίζεται με το Κόκκινο σκαθάρι, εννοώντας

έναν κομμένο κορμό φοίνικα, το οποίο δεν έγινε κατανοητό. Μάλιστα, οι

Ουασιγκτόνιες είχαν πάνω στους κορμούς τους κάποιες τρύπες που πίστεψαν ότι

ίσως προήλθαν από το κόκκινο σκαθάρι.

13. Στην ίδια στάση, στην επόμενη δραστηριότητα θα έπρεπε να γίνει σύγκριση δύο

ειδών φοινίκων, της Ουασιγκτόνιας και του Χαμαίρωπα, διαπιστώσαμε ότι τα δύο

σημεία ήταν αρκετά μακριά άρα θα ήταν χρονοβόρο να επιστρέψουν και να

εντοπίσουν και τον Χαμαίρωπα.

14. Στάση 9: Στη δράση “Ψήφισε με την γόπα σου” παρουσιάσαμε ένα άρθρο με

αριθμητικά δεδομένα όπου οι συμμετέχουσες έκαναν λάθος στις πράξεις.

Σκεφτήκαμε ότι ίσως έπρεπε να παρουσιάσουμε καλύτερα τα αριθμητικά δεδομένα.

15. Στάση 10: στη λιμνούλα προσθέσαμε το θέμα με τις διαφορετικές τιμές του νερού,

αφού κατά την ανακαίνιση αφαιρέθηκαν εντελώς οι κρήνες. Οι συμμετέχουσες

δυσκολεύτηκαν να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με τους λόγους που οι τιμές

του νερού διαφέρουν σε κάθε περιοχή.

16. Στο θέμα για το Πράσινο στα Χανιά δυσκολεύτηκαν επίσης στις πράξεις.
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Την ημέρα που πραγματοποιήσαμε την πιλοτική εφαρμογή είχε πάρα πολύ κρύο και

μάλιστα κάποιες στιγμές έβρεχε. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες και σίγουρα επηρέασαν

την επιτυχία της δράσης. Όμως, τα σχόλια των συμμετεχουσών μας φάνηκαν εξαιρετικά

χρήσιμα και συνέβαλαν στη βελτίωση του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού, το οποίο

κρίναμε επίσης ότι ήταν κάπως χρονοβόρο, γεγονός που έπρεπε να λάβουμε σοβαρά υπόψιν.

2.1.4. Σχεδιασμός Τελικού Μονοπατιού και ψηφιοποίηση σε QR

Τα στοιχεία που συγκεντρώσαμε κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση, λήφθηκαν όλα

τους υπόψη και έγιναν αρκετές αλλαγές- βελτιώσεις ώστε να πετύχουμε τα βέλτιστα, κατά τη

γνώμη μας, αποτελέσματα. Επίσης, σημαντικό για εμάς ήταν το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι

να είναι ευχάριστο, με εποικοδομητικό περιεχόμενο και όχι κουραστικό ή χρονοβόρο.

Επομένως, το Μονοπάτι έπρεπε να περιοριστεί σε διάρκεια δηλ. να διαρκεί 2 ώρες αντί για

2,5 ώρες που διήρκησε η πιλοτική εφαρμογή. Ενώ το περιεχόμενο έπρεπε να παραμείνει

εποικοδομητικό και όπου κρίθηκε αναγκαίο έπρεπε να βελτιωθεί.

Κατά την πιλοτική εφαρμογή προσέξαμε ότι οι εικόνες που εμφανιζόντουσαν η μια

δίπλα στην άλλη στο αρχείο κειμένου (του Google drive), στην οθόνη του κινητού

τηλεφώνου φαινόντουσαν διαφορετικά, η μια κάτω από την άλλη. Αυτό, κάποιες φορές

δημιουργούσε πρόβλημα π.χ στην αντιστοίχιση της εικόνας με την κατάλληλη λεζάντα.

Επομένως στο τελικό Μονοπάτι, ότι προσθέταμε στον φάκελο μας στο Google drive

ηλέγχαμε παράλληλα ότι εμφανίζεται με κατάλληλη διάταξη και στην οθόνη του κινητού

μας. Ακόμα, προσέξαμε ότι τα κείμενα ήταν πιο εύκολο να διαβαστούν από το κινητό μας

εάν στρέφαμε το κινητό μας σε οριζόντια θέση κάτι που τονίσαμε στους συμμετέχοντες κατά

την τελική εφαρμογή του Προγράμματος.

Η διαμορφωτική αξιολόγηση μας βοήθησε να καταλάβουμε στην πράξη, αλλαγές που

ήταν απαραίτητο να γίνουν. Όπως ότι οι πολλοί κωδικοί QR, σε μία στάση, δημιουργούσαν

σύγχυση. Έτσι στο Τελικό Μονοπάτι δημιουργήσαμε μόνο έναν κωδικό QR για κάθε στάση

ενώ οι διάφοροι ήχοι (ή βίντεο) μπήκαν με την μορφή υπερσυνδέσμων πάνω στο κείμενο.

Όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:
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Επιπλέον οι δραστηριότητες που χαρακτηρίστηκαν ως “ψυχαγωγικές”

αντικαταστάθηκαν με άλλες που προωθούσαν την Κριτική σκέψη, για παράδειγμα

προσθέσαμε αποσπάσματα από ένα άρθρο εφημερίδας για να αναδείξουμε ένα αστικό

περιβαλλοντικό ζήτημα:

Διαβάστε απόσπασμα από το άρθρο“Γκράφιτι: Tέχνη ή Bανδαλισμός;” (Βυθούλκας, 2018) που

δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” και παρουσιάζει την πρώτη εγκληματολογική έρευνα για

τα γκράφιτι, στο πλαίσιο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του Παντείου

Πανεπιστημίου και στη συνέχεια απαντήστε στις ερωτήσεις του φυλλαδίου.
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“Γκράφιτι: Τέχνη ή Βανδαλισμός;”

Στην έρευνα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «το γκραφίτι θεωρείται καταρχήν παράνομο όταν

αποτυπώνεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια δημόσια ή ιδιωτική στην οποία είναι ανεπιθύμητο ή απαγορευμένο

σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εγχώριας νομοθεσίας. Ενδέχεται όμως να έχει νόμιμο χαρακτήρα,

όταν υπάρχει η προαπαιτούμενη αδειοδότηση είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από το δημόσιο φορέα, όταν γίνεται

κατά παραγγελία και με αμοιβή (commissioned work), όταν παρέχονται μεγάλοι σε έκταση δημόσιοι χώροι

για τη διενέργεια φεστιβάλ και, σπανιότερα, όταν λαμβάνει χώρα κάποιο επιδοτούμενο project που αφορά

στη χρηματοδότηση καλλιτεχνών για να αναβαθμίσουν εικαστικά κάποια σημεία των πόλεων».

Οι δημιουργοί γκράφιτι (graffiti writers) δημιουργούν είτε ατομικά είτε ομαδικά (crews). Οι ομάδες δεν

έχουν αυστηρή και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση. Παρουσιάζουν, ωστόσο, συνήθως ισχυρούς

διαπροσωπικούς δεσμούς και συνοχή σε φυσικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της έρευνας ρώτησαν έξι δημιουργούς γκράφιτι. Επρόκειτο για άτομα ηλικίας 23-33 ετών με

διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτική σχολή, Ανώτερη Δραματική Σχολή,

Πολυτεχνείο και Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών).

Περιεχόμενο και νοηματοδότηση

Όπως σημειώνεται σύμφωνα με την άποψη των δημιουργών τους, τα γκράφιτι είναι πολυδιάστατα από

απόψεως περιεχομένου και νοηματοδότησης. Χαρακτηρίστηκαν ως τέχνη σχετική με τη ζωγραφική, αλλά και

ως ένας τρόπος έκφρασης, αναγνώρισης και ανάδειξης εαυτού, μια αντίδραση(«προσωπική σε πλαίσια

αναζήτησης» ή «ως διασκέδαση»), μια πράξη εγωισμού («να κάνεις το όνομά σου γνωστό, τόσο στην

κοινότητα των γκραφιτάδων όσο και στην πόλη»), αλλά και ελευθερίας («έξω δεν υπάρχει κανένας κανόνας,

είναι ελεύθερο, μπορεί να το δει ο καθένας κι αυτό μου αρέσει περισσότερο, ότι είναι δωρεάν για όλους»).

Επιπρόσθετα, για κάποιους δημιουργούς τα γκράφιτι είναι ένα χόμπι που έγινε δουλειά.

Σε ειδικότερη ερώτηση, αν είναι τέχνη, διαμαρτυρία, βανδαλισμός, επανάσταση ή κάτι άλλο, οι περισσότεροι

απάντησαν ότι είναι όλα μαζί, «είναι κράμα από όλα» και κάθε φορά εξαρτάται από το «τι θέλεις να βγάλεις

εσύ μέσα από αυτό».

Στην έρευνα υπογραμμίζεται επιπλέον: «Η σύλληψη μιας εικόνας χαρακτηρίζεται από υποκειμενικότητα,

έτσι το τι θεωρείται τέχνη, τι είναι καλαίσθητο και τι δεν είναι δεν μπορεί να λάβει αντικειμενικά κριτήρια

(«αυτό που οι άνθρωποι λένε μουτζούρες, αυτό είναι το γκράφιτι», «είναι τελείως υποκειμενικό το πώς

αντιλαμβάνεται κάποιος την τέχνη»). Συνεπώς, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να δομηθεί μια

ακριβής και απόλυτη τυπολογία όσον αφορά την έννοια του γκράφιτι, δεδομένου ότι ο καθένας χρησιμοποιεί

τον όρο προσδίδοντάς του και διαφορετικό νόημα. Ωστόσο, η εικόνα του γκράφιτι από την οπτική των

δημιουργών του διαφοροποιείται από την ευρύτερη εικόνα που έχουν οι πολίτες. Αυτό συμβαίνει διότι η

έννοια γκραφίτι χρησιμοποιείται για όλα τα είδη γραφής που αναπαρίστανται στους τοίχους. Το «αυθεντικό»

παράνομο γκραφίτι, είναι εκείνο που στοχεύει στη διαφήμιση του ονόματος του δημιουργού «tag» και

απευθύνεται στην κοινότητα του γκραφίτι, οι τοιχογραφίες ή αλλιώς «street art» αποτελούν μια

περισσότερο καλλιτεχνική έκφραση η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό και η οποία έχει νόμιμο χαρακτήρα

καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κατά παραγγελία αμειβόμενες δημιουργίες. Τέλος, τα συνθήματα

γηπεδικά ή πολιτικά και άλλες φράσεις, στίχοι κ.λπ. που βλέπουμε στους τοίχους δεν ανήκουν στην

κατηγορία του γκράφιτι».

Ακόμη διατυπώθηκε και η άποψη ότι το γκράφιτι αποτελεί βανδαλισμό: «Στην Πλάκα, στο παλαιό Ναύπλιο,

στα Εξάρχεια και γενικά στο κέντρο της Αθήνας οι υπογραφές που βάζουν με σπρέι ή μαρκαδόρους, τα

συνθήματα δεν είναι γκράφιτι, είναι βανδαλισμός, υποβαθμίζουν περαιτέρω την ποιότητα ζωής και το

περιβάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν».
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-Πως χαρακτηρίζουν τα γκραφίτι οι δημιουργοί

τους; ( Γράψτε τρεις απόψεις)

● .............................................................................

..................................................................

● .............................................................................

...................................................................

● ........................................................................

........................................................................

-Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα; .....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

-Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με τα

γκράφιτι;

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Ψηφιοποίηση Τελικού Μονοπατιού

Για τη δημιουργία του τελικού φυλλαδίου, ξεκινήσαμε δημιουργώντας ένα αρχείο

word με όλα τα στοιχεία που θέλαμε να περιέχει το Τελικό μας Μονοπάτι, το οποίο

ανεβάσαμε στη συνέχεια σε μορφή “Εγγράφου Google”, σ’ ένα νέο φάκελο στο Google

Drive. Έπειτα, κάνοντας αντιγραφή- επικόλληση, χωρίσαμε σε επιμέρους αρχεία “Εγγράφου

Google”ανά στάση. Ακολουθήσαμε επομένως την ίδια διαδικασία με το αρχικό Μονοπάτι,

αποθηκεύοντας και όλα τα αρχεία ήχου ή βίντεο στο συγκεκριμένο φάκελο του Google

Drive. Έτσι, στο αρχικό αρχείο (αυτό που τελικά θα μοιράζονταν στους φοιτητές) κρατήσαμε

μόνο κάποιους πίνακες κτλ. ώστε να μπορούν να συμπληρώνουν οι συμμετέχοντες τις

απαντήσεις τους για τις δραστηριότητες και προσθέσαμε στη συνέχεια έναν κωδικό QR για

κάθε στάση, τον οποίο φτιάξαμε όπως φαίνεται παρακάτω.

Σε αντίθεση με την πρώτη φορά, για κάθε αρχείο που θέλαμε να μετατρέψουμε σε

κωδικό QR, απλώς κάναμε δεξί κλικ στη γραμμή όπου φαίνεται η διεύθυνση URL του

αρχείου στο GOOGLE DRIVE, όπου εμφανίζεται το εικονίδιο με την εντολή

78



“δημιουργήστε έναν κωδικό QR γι’ αυτή την σελίδα”. Έπειτα κάναμε λήψη του κωδικού και

έτσι πολύ γρήγορα φτιάξαμε όλους τους κωδικούς, τους οποίους ανοίγοντας πρώτα στις

λήψεις, τους αποθηκεύαμε (“Αποθήκευση ως” ), δίνοντάς τους και την κατάλληλη ονομασία,

σ’ ένα φάκελο τοπικά στον υπολογιστή μας.

Τελικά, κάναμε εισαγωγή εικόνας στο αρχικό αρχείο (έγγραφο στο GOOGLE

DRIVE) και προσθέσαμε έναν έναν τους κωδικούς QR σε αυτό, αφού διαμορφώσαμε

κατάλληλα τη διάταξή του φτιάξαμε το τελικό φυλλάδιο που μοιράστηκε στους

συμμετέχοντες κατά την εφαρμογή του Μονοπατιού στον Δημοτικό Κήπο και το οποίο

βρίσκεται στο Παράρτημα της παρούσας εργασίας.

Εικόνα 7: 1ο στάδιο για την δημιουργία ενός κωδικού QR , δεξί κλικ και επιλογή του εικονιδίου
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Εικόνα 8: 2ο στάδιο για την δημιουργία ενός κωδικού QR , λήψη του Κωδικού, άνοιγμα στις

λήψεις, “αποθήκευση ως” (με κατάλληλη ονομασία) σ’ έναν φάκελο τοπικά στον υπολογιστή μας.

ΚΕΦ.3. ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Εφαρμογή του Μονοπατιού και αξιολόγηση από

φοιτητές και φοιτήτριες του ΠΤΔΕ

3.1 Β’ Φάση της Έρευνας: Εφαρμογή  του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού

Στην εμπειρική έρευνα συμμετείχαν 6 (έξι) μελλοντικοί εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης που φοιτούσαν στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του

Πανεπιστημίου Κρήτης. Συγκεκριμένα, το Περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι εφαρμόστηκε από

πέντε (5) φοιτήτριες και από 1 (έναν) φοιτητή. Πέντε από τους οποίους κατάγονταν και

μεγάλωσαν στα Χανιά, ενώ μια συμμετέχουσα ζούσε στα Χανιά τον τελευταίο χρόνο. Όλοι

οι φοιτητές δέχτηκαν να συμμετάσχουν στην έρευνα, δίνοντας γραπτή συγκατάθεση

σύμφωνα με τους Κανόνες Ηθικής και Δεοντολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το

υπόδειγμα φόρμας ενήμερης συναίνεσης παρατίθεται στο Παράρτημα (βλέπε Παράρτημα 8).

Η εφαρμογή του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού πραγματοποιήθηκε τον Μάιο

2022. Ενώ, ο Δημοτικός Κήπος Χανίων ήταν κλειστός λόγω έργων για το κοινό, γι’ αυτό

κάθε φορά ζητούνταν εγγράφως άδεια από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων για την

είσοδό μας σε αυτόν.
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Η Εφαρμογή του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού ολοκληρώθηκε σε μία επίσκεψη

διάρκειας περίπου 2 ωρών για κάθε φοιτήτρια/ φοιτητή. Συνολικά χρειάστηκε να

επισκεφτούμε τέσσερις φορές τον Δημοτικό Κήπο, κατόπιν συνεννόησης. Κατά την πρώτη

επίσκεψη ελέγξαμε την κατάσταση του Κήπου , ότι τα σημεία ενδιαφέροντος υπήρχαν και

ότι ήταν προσβάσιμα αλλά και ασφαλή για τους Φοιτητές μας. Τις επόμενες τρεις φορές

επισκεφτήκαμε με τρεις διαφορετικές ομάδες φοιτητών τον Κήπο.

Οι φοιτητές είχαν ενημερωθεί από πριν, ότι πρόκειται για ένα Περιβαλλοντικό

Μονοπάτι στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, διάρκειας περίπου δύο ωρών, ότι θα έπρεπε να

έχουν μαζί τους τα κινητά τους τηλέφωνα με δυνατότητα σύνδεσης σε 4G , καθώς και να

έχουν εγκατεστημένες τις εφαρμογές “Plantnet” και “QR Code Reader” (βλέπε Παράρτημα 6)

Κατά τη διάρκεια του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού, η κάθε φοιτήτρια και ο

φοιτητής συμμετείχαν στο Περιβαλλοντικό Μονοπάτι ατομικά, χωρίς να συνεργάζονται

μεταξύ τους. Αφού εξαρχής, λόγω της πανδημίας θεωρήθηκε αδύνατη η συνεργασία μεταξύ

των συμμετεχόντων παρόλο που προτείνεται στη βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, οι

Γεωργόπουλος και Τσαλίκη (2006) αναφέρουν ότι οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται

στα περιβαλλοντικά μονοπάτια, πρέπει να εστιάζουν στη συνεργασία μέσα στην ομάδα και

στην αλληλεξάρτηση. Ενώ, η Ερευνήτρια κατά τη διάρκεια της Εφαρμογής, βρισκόταν

σχετικά κοντά στους συμμετέχοντες, χωρίς όμως να συνεργάζεται μαζί τους, αλλά κυρίως

παρατηρώντας τους.
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Φωτογραφίες από την υλοποίηση του Προγράμματος (από πάνω προς τα κάτω)

Φωτογραφία 1: Διαβάζοντας λίγα λόγια για την Ιστορία του Δημοτικού Κήπου Χανίων κατά την έναρξη

του προγράμματος
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Φωτογραφία 2: Μια φοιτήτρια διαβάζει για τον Φίκο της Βεγγάλης καθισμένη στις ρίζες του δέντρου

Φωτογραφία 3: Η ίδια φοιτήτρια συμπληρώνει τις απαντήσεις των δραστηριοτήτων στον Φίκο της

Βεγγάλης

Φωτογραφία 4: Ένας φοιτητής συμπληρώνει την απάντηση σχετικά με το μέγεθος του Ροδίτικου Φίκου

Φωτογραφία 5: Φοιτήτρια παρατηρεί τους ζωντανούς οργανισμούς που ζούνε πάνω στα κλαδιά του

Φίκου της Βεγγάλης

3.2 Γ’ Φάση:Αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού

3.2.1 Πλαίσιο σχεδιασμού της Αξιολόγησης

Για την αξιολόγηση του Προγράμματος μας αρχικά, στηριχτήκαμε θεωρητικά στους

Thomson et al. (2010) σχετικά με την αξιολόγηση που στηρίζεται στα αποτελέσματα. Η

αξιολόγηση που στηρίζεται στα αποτελέσματα (outcome based evaluation) αναφέρεται στα

τελικά αποτελέσματα ενός προγράμματος αναφορικά με το κοινό για το οποίο είναι

σχεδιασμένο το πρόγραμμα.

Ο όρος outcome συχνά χρησιμοποιείται ισοδύναμα με τους όρους result και effect.

Κάποιες φορές τα outcomes είναι τα αποτελέσματα που ο σχεδιαστής του προγράμματος

περίμενε, ενώ άλλες φορές είναι συνέπειες (effects) που κανείς δεν περίμενε και που ίσως

κανείς να μην ήθελε να συμβούν, ωστόσο είναι σημαντικές πληροφορίες για την βελτίωση

ενός προγράμματος. Σημαντική είναι επίσης η έννοια της αλλαγής (change), ποια είναι η

αλλαγή που προέκυψε ως αποτέλεσμα ενός προγράμματος; Είναι για παράδειγμα η αύξηση

των γνώσεων ή η μείωση μια επιβλαβούς συμπεριφοράς;

Η διαδικασία (process) ενός προγράμματος είναι επίσης σημαντική στην

αξιολόγηση , καθώς χρειάζεται να γνωρίζουμε τι πραγματικά συμβαίνει κατά τη διάρκεια

ενός προγράμματος. Η διαδικασία της υλοποίησης του Προγράμματος πολλές φορές μας

βοηθάει να κατανοήσουμε που οφείλεται η αποτυχία ή η επιτυχία ενός προγράμματος. Η

μελέτη της διαδικασίας ενός προγράμματος μας βοηθάει να καταλάβουμε καλύτερα τα

δεδομένα σχετικά με τα αποτελέσματα του προγράμματός μας.

Σημαντικό και πρωταρχικό στη διαδικασία της αξιολόγησης είναι για τον ερευνητή,

να επιλέξει ποια αποτελέσματα (outcomes) θέλει να αξιολογήσει μέσα από το πρόγραμμά

του δηλ. τα οφέλη που αποκόμισε κάποιος από τη συμμετοχή του στο συγκεκριμένο
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πρόγραμμα. Τα αποτελέσματα σχετικά με τις γνώσεις , τις δεξιότητες και τις στάσεις

αναμένονται να φανούν άμεσα, λίγες μέρες ή εβδομάδες μετά την υλοποίηση ενός

προγράμματος. Ενώ, η καλλιέργεια αξιών και η επίτευξη επιθυμητών συμπεριφορών , θα

διαρκέσει περισσότερο , μπορεί και αρκετούς μήνες. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν

σχεδιάζουμε την αξιολόγηση ενός προγράμματος.

Στην πραγματικότητα όμως, οι τρόποι με τους οποίους μπορεί η Περιβαλλοντική

Εκπαίδευση να αλλάξει την ζωή κάποιου είναι δύσκολο για κάποιον να τους μετρήσει.

Μπορούμε να θέσουμε ερωτήματα σχετικά με το νόημα, την επιρροή, την επίδραση και να

εστιάζουμε σε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι ορατά σε μικρό χρονικό διάστημα

αλλά να γίνουν εμφανή μετά από καιρό. Αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη όταν

εξετάζουμε την αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος (Thomson et al., 2010).

3.2.2 Το Προφίλ των συμμετεχόντων

Κωδικός Φύλο Ιδιότητα Ηλικία Σχέση με τα Χανιά

Φ1. Θ Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
Κρήτης 4ο έτος
(τελειόφοιτη)

30 Ζει στα Χανιά εδώ και 1
χρόνο (γεννήθηκε και
μεγάλωσε στην Αθήνα, στο
κέντρο)

Φ2. Θ Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
Κρήτης 4ο έτος

22 Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στα Χανιά (στον Κουμπέ),
εδώ και ένα χρόνο ζει στο
Ρέθυμνο

Φ3. Θ Φοιτήτρια επί πτυχίω
(τελειόφοιτη) ΠΤΔΕ
Κρήτης (2ο πτυχίο),
Οικονομικά (1ο πτυχίο)
και μεταπτυχιακό
MBA

36 Μεγάλωσε στα Χανιά. Για
πολλά χρόνια ζούσε στην
Αθήνα και τα τελευταία
χρόνια επέστρεψε στα Χανιά
, όπου έκανε οικογένεια.

Φ4. Α Φοιτητής ΠΤΔΕ 4ο
έτος (τελειόφοιτος)

22 Γεννήθηκε, μεγάλωσε και ζει
στα Χανιά (στον Κουμπέ)

Φ5. Θ Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
Κρήτης
3ο έτος

21 Γεννήθηκε και μεγάλωσε
στα Χανιά (Νέα χώρα).
Φέτος ζει στο Ρέθυμνο

Φ6. Θ Φοιτήτρια ΠΤΔΕ
Κρήτης
3ο έτος

21 Γεννήθηκε, μεγάλωσε  και
ζει στα Χανιά (κέντρο).

Πίνακας 9: το προφίλ των συμμετεχόντων
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3.2.3 Μέσα συλλογής Δεδομένων

Για να οργανώσουμε την αξιολόγηση του Περιβαλλοντικού μας Μονοπατιού

εστιάσαμε κυρίως στα οφέλη που είχαν οι συμμετέχοντες από τη συμμετοχή τους στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα, καθώς και την Αντίληψη που έχουν για τον Τόπο (τα Χανιά) . Για

να μπορέσουμε να ελέγξουμε τα παραπάνω, αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ποιοτικές

μεθόδους και συγκεκριμένα την ημι-δομημένη συνέντευξη για την συλλογή των ερευνητικών

μας δεδομένων. Ενώ οι συνεντεύξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας

ZOOM.

Σύμφωνα με τους Deakin & Wakefield (2014), οι συνεντεύξεις μέσω διαδικτύου (π.χ.

μέσω Skype) μπορούν να προσφέρουν συναρπαστικές δυνατότητες για την ποιοτική

συνέντευξη, αφού κατά τη διάρκειά τους, υπάρχει η οπτική επαφή ανάμεσα στις/ στους

ερευνήτριες /ητές και τα υποκείμενα, οι οποίοι βρίσκονται σε διαφορετική μεταξύ τους

τοποθεσία και κυρίως στην άνεση του χώρου τους. Η Hanna (2012) επιβεβαιώνει τα

πλεονεκτήματα των συνεντεύξεων μέσω διαδικτύου, όπου τα υποκείμενα νιώθουν ελευθερία

ως προς τις απαντήσεις τους, δεν ντρέπονται και παραμένουν σε «ασφαλή θέση» χωρίς να

χρειαστεί να επιβληθούν στον «ατομικό χώρο του άλλου». Επιπλέον, οι Deakin και

Wakefield (2014) προσθέτουν ότι όσες/οι προτιμούν το Skype ανταποκρίνονται ευκολότερα

σε συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο δηλ.δια ζώσης (Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2019).

Παράλληλα αποφασίσαμε να ελέγξουμε και τα δεδομένα που συλλέχθηκαν από τα

φυλλάδια με τις απαντήσεις των συμμετεχόντων αλλά και τις παρατηρήσεις της ίδιας της

ερευνήτριας τόσο κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προγράμματος στον Δημοτικό Κήπο

Χανίων, όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Κατά αυτό τον τρόπο θα είχαμε τη

δυνατότητα να ελέγξουμε καλύτερα και τη διαδικασία του προγράμματος και να

μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τα αποτελέσματά της έρευνάς μας.

Το κύριο ενδιαφέρον των ποιοτικών μεθόδων εστιάζεται στην περιγραφή και

κατανόηση της μοναδικότητας της ανθρώπινης εμπειρίας, της βιωματικής πραγματικότητας

των υποκειμένων, στην ιδιαιτερότητα της συνείδησης και των βιωμάτων τους (Ίσαρη &

Πουρκός, 2015 ).
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Σύμφωνα με τους Denzin & Lincoln (2005), η ποιοτική έρευνα είναι μια

πλαισιοθετημένη δραστηριότητα (situated activity), η οποία τοποθετεί τον παρατηρητή στον

κόσμο και συνίσταται σε ένα σύνολο ερμηνευτικών και υλικών πρακτικών, οι οποίες κάνουν

τον κόσμο ορατό. Αυτές οι πρακτικές μετατρέπουν τον κόσμο σε μια σειρά από

αναπαραστάσεις του εαυτού, συμπεριλαμβανομένων των σημειώσεων πεδίου, των

συνεντεύξεων, των συνομιλιών, των φωτογραφιών, των μαγνητοφωνήσεων και των

σημειώσεων σε ημερολόγια. Σε αυτό το επίπεδο, η ποιοτική έρευνα περιλαμβάνει μια

ερμηνευτική, νατουραλιστική προσέγγιση στον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι οι ποιοτικοί

ερευνητές μελετούν τα πράγματα στο φυσικό τους πλαίσιο, επιχειρώντας να δώσουν νόημα ή

να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με όρους των νοημάτων που οι άνθρωποι δίνουν σε αυτά

(Ίσαρη & Πουρκός, 2015 ).

Η ημιδομημένη συνέντευξη εις βάθος αποτελείται από ένα σύνολο

προκαθορισμένων, κατά κάποιον τρόπο, ερωτήσεων και χρησιμοποιείται συχνά από νέους

ποιοτικούς μελετητές ώστε να έχουν έναν οδηγό για τα θέματα που θεωρούν ότι είναι

σημαντικά να καλύψουν στο πλαίσιο της συνέντευξης. Οι ερωτήσεις σε μια συνέντευξη θα

πρέπει να εστιάζουν σε θέματα που αφορούν τα ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης.

Επίσης, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες ώστε να είναι ευέλικτες και

ανοιχτές έτσι ώστε να επιτρέπουν στον ερωτώμενο να προχωρήσει σε βάθος, να είναι

κατανοητές από τους ερωτώμενους και σχετικές με τις εμπειρίες τους. Οι συνεντευκτές θα

πρέπει να διακρίνονται από ευαισθησία όσον αφορά τις ανάγκες των ερωτώμενων και οι

ερωτήσεις τους να είναι σύμφωνες με τις αρχές δεοντολογίας. Τέλος, οι ερωτήσεις δεν θα

πρέπει να είναι κατευθυντικές, ούτε να καθοδηγούν έμμεσα τον ερωτώμενο να απαντήσει με

τρόπο τέτοιο που να συμφωνεί με τους συνεντευκτές (Ίσαρη & Πουρκός, 2015 ).

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι άξονες της ημιδομημένης συνέντευξης ορίστηκαν

σύμφωνα με τα ερωτήματα που είχαμε θέσει για την έρευνά μας.

Οι ερωτήσεις της συνέντευξης διαμορφώθηκαν τελικά, όπως φαίνεται αναλυτικότερα στο

Παράρτημα, σύμφωνα με τις εξής ενότητες:

1) τη σχέση των συμμετεχόντων με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2) τις εμπειρίες τους από το Πρόγραμμα

3) τα μαθησιακά αποτελέσματα δηλ. τα οφέλη που αποκόμισαν από το πρόγραμμα

4) την εμπειρία των συμμετεχόντων από την χρήση της τεχνολογίας
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5) την άποψή τους για τη μέθοδο του περιβαλλοντικού μονοπατιού

6) τη σχέση τους και την Αντίληψή τους για τα Χανιά

Οι ερωτήσεις σχετικά με την Αντίληψη του Τόπου στηρίχθηκαν στα τρία ερωτήματα

που προτείνουν οι Adams et al. (2017) : “Τι είδους τόπος είναι αυτός; Τι σημαίνει αυτός ο

Τόπος για εσάς; Τι σας επιτρέπει να κάνετε αυτός ο τόπος;”

3.2.4 Ανάλυση των Συνεντεύξεων

Αφου πρώτα πραγματοποιήσαμε απομαγνητοφώνηση των συνεντεύξεων των έξι

μελλοντικών εκπαιδευτικών, διάρκειας περίπου 30 λεπτών η κάθε μία, αξιοποιήθηκε η

μέθοδος της Θεματικής Ανάλυσης, η οποία υλοποιήθηκε με βάση τα 6 βήματα που

προτείνουν οι Braun & Clarke (2006). Σύμφωνα με τους ίδιους, τα συγκεκριμένα βήματα για

τη διεξαγωγή της θεματικής ανάλυσης, δεν προϋποθέτουν μια γραμμική πορεία. Αφορούν

μια διαδικασία κίνησης, επαναφοράς, ή κυκλικότητας, η οποία χαρακτηρίζεται από

συστηματικότητα αλλά και από ευελιξία και είναι αλληλένδετη με άλλες διαδικασίες στο

πλαίσιο του ερευνητικού σχεδιασμού  (Ίσαρη & Πουρκός, 2015 ).

Τα 6 Στάδια της Θεματικής Ανάλυσης

1. Εξοικείωση με τα δεδομένα

2. Κωδικοποίηση

3. Αναζήτηση των θεμάτων

4. Επανεξέταση των θεμάτων

5. Ορισμός και ονομασία θεμάτων

6. Έκθεση των δεδομένων- συγγραφή των ευρημάτων.

Σύμφωνα με το Ιωσηφίδη (2008) τα κείμενα των διαφορετικών περιπτώσεων

χωρίζονται σε επιμέρους τμήματα ή αποσπάσματα με βάση τη διατμηματική ή κατηγορική

λογική και ο ερευνητής οργανώνει τα δεδομένα με βάση ένα σταδιακά διαμορφούμενο κοινό

σύστημα κωδικών ή κατηγοριών ταξινόμησης. Αυτή η διαδικασία αποκαλείται

κωδικοποίηση ή κατηγοριοποίηση και περιλαμβάνει συνήθως την κατά σειρά (line by line)

απόδοση νοήματος ή ιδιοτήτων στο ερευνητικό υλικό με στόχο τη σταδιακή κωδικοποίησή

του. Οι διαφορετικές κατηγορίες και υποκατηγορίες που διαμορφώνονται δίνουν μια

σύντομη περιγραφή του περιεχομένου των επιμέρους τμημάτων του κειμένου. Εδώ οι

κώδικες ή κατηγορίες προκύπτουν –κατά κύριο λόγο– μέσα από το κείμενο και δεν
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επιβάλλονται εκ των προτέρων από τον ερευνητή, καθώς η ποιοτική προσέγγιση είναι

συνήθως επαγωγική. Η επαγωγική ανάλυση λειτουργεί από κάτω προς τα πάνω. Αντίθετα, η

παραγωγική προσέγγιση είναι θεωρητικά πλαισιωμένη και χρησιμοποιεί προκαθορισμένες

κατηγορίες, οι οποίες προκύπτουν από τη βιβλιογραφία. Κατά την θεματική μας ανάλυση

εφαρμόσαμε τη διατμηματική λογική (Ίσαρη & Πουρκός, 2015 ).

1) Μελλοντική Εκπαιδευτικός Φ1.

Σχήμα 15: Το παραπάνω σχήμα αποτελεί μια προσπάθεια οτικοποίησης των θεμάτων που

αναφέρθηκε η Φ1 στη συνέντευξή της.
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2) Μελλοντική Εκπαιδευτικός Φ2.

Εδώ περιγράφονται και με σχήμα και με έναν πίνακα, τα θέματα στα οποία

αναφέρθηκε η Φ2 στη συνέντευξή της. Επειδή η οπτική απεικόνιση ήταν αρκετά περίπλοκη,

στους επόμενους φοιτητές χρησιμοποίησα έναν πίνακα για την προσέγγιση της Ανάλυσης της

κάθε συνέντευξης.

Σχήμα 16: Προσπάθεια οπτικοποίησης των θεμάτων που αναφέρθηκε η Φ2 στη συνέντευξή

της.
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Θεματικές Ενότητες Κωδικοί

1.Μαθησιακά
αποτελέσματα

1.1.Γνώσεις από το
Πρόγραμμα:

-της άρεσε δραστηριότητα υπολογισμού της σκιάς του δέντρου και
ο τρόπος που μετράμε την ηλικία ενός δέντρου (ΣΣ.δεν αναφέρει
πιο συγκεκριμένα τον τρόπο ή ποια δέντρα)
-γνώσεις για φυτά και πουλιά (ΣΣ. δεν αναφέρει τίποτα πιο
συγκεκριμένα)
- η ταινία μικρού μήκους (ΣΣ. που την είχε δει ήδη)
- Διαπίστωσε ότι ο κόσμος δεν πετάει ποτέ τα σκουπίδια στον
σωστό κάδο, λέει αυτο το ξέρουμε ήδη
- τον κισσό δεν τον είχε δει ποτέ
-ούτε είχε προσέξει τόσο πολύ τα δέντρα,πως είναι τα φύλλα τους,
ο κορμός (σσ.δεν αναφέρει καθόλου άλλα ζητήματα πέρα από τα
φυτά)

1.2. Άλλα οφέλη υποστηρίζει ότι αναγνώρισε κάποιους ήχους πουλιών μετά το
πρόγραμμα
- να ασχοληθεί περισσότερο με το περιβάλλον (σσ.δεν εξηγεί)
-διαπίστωσε ότι δεν ξέρει τίποτα για τα φυτά και τη φύση
-δεν επηρεάστηκε στην καθημερινή της ζωή γιατί
τα σκουπίδια τα βάζει στους σωστούς κάδους
και κάνει ανακύκλωση
-πιο πολύ είχε αξία για εκείνη το πρόγραμμα σαν εκπαιδευτικό
εργαλείο

2.Αντιλήψεις για το
Πρόγραμμα:

της έκανε εντύπωση η εμπλοκή
-περίμενε να κάνουμε στάσεις και να τους εξηγώ κάποια πράγματα
(ΣΣ. σαν ξενάγησει)
-πιο ωραίο έτσι  είχε πιο πολύ αλληλεπίδραση

3. Αξιολόγηση της
Τεχνολογίας

3.1. Η Συνεισφορά της
Τεχνολογίας

-ήταν  πολύ εύκολο
πολύ άμεσο, απλά σκανάραμε τον κωδικό και βλέπαμε κατευθείαν
-λειτούργησε μια χαρά και η εφαρμογή και όλα

3.2 Αντίληψη σχετικά με
την Τεχνολογία στην
εκπαίδευση

Μπορεί να έκανε ένα μονοπάτι με QR αλλά από Πέμπτη, Έκτη
δημοτικού, όχι πιο μικρές ηλικίες
-όλα τα παιδιά έχουν κινητό δυστυχώς ή ευτυχώς

4. Πρόταση για μελλοντική
εφαρμογή του

από 11-12 χρονών και πάνω
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προγράμματος από
μαθητές

5. Αξιολόγηση της
Μεθόδου του περ.
Μονοπατιού

θα αρέσει πολύ στα παιδιά να οργανώσει ένα περιβ. μονοπάτι
να έχει και δραστηριότητες όχι μόνο να τους λέει διάφορα για τα
φυτά (σσ.δεν αναφέρει τίποτα άλλο πέρα από τα φυτά)

6.Αντίληψη του Τόπου

6.1.Σχέση με τον Κήπο
-έχει πάει πάρα πολλές φορές
-ημερήσιες εκδρομές με το δημοτικό
-βόλτες στην παιδ. χαρα με τους γονείς της
-τις άρεσε να κοιτάει τις πάπιες (ΣΣ.αισθάνεται λύπη που τις
έβγαλαν)

6.2. Σύνδεση με τα Χανιά
-τα Χανιά είναι ο τόπος μου, εκεί που μεγάλωσα

6.3. Λόγοι που έλκεται από
τα Χανιά

-πιο πολύ της αρέσει η Παλιά πόλη γιατί μοιάζει με του Ρεθύμνου,
έχει σοκάκια, στενά, λιμάνι, είναι πολύ γραφική

4.Αστικά προβλήματα που
την ενοχλούν

-να έχει πιο πολλά δέντρα μέσα στην πόλη (σσ. έλλειψη χώρων
πρασίνου)
-πολλά κτίρια, λίγο άνω κάτω σαν πόλη, χαοτική
δεν είναι όπως το Ρέθυμνο (όλα είναι μια ευθεία)
-η πόλη δεν έχει ράμπες ούτε τίποτα

6.4. Αρνητική Αντίληψη
για την πόλη των Χανίων

Τα Χανιά είναι πιο ωραία προς τα έξω, προς τα χωριά. Στην πόλη
έχει μόνο το λιμάνι και το Κουμ Καπί, δεν έχει κάτι άλλο να δεις.

6. προτάσεις για βελτίωση
της πόλης

να έφτιαχναν πιο πολλά πάρκα (δεν είναι και πολύ εφικτο μέσα
στην πόλη σσ. δεν εξηγεί γιατί)
-να βάλουν τα τραπέζια λίγο στην άκρη (σσ. δεν προτείνει μια
βαθύτερη λύση)

7.οι άνθρωποι
ο κόσμος δεν είναι καθόλου ευαισθητοποιημένος για αυτά τα
άτομα,  αδιαφορεί, σα να μην υπάρχουν (για τα άτομα με
αναπηρίες)

Πίνακας 10:  Θέματα στα οποία αναφέρθηκε η Φ2 στη συνέντευξή της.
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3) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ3

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

1)Αντιλήψεις για το
Πρόγραμμα:

Πολύ ενδιαφέρον το πρόγραμμα

στηρίζεται στην παρατηρητικότητα και τη διερεύνηση

-θα φανεί χρήσιμο στην τοπική κοινωνία και τους μαθητές (σσ.  δεν
εξηγεί γιατί θα τους φανεί χρήσιμο)

-ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες, είχαν να κάνουν με τη φύση, με
τα φυτά και τα ζώα,

- δεν ήταν πολύ δύσκολες οι δραστηριότητες

-περίμενε ότι θα ήταν πολύ μικρό, πολύ απλό, τελικά πολύ
ενδιαφέρον

-εκτός από τη φύση θίγει και άλλα θέματα (σσ. αναφέρει μόνο το
καφέ, δεν αναφέρει καθόλου άλλα θέματα που είχαν ως στόχο την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης )

-διαφημίστηκε ελαφρώς και η παιδική βιβλιοθήκη (ΣΣ. στο
πρόγραμμα προβλήθηκε η ταμπέλα από  τη δράση
“ΕΠΑΝΑΘΕΣΙΣ”και το γκράφιτι του Ερωτόκριτου, τις οποίες δεν
αναφέρει πιο συγκεκριμένα. Οι δράσεις αυτές δεν έγιναν από την
ίδια την βιβλιοθήκη, ίσως μπερδέυτηκε σ’ αυτό. Στο πρόγραμμα
είχε αναφερθεί ποιοι φορείς οργάνωσαν τις δράσεις, επίσης  δεν
ανέφερε το αστικό ζήτημα γκράφιτι τέχνη ή βανδαλισμός και ο
μαυροπετρίτης ως πουλί προστατευόμενο που ζει στα Χανιά κτλ.)

-Η παιδική βιβλιοθήκη κάνει πάρα πολλές δράσεις (σσ.προβάλλει
προηγούμενες εμπειρίες από την παιδική βιβλιοθήκη, όχι από το
πρόγραμμα)

-έρχεσαι σε επαφή με το σινεμά (σσ. λέει πιο εναλλακτικό αυτό
μάλλον το λέει από προσωπική πείρα)

-δεν περίμενε ότι ένα πρόγραμμα μπορεί να εμπλουτιστεί με τόσα
πράγματα (είχε πολλές πληροφορίες,δραστηριότητες και μεγάλη
διάρκεια)

-σ’ ένα κήπο πόσα τετραγωνικά πόσα πράγματα βάλαμε (σσ.
θεωρεί τον κήπο μικρό και θεωρεί πολλά τα θέματα που είχε το
πρόγραμμα)

-πολύ γεμάτο το πρόγραμμα

2) Μαθησιακά
Αποτελέσματα
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2.1 Γνώσεις από το
Πρόγραμμα

θυμάται την δραστηριότητα με τα πουλιά (ΣΣ. αλλά μπερδεύει τα
πουλιά με τα τριζόνια)

-δραστηριότητα με σκιά (ΣΣ. λέει η σκιά ενός πλατάνου αλλά
μάλλον εννοεί την δραστηριότητα υπολογισμού του θόλου του
φίκου της βεγγάλης )

-θυμάται σωστά ότι όσο πιο χοντρός είναι ο κορμός του δέντρου,
τόσο πιο μεγάλος είναι σε ηλικία

θυμάται ότι ήταν 3 ειδών τα πουλιά αλλά μπερδεύει τις ονομασίες
των πουλιών

Ζώα, φυτά, εμπειρικοί κανόνες μέτρησης μεγεθών, το καφέ, το
σινεμά, η βιβλιοθήκη (σσ. δεν ανέφερε την προτομή, τη δράση για
τα αποτσίγαρα, την εισαγωγή ξενικών ειδών,τα απορρίμματα)

2.2 Δεξιότητες -παρατηρεί πιο έντονα τη φύση τώρα και τη σχολιάζει με κριτική
ικανότητα τώρα (σσ. δεν ξέρω τι εννοεί)

-εξασκεί την παρατηρητικότητα, πόσοι σημαντικοί άνθρωποι
πέρασαν από εδώ

απέκτησε πιο έντονη παρατηρητικότητα

παρατηρεί πιο πολύ τα κυπαρίσσια

παρατηρεί  τα πλατάνια  και αντιλαμβάνεται το παλαιότερο με το
νεότερο

αντιλαμβάνεται πιο συνειδητά αυτά που βλέπει (σσ. σκέφτεται
πάνω σε αυτά που βλέπει μάλλον)

2.3 Άλλα οφέλη Εκτίμηση του καφέ του κήπου

-μπορεί να θεωρηθεί ολόκληρο πολιτιστικό μουσείο

-στο καφέ δεν είχε παρατηρήσει τα στοιχεία πολιτισμού και τις
φωτογραφίες που είχε (είχε πάει πολλές φορές αλλά δεν τα είχε
προσέξει)

3. Τεχνολογία στην ΠΕ

3.1 Η συνεισφορά της
Τεχνολογίας

-εύκολη η χρήση των κωδικών και του κινητού τηλεφώνου, κανένα
πρόβλημα με τη σύνδεση

λειτουργούσε πάρα πολύ εύκολα

Πολύ ωραία η εμπειρία χρήσης των κωδικών

-πολύ ωφέλιμο που έφτιαξε και η ίδια έναν κωδικό QR (ΣΣ. για να
στείλει τις φωτογραφίες από το πρόγραμμα)
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3.2 Περιορισμός σχετικά με
την χρήση κωδικών QR
στην εκπαίδευση

-για να βάλει και QR υπάρχει περιορισμός ότι θα πρέπει οι μαθητές
να διαθέτουν κινητά, δεν ξέρει σε ποια ηλικία έχουν κινητό τα
παιδιά

4. Πρόταση για μελλοντική
Εφαρμογή

-από 9 χρονών και πάνω (να μπορούν να μετρήσουν, καλύτερη
λεπτή κινητικότητα, ευκολότερη παρατήρηση και συμπλήρωση)

-μαθηματικά  πιο περίπλοκα, αλλά με καθοδήγηση μπορούν να
γίνουν και από μαθητές πολύ εύκολα

-τα σημερινά παιδιά θα μπορούσαν (ΣΣ. εννοεί στο Δημοτικό)
κρίνοντας από τον γιο της

5. Δυσκολίες κατά την
εφαρμογή του
Προγράμματος

Αντίξοες συνθήκες λόγω της ανακαίνισης του Κήπου

μοναδική δυσκολία ότι είναι επι τόπου ( σσ. έπρεπε να είσαι στην
ύπαιθρο, να σημειώνεις, να κάνεις υπολογισμούς κτλ.)

Δυσκολευόταν να γράψει όρθια στο φυλλάδιο (ύπαρξη σκιάς,
εποχής και χωμάτων λόγω των έργων)

δύσκολο το πρακτικο κομμάτι  στην υλοποίηση (ταυτόχρονα
σημειώσεις, μετρήσεις και να κρατάει τα αντικείμενα τσαντα,
φυλλάδιο, μεζούρα)

6. Αξιολόγηση της
Μεθόδου του περιβ.
μονοπατιού

θα αποκτούσε περισσότερο ενδιαφέρον μια σχολική εκδρομή στον
Δημοτικό Κήπο Χανίων εάν περιλάμβανε ένα τέτοιο πρόγραμμα
(μικρότερης διάρκειας) ακόμα και ως διαγωνισμό.

π.χ να χωρίσεις τα παιδάκια σε ομάδες και να τους πεις , ποια
ομάδα θα καταφέρει να τελειώσει τον κύκλο του μονοπατιού πιο
γρήγορα ας πούμε.αν της δοθεί η ευκαιρία θα ήθελε να υλοποιήσει
τέτοια δραστηριότητα σε εκπαιδευτική διαδρομή

7. Αντίληψη του Τόπου

7.1Αντίληψη για τον κήπο είχε στο μυαλό της τον κήπο ως πολύ μικρό και αναρωτιόταν πως
θα είχε δημιουργηθεί εκεί ένα περιβ. μονοπάτι

7.2Σχέση με τον Κήπο έχει πάει στον Κήπο πολλές φορές σαν παιδί, σαν ενήλικας και σαν
μαμά

οι αναμνήσεις της από τον κήπο σχετίζονται με τις πάπιες, τη
λίμνη, το τάισμα των ζώων, το καφέ και την παιδική χαρά
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7.3Σχέση με τα Χανιά τα Χανιά είναι η δική μου πόλη, εκεί έχει μεγαλώσει και μεγαλώνει
τα παιδιά της

Της αρέσει πάρα πολύ, είναι γραφική, είναι τουριστική, παρέχει
πολλά.

Προνομιακός τόπος για να μεγαλώνει ένα παιδί, με τη θάλασσα, τη
φύση, τους ανθρώπους, τις μικρές αποστάσεις, το κλίμα, όλα

νιώθει εξαιρετικά, είναι από τα προνομιακά κομμάτια (σσ.το
παραλιακό κομμάτι της πόλης εννοεί)

μένει στο κέντρο και μπορεί να κινείται όπου θέλει

της αρέσει να περπατάει στο παραλιακό κομμάτι της πόλης

7.4Αντιλήψεις για την πόλη -Θέλουν βελτίωση οι εγκαταστάσεις της πόλης (σσ. μάλλον εννοεί
οι υποδομές)

7.5Αστικά Προβλήματα -την ενοχλεί η κίνηση μέσα στην πόλη (θέλει να υπάρχουν λιγότερα
αυτοκίνητα μέσα στο κέντρο ΣΣ. το χαρακτηρίζει ως χάλι)

7.6Προτάσεις για βελτίωση -να  παρκάρουν τα αυτοκίνητα έξω από την πόλη ώστε να
περπατούν πιο εύκολα μέσα στην Πόλη.

-εάν ενισχυθούν οι ποδηλατόδρομοι θα ήταν πιο ωραία και θα
προωθούταν το ποδήλατο έναντι του αυτοκινήτου

Πίνακας 11:  Θέματα στα οποία αναφέρθηκε η Φ3 στη συνέντευξή της.

4) Μελλοντικός Εκπαιδευτικός Φ4.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΙ

1. Αντιλήψεις για το
Πρόγραμμα

-πρόγραμμα ενδιαφέρον
-μπορείς να μάθεις πολλά για τον τόπο δηλ. για τον Κήπο (ΣΣ.
δεν αιτιολογεί περισσότερο)
-είδε τον κήπο από μια άλλη πλευρά (σσ. δεν ξέρω τι εννοεί)
-να εξερευνήσω λίγο πιο βαθιά (ΣΣ.  δεν ξέρω σε τι αναφέρεται)
-ωραίες δραστηριότητες (σσ. μονο αυτο)
-το πρόγραμμα δεν είχε ιδιαίτερες απαιτήσεις ή ειδικές γνώσεις
(σσ. αναφέρεται στην ύπαρξη προγενέστερης γνώσης νομίζω)
-ήταν σχετικά μαζεμένο με τις πληροφορίες και τι έπρεπε να
κάνεις, δεν ήταν χύμα
-χρονοβόρο το μονοπάτι, ίσως δυσκολία στην επεξεργασία των
πληροφοριών που έχει
-trivial πληροφορίες είχαν ωραίο ενδιαφέρον (σσ. trivial
σημαίνει ασήμαντος αλλά μάλλον εννοεί γνώσεων από το
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παιχνίδι trivial pursuit)
-θα το εφαρμόσει σίγουρα κάποια στιγμή σε τάξη, σε παραλία να
κάνουν μετά και ένα μπάνιο
-Αξιολόγηση 9,5 στα 10 γιατί του άρεσε πολύ το πρόγραμμα

2. Μαθησιακά
Αποτελέσματα

2.1 Γνώσεις -Δεν μπορεί να ονοματίσει σωστά τα φυτά (π.χ λέει πεύκο και
εννοεί το κυπαρίσσι, το μεγάλο μεγάλο εννοεί τον φίκο της
βεγγάλης)
-Θυμάται τους πρακτικούς τρόπους υπολογισμού του ύψους και
της ηλικίας (σσ. τη διαδικασία, αλλά δεν λέει ποια πράξη έπρεπε
να κάνεις ακριβώς)

2.2 Άλλα οφέλη -είδε τον κήπο από μια πιο επιστημονική πλευρά (σσ.δεν ξέρω τι
εννοεί, δεν εξηγεί)

-στην αρχή έλεγε πάμε απλώς στον κήπο, τώρα απέκτησε μια πιο
όμορφη επιστημονική διάσταση (δεν αιτιολογεί τι εννοεί)
-θα ήταν πιο αγνώμων για το περιβάλλον που έχουμε (σσ. εννοεί
αχάριστος ή ανίδεος δεν καταλαβαίνω)
-πράξεις σεβασμού για το περιβάλλον γύρω του (σσ.δεν ξέρω αν
έγινε αυτό εξαιτίας του προγράμματος)

-έγινε λίγο πολύ, πιο προσεχτικός με το περιβάλλον μετά το
πρόγραμμα (σσ.δεν ξέρω αν έγινε αυτό εξαιτίας του
προγράμματος)
-να μην πετάει σκουπίδια κάτω(σσ.δεν ξέρω αν έγινε αυτό
εξαιτίας του προγράμματος)

-να μαζεύει τα περιττώματα του σκύλου του (σσ.δεν ξέρω αν
έγινε αυτό εξαιτίας του προγράμματος)

-να προσέχουμε να είναι ο χώρος καθαρός (σσ.δεν ξέρω αν έγινε
αυτό εξαιτίας του προγράμματος)

3.Αξιολόγηση της τεχνολογίας

3.1 Η συνεισφορά της
Τεχνολογίας στο Πρόγραμμα

-πολύ ωραία οργανωμένο με τα QR codes,ήταν σωστα
πακεταρισμένο με τα QR
-δυνατό σημείο του προγράμματος και η πιο ευχάριστη έκπληξη:
η τεχνολογία ειδικά στην αναγνώριση φυτών την οποία
αναγνωρίζει ως προσωπική αδυναμία (ΣΣ.δεν αναφέρει την
ονομασία της εφαρμογής plantnet)

-θα του άρεσε να φτιάξει μονοπάτι με QR όπως αυτό, εκτός κι αν
έβρισκε καλύτερο τρόπο αλλά θα έπρεπε να μπει στον κόπο να
το ψάξει (σσ. δεν ξέρω αν του φαίνεται κουραστικό να το ψάξει )
-ήταν άνετο δηλ. εύκολο και εύχρηστο
-Άνετη η χρήση του κινητού και των κωδικών
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-λειτούργησε σωστά,δεν υπήρχε κάποιο θέμα

3.2Προτάσεις για βελτίωση
σχετικά με την τεχνολογία

να είχε powerbank  (ΣΣ. θα πρέπει να τονίζουμε από πριν ότι -το
κινητό πρέπει να είναι καλά φορτισμένο ή/ και να έχουν/έχουμε
εμείς ένα ή περισσότερα powerbank σε περίπτωση ανάγκης)
θα ήταν ακόμα καλύτερο να υπήρχαν τα QR σε κάθε σημείο του
χώρου (θα έπρεπε όμως να το οργανώσει ο ίδιος ο χώρος)

4.Δυσκολίες κατά την
εφαρμογή του Προγράμματος

-κατακαλόκαιρο
-είχε διψασει πολυ
-δυσάρεστη έκπληξη τα έργα στον κήπο
-θεωρεί τη διαδρομη μεγαλη (Ίσως θα γινόταν πιο γρήγορα η
διαδρομή αν δεν υπήρχαν τα έργα)
-έκλεισε το κινητό από μπαταρία (ΣΣ. προς το τέλος του
προγράμματος και συνέχισε με της ερευνήτριας)

5.Προτάσεις για βελτίωση
προγράμματος

-προσθήκη διαλείμματος π.χ νουμερο 5 διάλειμμα

6.Εφαρμογή του
Προγράμματος από μαθητές

-να είμαστε βέβαιοι για το νερό
-μέτρα ασφαλείας
-επίβλεψη μαθητών από 1-2 εκπαιδευτικούς
-μικρή τροποποίηση δραστηριοτήτων που έχουν πιο υψηλό
επίπεδο στα μαθηματικά ανάλογα με την τάξη
- καταλληλότητα υλικού ίσως για δημοτικό , ίσως πιο μεγάλες
τάξεις
-ίσως οι μαθητές να χρειάζονται περισσότερο χρόνο να
επεξεργαστούν τις πληροφορίες

7. Αξιολόγηση της μεθόδου
του περιβαλλοντικού
μονοπατιού

-έχει αξία το ίδιο το πρόγραμμα για τον ίδιο ως εκπαιδευτικό
-παίρνει ιδέες να τις εφαρμόσει σε κάτι δικό του
-ή να εφαρμόσει το ίδιο πρόγραμμα σε διαφορετικό χώρο (σσ.
μάλλον δεν καταλαβαίνει ότι το μονοπάτι είναι ειδικά
σχεδιασμένο για τον συγκεκριμένο χώρο,πηγάζει από τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του)
-ή να φτιάξει ένα ενεργειακό μονοπάτι
-σαν εκπαιδευτικό εργαλείο έχει μεγαλύτερη αξία για τον ίδιο

8. Αντίληψη του Τόπου

8.1 Η σχέση με τα Χανιά Χανιά η πόλη που γεννήθηκα
-ο τόπος που γεννήθηκα όπως και να έχει

8.2 Αντίληψη για τα Χανιά -ως φοιτητής έχουν πέσει λίγο
-έχω επισκεφτεί και έχω δει τα πάντα, τα έχω ψιλοβαρεθεί
-σημαντικός τόπος
-έχει την δικιά του αξία
-σπίτι βενιζέλου στην Χαλέπα
-σημαντικά πρόσωπα
-βόλτες
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-καφέ στο λιμάνι στην παλιά πόλη

8.3 Αντίληψη για τον Κήπο -ο κήπος ήταν ένα ωραίο μέρος και ευχάριστο όταν υπήρχαν τα
ζώα
-είχαν ένα μικρό ζωολογικό κήπο
-ο κήπος είναι μια κληρονομιά
-είναι χαρακτηριστικό σημείο της πόλης μας
- έχει ιστορική αξία η οποία προβλήθηκε και στο πρόγραμμα
(τον έφτιαξαν οι τούρκοι, πέρασαν από εκεί σημαντικά
πρόσωπα)
-ο κήπος είναι πολιτιστικό σημείο της πόλης μας
-δεν του άρεσε η απομάκρυνση των ζώων κατά την ανακαίνιση
-δεν μπορεί να κάνει κάτι για την απομάκρυνση των ζώων επειδή
δεν έγινε πρόσφατα
-ελπίζει ότι ο κήπος θα γίνει καλύτερος μετά την ανακαίνιση

8.4 Η σχέση με τον Κήπο -πήγαινε μέρα παρά μέρα
πηγαίνει βόλτα τον σκύλο του στον κήπο
-καθόταν στο καφέ με τους γονείς του
-τώρα πάει πιο πολύ μόνος

8.5 Προβλήματα της Πόλης καθαριότητα των δρόμων
τα φώτα στο στάδιο σαπίζουν, είναι σκουριασμένα
δεν έχει καλή εικόνα το στάδιο
έλλειψη ποδηλατόδρομων
έχουμε 2-3 σημεία (που δεν συνδέονται μεταξύ τους
ΣΣ. εννοεί ποδηλατόδρομους)
είμαστε σε μια μεσαία κατάσταση (ΣΣ. σχετικά με τους
ποδηλατόδρομους)
το θέμα της καθαριότητας

8.6 Προτάσεις για βελτίωση
της πόλης

να δοθούν χρήματα στην καθαριότητα

Πίνακας 12:  Θέματα στα οποία αναφέρθηκε ο Φ4 στη συνέντευξή του.

5) Μελλοντική Εκπαιδευτικός Φ5.

1.Αντιλήψεις για το
πρόγραμμα

-Πρόγραμμα πάρα πολύ ενδιαφέρον, πολύ χρήσιμο και εύχρηστο
-συνδύαζε πάρα πολύ ωραία το περιβάλλον, τη φύση με την
τεχνολογία και τη μάθηση γενικότερα
-να έρθει σε επαφή με τη φύση και να μάθει κιόλας
-μέσω της παρατήρησης να καταλάβουν τα παιδιά πως λειτουργεί η
ανακύκλωση (σσ. ωραίος τρόπος)
-Το πρόγραμμα ήταν πολύ διαδραστικό, ενεργητικό, ωραίο και
ενδιαφέρον
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-ενεργητικός ο/η συμμετέχων/ουσα , όχι παθητικός (να πηγαίνει από
εδώ και από εκεί και να διαβάζει μόνο)
-δεν περίμενε ότι θα εξοικειωθεί με την παρατήρηση της φύσης
-Να μετρήσει
-Να παρατηρησει
-Να βγάλει φωτογραφίες
-Το περίμενε πιο στατικό
-Το περίμενε λιγότερο ενδιαφέρον (σσ. ίσως συντηρητική άποψη
για τα προγράμματα ΠΕ ή για τα εκπαιδευτικά προγράμματα
γενικά)
-Ήταν πολύ διαφορετικό απ ότι το είχε φανταστεί
-Ήταν ευχάριστη έκπληξη που τελικά της άρεσε τόσο
-πολύ ζωντανό και πολύ ωραίο για να μάθεις
-πολύ θετική εικόνα γενικά, πολύ ενδιαφέρον,πολύ χρήσιμο
-ενδιαφέρον για εκπαιδευτικούς (σσ. ως εκπαιδευτικό εργαλείο)
-να γίνουν οι βελτιώσεις και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί το
πρόγραμμα όταν ανοίξει ο κήπος

2.Μαθησιακά
αποτελέσματα

2.1Γνώσεις από το
πρόγραμμα

-είδα ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ποσα διαφορετικά είδη
φυτών υπάρχουνε, πόσα ζώα μένουν εκεί π.χ τα πουλιά, τα ζώα που
υπήρχαν πριν από τα έργα (δεν αναφέρει ονομαστικά κάποιο είδος)
-μετά πιο λεπτομερή πράγματα ότι μπορούμε να μετρήσουμε την
ηλικία ενός δέντρου από τον κορμό του (πάρα πολύ ωραίος τρόπος
και βιωματικός ΣΣ. δεν αναφέρει τα υπόλοιπα ζητήματα που
προβλήθηκαν στο πρόγραμμα)

2.2Άλλα οφέλη -το πρόγραμμα με έκανε να  δω τον κήπο σαν οικοσύστημα και όχι
σαν καφετέρια ή παιδότοπο
-να παρατηρώ περισσότερο τη φύση
-να βλέπω την πόλη σαν οικοσύστημα (όχι σαν μπετό και δρόμο)
-οικοσύστημα δεν είναι μόνο η θάλασσα, το δάσος κλπ.
-έμαθε λίγο πως είναι να προσπαθείς να κάνεις μια έρευνα
-το είδε και μέσα από τα μάτια του ερευνητή (σσ. ίσως κίνητρο για
να ασχοληθεί και η ίδια με την έρευνα)

2.3 Συμπεράσματα για τη
μάθηση

-συνήθως όταν μαθαίνουμε για κάτι το κάνουμε λίγο
καταναγκαστικά, βαριόμαστε ή είμαστε παθητικοί (σσ. άποψη για
την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική μάθηση)
-όταν ασχολείσαι με κάτι ενεργά,σε ενδιαφέρει πιο πολύ και
μαθαίνεις πιο εύκολα, (σσ. Τα οφέλη της ενεργητικής μάθησης)
-διασκεδάζοντας μαθαίνεις
-Μέσα από την ενέργεια, πιο αποτελεσματική η μάθηση.
-να μην συνδέεται η μάθηση με κάτι βαρετό ή καταναγκαστικό

3.Αξιολόγηση της
τεχνολογίας

3.1 Αντίληψη για την
τεχνολογία πριν το
πρόγραμμα

-η χρήση της τεχνολογίας πριν την τρόμαζε
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3.2 Η συνεισφορά της
τεχνολογίας στην
πρόγραμμα

-ενδιαφέρον ότι υπήρχαν QR (σκανάραμε, διαβάζαμε και
σημειώναμε)
-έμαθε ότι μπορούμε να συνδυάσουμε πάρα πολύ ωραία την
τεχνολογία με τη φύση και με το περιβάλλον
- μέσω της τεχνολογίας να μάθουμε πράγματα για την φύση, ενώ
είμαστε σε επαφή με την φύση

3.3 αξιολόγηση του
προγράμματος ως
εκπαιδευτικού εργαλείου

διαφορετικό εργαλείο από αυτά που ξέρουν οι μεγαλύτεροι που δεν
είναι και τόσο της τεχνολογίας(θα είναι ευχρηστο και γι’ αυτούς)

3.4 Προώθηση της
τεχνολογίας στην
εκπαίδευση

αξίζει να το ψάξει και να φτιάξει κάτι δικό της πιο τεχνολογικής
φύσεως εργαλείο
-καλώς ή κακώς είναι πιο ελκυστικό στα παιδιά
-πολύ ωραίος τρόπος να αλληλεπιδράς με το αντικείμενο (σσ.
διαδραστικότητα με το αντικείμενο χάρη στη τεχνολογία)

3.5 Προβλήματα σχετικά με
τη χρήση τεχνολογίας

-δεν άνοιγαν με καλή ανάλυση κάποιοι πίνακες
-όχι πολλή μνήμη στο κινητό της και έπρεπε να διαγράψει αρχεία
από πριν (ΣΣ.για να εγκαταστήσει τις εφαρμογές)

4. Δυσκολίες κατά την
εφαρμογή του
Προγράμματος

-συνθήκες υλοποίησης περίεργες λόγω των έργων (να προσέχουν
λίγο παραπάνω, να μην παραπατήσουν, χαντάκια, νήματα)
-συνθήκες δυσκόλεψαν την υλοποίηση αλλά δεν ήταν τόσο
τρομερές τελικά

5. Προτάσεις για βελτίωση
του Προγράμματος

-Προτείνει τα QR να ήταν π.χ σε πινακάκια κοντά στα φυτά και στα
υπόλοιπα θέματα
-πολύ ωραίο αντί να έχουμε το χαρτί και να γυρνάμε σελίδες, να
βλέπουμε τις δραστηριότητες στα QR
- να μην υπήρχε καθόλου χαρτί, μόνο τα QR, καλύτερο και από
άποψη περιβάλλοντος.
-μέσω κάποιου άλλου QR να πετάγεται ένας χάρτης και:: να
σου δείχνει που πρέπει να πας (δηλ. όσο λιγότερο χαρτί γίνεται)

6. Εφαρμογή προγράμματος
από μαθητές

-εφαρμογή προγράμματος σε μαθητές δημοτικού και πάνω
-αριθμητικές πράξεις και πίνακες όχι κατανοητοί από παιδιά 7-8
χρονών (όχι όλες οι δραστηριότητες για μικρά παιδιά)
-να μετρήσουν τον κορμό του δέντρου και να κάνουν διαίρεση μαζί
με τον δάσκαλο, να μπουν στο σκεπτικό και να έρθουν σε επαφή με
τη φύση
-κάποια σημεία του θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και σε
μικρότερης ηλικίας παιδιά π.χ πρώτης δημοτικού
-και λύκειο, θα είχε ένα ενδιαφέρον και για τα πιο μεγάλα (σσ. σα
να μην κατανοεί ότι το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για φοιτητές)
-για φοιτητές ήταν πολύ ωραίο  (σσ. αφότου το επισημαίνει η
ερευνήτρια)
-θα είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία για τα παιδιά, πάρα πολύ
ωφέλιμη

7. Αξιολόγηση Μεθόδου περιβαλλοντικό μονοπάτι δεν ξέρει αν θα ήθελε να οργανώσει

101



Περιβ. Μονοπατιού ακριβώς (σσ. δεν αιτιολογεί γιατί όχι, ίσως της φαίνεται χρονοβόρο
ή δύσκολο)

8. Αντίληψη του Τόπου

8.1 Σχέση με τον Κήπο -είδα μια μεριά της πόλης μου με τελείως διαφορετικό μάτι
-δηλ. εγω στον κήπο πήγαινα πιο πολύ για να πιω καφέ,
να παίξω με τα άλλα παιδιά όταν ήμουν μικρή
-δεν το έβλεπα σαν ένα μικρό οικοσύστημα
δεν έβλεπε τον κήπο από περιβαλλοντικής άποψης
-πήγαινε στον κήπο με τους γονείς της , τον αδερφο της και τους
φίλους του και παίζανε ποδόσφαιρο όταν ήταν μικρή μπροστά από
το καφέ
-πρώτα πήγαινε βόλτα στον κήπο και μετά ταινία απέναντι στο
Ελληνίς
-κήπος διάβασμα για την εξεταστική του Σεπτεμβρίου
πέρασμα μέσα από τον κήπο για να πάει στους φίλους της
- βόλτα, έπαιρνε καφέ, καθόταν και έβλεπε τις πάπιες

8.2 Σχέση με τα Χανιά -τα Χανιά είναι το σπίτι μου
-πάει βόλτα προς τη θάλασσα που είναι ήσυχα
-απορία αν θεωρείται το λιμάνι κέντρο της πόλης
-διασκέδαση π.χ βόλτα, καφές κτλ.
-συχνάζει στην Παραλία της Νέας Χώρας
- στο λιμάνι περπάτημα
ανεβαίνει στη Ρόζα νέρα που έχει ωραία θέα της πόλης
-της αρέσει στα τείχη στο Ναυτικό Μουσείο

8.3 Συναισθήματα
αποστροφής για το κέντρο
της πόλης

-δεν μ’ αρέσουν γενικά τα Χανιά (ΣΣ. νομίζω ότι αναφέρεται στο
κέντρο των χανίων)
-αν δεν έχει λόγο, δεν πάει στο κέντρο της πόλης(σσ. το αποφεύγει)
-δεν ειναι ευχαριστημένη από τον σχεδιασμό των Χανίων
και την  συμπεριφορά των πολιτών και του δήμου

8.4 Μετακίνηση στα Χανιά -κάνει ποδήλατο πολύ στα Χανιά
-ποδήλατο το χρησιμοποιεί ως μεταφορικό μέσο (σσ. από ανάγκη)
-ποδήλατο  δεν θα έκανε μέσα στην πόλη αλλά θα  πήγαινε πιο έξω
με λιγότερα αυτοκίνητα και πιο πολύ φύση

8.5 Αστικά Προβλήματα -δρόμοι χάλια
-παρκάρουν όπου να ναι
-παρκάρουν στον ποδηλατόδρομο
-διπλοπαρκαρίσματα σε κεντρικούς δρόμους
-πολύ χάλια στο κέντρο
-παρκάρουν πάνω σε ράμπες για ανάπηρους
--έχουμε πρόβλημα με το πάρκιν αλλά  φτιάχνουν
ποδηλατόδρομους
προτιμάει να φτιάξουν  ένα πάρκιν
-να κάνει ποδήλατο στο δρόμο αντί να έχουμε ποδηλατόδρομο που
δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει

-η πόλη δεν έχει αρκετό πράσινο (έχει αλλά δεν έχει με ωραίο
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τρόπο)

-δέντρα τρώνε χώρο από τα πεζοδρόμια και δεν χωράς να περάσεις
(ΣΣ. τα πεζοδρόμια είναι πολύ μικρά και στην μέση υπάρχει ένα
δέντρο συνήθως)

-να μη δοθούν χρήματα για να βαψουν μια κόκκινη γραμμή(σσ.
εννοεί τους ποδηλατόδρομους που είναι 2 βαμμένες λωρίδες πάνω
σε 2 κεντρικούς δρόμους)

-δεν έχει χρηστικότητα ο ποδηλατόδρομος, είναι μόνο σε δύο
κεντρικούς δρόμους που δεν συνδέονται μεταξύ τους

- τους νοιάζει να έχουμε καλή εικόνα για τους τουρίστες(σσ. λάθος
νοοτροπία)

-δεν τον υπολογίζουμε στην Ελλάδα τον ποδηλάτη ή τον δικυκλιστή

-άσχημη εμπειρία από ποδηλατόδρομο
μηχανάκι πάνω στο πεζοδρόμιο και στο ποδηλατόδρομο
πήγε να την σκοτώσει

8.6 Προτάσεις για βελτίωση
των αστικών προβλημάτων

-αντί να δίνουν λεφτά για ποδηλατόδρομο, να γίνει κάτι με τα
παρκαρίσματα, να φτιάξουν πάρκιν
-να φτιάξουν δωρεάν πάρκιν αντί για αυτά που είναι επι πληρωμης
στο κέντρο

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ
-να βάζανε πιο μικρά φυτά στα πεζοδρόμια
-να βάζανε δέντρα σε γωνιές της πόλης
-να βάλουν περισσότερο πράσινο στις αναξιοποίητες εκτάσεις π.χ
στην τάφρο να γινόταν ένα ωραίο πάρκο με πράσινο, να πηγαίνουν
τα παιδιά να παίζουν, να πηγαίνουν βόλτα τα κατοικίδια, να θυμίζει
περισσότερο φύση, να μπορεί να κάτσει έξω στα δέντρα με το
βιβλίο του ο κόσμος (σσ. στη δυτική τάφρο εννοεί)

Πίνακας 13:  Θέματα στα οποία αναφέρθηκε η Φ5 στη συνέντευξή της.

6) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ6.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΙ

1.Αντίληψη για το
Πρόγραμμα

-ήταν πάρα πολύ ωραία εμπειρία το πρόγραμμα
-δεν είχε προσέξει ποτέ την προτομή,νόμιζε ότι δεν υπήρχε καν (σσ.
δεν αναφέρει τον Ι.Κονδυλάκη)

-της άρεσε πολύ η εμπειρία και οι πληροφορίες
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-οι δραστηριότητες πάρα πολύ ωραίες(σσ. δεν αναφέρει πιο
συγκεκριμένα τι της άρεσε)

-δυσκολεύτηκε λίγο με τις πράξεις (σσ. δραστηριότητα για το
πράσινο στα Χανιά)

-θα ήθελε να μπει στο καφέ (να δει τις φωτογραφίες και τις
πληροφορίες, θα πάει να τις δει όταν ανοίξει σσ. δεν μπήκαμε γιατί
ήταν κλειστό )

2.Μαθησιακά οφέλη

2.1Γνώσεις -στο δημοτικό πήγαινε κάθε εκδρομή στον κήπο, σκεφτόταν ότι ποτέ
δεν το είχε γυρίσει τόσο πολύ και να μάθει πληροφορίες για το κάθε
σημείο
-αποκόμισε πολλές καινούργιες πληροφορίες δεν είχε μάθει για τον
κήπο παρόλο που τον επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά
-βιβλιοθήκη, γκράφιτι (δεν το είχε δει από κοντά)
-θυμάται όλη τη διαδρομή που κάναμε στο μονοπάτι (σσ. έτσι
υποστηρίζει)
το βιντεάκι που είδαμε στο πρόγραμμα (στα πεζοδρόμια έχει
τραπεζάκια σσ. συνδέει πρόβλημα της πόλης σχετικά με την
προσβασιμότητα)
-που μέτρησαν τη σκίαση του δέντρου (σσ. δεν θυμάται ότι ήταν ο
φίκος της βεγγάλης)
-να σκύψουν να δουν την κορυφή του δέντρου (σσ. θυμάται τη
διαδικασία, δεν αναφέρει μέτρηση του ύψους, ούτε κυπαρίσσι)
-αν και στον κήπο, ποτέ δεν είχε περπατήσει τόσο πολύ, δεν είχε
μάθει όλες αυτές τις πληροφορίες

2.2Άλλα οφέλη -θυμάται ότι παρατήρησαν τι περπατάει πάνω στο δέντρο, αν
υπάρχουν πουλιά, φωλιές και στο έδαφος τι υπάρχει (δε νομίζει ότι θα
πήγαινε κανείς να τα παρατηρήσει, σσ. θυμάται όλη τη
δραστηριότητα παρατήρησης “το δέντρο ως κατοικία άλλων
οργανισμών”, δεν ονοματίζει συγκεκριμένα είδη)

-θυμάται που παρατήρησαν τα πουλιά και μέσα από τον ήχο να
καταλάβουν ποια είναι (σσ. περιγράφει τη δραστηριότητα, δεν
ονοματίζει τα πουλιά)

-βγήκαμε έξω από τον κήπο και πήγαμε στους κάδους (σσ.της έκανε
εντύπωση αυτό, η ίδια ως εκπαιδευτικός θα εστίαζε καθαρά μέσα στα
όρια του κήπου)
-πιο πολύ  για την ανακύκλωση, ήρθε μια γυναίκα να πετάξει τα
σκουπίδια της και παρατηρούσε τα σκουπίδια που έριξε. θα μπορούσε
να πετάξει πλαστικά και κουτάκια στην ανακύκλωση
αλλά τα έριξε στον κανονικό κάδο
-χρησιμοποιεί την εφαρμογή στην αναγνώριση φυτών και μετά το
πρόγραμμα (σσ. την αναγνωρίζει ως προσωπική αδυναμία )

-προσέχει πιο πολύ την ανακύκλωση (παλιά ασχολούνταν πιο πολύ η
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μητέρα της, τώρα βγαίνει και πετάει εκείνη τα μπουκάλια της)

-Έψαξε το σάιτ μετά το πρόγραμμα,(σσ. το πρόγραμμα της έδωσε
κίνητρο για αναζήτηση του φωτογραφικού αρχείου από το σαιτ του
Καφέ)

2.3 Επηρεάστηκε σαν
εκπαιδευτικός:

η ιδέα να πας τα παιδιά, όχι να τα αφήσεις εκεί πέρα να δουν μόνα
τους ,αλλά να κάτσεις να τους εξηγήσεις,
να τους δώσεις πληροφορίες, να κάτσουν και λίγο μόνα τους να
δουλέψουν (σσ. εννοεί τις δραστηριότητες)
όχι μια συμβατική εκδρομή που τους άφηναν στις κούνιες
να γίνει εκπαιδευτική εκδρομή (πραγματικά να μάθουν, σσ. ξεκινάει
να βλέπει τις εκδρομές ως ευκαιρίες για μάθηση)
θα της άρεσε να δουλεύει, να μαζεύει πληροφορίες και να τις δίνει
στα παιδιά (σσ. δεν αναφέρει δραστηριότητες μόνο πληροφορίες)
όλοι πάνε για το παιχνίδι (σσ.όταν ήταν μικρή γι αυτό πήγαινε στις
εκδρομές ) αλλά και πάλι , έστω και ένας μπορεί να ενδιαφερθεί να
ακούσει (σσ. δεν αναφέρει την εμπλοκή, μόνο να ακούσει)

3.Αξιολόγηση της
Τεχνολογίας

3.1 Η συνεισφορά της
Τεχνολογίας στο
πρόγραμμα

-δεν ήταν οι πληροφορίες σ’ ένα χαρτί, έβαζε και την τεχνολογία , το
QR μέσα και ήταν καλύτερο (δεν χρειαζόταν να εκτυπώσεις όλες
αυτές τις πληροφορίες)

-την εφαρμογή με τα δέντρα (σσ. εννοεί το Plantnet για αναγνώριση
φυτών, το θεωρεί δυνατό σημείο του προγράμματος, θυμάται όλη τη
διαδικασία στους φοίνικες, δεν αναφέρει το όνομα της εφαρμογής)

ήταν πολύ εύκολο, απλά σκάναρες και σου το εμφάνιζε, δεν
δυσκολεύτηκε καθόλου

-μας είπες να γυρίσουμε το κινητό στο πλάι, να φαίνονται πιο καλά
και ήταν όλα μια χαρά (σσ. στην είσοδο του κήπου όταν ξεκινούσαμε
τους είπα να κρατήσουν σε οριζόντια θέση το κινητό τους ώστε να
διαβάζουν πιο άνετα τα κείμενα)
-της άρεσε πολύ η χρήση της τεχνολογίας στην ΠΕ

3.2Αντίληψη για την
τεχνολογία

-είναι μέσα στη ζωή μας η τεχνολογία και την χρειαζόμαστε
-θα ήθελε να οργανώσει ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι με κωδικούς
QR .
- Στο μέλλον θα έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η τεχνολογία ,τα
παιδιά θα ξέρουν ακόμα περισσότερα από μικρή ηλικία οπότε θα τα
καταφέρουν (σσ. εννοει με την χρήση τεχνολογίας, φαίνεται να είναι
υπέρ της χρήσης τεχνολογίας και στις μικρές ηλικίες)
-τα παιδιά εξοικειωμένα με την τεχνολογία από μικρά, πολύ εύκολο
να σκανάρουν και να μάθουν πληροφορίες

4.Δυσκολίες κατά την
εφαρμογή του
Προγράμματος

-δεν θεώρησε τραγικό ότι έκαναν έργα στον κήπο (μόνο ότι στους
φοίνικες δεν μπορούσαν να περάσουν κ να κάνουν τον κύκλο σσ. δεν
μπορούσαν να περάσουν μπροστά από το κουτί με τα αποτσίγαρα κ
από το σινεμά,  στην αρχή του προγράμματος τους προειδοποίησε να
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προσέχουν η υπεύθυνη από την τεχνική υπηρεσία του δήμου)
-ήταν λίγο δύσκολο να πλησιάσουμε τους φοίνικες να βγάλουμε
φωτογραφίες γιατί ήταν είχαν σκάψει

5.Εφαρμογή
Προγράμματος από
μαθητές

-μπορείς να τις κάνεις και σε παιδιά δημοτικού
-στις πράξεις μπορεί να μην τα καταφέρνανε

-θα μπορούσαν να πηγαίνουν να σκανάρουν, με τα βήματα που
μέτρησαν τα κλαδιά ( σσ. εννοεί τη σκιά του φίκου της βεγγάλης, δεν
αναφέρει τό όνομα του δέντρου)
-από τέλη δημοτικού (έκτη) να χρησιμοποιηθεί το πρόγραμμα

6.Αξιολόγηση της
Μεθόδου του Περ.
Μονοπατιού

-θα της άρεσε σαν ιδέα να οργανώσει ένα περιβ. μονοπάτι
ίσως πιο απόμερα, να μην έχουν πάει καθόλου τα παιδιά (σσ. δεν
δίνει αρχικά έμφαση στο κοντινό, αλλά σκέφτεται να τα πάει πιο
απόμερα)
-θα της άρεσε πολύ να κάνει κάτι αντίστοιχο στους Αγίους
Αποστόλους (σσ. Προτείνει το πάρκο των Αγίων Αποστόλων που
είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση, μου κάνει εντύπωση που νομίζει
ότι δεν έχει τόσα πράγματα όσα ο κήπος, σα να δυσκολεύεται να
διακρίνει τα επιμέρους χαρακτηριστικά ενός τοπίου)

7.Αντίληψη του τόπου

7.1 Η σχέση με τον Κήπο -ο Δημ. κήπος είναι όλες οι παιδικές αναμνήσεις από το δημοτικό
-κάθε εκδρομή πήγαιναν εκεί στο δημοτικό

-έκαναν ότι είναι λαβύρυνθος και έπαιζαν κρυφτό (σ’ έναν κήπο με
καλάμια σσ. λογικά εννοεί κοντα στη λίμνη)

-και πιο μεγάλη πήγαινε με παιδιά και τάιζαν τα ζώα, όσο ακόμα ήταν
εκεί (σσ.το λέει με μορφασμό λύπης ή ενόχλησης)
έχει περάσει πολύ ωραία εκεί
-κούνιες
-πολύ ωραίες εμπειρίες
-ούτε στον κινηματογράφο είχε πάει πολλές φορές (σσ. δεν
μπορέσαμε να περάσουμε λόγω των εργων)

7.2 Η σχέση με τα Χανιά -εδώ μεγάλωσε, εδώ γεννήθηκε
-της αρέσει πάρα πολύ σαν πόλη, δεν ξέρει αν θα μπορούσε για
μεγάλο χρον. διάστημα να ζήσει αλλού (της αρέσει ο τρόπος ζωής,
ότι συνδυάζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα δηλ.βουνό, θάλασσα,
πόλη, μπορείς να πας εύκολα στη φύση (σσ. δεν ξέρω αν αναγνωρίζει
τη φύση ως μέρος της πόλης ή ότι πρέπει να βγεις έξω από την πόλη
για να την συναντήσεις)
-οι μικρές αποστάσεις (σσ. ως θετικό για την πόλη)
-και μελλοντικά θα ήθελε να ζήσει στα Χανιά!
-βόλτα στο λιμάνι, περπάτημα, το καλοκαίρι θάλασσα, πηγαίνει στον
Φάρο και κάθεται (σσ.τι της αρέσει να κάνει στην πόλης της)
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-νιώθει μεγάλη αγάπη για τα Χανιά, δεν ξέρει γιατί

7.3 Αρνητική εικόνα για
τους πολίτες

-την ενοχλούν οι άνθρωποι, είναι κλειστή κοινωνία
-να αλλάξει η νοοτροπία τους (σσ. να είναι πιο ανοιχτοί με άλλους
ανθρώπους  που έρχονται από άλλα μέρη)
-μέσα στην πόλη, την ενοχλεί η οδήγησή τους (δεν προσέχουν τους
πεζούς)
-παρκάρουν τα μηχανάκια πάνω στο πεζοδρόμιο και κλείνουν την
πρόσβαση
-ανακύκλωση (δεν ξέρει πολλούς να λένε ότι κάνουν ανακύκλωση)

7.4 Αστικά
περιβαλλοντικά
προβλήματα

- την ενοχλούν τα σκουπίδια πεταμένα δεξιά αριστερά
-δεν υπάρχουν πεζοδρόμια (δύσκολη πρόσβαση για αναπηρικά
καροτσάκια και μαμά με καροτσάκι ΣΣ. φάνηκε στο πρόγραμμα)
-έχουν λακούδες (σσ δεν είμαι σίγουρη αν εννοεί στα πεζοδρόμια ή
τους δρόμους)

Πίνακας 14:  Θέματα στα οποία αναφέρθηκε η Φ6 στη συνέντευξή της.

3.2.5 Δεύτερος τρόπος Συλλογής Δεδομένων: Δεδομένα από τις Παρατηρήσεις της

Ερευνήτριας από την υλοποίηση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής και της

συνέντευξης

Άξονες παρατήρησης από τα φυλλάδια και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής:

1) Φυλλάδια: ως προς την κατανόηση των δραστηριοτήτων του περιβ. μονοπατιού

2) Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μονοπατιού:

➢ Πόσο εξοικειωμένοι ήταν οι συμμετέχοντες με τις μετρήσεις και τις

δεξιότητες παρατήρησης

➢ Εάν είχαν ανάγκη να ζητούν διευκρινήσεις από την ερευνήτρια / ένιωθαν

αυτοπεποίθηση

➢ Εάν λειτουργούσε σωστά η τεχνολογία, ζητήματα σχετικά με τη χρήση της

τεχνολογίας (κωδικοί QR, 4G/ Wifi, Plantnet κτλ.)

➢ Όχληση από τα έργα, κλειστό ή όχι το Καφέ του Κήπου κ.άλ.

➢ Άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρέασαν την εμπειρία των συμμετεχόντων

(π.χ έλλειψη χρόνου, ζέστη, έλλειψη νερού κτλ.)

➢ διάρκεια εφαρμογής του περ. Μονοπατιού
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1) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ1.

Την ημέρα που πήγαμε στον Δημοτικό Κήπο (28/5/22) υπήρχαν μηχανήματα και

όχληση σε κάποια σημεία. Επίσης το Καφε Κήπος ήταν κλειστό, για το λόγο αυτό οι

φοιτητές κοίταξαν το φωτογραφικό αρχείο από το σάιτ kiposcafe.gr για να απαντήσουν στην

ερώτηση που είχαμε θέσει για το Καφέ σχετικά με τις σπουδαίες προσωπικότητες που το

έχουν επισκεφθεί.

Το κινητό της φοιτήτριας εκείνη την ημέρα δεν μπορούσε να συνδεθεί στο διαδίκτυο

με σύνδεση 4G για να λύσουμε αυτό το ζήτημα, η ερευνήτρια δημιούργησε δίκτυο (φορητό

σημείο πρόσβασης) με το δικό της κινητό, στο οποίο είχε συνδέθηκε η συμμετέχουσα. Έτσι,

η συμμετέχουσα έπρεπε να βρίσκεται σχετικά κοντά με την ερευνήτρια κατά τη διάρκεια του

μονοπατιού, αλλιώς υπήρχε κίνδυνος να χαθεί η σύνδεση.

Την ημέρα της συνέντευξης η συμμετέχουσα δεν είχε πολύ χρόνο στη διάθεσή της.

Ενώ, πλησίαζε η εξεταστική του Ιουνίου και υπήρχε γενικά πίεση. Σε μια προσπάθεια να

συσχετίσουμε τις απαντήσεις του φυλλαδίου της, οι οποίες σε γενικές γραμμές ήταν σωστές,

με την εμπειρία της στην ΠΕ, καθώς και από την παρατήρησή μας κατά την υλοποίηση του

Μονοπατιού διακρίναμε ότι η Φ1 καταλάβαινε πολύ γρήγορα τι ζητούσαμε στις

δραστηριότητες και προχωρούσε με ευκολία το Μονοπάτι.

Η συγκεκριμένη φοιτήτρια είχε ζήσει για μερικούς μήνες στα Χανιά γεγονός που

πιθανόν επηρεάζει την Αντίληψη που έχει για τα Χανιά, χωρίς να εντοπίζει ουσιαστικά

προβλήματα στην Πόλη π.χ μόνο την όχληση από τις ανακαινίσεις πριν την τουριστική

περίοδο. Ίσως η ίδια κατά βάθος να σύγκρινε με τα μεγαλύτερα αστικά προβλήματα που

πιθανόν να αντιμετώπιζε κατοικώντας όλα αυτά τα χρόνια, στο Κέντρο της Αθήνας και άλλα

προβλήματα στην πόλη των Χανίων να φάνταζαν μηδαμινά . Αυτό βέβαια, είναι μια

προσωπική ερμηνεία της ερευνήτριας καθώς και η ίδια μεγάλωσε στην Αθήνα και

συγκρίνοντας ίσως με αυτήν, η ζωή στα Χανιά φαντάζει πιο ποιοτική και ανθρώπινη.

2) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ2.

Η Φ2 παρόλο που ήταν αρκετά δεμένη με τα ζώα του Κήπου, αφού τα τάιζε απ’ όταν

ήταν μικρή. Στην ερώτηση εάν θα έπρεπε να παραμείνουν τα ζώα στον Κήπο ή να

απομακρυνθούν έδωσε μια απάντηση χωρίς να δείχνει να επηρεάζεται από τις απόψεις που
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εκφράζονταν στα δύο άρθρα: “Κατά τη γνώμη μου καλύτερα θα ήταν να απομακρυνθούν τα

ζώα από τον Δημοτικό Κήπο και να βρίσκονται στο φυσικό τους περιβάλλον”. Επίσης

δυσκολεύτηκε στις δραστηριότητες παρατήρησης π.χ ως αλλαγές στα δέντρα καθώς

μεγαλώνουν απάντησε: “ο Πλάτανος 2 (παλαιότερος) φαίνεται σα να έχει ρυτίδες στον

κορμό του και τα φύλλα του έχουν πιο χλωμό χρώμα”. Δεν μπόρεσε δηλ. να διακρίνει και να

συσχετίσει με το πάχος των δύο κορμών, ούτε να εντοπίσει την πολύ μεγάλη διαφορά ύψους

των δύο δέντρων.

Στη δραστηριότητα με θέμα “το Πράσινο στα Χανιά” δεν απάντησε καθόλου, αυτό

δεν γνωρίζουμε εάν έγινε επειδή δυσκολεύτηκε ή επειδή δεν πρόσεξε τη συγκεκριμένη

δραστηριότητα.

Η ερευνήτρια κατά την παρατήρησή της στον Κήπο διέκρινε ότι η Φ2 καθυστερούσε

αρκετά σε κάθε δραστηριότητα, συγκριτικά με τις άλλες 2 συμμετέχουσες. Ενώ, κατά τη

συνέντευξη αναφερόταν πολύ γενικά στο πρόγραμμα ότι αποκόμισε περισσότερες γνώσεις

για τα φυτά και (με παρότρυνση ) τα πουλιά χωρίς να ονοματίζει κανένα από αυτά. Αναφέρει

μόνο τον Κισσό που ίσως να ήταν ένα φυτό που γνώριζε ήδη. Επίσης αναφέρει την

ανακύκλωση , που όπως λέει συνηθίζει να κάνει και την ταινία μικρού μήκους, την οποία

γνώριζε ήδη.

3) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ3.

Η Φοιτήτρια λόγω του ότι δουλεύει , έχει 2 παιδιά και ετοιμαζόταν για εξεταστική,

δεν είχε πολύ χρόνο στο πρόγραμμα της ώστε να γίνει η συνέντευξη με απόλυτη

συγκέντρωση και ηρεμία. Τα παιδιά της ήταν στον χώρο αλλά την διέκοψαν ελάχιστα ενώ

μιλούσε. Επίσης την ώρα που μιλούσαμε εκείνη ετοίμαζε το φαγητό ταυτόχρονα.

Την ημέρα πήγαμε στον κήπο στις 21/05/2022, η Φ3 είχε μεγαλύτερη ανάγκη να με

ρωτάει στην αρχή , σαν επιβεβαίωση σε αυτά που διάβαζε και καταλάβαινε. Ήταν αρχικά πιο

ανασφαλής γενικότερα και εγώ της επισήμανα ότι δεν μπορούσα να συζητάω μαζί της γιατί

μέσω της έρευνας μου με ενδιέφερε αν ήταν κατανοητό αυτό που της ζητούσα. Βέβαια

επειδή και το πρόγραμμα της ήταν φορτωμένο και ο χρόνος της περιορισμένος, ίσως αρχικά

να ήταν κάπως αγχωμένη. Στη συνέχεια, όσο περνούσε η ώρα έδειχνε να έχει περισσότερη

αυτοπεποίθηση.

Ο καιρός ήταν καλός με συννεφιά και η ώρα επίσκεψης 12-2. Δεν είχε πολύ ζέστη και

αυτό έκανε περισσότερο ξεκούραστη την παραμονή μας στον κήπο.

109



Επίσης ήταν καλό που καταφέραμε να μπούμε και στο καφε, κάτι που δυστυχώς δεν

κατάφερα να πραγματοποιήσω με τους υπόλοιπους φοιτητές . Τέλος, οι απαντήσεις του

Φυλλαδίου έδειξαν ότι η φοιτήτρια είχε συμπληρώσει σωστά σε όλες τις δραστηριότητες.

4) Μελλοντικός εκπαιδευτικός Φ4.

Ο συμμετέχων Φ4. παρατήρησα ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν ήταν

καθόλου εξοικειωμένος με τις παρατηρήσεις και δυσκολευόταν ακόμα και στις

δραστηριότητες πρακτικού υπολογισμού της σκιάς του φίκου της Βεγγάλης, αφού στην αρχή

προσπαθούσε να υπολογίσει οπτικά την “ακτίνα” του δέντρου και όχι με τους διασκελισμούς

όπως ζητούσε η δραστηριότητα.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μας είπε ότι διψούσε πολύ κατά τη διάρκεια του

προγράμματος και ίσως να ένιωθε έντονη δυσφορία και να μην μπορούσε να συγκεντρωθεί

σωστά. Επίσης, προς το τέλος του προγράμματος το κινητό του αποφορτίστηκε και συνέχισε

με αυτό της ερευνήτριας.

Στη δραστηριότητα με το ζήτημα της μετακίνησης των ζώων από τον Δημοτικό

Κήπο, υποστήριξε ότι ο κρητικός αίγαγρος είναι σύμβολο του νησιού και θα έπρεπε να

παραμείνει στον Κήπο για τη μόρφωση των παιδιών. Νομίζουμε ότι η συγκεκριμένη άποψη

δεν λαμβάνει υπόψη το καλό των ζώων αλλά τα αντιμετωπίζει ως αξιοθέατα.

5) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ5.

Η συμμετέχουσα Φ5. συμμετείχε με αρκετή άνεση στο πρόγραμμα και κατά τη

διάρκεια της συνέντευξης ήταν πολύ ομιλητική. Στο φυλλάδιο προσέξαμε ότι δεν είχε

συμπληρώσει καθόλου τη δραστηριότητα παρατήρησης του αρσενικού και του θηλυκού

αίγαγρου μέσα από φωτογραφίες. Φαινόταν σα να μην είχε προσέξει καθόλου τη

συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Στην ερώτηση σχετικά με την απομάκρυνση των ζώων υποστήριξε ότι είναι πιο

σωστό να απομακρυνθούν τα ζώα, ώστε να βρίσκονται σε ένα πιο κατάλληλο περιβάλλον.

Γεγονός που ίσως σχετίζεται με την πιο ανεπτυγμένη οικολογική ταυτότητα που πιθανόν να

καλλιέργησε μέσα από την περιβαλλοντική ομάδα που συμμετείχε ως μαθήτρια.
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6) Μελλοντική εκπαιδευτικός Φ6.

Η συμμετέχουσα Φ6. συμμετείχε με αρκετή άνεση στο πρόγραμμα και οι απαντήσεις

στο φυλλάδιο της ήταν σε γενικές γραμμές σωστές, δυσκολεύτηκε μόνο στην μαθηματική

πράξη για τον υπολογισμό του Πρασίνου στα Χανιά, ερώτημα που τελικά δεν απάντησε.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ήταν πολύ ομιλητική.

3.2.6 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αρχικά, προσπαθήσαμε να συνδέσουμε τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις με τα

ερωτήματα της έρευνάς μας για την κάθε φοιτήτρια/ τή ξεχωριστά, προσπαθώντας

ταυτόχρονα να ελέγξουμε εάν και κατά πόσο :

1) Προωθήθηκε η σύνδεση με το τοπικό περιβάλλον δηλ. εάν οι συμμετέχοντες

γνώρισαν τη βιοποικιλότητα των Χανίων και τα αστικά περιβαλλοντικά του

προβλήματα μέσα από το πρόγραμμα.

2) Οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν και εκτίμησαν την πόλης τους και τα αστικά πάρκα

ως χώρους μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

3) Οι συμμετέχοντες έλκονται από τα Χανιά και για ποιους λόγους δηλ. την Αντίληψη

του Τόπου.

4) Προωθήθηκε η Μέθοδος του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού ώστε να τη

χρησιμοποιήσουν μελλοντικά και οι ίδιοι ως εκπαιδευτικοί.

5) Η χρήση των φορητών τεχνολογιών επέδρασε θετικά στο πρόγραμμά μας.

Έτσι δημιουργήσαμε τους παρακάτω πίνακες:

1) Πίνακας για τη μελλοντική εκπαιδευτικό Φ1.

1)Σχέση με την ΠΕ Ποικίλες εμπειρίες στην  ΠΕ ως μαθήτρια: Διάφορες
δράσεις, αναδασώσεις, εκδρομή ευαισθητοποίησης στον
ΑΡΚΤΟΥΡΟ με το σχολείο, μέλη στην GREENPEACE.

Κάποια εμπειρία στην ΠΕ ως φοιτήτρια: μάθημα και
σεμινάριο στην Αστική ΠΕ

2)Προώθηση της Οικολογικής Σημασίας
του Τόπου

α) αστική βιοποικιλότητα “Μου άρεσαν γιατί έπιαναν διάφορα ζητήματα δηλαδή από
τα πιο: της φύσης μέσα στην πόλη τελοσπάντων αυτό με το
τι πουλάκια παρατηρούμε και που συνήθως δεν τα
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παρατηρείς στην καθημερινότητα αυτά τα πράγματα. Ε::
μέχρι μετά το πιο:: ,ότι το γκράφιτι ή το σινεμά, μου άρεσε
πάρα πολύ το βιντεάκι μικρού μήκους ε:: με το παιδάκι με
το αδερφάκι του που είχε αναπηρίες.”

Γενικά παραδέχεται ότι σαν άνθρωπος δεν παρατηρεί
πολύ τα στοιχεία της φύσης αλλά το δομημένο
περιβάλλον, αυτό το κάνει μετά από μια περίοδο που είναι
πιο χαλαρή. Δεν μπορεί να διακρίνει ως ενιαίο σύνολο τα
στοιχεία μιας πόλης .
“Γενικά θεωρώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που
παρατηρεί, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω μάθει και έτσι,
μάλλον παρατηρώ πιο πολύ την αστική, το αστικό τοπίο
παρά το φυσικό, μου είναι δλδ πιο έμφυτο να παρατηρήσω
κτίρια ή δρόμους παρά δέντρα , λουλούδια, δλδ. αυτό μου
συμβαίνει νομίζω πιο πολύ μια περίοδο που έχω χαλαρώσει
και μετά ξεκινάει.”

“Μου άρεσαν και διάφορες ιδέες και δηλαδή πως να σου
πω:: ε:: και για παιδιά δηλ. π.χ. με τις μετρήσεις των
δέντρων, των χρόνων του δέντρου ή αυτό με τα πόδια που
σκύβαμε  μου φάνηκαν ωραίες.”

Αναφέρει τον φίκο και συγκρίνει με αυτούς της Αθήνας
(ίσως αυτούς που βρίσκονται σε γλάστρες στα
διαμερίσματα)  χωρίς όμως να λέει ο Φίκος της Βεγγάλης.
Επίσης, υποστηρίζει ότι ήταν ενδιαφέρον το τοπικό
ζήτημα που προέκυψε με την μετακίνηση των ζώων, δεν
αναφέρει όμως το όνομα των ζώων. Λέει: “Σίγουρα πως
μετράμε το ύψος στα δέντρα ε:: τι άλλο; Μου φάνηκε
ενδιαφέρον και αυτό με τα ζωάκια που υπήρχαν και δεν
υπάρχουν και: τις διαφορετικές τελοσπάντων θέσεις που:
είχαν οι διάφοροι πολίτες , ο Δήμαρχος και τα λοιπά.”

β) αστικά περιβ. προβλήματα Αναφέρει την ηχορύπανση που δημιουργείται λόγω των
ανακαινίσεων που γίνονται πριν και στις αρχές της
τουριστικής περιόδου.Δεν αναφέρει κάτι που προβλήθηκε
στο πρόγραμμα.

Δεν αναφέρει για παράδειγμα το ζήτημα με την αστική
μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, παρόλο που
παραδέχτηκε ότι συγκινήθηκε πάρα πολύ από το βιντεάκι.
Δεν αναφέρει κάποιο από τα προβλήματα που θίχτηκε στο
πρόγραμμα.

γ) Προτάσεις για βελτίωση Καμία

3)Καλλιέργεια συναισθημάτων εκτίμησης
και σεβασμού των πράσινων υποδομών
της πόλης ως χώρων μάθησης και ΠΕ

Εκτίμηση για τα πάρκα της πόλης ως χώρων αναψυχής και
χαλάρωσης πρώτα και έπειτα ως χώρων μάθησης.
Λέει: “Σίγουρα οι βόλτες στα πάρκα των περιοχών, ε::
δηλ. νομίζω και για τα παιδιά είναι ευχάριστα διαλείμματα ,
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εννοώ και στο σχολικό πλαίσιο και στο προσωπικό ότι
κάπως είναι σαν ένα διάλειμμα , ε και αυτό το βάζω εγώ
σαν ένα πράγμα που κέρδισα. (...) Ναι αλλά με την έννοια
της χαλάρωσης ε:: περισσότερο και της ηρεμίας από τη
ρουτίνα.  Ε:: και μετά ότι μπορείς όντως να βρεις πράγματα
να κάνεις και να ανακαλύψεις, έτσι με διαφορετικούς
τρόπους ε:: τύπου αυτά με τα δέντρα που σου είπα και πριν
ότι και με την ηλικία τους και με το ύψος ότι μου άρεσαν.”

4)Να εξετάσουμε την Αντίληψη του
Τόπου των συμμετεχόντων

α) τη σύνδεση τους με τα Χανιά (εάν
έλκονται απ’ τα Χανιά)

Έλκεται από τα Χανιά παρόλο που δεν έχει ζήσει πολύ
στον συγκεκριμένο τόπο, λέει: “Μου φαίνεται ότι είναι
πάρα πολύ όμορφη (πόλη)”

β) τη σημασία του Τόπου (τη
σημασία που αποδίδουν στον
τόπο τους - τους λόγους για τους
οποίους έλκονται απ’ την πόλη
τους)

Οι λόγοι που έλκεται από τα Χανιά:

“Μου φαίνεται ότι:: έχει να κάνεις ένα σωρό πράγματα,
μου φαίνεται ότι ενώ μπορείς να βρεις και πράγματα που
έχουν μεγάλες πόλεις , είναι πολύ εύκολο να πας σε μια
πάρα πολύ όμορφη εξοχή. Ε:: μου αρέσει που είναι πόλη
και έχει θάλασσα. Ε:: και έχει και ιστορικότητα δηλ. το
βλέπεις όταν περπατάς στα Χανιά, τις διάφορες διαδρομές
τους, τα μουσουλμανικά σπίτια, την εβραϊκή γειτονιά:: τα
όλα αυτά τα διάφορα (…) Να περπατάω μου αρέσει πολύ
και μου αρέσει να περπατάω έτσι στην παλιά πόλη, μου
αρέσει να πηγαίνω έτσι προς Χαλέπα, προς τη θάλασσα,
περιφερειακά μου αρέσουν.”

5) Να προωθήσουμε τη Μέθοδο του
Περιβ. Μονοπατιού

Υπέρ της δημιουργίας ενός περιβαλλοντικού
μονοπατιού,όμως υποστήριξε ότι δεν θα έβαζε τα κινητά.

“Αλλά σίγουρα θα προσπαθούσα να φτιάξω ένα
περιβαλλοντικό μονοπάτι και έτσι αντίστοιχα σε πάρκο της
περιοχής ή γενικά αν έχει κάποιο λόφο η περιοχή, ξέρεις
ένα φυσικό τοπίο της περιοχής. Ε:: και μέσα στην ίδια την
πόλη, με κτίρια με μνημεία με διάφορα, ότι έχει η κάθε
περιοχή.” Φαίνεται να κατανοεί ότι η μάθηση πηγάζει από
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου, το οποίο
σχετίζεται με τη βασισμένη στον Τόπο Εκπαίδευση,
ωστόσο όταν λέει μέσα στην πόλη είναι σα να αναφέρεται
μόνο στο δομημένο περιβάλλον, δίνοντας έμφαση στα
κτίρια και τα μνημεία .

6)Εάν η χρήση της Τεχνολογίας
επέδρασε θετικά στο πρόγραμμά μας

Η συνεισφορά των κωδικών QR στo Πρόγραμμα: τα
προτιμάει σε σχέση με το απλό χαρτί,
είναι πιο άμεσο και ελκυστικό γιατί συμμετέχεις και εσύ
σ’ αυτό, πιο διαδραστικό, με το κινητό έχεις περισσότερες
δυνατότητες, το φυλλάδιο ήταν όμως χρήσιμο.
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“ναι είναι πιο άμεσο, το να κάνεις κάτι να βρίσκεις την
πληροφορία από το να ήταν όλα ένα χαρτί τελοσπάντων.
(...)  Ναι με αυτή την έννοια πιο άμεσο, ότι σου τραβάει την
προσοχή περισσότερο ότι εκείνη τη στιγμή συμμετέχεις και
εσύ σ’ αυτό.”

“Eννοώ πατάς κουμπιά, κατευθύνεσαι από αυτή την
άποψη. Δεν θεωρώ ότι μόνο με το κινητό θα μπορούσε να
έχει ολοκληρωμένα όλα αυτά που:: δλδ είναι χρήσιμο το
χαρτί, ε::: αλλά  το κινητό όπως και να το κάνεις έχει
οθόνες ,χρώματα ξέρω εγώ.”

Ενώ αναγνωρίζει την διαδραστικότητα, σαν εκπαιδευτικός
προτιμάει να τους τραβήξει το ενδιαφέρον μακριά από την
τεχνολογία γιατί θεωρεί τα σημερινά παιδιά εθισμένα
στην τεχνολογία και τα κινητά.
“Είναι και  αλλιώς να είσαι με παιδιά και αλλιώς με
ενήλικες σε αυτά τα πράγματα και επειδή τα παιδιά είναι
και εθισμένα και στη τεχνολογία και στο κινητό ιδιαίτερα,
θα το απέφευγα δηλ. δεν θεωρώ ότι είναι κάτι στο οποίο τα
παιδιά::, όχι ότι δεν βοηθάει με την έννοια αυτή της
διαδραστικότητας που λέγαμε , αλλά:: επειδή κάπως
αντιλαμβάνομαι ότι πλέον η μισή τους ζωή είναι αυτό, ε θα
προτιμούσα να βρω άλλους τρόπους.”

Στην ερώτηση “Πως θα σου άρεσε ας πούμε να
μεταδόσεις τις δραστηριότητες;” απαντάει “Δεν ξέρω
τώρα να σου απαντήσω γιατί και χαρτί σκέτο να ήταν θα
βαριόντουσαν (...)  δεν νομίζω ότι μπορώ να  απαντήσω
έτσι.” Φαίνεται δηλ. σα να είναι ένα θέμα που τη
μπερδεύει.

2) Πίνακας για τη μελλοντική εκπαιδευτικό Φ2.

1) Σχέση με την ΠΕ Επισκέψεις στον δρυμο της Σαμαριάς στο Δημοτικό.
Έλλειψη αναμνήσεων από  περιβαλλοντική εκδρομή στο
γυμνάσιο.
Καμία περιβαλλοντική δράση ή πρόγραμμα ΠΕ στο λύκειο
Καμία εμπειρία στην ΠΕ ως φοιτήτρια

2) Προώθηση της
Οικολογικής Σημασίας
του Τόπου

α) αστική βιοποικιλότητα Διαπίστωσε ότι δεν ξέρει τίποτα για τα φυτά και τη φύση, λέει:
“Μου άρεσε πάρα πολύ, μου άρεσαν οι στάσεις που κάναμε,
μάθαμε καινούργια πράγματα, κατάλαβα ότι δεν ξέρουμε σχεδόν
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τίποτα για τα φυτά (γέλιο)  και γενικά για τη φύση.”

Της άρεσε δραστηριότητα υπολογισμού της σκιάς του δέντρου
και ο τρόπος που μετράμε την ηλικία ενός δέντρου αλλά δεν
αναφέρει πιο συγκεκριμένα τον τρόπο ή ποια δέντρα

Στην ερώτηση τι αποκόμισες από το πρόγραμμα λέει πιο πολλές
γνώσεις για τα φυτά και με παρότρυνση από την ερευνήτρια,
λέει: “ και για τα πουλιά, που κάναμε για τα κελαηδίσματα και
όλα αυτά που δεν ήξερα να τα ξεχωρίζω. Τώρα ας πούμε έχω ένα
σεμινάριο (...) και είχαμε βγει έξω και ακούγαμε ήχους και
άκουγα εγώ πουλιά και καταλάβαινα ποια ήταν γιατί ήταν
παρόμοια με τον κήπο, τα αναγνώρισα”

- τον κισσό δεν τον είχε δει ποτέ
-ούτε είχε προσέξει τόσο πολύ τα δέντρα,πως είναι τα φύλλα
τους, ο κορμός (σσ.δεν αναφέρει καθόλου άλλα ζητήματα πέρα
από τα φυτά, ούτε ονοματίζει κάποιο είδος)

β) αστικά περιβ. προβλήματα Στην ερώτηση εάν έμαθε κάτι στο πρόγραμμα που μπορεί
να της φανεί χρήσιμο στο μέλλον λέει “στην καθημερινή μου
ζωή δε νομίζω. Ας πούμε για τα σκουπίδια γενικά εγώ τα
βάζω στους σωστούς κάδους πάντα και ανακύκλωση κάνω”

Επίσης, ισχυρίζεται ότι  μέσα από το πρόγραμμα διαπίστωσε
ότι ο κόσμος δεν πετάει ποτέ τα σκουπίδια στον σωστό κάδο,
αλλά λέει αυτο το ξέρουμε ήδη.

Επειδή της άρεσε πολύ το βίντεο για τα άτομα με αναπηρίες,
λέει: “Είναι τρομερό δηλ. ότι ο κόσμος δεν είναι
ευαισθητοποιημένος για τέτοια άτομα καθόλου.Αυτό κυρίως ότι
αδιαφορούν για αυτά τα άτομα σα να μην υπάρχουν”

Στην ερώτηση εάν θεωρεί ότι η πόλη τους βοηθάει, λέει: “όχι
καθόλου, δεν έχει ούτε ράμπες ούτε τίποτα, λίγο κάτι να κάνουν
ή ας πούμε εκείνο το σημείο που είναι τα τραπέζια μέσα στη
μέση του πεζοδρομίου και δεν υπάρχει χώρος, να τα βάλουν λίγο
στην άκρη , δεν ξέρω, κάτι”. Δεν προτείνει δηλ. μια βαθύτερη
λύση.

Θα ήθελε να έχει πιο πολλά δέντρα μέσα στην πόλη. Ενώ, η
πόλη έχει πολλά κτίρια και είναι λίγο χαοτική, λέει: “Να έχει
λίγο πιο πολλά δέντρα πιστεύω μέσα στην πόλη, γιατί το έχεις
παρατηρήσει και εσύ πιστεύω, είναι πολλά κτίρια είναι και λίγο
άνω κάτω σαν πόλη, δεν είναι όπως το Ρέθυμνο που είναι όλα μια
ευθεία

γ) προτάσεις για βελτίωση Για την έλλειψη πρασίνου στην πόλη λέει: “..ξέρω εγώ, αυτό, ή
να έφτιαχναν πιο πολλά πάρκα, δεν ξέρω, δεν είναι βέβαια και
πολύ εφικτό αυτό μέσα στην πόλη αλλά εντάξει” Δεν κάνει
περισσότερες προτάσεις π.χ για περιοχές που είναι
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αναξιοποίητες στα Χανιά και γενικότερα δεν εμβαθύνει
περισσότερο

3) Καλλιέργεια
συναισθημάτων
εκτίμησης και σεβασμού
των πράσινων υποδομών
της πόλης ως χώρων
μάθησης και ΠΕ

-

4) Να εξετάσουμε την
Αντίληψη του Τόπου των
συμμετεχόντων

α) τη σύνδεση τους με τα
Χανιά (εάν έλκονται απ’
τα Χανιά)

Λέει “είναι ο τόπος μου, εκεί που μεγάλωσα”

β) τη σημασία του Τόπου (τη
σημασία που αποδίδουν
στον τόπο τους - τους
λόγους για τους οποίους
έλκονται απ’ την πόλη
τους)

“Να σου πω μέσα στην πόλη μου αρέσει να πηγαίνω στο λιμάνι
και στο κουμ καπί που είναι η θάλασσα”

“Πιο πολύ μ’ αρέσει η παλιά πόλη, είναι πολύ ωραία. Μοιάζει
πολύ έτσι με του Ρεθύμνου, με τα σοκάκια, με τα στενάκια και
όλα αυτά, είναι πολύ γραφική, ε και το λιμάνι και όλα αυτά.”

Δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη χώρων πρασίνου μέσα στην πόλη
και λέει“πιστεύω τα χανιά είναι πιο ωραία προς τα έξω προς τα
χωριά γιατί στην πόλη έχει μόνο το λιμάνι και το Κουμ Καπί, δεν
έχει κάτι άλλο να δεις”

5) Να προωθήσουμε τη
Μέθοδο του Περιβ.
Μονοπατιού, ώστε να τη
χρησιμοποιήσουν
μελλοντικά και οι ίδιοι

Θα ήθελε να υλοποιήσει ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι ως
μελλοντικός εκπαιδευτικός
και να έχει και δραστηριότητες, όχι μόνο να τους λέει για τα
φυτά , δεν αναφέρει κάτι άλλο πέρα από τα φυτά: “Ναι::
σίγουρα, πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στα παιδιά και με
δραστηριότητες όπως έκανες εσύ δηλ. ,  όχι μόνο πάμε και
τους λέω εγώ διάφορα για τα φυτά, νομίζω είναι πιο ωραίο
έτσι και θα τους μείνει και κάτι μετά.

Στην ερώτηση εάν έμαθε κάτι στο πρόγραμμα που μπορεί να
φανεί χρήσιμο στο μέλλον : “Ως εκπαιδευτικός ότι μπορώ να
κάνω κάτι αντίστοιχο περίπου, σίγουρα θα αρέσει και στα
παιδιά”

6) Εάν η χρήση της
τεχνολογίας επέδρασε
θετικά στο πρόγραμμά
μας

Έμεινε ικανοποιημένη από τη χρήση της τεχνολογίας και των
κωδικών QR. Στην ερώτηση εάν δυσκολεύτηκε κάπου λέει: “
Όχι όχι ήταν πολύ εύκολο. Μου άρεσε γιατί ήταν πολύ
άμεσο, απλά σκανάραμε τον κωδικό και βλέπαμε κατευθείαν
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ότι είχες φτιάξει εσύ. Ήταν πολύ εύκολο.”, “Λειτούργησε μια
χαρά και η εφαρμογή και όλα”.

3) Πίνακας για τη μελλοντική εκπαιδευτικό Φ3.

1.Σχέση με την ΠΕ -HELMEPA πρόγραμμα προστασίας θαλασσών στο δημοτικό
μετά το σχολικό ωράριο (δράσεις καθαρισμού παραλίας,
σεμινάρια κτλ.) για ένα σχολ. έτος

-Περιβαλλοντική ομάδα στο λύκειο, εκδρομή σε Μετεωρολογικό
σταθμό

Ως φοιτήτρια παρακολούθησε σε αυτό το εξάμηνο την Αστική
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

2.Προώθηση της Οικολογικής
Σημασίας του Τόπου

α) αστική βιοποικιλότητα Ως δυνατό σημείο του προγράμματος λέει “Νομίζω αυτο, ότι
καλείσαι στην παρατηρητικότητα, δυνατά του σημεία ήταν ότι
σου εξασκεί την παρατηρητικότητα πιο πολύ, αυτό που είπα”

Στην ερώτηση εάν θεωρεί ότι μετά το πρόγραμμα επηρεάστηκε
με κάποιον τρόπο στην καθημερινή της ζωή, λέει: “Ε: ναι. Τα
κυπαρίσσια που ήτανε, π.χ αυτό που είπες που τα βλεπουμε, τώρα
τα παρατηρώ πιο πολύ και τα πλατάνια που έχουμε έτσι τα πιο
παλιά και τα πιο νέα. Πάλι νομίζω ότι είμαι στη διαδικασία αυτά
που βλέπω περνάνε στην αντίληψη μου πιο συνειδητά”

Υποστηρίζει ότι ήταν ενδιαφέρουσες οι δραστηριότητες, είχαν να
κάνουν με τη φύση, με τα φυτά και τα ζώα. Επίσης, θυμάται την
δραστηριότητα με τα πουλιά αλλά μπερδεύει τις ονομασίες. Ενώ
λέει η σκιά ενός πλατάνου αλλά μάλλον εννοεί τον Φίκο της
Βεγγάλης.

β) αστικά περιβ. προβλήματα Την ενοχλεί : “η κίνηση και τα πολλά αυτοκίνητα μέσα στο
κέντρο”

γ) προτάσεις για βελτίωση Φαντάζεται πως μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση  αυτή, να
γίνει πιο βιώσιμη η πόλη:

“θα ήθελα να υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα, να βρεθεί ένας
τρόπος να παρκάρουν τα αυτοκίνητα εκτός και να περπατάμε εντός
καλύτερα, να μην έχει αυτή την κίνηση, αυτό το χάλι”
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“Νομίζω αν τυχόν και οι ποδηλατόδρομοι λίγο ενισχυθούν θα
ήταν και πιο ωραία, θα προωθούνταν καλύτερα να
χρησιμοποιούμε όλοι ποδήλατα αντι για αυτοκίνητα. Πάει να γίνει
μια κίνηση τώρα αλλά θέλει πολύ καιρό μπροστά του…”

3. Καλλιέργεια συναισθημάτων
εκτίμησης και σεβασμού των
πράσινων υποδομών της πόλης ως
χώρων μάθησης και ΠΕ

“και σε μέγεθος τώρα ένας κήπος είναι λες τι μπορεί να δώσει
και σ’ ένα κήπο πόσα τετραγωνικά, πόσα πράγματα βγάλαμε.”

Σε άλλο σημείο λέει: “Ο κήπος δηλ. τον είχα στο μυαλό μου πολύ
μικρό αναρωτιόμουν πως θα έχεις δημιουργήσει εκεί ένα
περιβαλλοντικό μονοπάτι. Ουσιαστικά και αρκετά μεγάλο σε
διάρκεια ήτανε και φουλ δραστηριότητες είχε, δεν το περίμενα,
περίμενα ότι θα ήταν κάτι πολύ μικρό, πολύ απλό και εν τέλει
βγήκε έτσι πολύ ενδιαφέρον.”

4. Να εξετάσουμε την Αντίληψη
του Τόπου των συμμετεχόντων

α) τη σύνδεση τους με τα
Χανιά (εάν έλκονται απ’
τα Χανιά)

Πολύ συνδεδεμένη με τον Τόπο, λέει: “Ε είναι η δική μου πόλη,
εκεί έχω μεγαλώσει, εκεί μεγαλώνω και τα παιδιά μου, μ’ αρέσει
πάρα πολύ.”

β) τη σημασία του Τόπου (τη
σημασία που αποδίδουν
στον τόπο τους - τους
λόγους για τους οποίους
έλκονται απ’ την πόλη
τους)

Οι λόγοι που έλκεται από τον τόπο: η πόλη είναι γραφική  είναι
τουριστική, παρέχει πολλά. Είναι τόπος προνομιακός για να
μεγαλώνει ένα παιδί γιατί έχει θάλασσα, φύση, μικρές
αποστάσεις , κλίμα, όλα. Κρίνει δηλ. τον τόπο ως μητέρα, εάν
είναι κατάλληλος  για μια οικογένεια και δίνει μάλιστα έμφαση
στα οικολογικά χαρακτηριστικά της πόλης και τους ανθρώπους
δηλ. και στο κοινωνικό κομμάτι.

Λέει:“Ο Τόπος είναι προνομιακός για να μεγαλώνει ένα παιδί, με
τη θάλασσα, τη φύση, τους ανθρώπους, τις μικρές αποστάσεις, το
κλίμα, όλα.”

Επίσης, της αρέσει πολύ να περπατάει στην ακτογραμμή της
πόλης και της αρέσει που ζει στο κέντρο της πόλης επειδή
μετακινείται εύκολα με τα πόδια.

5.Να προωθήσουμε τη Μέθοδο
του Περιβ. Μονοπατιού (ώστε να
τη χρησιμοποιήσουν μελλοντικά
και οι ίδιοι)

“Σαν εκπαιδευτικό πιστεύω ότι θα ήταν μια εύκολη εκδρομή μέσα
στην πόλη των Χανίων, ο Κήπος παρόλα αυτά μπορεί να γίνει
πολύ βαρετή για τα παιδιά , αν τους βάλεις ένα τέτοιο
προγραμματάκι, όχι δίωρο εντάξει γιατι στα παιδιά δημοτικού
χρειάζεται λίγο λιγότερο ας πούμε, θα το κάνει πολύ ενδιαφέρον
και μπορείς να τα βάλεις και σε διαγωνιστικό κομμάτι π.χ να
χωρίσεις τα παιδάκια σε ομάδες και να τους πεις , ποια ομάδα θα
καταφέρει να τελειώσει τον κύκλο του μονοπατιού πιο γρήγορα ας
πούμε.”

Σε άλλο σημείο απαντάει ότι είναι “πολύ καλή περίπτωση να
οργανώσει και η ίδια ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι.”
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6. Εάν η χρήση της Τεχνολογίας
επέδρασε θετικά στο πρόγραμμά
μας

Υποστηρίζει ότι ήταν εύκολη η χρήση των κωδικών και του
κινητού τηλεφώνου. Λέει: “λειτουργούσε πάρα πολύ εύκολα”

-πολύ ωφέλιμο που έφτιαξε και η ίδια έναν κωδικό QR  για να
στείλει τις φωτογραφίες από το πρόγραμμα

-για να βάλει και QR υπάρχει περιορισμός ότι θα πρέπει οι
μαθητές να διαθέτουν κινητά, δεν ξέρει σε ποια ηλικία έχουν
κινητό τα παιδιά

-Δεν αναφέρεται καθόλου στη χρήση της τεχνολογίας στην
αναγνώριση των φυτών

4) Πίνακας για τον μελλοντική εκπαιδευτικό Φ4.

1) Σχέση με την ΠΕ (πριν το πρόγραμμα) -Μάλλον ανύπαρκτη εμπειρία σε ΠΕ ως μαθητής
(ίσως καθαρισμό παραλίας αλλά δεν θυμάται τίποτα)
-Μεγάλη εμπειρία σε μαθήματα ΠΕ ως φοιτητής

2) Προώθηση της Οικολογικής
Σημασίας του Τόπου

α) αστική βιοποικιλότητα Δεν μπορεί να ονοματίσει σωστά τα φυτά π.χ λέει
πεύκο και εννοεί το κυπαρίσσι, το μεγάλο μεγάλο
εννοεί τον φίκο της βεγγάλης. Θυμάται τους
πρακτικούς τρόπους υπολογισμού του ύψους και της
ηλικίας ,τη διαδικασία, αλλά δεν λέει ποια πράξη
έπρεπε να κάνεις ακριβώς:
“Θυμάμαι σίγουρα ότι έμαθα αρκετά για τα φυτά τα
ίδια π.χ ότι να σου πω την αλήθεια δεν μου έρχονται
τώρα τα ονόματα αυτο που ήτανε ε: το μεγάλο μεγάλο,
το πεύκο ξέρω εγώ που έπρεπε να σκύψεις για να
μετρήσεις την απόσταση, θυμάμαι σ’ ένα άλλο δέντρο
με τη μεζούρα που έπρεπε από το 1,5 μέτρο και
ανάλογα την πράξη που έκανες μπορούσες να βρεις την
ηλικία του. Ε: γενικότερα θα έλεγα «κάποιες trivial
πληροφορίες» είχαν ένα ωραίο ενδιαφέρον πιστεύω.”
Ενώ trivial σημαίνει ασήμαντος , μάλλον εννοεί
γνώσεων από το παιχνίδι trivial pursuit.

β) αστικά περιβ. προβλήματα “Σίγουρα το γεγονός ότι έχουμε μεγάλη έλλειψη
ποδηλατόδρομων,  στην ουσία το έχουμε σε 2-3 σημεία
που δεν συνδέονται μεταξύ τους, δεν έχουν λύσει
κάποιο θέμα δλδ απλώς είμαστε σε μια μεσαία
κατάσταση. (...) Επιπλέον θα διόρθωνα ίσως και το
θέμα της καθαριότητας, γιατί είναι σε κάποια σημεία
ειδικά στους δρόμους  σαν να τα έχουμε αφήσει λίγο
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στην τύχη τους θα έλεγα. Σαν δήμαρχος θα έδινα λίγα
περισσότερα χρήματα εκεί πέρα  και το γεγονός ότι
ακομα το στάδιο , τα φώτα τα πολύ μεγάλα έχουν
απλώς αφεθεί να σαπίσουν. Κάτι το οποίο θεωρώ
απαράδεκτο έχουμε ένα ολόκληρο στάδιο, ας είναι
αξιοπρεπές.” Δεν αναφέρει κάποιο από τα ζητήματα
που προβλήθηκαν στο πρόγραμμα.

3) Καλλιέργεια συναισθημάτων
εκτίμησης και σεβασμού των
πράσινων υποδομών της πόλης ως
χώρων μάθησης και ΠΕ

Λέει ο κήπος απέκτησε μια πιο επιστημονική
διάσταση δεν αιτιολογεί περισσότερο όμως“μ’ άρεσε
που είδα τον κήπο από μια άλλη πλευρά, πιο έτσι ίσως
επιστημονική θα έλεγα π.χ  σίγουρα ένας χώρος που
στην αρχή να μην τον έβλεπες , α οκ πάμε στον κήπο
ξέρω εγώ. Ε τώρα αποκτάει μια διαφορετική διάσταση,
μια πιο όμορφη, επιστημονική διάσταση”

4) Να εξετάσουμε την Αντίληψη του
Τόπου των συμμετεχόντων

α) τη σύνδεση τους με τα Χανιά (εάν
έλκονται απ’ τα Χανιά)

“Είναι ο τόπος στον οποίο γεννήθηκα όπως και να
έχει.”

β) τη σημασία του Τόπου (τη σημασία που
αποδίδουν στον τόπο τους - τους
λόγους για τους οποίους έλκονται απ’
την πόλη τους)

Συναισθήματα μικρής αποστροφής γιατί πλέον έχει
επισκεφτεί τα πάντα. Είναι σημαντικά γιατι έζησαν
εκεί σημαντικά πρόσωπα.

“Έχω επισκεφτεί τα πάντα στα χανιά περίπου, έχω δει
πάνω κάτω τα πάντα αλλά τα έχω λίγο ψιλοβαρεθεί.”

“Είναι βέβαια σημαντικός, έχει την δικιά του αξία.
Έχουμε το σπίτι του Ελευθέριου βενιζέλου στην
Χαλέπα. Ε: έχει μεγάλη αξία πιστεύω από την άποψη
ότι έχουμε κάποια σημαντικά πρόσωπα. Είναι ο τόπος
στον οποίο γεννήθηκα όπως και να έχει.”

Ενώ για τον Δημοτικό Κήπο λέει: “ειδικά τώρα, που
ήταν παλιά τα ζώα, ήταν ένα ώραιο μέρος, ήταν ένα
μέρος  ευχάριστο, είχαμε στην ουσία τον μικρό μας
ζωολογικό κήπο αλλά πέρα από αυτό είναι και μια
κληρονομιά, είναι χαρακτηριστικό σημείο της πόλης
μας, θα λέγαμε πάμε στον κήπο των Χανίων ξέρω
εγώ.Έχει και κάποια ιστορική αξία, την οποία την
είδαμε και μέσα από το πρόγραμμα. Είδαμε ότι την
είχαν φτιάξει οι Τούρκοι τότε, είδαμε ότι είχαν περάσει
από εκεί πέρα διάσημα πρόσωπα, ε:: σημαντικοί
χαρακτήρες. Αλλά πιστεύω ότι είναι ένα πολιτιστικό
σημείο της πόλης μας, στην ανακαίνιση έγιναν κάποιες
αλλαγές οι οποίες π.χ εμένα δεν μου άρεσε που
απομάκρυναν τα ζώα αλλά ε τι να κάνουμε γι αυτό,
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ειδικά τώρα που έχει γίνει, δεν έγινε πρόσφατα να πεις
ότι θα μπορούσα να είχα κάνει κάτι.”

5) Να προωθήσουμε τη Μέθοδο του
Περιβ. Μονοπατιού, ώστε να τη
χρησιμοποιήσουν μελλοντικά και οι
ίδιοι

-έχει μεγαλύτερη αξία ως εκπαιδευτικό εργαλείο για
τον ίδιο: παίρνει ιδέες για να το εφαρμόσει και αυτός
στο μέλλον .
Στην ερώτηση “Ποια από τα ωφέλη που αποκόμισε
από το πρόγραμμα  μπορούν να του φανούν χρήσιμα
στο μέλλον” λέει:
“ Ε σίγουρα ίσως το ίδιο το πρόγραμμα, δηλ. το πως
σχεδίασες έτσι αυτή τη δραστηριότητα, θα μπορούσα
κάλλιστα ειδικά ε:: λόγω του ότι εκπαιδευτικός θα
βγω, θα μπορούσα να πάρω ιδέες, να τις εφαρμόσω σε
κάτι δικό μου ή το ίδιο το πρόγραμμα σ’ένα
διαφορετικό χώρο καλή ώρα ε:: για κάποιο άλλο κήπο
π.χ πέρα από τα Χανιά ή για κάποιο άλλο πάρκο ή να
φτιάξω μια άλλη δραστηριότητα π.χ αυτή την φορά ένα
ενεργειακό μονοπάτι που μου είχαν πει και στην
πτυχιακή μου δλδ σαν εκπαιδευτικό εργαλείο ίσως έχει
μεγαλύτερη αξία για μένα.”

Υποστηρίζει ότι θα μπορούσε  να εφαρμόσει το ίδιο
πρόγραμμα σε διαφορετικό χώρο. Ίσως  δεν
αντιλαμβάνεται ότι το μονοπάτι είναι ειδικά
σχεδιασμένο για τον συγκεκριμένο χώρο, ότι πηγάζει
από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.

Επίσης, του προκαλεί άγχος η προετοιμασία για την
υλοποίηση τέτοιου προγράμματος π.χ η αδειοδότηση
για τον χώρο

6. Εάν η χρήση της τεχνολογίας επέδρασε
θετικά στο πρόγραμμά μας

-θετικά προγράμματος αναφορικά με τη χρήση
τεχνολογίας (αναγνώριση φυτών με εφαρμογή):
“Ίσως η πιο ευχάριστη έκπληξη είναι ότι οκ, θα
μπορούσα να αναγνωρίσω τα φυτά από την εφαρμογή”
-του άρεσε η ταχύτητα στην αναγνώριση των φυτών
μέσω της εφαρμογής  και τις σχετικές πληροφορίες
από τα qr codes, λέει:
“Το γεγονός ότι μπορούσα στη στιγμή να σκανάρω και
να πω, α! Αυτό είναι το τάδε φυτό, έχει τις τάδε
πληροφορίες, ναι μ’ άρεσε αυτο.”

-Καλύτερη οργάνωση πληροφοριών και
δραστηριοτήτων χάρη στη χρήση των κωδικών, λέει:
“Μ’ άρεσε επίσης ότι ήταν σχετικά μαζεμένο με τις
πληροφορίες και το τι έπρεπε να κάνεις, δεν ήτανε
χύμα , δλδ μετα QR codes ήταν πολύ ωραία
οργανωμένο.”

-Άνετη η χρήση των κωδικών , μειονέκτημα ότι του
έκλεισε το κινητό από μπαταρία και συνέχισε με της
ερευνήτριας
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-Με τα QR ήταν εύκολο και εύχρηστο
-θα του άρεσε οι κωδικοί να βρίσκονται απευθείας
στον χώρο, όμως ήταν καλή λύση το φυλλάδιο

5) Πίνακας για τη μελλοντική εκπαιδευτικό Φ5.

1) Σχέση με την ΠΕ συμμετοχή σε περιβαλλοντική ομάδα για 2 χρόνια στο γυμνάσιο

Καμία εμπειρία στην ΠΕ ως φοιτήτρια

2) Προώθηση της
Οικολογικής
Σημασίας του Τόπου

α) αστική βιοποικιλότητα Είδε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το ποσα διαφορετικά είδη φυτών
υπάρχουνε, πόσα ζώα μένουν εκεί π.χ τα πουλιά, τα ζώα που υπήρχαν
πριν από τα έργα (δεν αναφέρει ονομαστικά κάποιο είδος)
“Γενικά είναι ωραίο που είδα βασικά μια μεριά της πόλης μου με τελείως
διαφορετικό μάτι δηλ. Εγω στον κήπο σαν παιδί και σαν ενήλικη πήγαινα
πιο πολύ για να πιω καφέ:, για να παίξουμε με τα άλλα παιδιά όταν
ήμουνα πιο μικρή, δεν το έβλεπα σαν ένα μικρό οικοσύστημα να το πω
έτσι και τώρα που ε: μπήκα σ’ αυτήν την διαδικασία με το μονοπάτι, είδα
ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πόσα διαφορετικά είδη φυτών
υπάρχουνε, πόσα ζώα που μένουν ας πούμε εκεί όπως τα πουλιά που
είδαμε και αυτά. Ε: μένουν εκεί πέρα και τα ζώα τα υπόλοιπα που είχε
εντάξει πριν γίνουν τα έργα και τέτοια. Ε: Ναι αυτο. Το πρόγραμμα με
έκανε να το δω σαν οικοσύστημα και όχι σαν καφετέρια ή παιδότοπο.”

Μετά πιο λεπτομερή πράγματα ότι μπορούμε να μετρήσουμε την ηλικία
ενός δέντρου από τον κορμό του (πάρα πολύ ωραίος τρόπος και
βιωματικός ΣΣ. δεν αναφέρει τα υπόλοιπα ζητήματα που προβλήθηκαν
στο πρόγραμμα)

“να παρατηρώ περισσότερο τη φύση και να βλέπω την πόλη σαν
οικοσύστημα, όχι σαν μπετό και δρόμο κλπ”

β) αστικά περιβ. προβλήματα Θίγει το ζήτημα της αστικής μετακίνησης αλλά είναι αρνητική με την
ύπαρξη ποδηλατόδρομων υπό αυτές τις συνθήκες. Αφού είχε μια
άσχημη εμπειρία στον ποδηλατόδρομο, όπου ένα μηχανάκι πήγε να την
σκοτώσει. Επίσης λέει να μη δοθούν χρήματα για να βαψουν μια
κόκκινη γραμμή αφού δεν έχει χρηστικότητα ο ποδηλατόδρομος, είναι
μόνο σε δύο κεντρικούς δρόμους που δεν συνδέονται μεταξύ τους

“Και οι πολίτες και ο δήμος ας πούμε, γιατί βλέπεις σαν δήμος ότι έχουμε
πρόβλημα με το πάρκιν και πας και κάνεις ποδηλατόδρομους. Εγώ κάνω
ποδήλατο και το χρησιμοποιώ πάρα πολύ στα Χανιά αλλά θα προτιμούσα
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να κάνουν ένα παρκιν και να μπορώ να κάνω ποδήλατο σαν άνθρωπος
στον δρόμο παρά να έχουμε ποδηλατόδρομο και να μην μπορώ να κάνω
ποδήλατο εκεί. Οπότε ναι, είναι και θέμα του δήμου και θέμα των πολιτών
που εντάξει και γενικά στην ελλάδα είμαστε λίγο, δεν είμαστε και
Ολλανδία ας πούμε, που τον υπολογίζουμε τον ποδηλάτη ή τον δικυκλιστή
γενικότερα, αλλά ναι πιστεύω σ’ ένα βαθμό θα μπορούσαμε λίγο να το
έχουμε πιο βελτιωμένο το όλο θέμα.”

-η πόλη δεν έχει αρκετό πράσινο (έχει αλλά δεν έχει με ωραίο τρόπο)

-δέντρα τρώνε χώρο από τα πεζοδρόμια και δεν χωράς να περάσεις (ΣΣ.
τα πεζοδρόμια είναι πολύ μικρά και στην μέση υπάρχει ένα δέντρο
συνήθως)

γ) προτάσεις βελτίωσης -αντί να δίνουν λεφτά για ποδηλατόδρομο, να γίνει κάτι με τα
παρκαρίσματα, να φτιάξουν πάρκιν
-να φτιάξουν δωρεάν πάρκιν αντί για αυτά που είναι επι πληρωμης στο
κέντρο

Να γίνει ενίσχυση του πρασίνου στην πόλη, να βάζανε πιο μικρά φυτά
στα πεζοδρόμια, να βάζανε δέντρα σε γωνιές της πόλης, να
εκμεταλλεύονταν και τις αναξιοποίητες περιοχές:
“Εκεί θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ωραίο πάρκο με: με φυτά , με
δέντρα, ε:: να μπορούν να πηγαίνουν και τα παιδιά να παίζουνε ή να θέλει
κάποιος να πάει βόλτα τα σκυλάκια του, τα γατάκια του δεν ξέρω τι θέλει
ή να υπάρχει κόσμος που να θέλει να είναι πιο , να θυμίζει περισσότερο
φύση, να θέλει να πάρει το βιβλίο του να κάτσει έξω στα δέντρα, αυτό.
Δηλ. από το να υπάρχουνε χώροι που δεν γίνεται τίποτα, ας γίνει αυτό
τουλάχιστον.”

3) Καλλιέργεια
συναισθημάτων εκτίμησης και
σεβασμού των πράσινων
υποδομών της πόλης ως
χώρων μάθησης και ΠΕ

-

4) Να εξετάσουμε την
Αντίληψη του Τόπου των
συμμετεχόντων

α) τη σύνδεση τους με τα
Χανιά (εάν έλκονται
απ’ τα Χανιά)

“Ε είναι το σπίτι μου εκεί πέρα, οπότε θεωρώ ότι είναι το σπίτι μου τα
Χανιά, , δεν μ’ αρέσουνε γενικά”

β) τη σημασία του Τόπου
(τη σημασία που
αποδίδουν στον τόπο
τους)

“οι δρόμοι είναι χάλια, παρκάρουν όπου να ναι, στον ποδηλατόδρομο
παρκάρουν εκεί πάνω, γενικά ή διπλοπαρκαρίσματα σε κεντρικούς
δρόμους, είναι πολύ χάλια στο κέντρο ή παρκάρουν πάνω σε ράμπες για
ανάπηρους. Δεν φροντίζουν για τέτοια θέματα, φροντίζουν πιο πολύ για να
έχουμε καλή εικόνα για τους τουρίστες, που ακόμα και αυτά που ανέφερα
δεν δίνουν και την καλύτερη εικόνα αλλά τέλοσπάντων ναι δεν είμαι
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ευχαριστημένη από το πως είναι σχεδιασμένα και από το πως φέρονται
(...)οι πολίτες και ο δήμος.”

Αποφεύγει να πηγαίνει στο κέντρο και πηγαίνει βόλτα προς τη θάλασσα
“Ποδήλατο μέσα στην πόλη κάνω για μεταφορικό μέσο, δεν θα έκανα
μέσα στην πόλη ποδήλατο, θα έκανα πιο έξω με λιγότερα αυτοκίνητα, πιο
πολύ φύση κτλ. Μέσα στην πόλη άντε να πάω μέχρι την βιβλιοθήκη για να
διαβάσω, δηλ. αν δεν έχω λόγο να πάω στο κέντρο της πόλης, δεν θα
πάω. Εγω μένω στη Νέα Χώρα που είναι λίγο πιο έξω , οπότε αν είναι να
κάνω κάποια βόλτα, θα πάω προς τα εκεί που έχει θάλασσα και είναι
ήσυχα ή εντάξει άντε να πάω για κανένα καφέ στο κέντρο.”

3) Να προωθήσουμε τη
Μέθοδο του Περιβ.
Μονοπατιού (ώστε να
τη χρησιμοποιήσουν
μελλοντικά και οι
ίδιοι)

περιβαλλοντικό μονοπάτι δεν ξέρει αν θα ήθελε να οργανώσει ακριβώς,
δεν αιτιολογεί όμως γιατί , ίσως της φαίνεται χρονοβόρο ή δύσκολο.

4) Εάν η χρήση της
Τεχνολογίας επέδρασε
θετικά στο πρόγραμμά
μας

“Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συνδύαζε πάρα πολύ ωραία το
περιβάλλον, τη φύση με την τεχνολογία και τη μάθηση γενικότερα. Ε: δλδ
μέσω της τεχνολογίας, μπορούμε να μάθουμε πράγματα για την φύση
και ενώ είμαστε κιόλας σε επαφή με τη φύση.”

Μέσα από το πρόγραμμα εξοικειώθηκε με την χρήση της τεχνολογίας
και θα ήθελε να την χρησιμοποιήσει και η ίδια στο μέλλον γιατί θεωρεί
ότι κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ελκυστική.
“Σίγουρα η χρήση της τεχνολογίας, δεν ξέρω εμένα προσωπικά πριν με
τρόμαζε κάπως  (...) να μπω στον κόπο αργότερα ώστε να το ψάξω λίγο
και να φτιάξω κάτι δικό μου που να είναι πιο τεχνολογικού, τεχνολογικής
φύσεως εργαλείο γιατί βλέπω ότι έτσι, καλώς ή κακώς, είναι πιο
ελκυστικό στα παιδιά πλέον κάτι τέτοιο και είναι πολύ ωραίος τρόπος να
αλληλεπιδράς με το αντικείμενο που θέλεις να γνωρίσεις.”

Δεν ξέρει αν θα ήθελε να φτιάξει ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι αλλά
σίγουρα κάτι που“Να περιέχει κωδικούς QR και να είναι έτσι, να πετάει
πληροφορίες και να ζητάει δεδομένα μετά από τους μαθητές, να ‘ναι
έτσι ενεργητικό αλλά με την βοήθεια τεχνολογίας και τα QR ήταν πολύ
ωραία δηλ. πολύ έξυπνο το θεωρώ να χρησιμοποιήσει κάποιος τα QR
για να φτιάξει εργαλείο τελοσπάντων εκπαιδευτικό.”
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6)  Πίνακας για τη μελλοντική εκπαιδευτικό Φ6.

1)Η Σχέση με την ΠΕ Εμπειρία σχετική με το περιβάλλον στο δημοτικό
Δημιουργία και φροντίδα σχολικού κήπου με λουλούδια για 1
χρόνο

Μία Δράση καθαρισμού παραλίας στο γυμνάσιο

Μικρή εμπειρία σε μαθήματα  ΠΕ ως φοιτήτρια:
αυτό το εξάμηνο πήρε την ΑΠΕ (πρώτο μάθημα που επέλεξε
για το περιβάλλον στο πανεπιστήμιο)

2)Προώθηση της Οικολογικής
Σημασίας του Τόπου

α) αστική βιοποικιλότητα Θυμάται τις δραστηριότητες παρατήρησης και αναγνώρισης
πουλιών μέσω του κελαιδίσματος,οι δραστηριότητες
παρατήρησης διάφορων οργανισμών, οι πρακτικές μέθοδοι
υπολογισμού της σκιάς και του ύψους του δέντρου, αλλά δεν
ονοματίζει ούτε τα φυτά, ούτε τα ζώα. Αναγνωρίζει το
φαινόμενο ότι ο κόσμος δεν έχει μάθει να παρατηρεί.

“Ότι κάτσαμε και παρατηρήσαμε ότι όντως ποια ζωύφια ήταν,
αυτό που μας είχες βάλει στον κορμό στα φύλλα στο πάτωμα,
κάτσαμε όντως και παρατηρήσαμε τι περπατάει πάνω στο δέντρο,
αν υπάρχουν πουλιά πάνω, αν έχουν φωλιές και στο έδαφος τι
υπάρχει. Δε νομίζω ότι θα πήγαινε κανείς να τα παρατηρήσει ή αν
του το έλεγες θα έλεγε «ξέρω εγώ έχει μυρμήγκια»”

β) αστικά περιβ. προβλήματα Στην ερώτηση τι την ενοχλεί μέσα στην πόλη, λέει: “Μέσα στην
πόλη, λίγο η οδήγησή τους σε πατάνε άνετα αν είσαι πεζός δλδ, τα
πεζοδρόμια δεν υπάρχουνε, δηλ. αν θέλει να περάσει ένα
αναπηρικό καροτσάκι, μια μαμά με ένα καροτσάκι δε νομίζω ότι
είναι εύκολη η πρόσβαση. Έχει λακούβες ή όπως το βιντεάκι που
είδαμε, έχει τραπεζάκια ή πολλές φορές παρκάρουν τα μηχανάκια
πάνω στο πεζοδρόμιο και κλείνουν έτσι την πρόσβαση, πιστεύω
αυτά.” Άρα αναφέρει στοιχεία από ζητήματα που προβλήθηκαν
στο πρόγραμμα όπως η απροσεξία των οδηγών,η έλλειψη
πεζοδρομίων, η δυσκολία στην πρόσβαση για τις πιο ευάλωτες
ομάδες

Δίνει μεγάλη έμφαση στην Ανακύκλωση, θέμα που υπήρχε και
μέσα στο πρόγραμμα,λέει:
“Πιο πολύ για την ανακύκλωση, παρατήρησα την ώρα που
ήμασταν εκεί πέρα. Ε: Ήρθε μια γυναίκα να πετάξει τα σκουπίδια
της και ήμασταν εμείς με την Εύη από πάνω και κοιτούσαμε
μάλλον περίεργα λίγο, γιατί μας ρώτησε «Έκανα κάτι λάθος;», της
λέω όχι όχι για ένα πρόγραμμα είναι και παρατηρούσα τα
σκουπίδια που έριξε, είχε πλαστικά μέσα στην τσάντα ή κουτάκια
που τα έριξε στον κανονικό κάδο, ενώ θα μπορούσε να είχε
κρατήσει μια σακουλίτσα στην άκρη και να την πετάξει στην
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ανακύκλωση. Οπότε αυτό τώρα έχω αρχίσει να το προσέχω πιο
πολύ. Ήδη κάναμε ανακύκλωση αλλά πιο πολύ ασχολούταν η
μαμά μου, δηλ. αυτή τα ξεχώριζε πιο πολύ. Ε τώρα βγαίνω και
εγώ με τη σακούλα της ανακύκλωσης και τα πετάω κι εγώ τα
μπουκάλια μου, δεν τα αφήνω ας πούμε εκεί πέρα.”

γ) προτάσεις για βελτίωση Μόνο αναφορικά με τα σκουπίδια, λέει: “ όσον αφορά το
περιβάλλον, βλέπω σκουπίδια δεξιά και αριστερά πεταμένα,
ειδικά τώρα που αρχίζει η σεζόν και μαζεύεται πολύς κόσμος
βλέπεις ας πούμε προχθές που πήγαινα στον Μπάλο, έβλεπα
σακούλες μέσα στην παραλία ή:: και χθές κάτι μια σακούλα στη
μέση του πουθενά στο Μαράθι δηλ. αυτό να προσέξουμε λίγο πιο
πολύ, να μην πετάμε σκουπίδια δεξιά και αριστερά”

3)Καλλιέργεια συναισθημάτων
εκτίμησης και σεβασμού των
πράσινων υποδομών της πόλης ως
χώρων μάθησης και ΠΕ

Είδε τον κήπο ως χώρο μάθησης: “Καταρχάς όλο αυτό, η ιδέα
του να πας τα παιδιά και όχι να τα αφήσεις εκεί πέρα να δουν
μόνα τους, να τους πεις κάνε ένα κύκλο στον κήπο να δεις τι
υπάρχει. Να κάτσεις να τους εξηγήσεις, να τους δώσεις
πληροφορίες και να κάτσουν και λίγο μόνα τους να δουλέψουνε
αλλά όχι να τους πας μια συμβατική εκδρομή, όπως έκαναν εμάς
που μας αφήνανε στις κούνιες. Να πάνε μια εκδρομή και
πραγματικά να μάθουν, να είναι εκπαιδευτική η εκδρομή δηλ. θα
μου άρεσε αυτο να το κάνω, να κάθομαι να δουλεύω, να μαζεύω
πληροφορίες να τα δίνω στα παιδιά.”

4)Να εξετάσουμε την Αντίληψη
του Τόπου των συμμετεχόντων

α) τη σύνδεση τους με τα
Χανιά (εάν έλκονται απ’ τα
Χανιά)

Πολύ μεγάλη σύνδεση με τα Χανιά, λέει: “Τα Χανιά: , εδώ
μεγάλωσα, εδώ γεννήθηκα. Μ’ αρέσει γενικά πάρα πολύ σαν
πόλη, δεν ξέρω αν θα μπορούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα να
ζήσω αλλού”

“ Ε νομίζω νιώθω μεγάλη αγάπη, δεν ξέρω γιατί”

β) τη σημασία του Τόπου (τη
σημασία που αποδίδουν
στον τόπο τους - τους
λόγους για τους οποίους
έλκονται απ’ την πόλη
τους)

Οι λόγοι που έλκεται από τα Χανιά : “ Μ’ αρέσει γενικά πάρα
πολύ σαν πόλη, δεν ξέρω αν θα μπορούσα για μεγάλο χρονικό
διάστημα να ζήσω αλλού, δηλ. μ’ αρέσει και ο τρόπος ζωής και
ότι συνδυάζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα δηλ. έχεις το βουνό,
έχεις την θάλασσα, έχεις την πόλη. Μπορείς να πας εύκολα στη
φύση. Μ’ αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ε οι μικρές αποστάσεις, που
έχει εδώ πέρα. Και γενικά και  μελλοντικά θα ήθελα να ζήσω εδώ
πέρα.” Είναι όμως σα να μην αναγνωρίζει την φύση μέσα στην
πόλη.

5)Να προωθήσουμε τη Μέθοδο του
Περιβ. Μονοπατιού

θα ήθελε να υιοθετήσει την μέθοδο περ. μονοπατιού σ’ ένα πιο
απόμερο τόπο αλλά της άρεσε και στον κήπο “Θα μου άρεσε σαν
ιδέα. Να βρω έτσι ίσως κάτι πιο: πιο απόμερα, που να μην έχουν
πάει καθόλου τα παιδιά και να κάτσω να κάνω αυτή την
διαδικασία, ναι θα μου άρεσε. Αν και σου λέω και στον Κήπο ,
εγώ ποτέ δεν είχα περπατήσει τόσο πολύ, δεν είχα μάθει όλες
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αυτές τις πληροφορίες. Οπότε ναι, θα θέλα να το κάνω κάποια
στιγμή.”

Αναφορικά με κάποια περιοχή που θα μπορούσε να υλοποιήσει
ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι, λέει: “Έτσι μόνο στους Αγίους
Αποστόλους που έχει εκεί το παρκάκι και είναι μεγάλη έκταση θα
μπορούσες να κάνεις κάτι αντίστοιχο. Βέβαια εντάξει δεν έχει
τόσα πράγματα όσα έχει ο Κήπος.”
Είναι όμως σαν να δυσκολεύεται να διακρίνει τα επιμέρους
χαρακτηριστικά ενός τοπίου.

6)Εάν η χρήση της Τεχνολογίας
επέδρασε θετικά στο πρόγραμμά
μας

Υποστηρίζει ότι δεν ήταν οι πληροφορίες σ’ ένα χαρτί, έβαζε και
την τεχνολογία , το QR μέσα και ήταν καλύτερο :“ Ήταν
καλύτερο, καταρχάς δεν είχαμε χαρτιά, να εκτυπώσεις όλες αυτές
τις πληροφορίες σε χαρτιά και κατα δεύτερον είναι μέσα στη ζωή
μας τώρα η τεχνολογία. Καθημερινά όλοι έχουμε επαφή και την
χρειαζόμαστε ναι.”

Δυνατό σημείο η εφαρμογή αναγνώρισης φυτών, την
χρησιμοποιεί και μετά το πρόγραμμα.
Πολύ εύκολη η χρήση των QR

Θα ήθελε να κάνει ένα μονοπάτι με QR ,είναι υπέρ της
τεχνολογίας και από μικρή ηλικία
“ναι με κωδικούς, πιστεύω είναι εύκολο δηλ. για όλους, ειδικά
στο μέλλον όταν, αν κάποια στιγμή φτάσω και εγώ να διδάσκω σε
κάποιο σχολείο, θα έχει εξελιχθεί ακόμα περισσότερο η
τεχνολογία. Τα παιδιά θα ξέρουν ακόμα περισσότερα από πιο
μικρή ηλικία, οπότε θα τα καταφέρουνε.”

Συνδυάζοντας τα παραπάνω, με τα δεδομένα από τα φυλλάδια της υλοποίησης και τις

παρατηρήσεις της ερευνήτριας καταλήξαμε στα παρακάτω αποτελέσματα:

➢ Οι μελ. εκπαιδευτικοί που είχαν κάποια σχέση με την Π.Ε στην παιδική ηλικία,

έδιναν πιο λεπτομερή περιγραφή και είχαν καλύτερη αντίληψη του προγράμματος.

➢ Τα άτομα που είχαν κάποια εμπειρία στην Π.Ε είχαν πιο ανεπτυγμένες δεξιότητες

παρατήρησης, αντιλαμβάνονταν πιο εύκολα και γρήγορα αυτό που τους ζητούνταν κατά την

εφαρμογή του προγράμματος.

➢ Αυτοί που μεγάλωσαν και έζησαν στα Χανιά έδιναν πιο αναλυτική περιγραφή στα

προβλήματα της πόλης τους σε σχέση με τη συμμετέχουσα που ζούσε μόνο τον τελευταίο

χρόνο στα Χανιά.
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Μαθησιακά αποτελέσματα:

Γνώσεις: Οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί συγκράτησαν καλύτερα τις δραστηριότητες που

σχετίζονταν με την παρατήρηση (π.χ πουλιά) και αυτές που σχετίζονταν με τις πρακτικές

μετρήσεις (π.χ σκιά, ηλικία και ύψος του δέντρου). Ενώ, δυσκολεύτηκαν πολύ , να

ανακαλέσουν ονομασίες από τα διάφορα είδη φυτών και ζώων. Για παράδειγμα, οι

περισσότεροι δεν ανέφεραν ούτε τον Φίκο της Βεγγάλης, που ήταν ένα ιδιαίτερα

εντυπωσιακό και μεγάλο δέντρο.

Δεξιότητες :

Δεξιότητες Παρατήρησης: π.χ.” δυνατά του σημεία ήταν ότι σου εξασκεί την

παρατηρητικότητα πιο πολύ”

Χρήσιμο σαν εκπ. εργαλείο: “Ε σίγουρα ίσως το ίδιο το πρόγραμμα, δηλ. το πως σχεδίασες

έτσι αυτή τη δραστηριότητα, θα μπορούσα να πάρω ιδέες, να τις εφαρμόσω σε κάτι δικό μου”

Εφαρμογή Plantnet: κάποιοι την χρησιμοποιούν και μετά το πρόγραμμα για την αναγνώριση

φυτών

Σχετικά με την Αντίληψη του Τόπου των συμμετεχόντων:

Διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι από αυτούς (⅚) έλκονται πολύ από τα Χανιά. Οι

περισσότεροι φαίνεται ότι είναι πολύ συνδεδεμένοι με τα Χανιά και την χαρακτήρισαν ως “ο

Τόπος μου”, “είναι η δική μου πόλη, εκεί έχω μεγαλώσει, εκεί μεγαλώνω και τα παιδιά μου,

μ’ αρέσει πάρα πολύ.” και “Είναι ο τόπος στον οποίο γεννήθηκα όπως και να έχει”.

➢ Όλοι οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι έλκονται από την Παλιά Πόλη και το Παλιό

λιμάνι και γενικά τις περιοχές που είναι κοντά στην ακτογραμμή της Πόλης, αλλά δεν

φαίνεται να αναγνωρίζουν στοιχεία της φύσης μέσα στην πόλη.

➢ Η σύνδεση (place attachment) που έχουν οι συμμετέχοντες με τον Τόπο θεωρούμε ότι δεν

μεταβλήθηκε εξαιτίας του προγράμματος.

➢ Αναφορικά με τη σημασία του Τόπου (place meaning) θεωρούμε ότι ενισχύθηκε η

οικολογική σημασία του Τόπου σε κάποιο βαθμό (ακόμα και μικρό), αφού οι περισσότεροι

συμμετέχοντες διαπίστωσαν ότι παρατήρησαν μέσα στο πρόγραμμα πράγματα που δεν είχαν

προσέξει προηγουμένως στο τοπικό περιβάλλον( Krasny, 2020).

π.χ.“Γενικά είναι ωραίο που είδα βασικά μια μεριά της πόλης μου με τελείως διαφορετικό μάτι

δηλ. Εγω στον κήπο σαν παιδί και σαν ενήλικη πήγαινα πιο πολύ για να πιω καφέ:, για να

παίξουμε με τα άλλα παιδιά όταν ήμουνα πιο μικρή, δεν το έβλεπα σαν ένα μικρό οικοσύστημα

να το πω έτσι και τώρα που ε: μπήκα σ’ αυτήν την διαδικασία με το μονοπάτι, είδα ότι έχει

πάρα πολύ ενδιαφέρον το πόσα διαφορετικά είδη φυτών υπάρχουνε, πόσα ζώα που μένουν ας

πούμε εκεί όπως τα πουλιά που είδαμε και αυτά. (...) Το πρόγραμμα με έκανε να το δω σαν
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οικοσύστημα και όχι σαν καφετέρια ή παιδότοπο.” “να παρατηρώ περισσότερο τη φύση και να

βλέπω την πόλη σαν οικοσύστημα, όχι σαν μπετό και δρόμο.

Αστικά προβλήματα: γίνεται μεγάλη αναφορά στο κυκλοφοριακό ζήτημα της πόλης, ότι δεν

έχει καλές υποδομές και δρόμους καθώς και την κακή νοοτροπία των πολιτών αναφορικά με

τους πεζούς και τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Επίσης γίνεται αναφορά στην έλλειψη χώρων

πρασίνου στην πόλη, στην καθαριότητα και την ηχορρύπανση.

π.χ. “Μέσα στην πόλη, λίγο η οδήγησή τους σε πατάνε άνετα αν είσαι πεζός, τα

πεζοδρόμια δεν υπάρχουνε, δηλ. αν θέλει να περάσει ένα αναπηρικό καροτσάκι, μια μαμά με

ένα καροτσάκι δε νομίζω ότι είναι εύκολη η πρόσβαση. Έχει λακούβες ή όπως το βιντεάκι που

είδαμε, έχει τραπεζάκια ή πολλές φορές παρκάρουν τα μηχανάκια πάνω στο πεζοδρόμιο και

κλείνουν έτσι την πρόσβαση, πιστεύω αυτά.” Άρα αναφέρει στοιχεία από ζητήματα που

προβλήθηκαν στο πρόγραμμα όπως η απροσεξία των οδηγών,η έλλειψη πεζοδρομίων, η

δυσκολία στην πρόσβαση για τις πιο ευάλωτες ομάδες.

Επίσης, η παραπάνω φοιτήτρια δίνει μεγάλη έμφαση στην Ανακύκλωση (θέμα που

υπήρχε και μέσα στο πρόγραμμα),λέει: “Πιο πολύ για την ανακύκλωση, παρατήρησα την ώρα

που ήμασταν εκεί πέρα. Ε: Ήρθε μια γυναίκα να πετάξει τα σκουπίδια της (...) παρατηρούσα τα

σκουπίδια που έριξε, είχε πλαστικά μέσα στην τσάντα ή κουτάκια που τα έριξε στον κανονικό

κάδο, ενώ θα μπορούσε να είχε κρατήσει μια σακουλίτσα στην άκρη και να την πετάξει στην

ανακύκλωση. Οπότε αυτό τώρα έχω αρχίσει να το προσέχω πιο πολύ. Ήδη κάναμε

ανακύκλωση αλλά πιο πολύ ασχολούταν η μαμά μου, δηλ. αυτή τα ξεχώριζε πιο πολύ. Ε τώρα

βγαίνω και εγώ με τη σακούλα της ανακύκλωσης και τα πετάω κι εγώ τα μπουκάλια μου.”

➢ Προτάσεις για βελτίωση του Τόπου: π.χ. “θα ήθελα να υπάρχουν λιγότερα αυτοκίνητα, να

βρεθεί ένας τρόπος να παρκάρουν τα αυτοκίνητα εκτός και να περπατάμε εντός καλύτερα, να

μην έχει αυτή την κίνηση, αυτό το χάλι” “Νομίζω αν τυχόν και οι ποδηλατόδρομοι λίγο

ενισχυθούν θα ήταν και πιο ωραία, θα προωθούνταν καλύτερα να χρησιμοποιούμε όλοι

ποδήλατα αντι για αυτοκίνητα. Πάει να γίνει μια κίνηση τώρα αλλά θέλει πολύ καιρό μπροστά

του…”

➢ Χρήση Τεχνολογίας: οι περισσότεροι παραδέχτηκαν ότι τόσο οι κωδικοί όσο και οι

εφαρμογές λειτούργησαν καλά και με ευκολία.

π.χ 1. “ήταν πολύ εύκολο. Μου άρεσε γιατί ήταν πολύ άμεσο, απλά σκανάραμε τον

κωδικό και βλέπαμε κατευθείαν ότι είχες φτιάξει εσύ. Ήταν πολύ εύκολο.”, “Λειτούργησε μια

χαρά και η εφαρμογή και όλα”.”

π.χ.2 “Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί συνδύαζε πάρα πολύ ωραία το περιβάλλον, τη

φύση με την τεχνολογία και τη μάθηση γενικότερα. Ε: δλδ μέσω της τεχνολογίας, μπορούμε να
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μάθουμε πράγματα για την φύση και ενώ είμαστε κιόλας σε επαφή με τη φύση.” Φαίνεται ότι

μέσα από το πρόγραμμα η συγκεκριμένη φοιτήτρια εξοικειώθηκε με την χρήση της

τεχνολογίας και θα ήθελε να την χρησιμοποιήσει και η ίδια στο μέλλον γιατί θεωρεί ότι κάνει

την εκπαιδευτική διαδικασία πιο ελκυστική. “Σίγουρα η χρήση της τεχνολογίας, δεν ξέρω

εμένα προσωπικά πριν με τρόμαζε κάπως (...) αξίζει να μπω στον κόπο αργότερα ώστε να το

ψάξω λίγο και να φτιάξω κάτι δικό μου που να είναι πιο τεχνολογικής φύσεως εργαλείο γιατί

βλέπω ότι έτσι, καλώς ή κακώς, είναι πιο ελκυστικό στα παιδιά πλέον κάτι τέτοιο και είναι

πολύ ωραίος τρόπος να αλληλεπιδράς με το αντικείμενο που θέλεις να γνωρίσεις.”

π.χ 3 Μόνο μία συμμετέχουσα δεν θα ήθελε να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία και

ενώ αναγνωρίζει την διαδραστικότητα, σαν εκπαιδευτικός προτιμάει να τραβήξει το

ενδιαφέρον μακριά από την τεχνολογία γιατί θεωρεί τα σημερινά παιδιά εθισμένα στην

τεχνολογία και τα κινητά.“Είναι και αλλιώς να είσαι με παιδιά και αλλιώς με ενήλικες σε αυτά

τα πράγματα και επειδή τα παιδιά είναι και εθισμένα και στη τεχνολογία και στο κινητό

ιδιαίτερα, θα το απέφευγα δηλ. δεν θεωρώ ότι είναι κάτι στο οποίο τα παιδιά::, όχι ότι δεν

βοηθάει με την έννοια αυτή της διαδραστικότητας που λέγαμε , αλλά:: επειδή κάπως

αντιλαμβάνομαι ότι πλέον η μισή τους ζωή είναι αυτό, ε θα προτιμούσα να βρω άλλους

τρόπους.”

Προβλήματα με τη Χρήση Τεχνολογίας:

1)πίνακες, στους οποίους τα δεδομένα εμφανίστηκαν λίγο θολά. Αυτό πιθανόν να σχετίζεται

με την έλλειψη αποθηκευτικού χώρου στο κινητό καθώς η συμμετέχουσα υποστήριξε ότι

πριν την υλοποίηση, δεν είχε αρκετή μνήμη στο κινητό της

2) Σε μια περίπτωση μια συσκευή προς το τέλος του προγράμματος αποφορτίστηκε και

συνέχισε με της ερευνήτριας.

3) Σε μια άλλη συσκευή δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του 4G ,για το

λόγο αυτό η συμμετέχουσα συνδέθηκε σε δίκτυο (φορητό σημείο πρόσβασης) που

δημιούργησε η ίδια η ερευνήτρια με το κινητό της

➢Μέθοδος του Περ. Μονοπατιού:

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων ήταν θετικοί στην υιοθέτηση της. Κάποιοι

δήλωσαν ότι το πρόγραμμα “Είχε μεγαλύτερη αξία σαν εκπαιδευτικό εργαλείο για τους ίδιους/

ότι σαν εκπαιδευτικοί θα ήθελαν να το χρησιμοποιήσουν σε κάτι δικό τους”. π.χ. “Σαν

εκπαιδευτικό πιστεύω ότι θα ήταν μια εύκολη εκδρομή μέσα στην πόλη των Χανίων, ο Κήπος

παρόλα αυτά μπορεί να γίνει πολύ βαρετή για τα παιδιά , αν τους βάλεις ένα τέτοιο πρόγραμμα,

όχι δίωρο εντάξει γιατι στα παιδιά δημοτικού χρειάζεται λίγο λιγότερο ας πούμε, θα το κάνει

πολύ ενδιαφέρον και μπορείς να τα βάλεις και σε διαγωνιστικό κομμάτι π.χ να χωρίσεις τα
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παιδάκια σε ομάδες και να τους πεις , ποια ομάδα θα καταφέρει να τελειώσει τον κύκλο του

μονοπατιού πιο γρήγορα ας πούμε.”Σε άλλο σημείο απαντάει ότι είναι “πολύ καλή περίπτωση

να οργανώσει και η ίδια ένα περιβαλλοντικό μονοπάτι.

Κεφ. 4.1 Συμπεράσματα/ Συζήτηση

Οι περισσότεροι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί αναφερόμενοι στη φύση, έλεγαν “μπορείς

να πας εύκολα στη φύση” , “να πας σε μια πάρα πολύ όμορφη εξοχή”. Συνήθως την προσοχή

μας κυριαρχεί το δομημένο περιβάλλον σε σχέση με το φυσικό και αυτό γιατί το φυσικό

περιβάλλον εκλαμβάνεται συχνά, ως κάτι που υπάρχει έξω από τα όρια μιας πόλης. Όμως,

σύμφωνα με τους Krasny & Tidball (2009) τα στοιχεία που συνθέτουν την έννοια μιας πόλης

είναι το δομημένο περιβάλλον (σπίτια, κτίρια, δρόμοι, πλατείες, υποδομές, κ.ά.), οι άνθρωποι

(κοινωνικές σχέσεις) και τα στοιχεία της φύσης (θάλασσα, ποτάμια, πάρκα, κ.ά.) ( Φιλιππάκη

& Καλαϊτζιδάκη, 2022).

Ως γενικό συμπέρασμα σχετικά με τα περιβαλλοντικά ζητήματα και προβλήματα της

Πόλης, παρατηρήσαμε ότι οι συμμετέχοντες δεν περιελάμβαναν τους εαυτούς τους ως μέρος

του προβλήματος ή της λύσης. Έτσι, οι ίδιοι δεν έδειχναν πρόθυμοι να συνεισφέρουν στη

βελτίωση της πόλης τους.

Τα αποτελέσματά μας αναφορικά με τη χρήση της τεχνολογίας συμφωνούν με την

έρευνα των Καλογιαννάκη και Παπαδάκη (2017) κατά την οποία η πλειονότητα των

συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά τις δραστηριότητες με τη χρήση των κωδικών QR . Η

πλειονότητα της έρευνάς μας υποστήριξε ότι “Το πρόγραμμα ήταν καλύτερο (χάρη στους

κωδικούς QR), καταρχάς δεν είχαμε χαρτιά, να εκτυπώσεις όλες αυτές τις πληροφορίες και

κατα δεύτερον είναι μέσα στη ζωή μας τώρα η τεχνολογία. Καθημερινά όλοι έχουμε επαφή και

την χρειαζόμαστε.”. Ωστόσο δεν παρουσιάστηκαν οι δυσκολίες που αντιμετώπισαν σχετικά

με την τεχνολογία, θεωρούμε ότι οφείλεται στην πρόοδο της τεχνολογίας από το 2012- 2013.

Η μελλοντική εκπαιδευτικός που είναι και μητέρα έκρινε διαφορετικά τον τόπο

“Προνομιακός τόπος για να μεγαλώνει ένα παιδί, με τη θάλασσα, τη φύση, τους ανθρώπους,

τις μικρές αποστάσεις, το κλίμα, όλα” σε σχέση με τον Μελλοντικό εκπαιδευτικό που

υποστήριξε ότι “ ως φοιτητής έχουν πέσει για μένα λίγο τα Χανιά, έχω δει τα πάντα και τα έχω

βαρεθεί”. Η αντίληψη του τόπου διαφέρει ανάμεσα στα άτομα στη διάρκεια ζωής του

καθενός (Adams, 2013).

Μόνο μια φοιτήτρια, που μεγάλωσε και ζει στα Χανιά είπε ότι της αρέσουν πάρα
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πολύ τα Χανιά και δεν ξέρει αν θα μπορούσε να ζήσει αλλού. “Μ’ αρέσει γενικά πάρα πολύ

σαν πόλη, δεν ξέρω αν θα μπορούσα για μεγάλο χρονικό διάστημα να ζήσω αλλού, δηλ. μ’

αρέσει και ο τρόπος ζωής και ότι συνδυάζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα δηλ. έχεις το βουνό,

έχεις την θάλασσα, έχεις την πόλη. Μπορείς να πας εύκολα στη φύση. Μ’ αρέσει πάρα πολύ

αυτό. Ε οι μικρές αποστάσεις, που έχει εδώ πέρα. Και γενικά και μελλοντικά θα ήθελα να ζήσω

εδώ πέρα.”

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμφωνούν με άλλες έρευνες για την Αντίληψη

του Τόπου ( Kudryavtsev et al., 2012; Φιλιππάκη & Καλαϊτζιδάκη, 2022) σύμφωνα με τις

οποίες μέσα από προγράμματα Π.Ε ενισχύθηκε η οικολογική σημασία του τόπου αλλά όχι η

“σύνδεση με τον τόπο” στους μαθητές της ερευνητικής ομάδας.

Τέλος, θα συμφωνήσουμε με την άποψη ότι στην πραγματικότητα οι τρόποι με τους

οποίους μπορεί η ΠΕ να αλλάξει την ζωή κάποιου είναι δύσκολο για κάποιον να τους

μετρήσει (Thomson et al., 2010) .
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Κεφ 4.2 Περιορισμοί και Προτάσεις για μελλοντική Έρευνα

Η συγκεκριμένη έρευνα υλοποιήθηκε σε μια δύσκολη συγκυρία για όλους, αυτή της

πανδημίας. Κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, για αρκετούς μήνες ο Κήπος ήταν κλειστός για

το κοινό, γεγονός που δυσκόλεψε και καθυστέρησε τον σχεδιασμό του Περιβαλλοντικού

Μονοπατιού, αφού απαιτούνταν και επιτόπιες επισκέψεις από την Ερευνήτρια.

Τόσο κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος όσο και κατά την κανονική

εφαρμογή του, γινόντουσαν έργα στον Δημοτικό Κήπο, ο οποίος ήταν κλειστός για το κοινό

και επομένως απαιτούνταν ειδική άδεια για την είσοδό μας σε αυτόν. Για τη συγκεκριμένη

διαδικασία επικοινωνούσαμε με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία ευτυχώς ήταν

αρκετά υποστηρικτική. Υπήρχαν όμως, κάποιοι περιορισμοί σχετικά με τις ημέρες και τις

ώρες που έπρεπε να γίνει η εφαρμογή του Προγράμματος, γεγονός που μας περιόριζε ακόμα

και στην αναζήτηση των φοιτητών, οι οποίοι συμμετείχαν εθελοντικά και μάλιστα σε μια

δύσκολη περίοδο για αυτούς, ακριβώς πριν από την εξεταστική.

Λόγω των έργων η εικόνα και η αίσθηση του Κήπου ήταν διαφορετική και επηρέαζε

με αρνητικό μάλλον τρόπο την εμπειρία των συμμετεχόντων. Για τον λόγο αυτό πιστεύουμε

ότι θα είχε ενδιαφέρον να εφαρμοστεί ξανά το Περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι, όταν

ολοκληρωθεί η ανακαίνιση του Κήπου. Μάλιστα, όπως πρότειναν και οι συμμετέχοντες της

έρευνας μας, θα μπορούσε να εφαρμοστεί το πρόγραμμά μας και από μαθητές σχολείων.

Θα προτείναμε ακόμα, μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης του Δημοτικού Κήπου

Χανίων, να δημιουργηθούν ταμπέλες με κωδικούς QR στα σημεία ενδιαφέροντος και έτσι το

Πρόγραμμά μας να είναι ανοιχτό στο ευρύ κοινό. Μάλιστα, ίσως θα ήταν μια ευκαιρία να

εφαρμοστεί το Περιβαλλοντικό μας Μονοπάτι από τους γονείς με παιδιά τους, κοινό που

επισκέπτεται συχνά το συγκεκριμένο χώρο. Με την προϋπόθεση να λαμβάνονται με κάποιο

ηλεκτρονικό ίσως τρόπο οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά

κάποιο ερωτηματολόγιο, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν αρκετά δεδομένα ώστε να

διεξαχθεί μελλοντικά και κάποια ποσοτική έρευνα.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Κωδικός QR για πρόσβαση στο πιλοτικό περιβαλλοντικό μονοπάτι πριν την εισαγωγή
των κωδικών QR

2. Κωδικός QR για πρόσβαση στο πιλοτικό περιβαλλοντικό μονοπάτι με κωδικούς QR
(το φυλλάδιο που μοιράστηκε στους συμμετέχοντες κατά την πιλοτική εφαρμογή)
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3. ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ QR

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΧΑΝΙΩΝ”

-Διαβάστε λίγα λόγια για την Ιστορία του Δημοτικού Κήπου Χανίων”
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“ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ ΧΑΝΙΩΝ”

Ο Δημοτικός Κήπος Χανίων είναι έργο του γενικού διοικητή της Κρήτης, Ρεούφ
Πασά, ο οποίος επέβλεψε προσωπικά τη διαμόρφωσή του, με στόχο να καλύψει την ανάγκη
ύπαρξης ενός ελεύθερου χώρου για περίπατο και για αναψυχή. Ο Κήπος, που σχεδιάστηκε το
1870 σύμφωνα με ευρωπαϊκά κηποτεχνικά πρότυπα καταλαμβάνοντας αμμώδη έκταση,
αποτέλεσε το πρώτο κοινωφελές έργο έξω από τα τείχη της πόλης.

Στον Μπαξέ, όπως τον έλεγαν, φυτεύτηκαν κυρίως αειθαλή δέντρα, στη σκιά των
οποίων βρήκαν πρόσφορο έδαφος ποικίλα λουλούδια που, σε συνδυασμό με τον ανοιχτό
ορίζοντα του κήπου, δημιούργησαν μια μοναδική ατμόσφαιρα. Οι δρόμοι και τα μονοπάτια
χαράχτηκαν σύμφωνα με τα τότε ευρωπαϊκά πρότυπα και στρώθηκαν με χοντρή άμμο. 

Το 1898 κατασκευάστηκε στη βορειοδυτική γωνιά του Κήπου ένα άκομψο κτίσμα που
χρησίμευσε ως θέατρο, κυβερνητικό τυπογραφείο, αίθουσα χορών, ενώ έμελλε τα επόμενα
χρόνια να στεγάσει και την Κρητική Βουλή. Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην
ιστορία του Δημοτικού Κήπου, ήταν η διοργάνωση της Α’ Διεθνούς Έκθεσης Χανίων, η οποία
συγκέντρωσε 701 εκθέτες από την Κρήτη, την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση,
που εγκαινιάστηκε την 1η Μαΐου 1900, έγινε πόλος έλξης για πλήθη επισκεπτών από όλο το
νησί και το εξωτερικό (Κλώντζα Ολγα, 2013).

❖ Ο Κήπος σήμερα περιλαμβάνει περίπου 100 διαφορετικά είδη φυτών ενώ, η πανίδα
του Κήπου, περιλαμβάνει πτηνά, αρθρόποδα, ερπετά, μαλάκια και σκώληκες
(Στρατιδάκης, 2017).

❖ Μέχρι πρόσφατα, περιλάμβανε και άλλα πτηνά, αμφίβια αλλά και τον ενδημικό
κρητικό αίγαγρο, τα οποία όμως, τελικά απομακρύνθηκαν.

❖ Ο Κήπος αυτή την περίοδο ανακαινίζεται και υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος το
φθινόπωρο του 2022. Οι αλλαγές που πρόκειται να γίνουν είναι πολλές, ωστόσο δεν
πρόκειται γενικά, να κοπούν δέντρα .

❖ Από την περίοδο δημιουργίας του Κήπου έως και σήμερα, τα Χανιά έχουν διανύσει
τρεις ιστορικές περιόδους
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“ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ ΧΑΝΙΩΝ ”

Το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται στην
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχουμε σχεδιάσει για σας μια διαδρομή μέσα στο Δημοτικό Κήπο
Χανίων, με μια σειρά από στάσεις σε σημεία ενδιαφέροντος, που εμφανίζονται στο χάρτη με
αριθμητική σειρά. Σε κάθε στάση, διαβάζοντας τους κωδικούς QR,σας εμφανίζονται κάποιες
πληροφορίες και η περιγραφή των δραστηριοτήτων που έχουμε σχεδιάσει για εσάς. Στο
φυλλάδιο αυτό, καταγράφετε τις απαντήσεις σας για κάθε δραστηριότητα. Καλή διαδρομή!

1. Προτομή Ι. Κονδυλάκη (σύνδεση με πουλιά της Πόλης)
2. Ο Φίκος της Βεγγάλης
3. Άδεια κλουβιά ζώων (περιοχή υπό κατασκευή): Ο Κρητικός Αίγαγρος,Εθνικός Δρυμός

Σαμαριάς
4. Ο Κισσός
5. Τα Πλατάνια
6. Το Κυπαρίσσι
7. Η Βιβλιοθήκη, α) Δράση “ΕΠΑΝΑΘΕΣΙΣ”  β) Στίχος του Ερωτόκριτου σε Γκράφιτι
8. Οι Φοινικες
9. ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ’’
10. Δράση “ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΟΠΑ ΣΟΥ”
11. Τεχνητή Λιμνούλα (υπό κατασκευή)-Σύνδεση με τη Λίμνη Αγυιάς
12. “ΚΗΠΟΣ” Καφέ-Ιστορική Έκθεση
13. Κάδοι Απορριμμάτων
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ΣΤΑΣΗ 1: ΠΡΟΤΟΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

Ο Ιωάννης Κονδυλάκης:
● Έζησε την περίοδο (1862-1920)
● Γεννήθηκε στη Βιάννο Ηρακλείου
● Για μικρό χρονικό διάστημα υπηρέτησε στην Κρήτη ως δάσκαλος,

στο Μόδι  Χανίων.
● Στη συνέχεια μετεγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου διετέλεσε

δημοσιογράφος, λογοτέχνης, διηγηματογράφος και χρονογράφος.
● Τα έργα του αναφερόνταν απαραιτήτως στην Κρήτη.
● Γνωστότερα είναι τα διηγήματά του “Όταν ήμουν δάσκαλος” και “Ο

Πατούχας”.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.1
-Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα, από το διήγημα “Όταν ήμουν
Δάσκαλος”:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2
Οι κότσιφες (κόσυφοι), οι σπίνοι και τα αηδόνια (οι αηδόνες), είναι πουλιά που αναφέρει ο

Κονδυλάκης στο παραπάνω απόσπασμα, είναι μάλιστα κάποια από τα πουλιά που συναντάμε και στις
Πόλεις. Το να μαθαίνει κανείς να ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη πουλιών χρειάζεται διάβασμα και
καθημερινή εξάσκηση. Ένας Δημοτικός Κήπος είναι ιδανικό μέρος για να ξεκινήσει κανείς να
αναγνωρίζει τα πουλιά.

Παρατηρήστε το περιβάλλον γύρω σας και προσπαθήστε να εντοπίσετε κάποια από τα
παρακάτω είδη πουλιών. Χρησιμοποιώντας τους υπερσυνδέσμους, ακούστε το κελάηδημα των
πουλιών.

● Κελάηδημα Κότσυφα
● Κελάηδημα Σπιτοσπουργίτη

● Κελάηδημα Δεκαοχτούρας
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Φωτογραφία 1: ΚΟΤΣΥΦAΣ (Turdus merula)

Φωτογραφία 2: Σπιτοσπουργίτης ( Passer domesticus)

Φωτογραφία 3: Δεκαοχτούρες (Streptopelia decaocto)

Χαρακτηριστικά Ζει... Τρώει... Παρατηρήσεις:Το
είδα (πόσα πουλιά
είδα, που το είδα:
έδαφος,βλάστηση,κ
τίρια-κατασκευές) /
το άκουσα...
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Κοτσύφι

(Turdus
merula)

Αρσενικό :Μαύρο
φτέρωμα με κίτρινο
ράμφος και κίτρινο
δακτύλιο γύρω από τα
μάτια

Θηλυκό:Σκούρο καφέ
φτέρωμα, με κίτρινο
ράμφος και κίτρινο
δακτύλιο γύρω από τα
μάτια

Όλο τον χρόνο
στην Κρήτη,
σε πάρκα,
κήπους και
δάση

Έντομα,
σκουλήκια και
μικρά φρούτα.

Σπιτοσπο
υργίτης (
Passer
domestic
us)

Αρσενικός: έχει γκρι
κεφάλι σαν «στέμμα»
και μαύρο πηγούνι

Θηλυκός: πιο
ανοιχτόχρωμος,
χρώματος καφέ χωρίς
μαύρο στο λαιμό

Σπάνια θα τον
δούμε μακριά
από το
ανθρωπογενές
περιβάλλον.

Τρέφεται μόνο
στο έδαφος με
σπόρους και
έντομα.

Δεκαοχτο
ύρες(Stre
ptopelia
decaocto)

Μοιάζει με περιστέρι,
έχει όμως πάντα το ίδιο
γκριζωπό χρωματισμό
με λεπτό κολάρο στο
λαιμό και φωνή που
μοιάζει να λέει
«δεκαοχτώ»

Μέσα στον
20ο αιώνα έχει
εποικήσει
χιλιάδες
Ευρωπαϊκές
Πόλεις.

Σπόροι και
διάφοροι καρποί.
Συνήθως,
αναζητάει ψίχουλα
στο έδαφος, κοντά
σε ανθρώπους.

ΣΤΑΣΗ 2:ΦΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ (Ficus benghalensis)

● Γνωστή και ως Ινδική Συκιά.
● Είναι το μοναδικό δέντρο του είδους του σε ολόκληρη την Κρήτη.
● Φυτεύτηκε περίπου το 1870, άρα η ηλικία του σήμερα είναι περίπου 152 ετών.
● Είναι εξωτικό είδος, ιθαγενές της Νότιας Ασίας.
● Είναι το εθνικό δέντρο της Ινδίας, όπου θεωρείται Ιερό.
● Έχει μεγάλο θόλο που προσφέρει πολύτιμη σκιά.
● Παράγει «ιδιαίτερες» εναέριες ρίζες.
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1) 2)
Φωτογραφία 1: οι εναέριες ρίζες που μοιάζουν αρχικά με κλαδιά, αναπτύσσονται προς τα κάτω και
μόλις φτάσουν στο έδαφος γίνονται ξυλώδεις κορμοί.
Φωτογραφία 2: οι καρποί του δέντρου, χρησιμεύουν και ως τροφή για τα πουλιά.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1
-Υπολογίστε το θόλο (καμπύλο σχήμα που δημιουργεί σκιά με τα κλαδιά του)του Φίκου της
Βεγγάλης.
Χρησιμοποιήστε ,προσεγγιστικά, τον τύπο Εμβαδού Κύκλου ( ) και υπολογίστε την𝐸 = π * 𝑟2

ακτίνα (r) σε μέτρα, πρακτικά, χρησιμοποιώντας τον εμπειρικό κανόνα:
1 μέτρο=με 1 περίπου μεγάλο διασκελισμό.
Στη συνέχεια, εντοπίστε πολύ κοντά του ένα άλλο μεγάλο δέντρο, τον Ροδίτικο Φίκο (Ficus
nitida) (Φίκος 2),  υπολογίστε με τον ίδιο τροπο το θόλο του και συγκρίνετέ τους.

1) Σχήμα 1: Υπολογισμός της ακτίνας (r)
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Φωτογραφίες:  Δεύτερο δέντρο, Φίκος Ροδίτικος (Φίκος 2)

r (ακτίνα) 𝐸 = π * 𝑟2

Φίκος 1 (της Βεγγάλης)

Φίκος 2 (Ροδίτικος)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2
Ένα δέντρο αποτελεί καταφύγιο για πολλούς άλλους ζωντανούς οργανισμούς, τέτοιοι

οργανισμοί μπορεί να είναι άλλα φυτά, πουλιά, έντομα κ.ά..Παρατηρήστε προσεκτικά τα διάφορα
μέρη του Φίκου της Βεγγάλης και καταγράψτε στον Πίνακα, τους ζωντανούς οργανισμούς που
εντοπίσατε.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οργανισμοί ζουν……

στα κλαδιά

στον κορμό

γύρω από τις ρίζες
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ΣΤΑΣΗ 3: ΑΔΕΙΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΖΩΩΝ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: “Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΙΓΑΓΡΟΣ”

Στο σημείο αυτό υπήρχαν κλουβιά με Κρητικούς Αίγαγρους ,Παγόνια, διάφορα είδη
Φασιανών καθώς και διάφορα είδη Περιστεριών από τη δεκαετία του ΄60. Όμως από το Νοέμβρη έως
το Δεκέμβρη του 2021, όλα τα ζώα απομακρύνθηκαν.

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΙΓΑΓΡΟΣ (Capra aegagrus cretica)

Ελληνικό κοινό όνομα: Κρητικός Αίγαγρος,Αγρίμι, Κρητικό Αγριοκάτσικο
● Είναι ενδημικό της Κρήτης δηλ. o φυσικός πληθυσμός του βρίσκεται μόνο στην Κρήτη και

συγκεκριμένα στα Λευκά Όρη.
● Είναι Κινδυνεύον (EN) είδος σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων ζώων της

Ελλάδας, δηλ. αντιμετωπίζει πολύ υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης στο φυσικό του περιβάλλον στο
άμεσο μέλλον.

● Προτιμά τη χαμηλή βλάστηση από φρύγανα.
● Απειλείται από τους λαθροκυνηγούς εξαιτίας της νοστιμιάς του κρέατός του και από τον

υβριδισμό του με κοινές κατσίκες.

● Μάλιστα, ο Εθνικός Δρυμός της Σαμαριάς ιδρύθηκε το 1962,  κυρίως για την προστασία του.

● Οι Εθνικοί Δρυμοί είναι φυσικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη οικολογική σημασία εξαιτίας
της σπανιότητας και της ποικιλομορφίας της χλωρίδας και πανίδας τους, των
γεωμορφολογικών σχηματισμών, του υπέδαφους, των νερών, της ατμόσφαιρας και γενικά του
φυσικού περιβάλλοντός τους και προστατεύονται από τη Νομοθεσία του Κράτους.

● Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η δημιουργία λατομείων, οι ανασκαφές, η τοποθέτηση
διαφημιστικών πινακίδων, οι βιομηχανικές δραστηριότητες, η κατασκευή κτισμάτων, η
γεωργική και δασοπονική εκμετάλλευση, η βοσκή, το κυνήγι και το ψάρεμα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3. 1.
Παρατηρήστε τις Φωτογραφίες 1. και 2. και καταγράψτε δύο διαφορές ανάμεσα στον θηλυκό

και τον αρσενικό κρητικό αίγαγρο.
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Φωτογραφία 1 : ένας θηλυκός Κρητικός Αίγαγρος , Φωτογραφία 2:ένας αρσενικός Κρητικός
Αίγαγρος

Διαφορές Θηλυκός Κρητικός Αίγαγρος Αρσενικός Κρητικός Αίγαγρος

Διαφορά 1

Διαφορά 2

Διαφορά 3

Φωτογραφίες: Η Αμπελιτσιά (Zelkova abelicia) είναι ένα από τα 70 ενδημικά είδη φυτών που
υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2.
Για το θέμα της μετακίνησης των ζώων από τον Δημοτικό Κήπο Χανίων έχει ξεσπάσει

στα Χανιά μια διαμάχη. Διαβάστε απόσπασμα από το άρθρο “Θρίλερ… χωρίς άδεια για τα
αγρίμια του Δημοτικού Κήπου” (Μαριδάκης,2021), που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
“ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ’’ (ΑΡΘΡΟ 1.) και στο οποίο φαίνονται οι θέσεις του Δημάρχου Χανίων
υπέρ της απομάκρυνσης των ζώων από τα κλουβιά του Δημοτικού Κήπου.

147



ΑΡΘΡΟ 1.

4 Δεκεμβρίου, 2021 10:06 πμ

“Θρίλερ… χωρίς άδεια για τα αγρίμια του Δημοτικού Κήπου”

«Αυτό που υλοποιούμε είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που με
συντριπτική πλειοψηφία έχει αποφασίσει την ανάπλαση του Κήπου και στην
οποία δεν προβλέπεται η παραμονή ζώων. Καταλαβαίνω ότι για πολλούς
Χανιώτες η παρουσία των ζώων ήταν κάτι που είχαν συνηθίσει και αγαπήσει.
Δεν είναι όμως σήμερα, το 2021, η έννοια της ευζωίας, της επιστημονικής
παρακολούθησης και ό,τι συμβαίνει παντού, συμβατές με αυτό που συνέβαινε
όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γι’ αυτό σε συνέχεια της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου αποφασίστηκε σε συνεννόηση με το Δασαρχείο, το Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας και τους αρμόδιους φορείς ό,τι το καταλληλότερο και μόνο
πιστοποιημένο κέντρο που μπορεί να εξασφαλίσει ότι τα ζώα αυτά θα
συνεχίσουν να ζουν είναι το Αττικό Πάρκο, όσον αφορά τους αίγαγρους, και η
ΜΚΟ “Άνιμα” όσον αφορά τα άγρια πτηνά, ενώ άλλα οικόσιτα ζώα θα
μεταφερθούν σε περιοχές εντός του Δήμου που θα εξασφαλίσουν την ευζωία
τους», είπε ο κ. Σημανδηράκης.

Ερωτηθείς για το ζήτημα αδιαφάνειας που τίθεται από τη στιγμή που δεν είναι
γνωστό αν υπάρχουν άδειες για την προσωρινή μεταφορά των ζώων σε μη
αδειοδοτημένο χώρο, ο δήμαρχος Χανίων απάντησε: «Άδειες δεν υπήρχαν ούτε
στον Δημοτικό Κήπο(…) και οι ίδιοι που αναζητούν τις άδειες αυτές θα πρέπει
να δουν ότι αυτή τη στιγμή δυστυχώς στην Κρήτη δεν υπάρχει κάποια
οργανωμένη δομή που να μπορεί μόνιμα να υποστηρίξει την ευζωία των
συγκεκριμένων ζώων».
Υπεραμύνθηκε δε των χειρισμών της Δημοτικής Αρχής λέγοντας πως οι
προτάσεις που είχε δεχθεί ο Δήμος «είχαν να κάνουν είτε με τη μεταφορά τους
σε κυνηγετική ζώνη στην Αταλάντη, είτε ακόμα και για σφάξιμο των ζώων».
«Ήταν πολιτική θέση -αυτονόητη- της Δημοτικής Αρχής να προστατεύσει αυτά
τα ζώα και να βρει το καταλληλότερο σημείο που θα ζήσουν. Μίλησαν κάποιοι
για τη δυνατότητα μεταφοράς στα Θοδωρού. Εκεί υπάρχει ο κίνδυνος επιμειξίας
με μη καθαρόαιμα ζώα, ενώ για στείρωση δεν υπήρχε δυνατότητα -ιδίως στα
θηλυκά- γιατί είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος να αποβιώσουν. Έγινε δηλαδή μια
πολύ μεγάλη μελέτη και προσπάθεια για να έχουμε το καλύτερο δυνατό
αποτέλεσμα».

Διαβάστε απόσπασμα από το άρθρο “Χανιά: Έδιωξαν τα ζώα από τον δημοτικό κήπο
-Αντιδράσεις πολιτών προς Δήμο και Σημανδηράκη”, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
“ZARPA NEWS” (ΑΡΘΡΟ 2.)

ΑΡΘΡΟ 2.

Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021, 19:25
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Χανιά: Έδιωξαν τα ζώα από τον δημοτικό κήπο -Αντιδράσεις πολιτών προς Δήμο και Σημανδηράκη

Διαβάστε απόσπασμα από το εξώδικο με υπογραφές 135 πολιτών προς τον Δήμο Χανίων και τον
Δήμαρχο Παναγιώτη Σημανδηράκη που επιθυμούν να μην απομακρυνθούν τα ζώα από τον Δημοτικό
κήπο.

Κύριε Δήμαρχε,

Αναφορικά με την απόφαση σας για “ανάπλαση” του Δημοτικού Κήπου Χανίων και της απομάκρυνσης των
ζώων από αυτόν, σας τονίζουμε ότι αυτή προσβάλει όχι μόνο εμάς αλλά το σύνολο της τοπικής κοινωνίας
της οποίας η επιθυμία δεν εισακούσθηκε. Ο Δημοτικός Κήπος αποτελεί φυσική και πολιτιστική κληρονομιά
του τόπου μας και επιθυμούμε να μην γίνουν βιαστικές και ακαλαίσθητες παρεμβάσεις σε έναν χώρο που
παραμένει με ελάχιστες αλλοιώσεις από το έτος 1870 και τελικά από το έτος 1918.

Επιθυμούμε επίσης, να παραμείνει αναλλοίωτος ο χώρος της λίμνης, μη προσβάσιμος, καθότι ο χώρος
αυτός είναι υψίστης σημασίας ως χώρος φροντίδας, προστασίας και ανάρρωσης πτηνών και ιδιαίτερα των
περιστεριών και τα ζώα του κήπου στη θέση που βρίσκονται σήμερα. Ως προς τα ζώα ιδιαίτερα είστε σε
θέση να λάβετε τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις αντί για να τα απομακρύνετε προς άγνωστες τοποθεσίες και
περιβάλλον και δίχως καμία συγκεκριμένη διαβεβαίωση για την τύχη τους.

Γράψτε δύο επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος υπέρ της απομάκρυνσης των
ζώων από τα κλουβιά του Δημοτικού Κήπου και δύο επιχειρήματα των πολιτών που αντιδρούν
στη μετακίνησή τους.

Δύο επιχειρήματα του Δημάρχου υπέρ της
μετακίνησης των ζώων:

Δύο επιχειρήματα πολιτών ενάντια στην
μετακίνηση των ζώων:

-  Να παραμείνουν τα ζώα στον Δημοτικό Κήπο ή να απομακρυνθούν και γιατί;

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

..
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ΣΤΑΣΗ 4: Ο ΚΙΣΣΟΣ(Hedera helix)

Εικόνα 1: Κισσός που έχει αναρριχηθεί πάνω σ’ ένα ψηλό δέντρο Ακακίας. Εικόνα 2: Τα φύλλα του
Κισσού

● Είναι αειθαλής θάμνος, αναρριχώμενος ή έρπων και σπάνια δενδρύλλιο.
● Τα φύλλα του Κισσού, περιέχουν μεγάλες ποσότητες σαπωνίνης, γι’ αυτό μπορούν να

χρησιμοποιηθούν σαν ένα φυσικό και οικολογικό απορρυπαντικό.
● Στην Κρήτη παλαιότερα, χρησιμοποιούσαν τον κισσό για το ξέπλυμα των μαύρων γιλέκων

των ανδρών και των μαύρων γυναικείων φορεμάτων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1
- Παρατηρήστε τα φύλλα, τα άνθη ή τους καρπούς του κισσού (εάν υπάρχουν αυτή την
περίοδο) και συμπληρώστε τον  πίνακα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΥΛΛΑ (Σχήμα)
………………………………………………………………………
………….

ΑΝΘΗ (Χρώμα, μυρωδιά, ποιους οργανισμούς προσελκύουν)
…………………………………………………………………

ΚΑΡΠΟΙ (Χρώμα, Μέγεθος, Σχήμα, ποιους οργανισμούς προσελκύουν)
................................................
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2

Συνεχίστε προς το Καφέ Κήπος (12.) , στη διαδρομή κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας και
προσπαθήσετε να εντοπίσετε και να φωτογραφίσετε τον Κισσό και σε κάποιο άλλο σημείο του
Κήπου.

ΣΤΑΣΗ 5 :ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Platanus orientalis)

● Ο Πλάτανος είναι ένα πολύ μεγάλο και μακρόβιο είδος δέντρου.
● Είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φυτά της κρητικής χλωρίδας.
● Φαρμακευτικές Ιδιότητες: Τα φύλλα και τα άνθη του χρησιμοποιούνται ως

«αποχρεμπτικά», το απόσταγμα της σκόνης του φλοιού βοηθάει στην αγωγή των
εγκαυμάτων. Επίσης έχει αιμοστατική δράση.

● Το ξύλο του χρησιμοποείται στην ξυλοβιομηχανία, στην χαρτοποιία κ.ά.
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● Μυθολογία: Ο θεϊκός γάμος της Ευρώπης με τον Δία που την άρπαξε μεταμφιεσμένος σε
ταύρο έγινε κάτω από ένα πλάτανο στη Γόρτυνα της Κρήτης που ποτέ δεν χάνει τα φύλλα
του. Το ιερό αειθαλές πλατάνι εμφανίζεται στα νομίσματα των Μινωϊτών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1 «Ποιό δέντρο είναι πιο παλιό;»

1) 2)

Φωτογραφία 1: ο πρώτος πλάτανος (Πλάτανος 1) που βρίσκεται στα αριστερά σας.
Φωτογραφία 2: ο τρίτος πλάτανος (Πλάτανος 2) που θα συναντήσετε, καθώς πηγαίνετε προς τα
δεξιά, πρός την πρόσοψη του Καφέ Κήπος.

Εντοπίστε τους δύο πλατάνους που φαίνονται στις παραπάνω φωτογραφίες. Έπειτα,
χρησιμοποιείστε τη μεζούρα και την ταινία που θα σας δοθούν και σύμφωνα με τον παρακάτω τρόπο
προσπαθήστε να υπολογίσετε την ηλικία των δύο πλατάνων.
Σύμφωνα με έναν απλοποιημένο κανόνα για να υπολογιστεί η ηλικία ενός δέντρου μπορεί κανείς να
χρησιμοποιήσει μια μεζούρα για να μετρήσει την περίμετρο του δέντρου, σε εκατοστά, σε ύψος 1,5
μέτρου. Στη συνέχεια, θα διαιρέσει την περίμετρο δια 2,5 ώστε να υπολογίσει προσεγγιστικά, την
ηλικία του δέντρου.

Πλάτανος 1. Πλάτανος 2.

Περίμετρος κορμού (cm)

Ηλικία Δέντρου
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2
- Πως αλλάζουν τα δέντρα καθώς μεγαλώνουν; Παρατηρήστε τα δύο δέντρα και γράψτε δύο
αλλαγές.

“Αλλαγές στα δέντρα καθώς μεγαλώνουν’’

1.

2.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 .3
Στην Κρήτη φύεται κυρίως ο Ανατολικός Πλάτανος (Platanus orientalis) που είναι

φυλλοβόλο είδος, υπάρχει όμως και η σπάνια ενδημική ποικιλία (Platanus orientalis var. cretica),
η οποία ευδοκιμεί μόνο στην Κρήτη και είναι αειθαλής.

Εάν είναι χειμώνας ή και αρχές της άνοιξης, κοιτάξτε τον Πλάτανο 2. (της Δραστηριότητας
5.1) και βγάλτε συμπεράσματα για το είδος που ανήκει κυκλώνοντας την απάντησή σας.

ΦΥΛΛΟΒΟΛΟ (Platanus orientalis) / ΑΕΙΘΑΛΕΣ (Platanus orientalis var. cretica)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 .4

Σύμφωνα με μια επιστημονική έρευνα, σε ολόκληρη την Κρήτη, έχουν απογραφεί 41
Αειθαλείς Πλάτανοι (Platanus orientalis var. cretica) , βρείτε στον παρακάτω πίνακα πόσοι από
αυτούς έχουν απογραφεί στα Χανιά.

(Νικολακάκη, 1997)
Απάντηση:....................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5 .5
Σε όλη την Κρήτη υπάρχουν πολλά τοπωνύμια που σχετίζονται με τη λέξη Πλάτανος.

Παρατηρήστε τον Χάρτη των Χανίων και βρείτε δύο οικισμούς που πήραν το όνομα τους από το
φυτό Πλάτανος.
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Απάντηση: 1).......................... 2)...................................

ΣΤΑΣΗ 6: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ(Cupressus sempervirens)

 Φωτογραφία 1: Το κυπαρίσσι στον Δημοτικό Κήπο Χανίων

● Είναι αειθαλές κωνοφόρο φυτό.
● Σύμφωνα με την Αρχαία Ελληνική Μυθολογία, το Kυπαρίσσι ήταν ένα όμορφο αγόρι, που

ζούσε στο νησί της Κέας. Κάποτε όμως άθελά του σκότωσε ένα ιερό ελάφι του θεού
Απόλλωνα. Για να γλιτώσει λοιπόν από τη στεναχώρια του μεταμορφώθηκε στο γνωστό μας
δέντρο, που από τότε συμβολίζει τη θλίψη και για τον λόγο αυτό φυτεύεται συστηματικά στα
νεκροταφεία.

● Πριν από αρκετούς αιώνες η Κρήτη ήταν καλυμμένη από πυκνά δάση με κυπαρίσσια και
ήταν γνωστή ως η Χώρα του Κυπαρισσιού.

● Σήμερα, τα κυπαρισσοδάση των Λευκών Ορέων είναι τα αντιπροσωπευτικότερα και
εκτενέστερα ολόκληρης της Ελλάδας.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1 «Πόσα μέτρα είναι ένα δέντρο;»

Ένας πρακτικός τρόπος για να μετρήσεις το ύψος ενός δέντρου είναι ο εξής: Περπάτησε από
τη ρίζα του Κυπαρισσιού κάνοντας μεγάλους διασκελισμούς έως ότου, εάν σκύψεις να μπορείς να
δεις μέσα από τα πόδια σου την κορυφή του δέντρου. Θεωρούμε κάθε διασκελισμό= 1 μέτρο,
μέτρησε τους διασκελισμούς, το ύψος  ισούται με τον αριθμό των διασκελισμών.

(WWF,1995)

Απάντηση:.............................................................................................................................................

-Γράψτε δύο σημεία στην πόλη των Χανίων που έχετε δει Κυπαρίσσια:

1. .....................................................
2. .....................................................

ΣΤΑΣΗ 7: ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

● Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους αλλά θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από
Εκπαιδευτικούς.

● Σήμερα διαθέτει στη συλλογή της πάνω από 20.000 τόμους βιβλίων και πολλά επιτραπέζια
παιχνίδια.

7α) Η ΔΡΑΣΗ “ ΕΠΑΝΑΘΕΣΙΣ”
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.1

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2021, παρουσιάστηκε
από τον Δήμο Χανίων και την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-Κ.Α.Μ. μια πρωτότυπη, καλλιτεχνική και οικολογική
δράση. Η δράση “ΕΠΑΝΑΘΕΣΙΣ”, όπως ονομάζεται, επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση των
παράνομων πινακίδων που περισυλλέχθηκαν από πολλά σημεία της πόλης και την
επαναχρησιμοποίησή τους με δημιουργικό τρόπο.

”Ο Κανόνας 3R ”
Ο κανόνας 3R είναι μια πρόταση για μείωση του αντίκτυπου των ανθρώπινων

δραστηριοτήτων στο περιβάλλον, ακολουθώντας τρία βήματα: μείωση, επαναχρησιμοποίηση και
ανακύκλωση αποβλήτων.

“τα 3 R’s”                                            «Οι Συνήθειές σας»

1) Επαναχρησιμοποιώ (Reuse)

2) Μειώνω (Reduce)

3) Ανακυκλώνω (Recycle)

7β) “Ο Ερωτόκριτος”
Στο σημείο αυτό βρίσκεται σε γκράφιτι, ένας στίχος του Ερωτόκριτου, που δημιουργήθηκε

στο πλαίσιο ενός πρωτότυπου εκπαιδευτικού πρότζεκτ. Στόχος της δράσης “Η Τυπογραφία της
Αναγέννησης συναντά το γκράφιτι’’ ήταν η ανάδειξη της πρώιμης Ελληνικής Τυπογραφικής Τέχνης
και Καλλιγραφίας σε συνδυασμό με έργα της Κρητικής Λογοτεχνίας μέσα από τη σύγχρονη τέχνη του
δρόμου.
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Η δράση ξεκίνησε το 2017 στο πλαίσιο ενός παγκρήτιου Περιφερειακού Δικτύου
Πολιτιστικών Θεμάτων που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων σε
συνεργασία με το Τμήμα Γραφιστικής της Σχολής Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΑΤΕΙ Αθήνας και το
Μουσείο Τυπογραφίας.

Ο Ερωτόκριτος, του Βιτσέντζου Κορνάρου και η Ερωφίλη του Γεωργίου Χορτάτση είναι
τα σημαντικότερα έργα της Κρητικής λογοτεχνίας την περίοδο της Βενετοκρατίας, κατά τον 16ο- 17ο

αιώνα. Κεντρικό θέμα του Ερωτόκριτου είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο και
την Αρετούσα, και γύρω από αυτό περιστρέφονται και άλλα θέματα όπως η τιμή, η φιλία, η
γενναιότητα και το κουράγιο.

“Στίχος Ερωτόκριτου σε Γκράφιτι έξω από τη βιβλιοθήκη”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.2

-Διαβάστε το παρακάτω απόσπασμα από τον Ερωτόκριτο. Ποιο πουλί αναφέρει στο συγκεκριμένο
απόσπασμα ο συγγραφέας, Βιτσέντζος Κορνάρος;
.............................................................................................................................

“ Oυδέ γεράκια, ουδέ σκυλιά, ουδ' άλογα εμπορούσαν

τον Πόθο ν' αλαφρώσουσι που'χε στην Aρετούσαν ’’

Ένα μεταναστευτικό γεράκι που επισκέπτεται την Κρήτη κατά τους ανοιξιάτικους και
καλοκαιρινούς μήνες είναι ο Μαυροπετρίτης ή γεράκι της Ελεονώρας (Falco Eleonora) όπως είναι
η επιστημονική του ονομασία. Θεωρείται προστατευόμενο είδος και πήρε το όνομα του από μια
Βασίλισσα της Σαρδηνίας, η οποία με ειδικό διάταγμα προστάτευε τα γεράκια αυτά από τους
κυνηγούς. Στην Κρήτη είναι ακόμα γνωστό ως Βαρβάκι ή Κουστογέρακο. Το συγκεκριμένο γεράκι,
στο τέλος του Φθινοπώρου, μεταναστεύει στη μακρινή Μαδαγασκάρη.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.3
Διαβάστε απόσπασμα από το άρθρο“Γκράφιτι: Tέχνη ή Bανδαλισμός;” (Βυθούλκας, 2018)

που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ” και παρουσιάζει την πρώτη εγκληματολογική
έρευνα για τα γκράφιτι, στο πλαίσιο Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εγκληματολογίας του
Παντείου Πανεπιστημίου και στη συνέχεια απαντήστε στις ερωτήσεις.

“Γκράφιτι: Τέχνη ή Βανδαλισμός;”

Στην έρευνα αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «το γκραφίτι θεωρείται καταρχήν παράνομο
όταν αποτυπώνεται σε οποιαδήποτε επιφάνεια δημόσια ή ιδιωτική στην οποία είναι ανεπιθύμητο ή
απαγορευμένο σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε εγχώριας νομοθεσίας. Ενδέχεται όμως να
έχει νόμιμο χαρακτήρα, όταν υπάρχει η προαπαιτούμενη αδειοδότηση είτε από τον ιδιοκτήτη είτε
από το δημόσιο φορέα, όταν γίνεται κατά παραγγελία και με αμοιβή (commissioned work), όταν
παρέχονται μεγάλοι σε έκταση δημόσιοι χώροι για τη διενέργεια φεστιβάλ και, σπανιότερα, όταν
λαμβάνει χώρα κάποιο επιδοτούμενο project που αφορά στη χρηματοδότηση καλλιτεχνών για να
αναβαθμίσουν εικαστικά κάποια σημεία των πόλεων».

Οι δημιουργοί γκράφιτι (graffiti writers) δημιουργούν είτε ατομικά είτε ομαδικά (crews). Οι ομάδες
δεν έχουν αυστηρή και συγκεκριμένη δομή και οργάνωση. Παρουσιάζουν, ωστόσο, συνήθως
ισχυρούς διαπροσωπικούς δεσμούς και συνοχή σε φυσικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της έρευνας ρώτησαν έξι δημιουργούς γκράφιτι. Επρόκειτο για άτομα ηλικίας 23-33
ετών με διαφορετικό μορφωτικό υπόβαθρο (δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιωτική σχολή, Ανώτερη
Δραματική Σχολή, Πολυτεχνείο και Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών).

Περιεχόμενο και νοηματοδότηση

Όπως σημειώνεται σύμφωνα με την άποψη των δημιουργών τους, τα γκράφιτι είναι πολυδιάστατα
από απόψεως περιεχομένου και νοηματοδότησης. Χαρακτηρίστηκαν ως τέχνη σχετική με τη
ζωγραφική, αλλά και ως ένας τρόπος έκφρασης, αναγνώρισης και ανάδειξης εαυτού, μια
αντίδραση(«προσωπική σε πλαίσια αναζήτησης» ή «ως διασκέδαση»), μια πράξη εγωισμού («να
κάνεις το όνομά σου γνωστό, τόσο στην κοινότητα των γκραφιτάδων όσο και στην πόλη»), αλλά
και ελευθερίας («έξω δεν υπάρχει κανένας κανόνας, είναι ελεύθερο, μπορεί να το δει ο καθένας κι
αυτό μου αρέσει περισσότερο, ότι είναι δωρεάν για όλους»). Επιπρόσθετα, για κάποιους
δημιουργούς τα γκράφιτι είναι ένα χόμπι που έγινε δουλειά.

Σε ειδικότερη ερώτηση, αν είναι τέχνη, διαμαρτυρία, βανδαλισμός, επανάσταση ή κάτι άλλο, οι
περισσότεροι απάντησαν ότι είναι όλα μαζί, «είναι κράμα από όλα» και κάθε φορά εξαρτάται από
το «τι θέλεις να βγάλεις εσύ μέσα από αυτό».

Στην έρευνα υπογραμμίζεται επιπλέον: «Η σύλληψη μιας εικόνας χαρακτηρίζεται από
υποκειμενικότητα, έτσι το τι θεωρείται τέχνη, τι είναι καλαίσθητο και τι δεν είναι δεν μπορεί να
λάβει αντικειμενικά κριτήρια («αυτό που οι άνθρωποι λένε μουτζούρες, αυτό είναι το γκράφιτι»,
«είναι τελείως υποκειμενικό το πώς αντιλαμβάνεται κάποιος την τέχνη»). Συνεπώς, καταλήγουμε
στο συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να δομηθεί μια ακριβής και απόλυτη τυπολογία όσον αφορά την
έννοια του γκράφιτι, δεδομένου ότι ο καθένας χρησιμοποιεί τον όρο προσδίδοντάς του και
διαφορετικό νόημα. Ωστόσο, η εικόνα του γκράφιτι από την οπτική των δημιουργών του
διαφοροποιείται από την ευρύτερη εικόνα που έχουν οι πολίτες. Αυτό συμβαίνει διότι η έννοια
γκραφίτι χρησιμοποιείται για όλα τα είδη γραφής που αναπαρίστανται στους τοίχους. Το
«αυθεντικό» παράνομο γκραφίτι, είναι εκείνο που στοχεύει στη διαφήμιση του ονόματος του
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δημιουργού «tag» και απευθύνεται στην κοινότητα του γκραφίτι, οι τοιχογραφίες ή αλλιώς «street
art» αποτελούν μια περισσότερο καλλιτεχνική έκφραση η οποία απευθύνεται στο ευρύ κοινό και η
οποία έχει νόμιμο χαρακτήρα καθώς στην πλειονότητά τους αποτελούν κατά παραγγελία
αμειβόμενες δημιουργίες. Τέλος, τα συνθήματα γηπεδικά ή πολιτικά και άλλες φράσεις, στίχοι
κ.λπ. που βλέπουμε στους τοίχους δεν ανήκουν στην κατηγορία του γκραφίτι».

Ακόμη διατυπώθηκε και η άποψη ότι το γκραφίτι αποτελεί βανδαλισμό: «Στην Πλάκα, στο παλαιό
Ναύπλιο, στα Εξάρχεια και γενικά στο κέντρο της Αθήνας οι υπογραφές που βάζουν με σπρέι ή
μαρκαδόρους, τα συνθήματα δεν είναι γκραφίτι, είναι βανδαλισμός, υποβαθμίζουν περαιτέρω την
ποιότητα ζωής και το περιβάλλον στο οποίο ζουν και μεγαλώνουν».

-Πως χαρακτηρίζουν τα γκραφίτι οι δημιουργοί
τους; ( Γράψτε τρεις απόψεις)

● .................................................................
.................................................................
.............

● .................................................................
.................................................................
..............

● .................................................................
.......
.................................................................
.......

-Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα; ..............................................................................
.......
..............................................................................
.......
..............................................................................
.......
..............................................................................
.......

-Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με τα
γκράφιτι;

..............................................................................

.......

..............................................................................

.......

..............................................................................

.......

..............................................................................

.......

159



ΣΤΑΣΗ 8: ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8.1
-Όλοι οι φοίνικες που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο του Κήπου
ανήκουν στο ίδιο είδος φοίνικα. Εγκαταστήστε την εφαρμογή
αναγνώρισης φυτών “Plantnet” στο κινητό σας και χρησιμοποιήστε
την για να αναγνωρίσετε σε ποιο είδος φοίνικα ανήκουν οι

συγκεκριμένοι φοίνικες, έπειτα σημειώστε την επιστημονική τους ονομασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Για σωστό αποτέλεσμα θα χρειαστεί να τραβήξετε τρεις κοντινές και καθαρές
φωτογραφίες, όπου θα διακρίνεται α) ο φλοιός (κορμός) του δέντρου β) το φύλλο του (κάνοντας
ζουμ με την κάμερα του κινητού σας) γ) ο καρπός του (εάν υπάρχει αυτή την περίοδο).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ

Ένα σπάνιο, ενδημικό είδος φοίνικα, το οποίο δεν υπάρχει στον Δημοτικό Κήπο Χανίων,
αλλά μπορεί να συναντήσει κανείς στην Κρήτη, είναι ο Κρητικός Φοίνικας ή Φοίνικας του
Θεόφραστου (Phoenix theophrasti).

Φωτογραφία: Φοίνικας του Θεόφραστου στο Βάι, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο αυτοφυές
φοινικόδασος της Ευρώπης.
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Χάρτης: Τα σημεία στην Κρήτη με τον ενδημικό Φοίνικα του Θεόφραστου.

ΣΤΑΣΗ 9: ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ’’

Ο θερινός Κινηματογράφος ξεκίνησε να λειτουργεί στον Δημοτικό Κήπο Χανίων το 1905,
από τους ενοικιαστές του Καφέ Κήπος. Το 1980, πρώτος στην Ελλάδα, ο συγκεκριμένος
κινηματογράφος έγινε δημοτικός και ονομάστηκε ‘’Δημοτικός Κινηματογράφος Κήπος’’ , μάλιστα
εξακολουθεί να προσφέρει ποιοτικές ταινίες στους θεατές έως και σήμερα.

Ερώτηση:Θυμάστε εάν έχετε δει κάποια ταινία στον Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπο; Εάν ναι,
θυμάστε ποια/ποιες ταινίες, με ποιόν και σε ποια ηλικία;
Απάντηση:
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤA 9.1

Ένα σύγχρονο ζήτημα των πόλεων είναι η Αστική Κινητικότητα. Δυστυχώς, υπάρχουν
ομάδες πολιτών (ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, μητέρες με καρότσια κ.ά.) που μπορεί να βιώνουν ανισότητες
ή και ‘’αποκλεισμό’’ στις μετακινήσεις τους μέσα στην πόλη. Δείτε την ταινία μικρού μήκους με
τίτλο ‘’ Ο Αδερφός μου’’ (Παπαδουλάκης, 2018) που γυρίστηκε στο Κέντρο των Χανίων. Στη
συνέχεια, γράψτε 3 προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις μετακινήσεις τους οι συγκεκριμένοι
πολίτες.

Απάντηση: .............................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
...................................................

ΣΤΑΣΗ 10: ΔΡΑΣΗ “ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ΤΗ ΓΟΠΑ ΣΟΥ ”

Στο σημείο αυτό υπάρχει ένα σταχτοδοχείο με μορφή ‘’Κάλπης’’ που τοποθετήθηκε στο
πλαίσιο της δράσης ‘’Γόπα Project’’. Η συγκεκριμένη δράση ξεκίνησε από την Αθήνα, με την
τοποθέτηση αντίστοιχων σταχτοδοχείων, πάνω από τα οποία βρίσκονται αναρτημένα ερωτήματα
ώστε οι καπνιστές να μπορούν να ψηφίζουν με τη γόπα τους. Το συγκεκριμένο εγχείρημα φιλοδοξεί
να καλύψει την απουσία σταχτοδοχείων στους δρόμους και να παροτρύνει τους καπνιστές να μη
ρυπαίνουν την πόλη, αλλά να κάνουν τη γόπα τους χρηστική, λαμβάνοντας μέρος σε μια ψηφοφορία.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.1

Σύμφωνα με το άρθρο ‘’Δηλητηριώδη Αποτσίγαρα’’ (Αλεβαντής, 2018) που δημοσιεύτηκε
στην εφημερίδα ‘’ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ’’ :
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Στην Ελλάδα καπνίζουμε 14 δισ. τσιγάρα κάθε χρόνο και παράγουμε άλλες τόσες γόπες
συνολικού βάρους 635 τόνων. Τα 2/3 από αυτές πετιούνται στη φύση, στις παραλίες, στους δρόμους,
στα πάρκα και στα δάση. Μερικές φορές τα αποτσίγαρα προκαλούν πυρκαγιές , ενώ για να διαλυθούν
χρειάζονται μέχρι και 15 χρόνια. Έτσι συχνά καταλήγουν στα στομάχια ψαριών, πουλιών, μικρών
ζώων αλλά και παιδιών.

Το κάθε αποτσίγαρο περιέχει 4 έως 8 χιλιοστόγραμμα (mg) νικοτίνης, έτσι αρκούν 2-3
γόπες για να εμφανίσει κάποιος συμπτώματα δηλητηρίασης από τη νικοτίνη (ναυτία, εμετό, ζάλη,
τρέμουλο, εφίδρωση και υψηλή αρτηριακή πίεση). Αν το παιδί καταπιεί περισσότερα αποτσίγαρα ή
και ολόκληρα τσιγάρα μπορεί να έχει σπασμούς και να κινδυνεύσει η ζωή του. Επιπλέον, οι γόπες
είναι τοξικές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Ένα αποτσίγαρο αρκεί για να δηλητηριάσει ένα λίτρο
νερού και να σκοτώσει τους μισούς οργανισμούς από τα είδη που κολυμπούν εκεί.

Συμπληρώστε τον πίνακα με τα στοιχεία που σας δίνονται:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αριθμός τσιγάρων που καπνίζουμε στην Ελλάδα κάθε
χρόνο

Αριθμός αποτσίγαρων που απορρίπτονται στη φύση

Ελάχιστη ποσότητα νικοτίνης ανά αποτσίγαρο (mg)

ΣΤΑΣΗ 11: ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΟΥΛΑ (υπό κατασκευή)
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Στη συγκεκριμένη περιοχή του Κήπου μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια τεχνητή λίμνη, ένας τόπος
διαβίωσης πολλών πτηνών και αμφιβίων. Πριν λίγο καιρό, η μικρή λίμνη αποστραγγίστηκε και τα
Άγρια πτηνά μεταφέρθηκαν στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ) ΑΝΙΜΑ, ενώ οι πάπιες θα
μεταφέρονταν κατά πάσα πιθανότητα, στη λίμνη Αγυιάς.

Η ΑΝΙΜΑ – Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής είναι ένα σωματείο, που ιδρύθηκε με
σκοπό την περίθαλψη και επανένταξη άγριων ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον. Παραλαμβάνοντας
άγρια ζώα από όλη την Ελλάδα, περιθάλπει σε ετήσια βάση πάνω από 5.000 πουλιά, θηλαστικά και
ερπετά.

-Ποιες άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται με την Προστασία της
Άγριας Ζωής και του Περιβάλλοντος γνωρίζετε;..............................................

“Η ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΑΓΥΙΑΣ”

● Η λίμνη της Αγυιάς είναι μια ιδιαίτερα σημαντική τεχνητή λίμνη κοντά στα Χανιά.
● Είναι σημαντικός τόπος για τα μεταναστευτικά και διαχειμάζοντα υδρόβια και παρυδάτια

πουλιά. Σημαντικά είδη της λίμνης είναι ο λευκοτσικνιάς(Egretta garzetta), η
βαλτόπαπια(Aythya nyroca) και το ενδημικό είδος σαύρας (Podarcis cretensis).

● Στη δυτική πλευρά της λίμνης, έχει υποδομές η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), από τις οποίες γίνεται η υδροδότηση της Δημοτικής
Ενότητας Χανίων. Μάλιστα, η ποιότητα του πόσιμου νερού στα Χανιά είναι εξαιρετική.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11.1
-Διαβάστε το άρθρο “Απειλές για το Οικοσύστημα” (Μαριδάκης, 2019), που δημοσιεύτηκε στα
ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και απαντήστε στα ερωτήματα.
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α)-Ποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα θίγει το
παρακάτω άρθρο;

β)-Γιατί όταν εισαχθεί ένα ξενικό είδος
διαταράσσεται η ισορροπία ενός
οικοσυστήματος, σύμφωνα με το άρθρο;

“Απειλές για το οικοσύστημα”

Βάτραχοι από την Αμερική στη λίμνη της Αγιάς και χελώνες Μεξικού στον Κουρνά. Δύο
από τα δεκάδες ξενικά είδη που συναντά κανείς στις λίμνες των Χανίων και τα οποία
βρέθηκαν εκεί όταν οι ιδιοκτήτες τους αποφάσισαν κάποια στιγμή να τα ξεφορτωθούν!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνο των “βουβαλοβάτραχων” από την Αμερική που
ενδημούν εδώ και πολλά χρόνια πια στη λίμνη της Αγιάς καθώς εγκαταλείφθηκαν στα νερά
της από τη δεκαετία του ‘90 έπειτα από μια απόπειρα εκτροφής τους. Μια ακόμα
περίπτωση είναι οι -μεξικάνικης καταγωγής- νεροχελώνες “Trachemys scripta” που
ξεχωρίζουν από το κόκκινο σημάδι που φέρουν στον λαιμό τους και οι οποίες έχουν
«εισβάλλει» σε αμέτρητους υγρότοπους, όχι μόνο στα Χανιά αλλά σε όλη την
Ευρώπη.Συχνές περιπτώσεις αποτελούν ακόμα τα χρυσόψαρα αλλά και άλλα είδη ψαριών
όπως οι κυπρίνοι και οι πέστροφες που ζουν στο γλυκό νερό και που “εγκαταλείπονται”
σκόπιμα προκειμένου να αποτελέσουν στη συνέχεια αντικείμενο ψαρέματος…

«Δυστυχώς ο καθένας απελευθερώνει ό,τι να ΄ναι όπου να ΄ναι, χωρίς να
λογαριάζει τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν στο οικοσύστημα»,
υπογράμμισε ο κ. Λυμπεράκης και πρόσθεσε: «Η απελευθέρωση ενός ψαριού ή
ερπετού μπορεί να μην είναι επικίνδυνη από μόνη της. Ομως θα πρέπει να
γνωρίζουμε ότι κάθε ζωντανός οργανισμός κουβαλάει τη δική του εσωτερική
χλωρίδα και πανίδα που μπορεί να επιφέρουν δραματικές επιπτώσεις στο νέο
περιβάλλον». Πέραν αυτού τα νέα ψάρια, ερπετά ή αμφίβια λειτουργούν πολλές
φορές ανταγωνιστικά ως προς τους ντόπιους πληθυσμούς. Για παράδειγμα η
μεξικάνικη χελώνα έχει καταφέρει να κυριαρχήσει έναντι της ντόπιας χελώνας.
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Αντίστοιχα έχει περιοριστεί και ο πληθυσμός του τοπικού βατράχου από την
παρουσία του “βουβαλοβάτραχου”, το οποίο είναι ένα αδηφάγο είδος που λόγω
μεγέθους τρέφεται ακόμα και με νεοσσούς πουλιών που φωλιάζουν στη λίμνη.

ΣΤΑΣΗ 12 : “ΚΗΠΟΣ ΚΑΦΕ” - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

● Το σημερινό κτίριο οικοδομήθηκε το 1936 από τον επιχειρηματία Ανδρέα Χατζηδάκη.
● Είναι χώρος ιστορικός, καθώς έχει φιλοξενήσει σημαντικές προσωπικότητες, πολιτικούς,

καλλιτέχνες και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών.
● Από το 2013 στο εσωτερικό του κτιρίου προσφέρεται στους επισκέπτες μια διαρκής

φωτογραφική έκθεση ιστορικού περιεχομένου.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12.1
Κινηθείτε προς το βάθος του Καφέ, όπου βρίσκεται η Φωτογραφική Έκθεση, εντοπίστε

και φωτογραφίστε, τρεις  σπουδαίες προσωπικότητες που το έχουν επισκεφτεί.

“ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ”
Από το 2010, έχει καθιερωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ο θεσμός Βραβείου των

Ευρωπαϊκών Πράσινων Πόλεων (European Green Capital Award) , που έχει ως σκοπό την
προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας και της αειφορικής αστικής διαβίωσης στις πόλεις της. Για
την αξιολόγηση των πόλεων ως «Πράσινων» λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι, όπως η
συμβολή τους στις Κλιματικές Αλλαγές, η κινητικότητα των κατοίκων, η ύπαρξη χώρων Πρασίνου, η
ποιότητα του αέρα, η ακουστική ρύπανση,  κ.ά. (Στρατιδάκης, 2017).

Μέχρι σήμερα, έχουν αναδειχθεί «Πράσινες Πόλεις» το 2010 η Στοκχόλμη, το 2011 το
Αμβούργο, το 2012 η Βιτόρια- Γκαστέις (Ισπανία), το 2013 η Νάντη (Γαλλία), το 2014 η Κοπεγχάγη
(Δανία), το 2015 το Μπρίστολ (Αγγλία), το 2016 η Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), το 2017, το Έσσεν
(Γερμανία), το 2018 το Ναϊμέχεν (Ολλανδία), το 2019 το Όσλο (Φινλανδία) , το 2020 η Λισαβόνα
(Πορτογαλία), το 2021 το Λάχτι (Φινλανδία) και το 2022 η Γκρενόμπλ (Γαλλία).

-Λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκταση της πόλης των Χανίων είναι 13.000 στρέμματα και η
έκταση των χώρων Πρασίνου της είναι 167,120 στρέμματα (Στρατιδάκης, 2017), βρείτε το
ποσοστό πρασίνου των Χανίων και συγκρίνετέ το με το αντίστοιχο ποσοστό της Στοκχόλμης.
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Έκταση πόλης Χανίων 13.000 στρέμματα

Έκταση χώρων πρασίνου 167,120 στρέμματα

Ποσοστό Πρασίνου (%)

Στοκχόλμη 36 %

Χανιά

ΣΤΑΣΗ 13.ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πηγαίνετε στο σημείο που βρίσκονται οι κάδοι, έξω από την Είσοδο του Δημοτικού Κήπου, επί της
οδού Τζανακάκη, η οποία διέρχεται μπροστά από τον Φίκο της Βεγγάλης.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά
προβλήματα στις πόλεις.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13.1
- Συμπληρώστε τον πίνακα:

Τύποι
Απορριμμάτων

Έχουν τοποθετηθεί
σωστά τα απορρίμματα
στους κάδους που
αντικρίζετε;

Παρατηρήσεις (ποια
απορρίμματα έχουν
τοποθετηθεί λάθος, που θα
έπρεπε να είχαν
τοποθετηθεί;)

Πράσινος
Κάδος

Μπλε
κάδος

Κίτρινος
Κάδος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13.2
-Διαβάστε τον πίνακα από το «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
Δήμου Χανίων» ( Δήμος Χανίων, 2016), όπου παρουσιάζεται μια εκτίμηση για τα Αστικά Στερεά
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Απόβλητα (ΑΣΑ) που θα παραχθούν στον Δήμο Χανίων (σε τόνους) από το 2015 έως το 2025 και
συμπληρώστε τον πίνακα.

το έτος 2022 (τόνοι)

Συνολικά Αστικά Στερεά Απόβλητα

Βιοαπόβλητα

Συνολικά Ανακυκλώσιμα
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4. ΤΕΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ QR

“ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ
ΧΑΝΙΩΝ”

-Σκανάρετε τον κωδικό QR και διαβάστε λίγα λόγια για την Ιστορία
του Δημοτικού Κήπου Χανίων.

Το Περιβαλλοντικό Μονοπάτι είναι μια μέθοδος που
χρησιμοποιείται στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Έχουμε σχεδιάσει

για σας μια διαδρομή μέσα στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, με μια σειρά από στάσεις σε σημεία
ενδιαφέροντος, που εμφανίζονται στο χάρτη με αριθμητική σειρά. Σε κάθε στάση, διαβάζοντας
τους κωδικούς QR του φυλλαδίου που κρατάτε,σας εμφανίζονται κάποιες πληροφορίες και η
περιγραφή των δραστηριοτήτων που έχουμε σχεδιάσει για εσάς. Στο φυλλάδιο αυτό,
καταγράφετε τις απαντήσεις σας για κάθε δραστηριότητα. Καλή διαδρομή!

1. Προτομή Ι. Κονδυλάκη (σύνδεση με πουλιά της Πόλης)
2. Ο Φίκος της Βεγγάλης
3. Άδεια κλουβιά ζώων (περιοχή υπό κατασκευή): Ο Κρητικός Αίγαγρος,Εθνικός Δρυμός

Σαμαριάς
4. Ο Κισσός
5. Τα Πλατάνια
6. Το Κυπαρίσσι
7. Η Βιβλιοθήκη α) Δράση “ΕΠΑΝΑΘΕΣΙΣ”  β) Στίχος του Ερωτόκριτου σε Γκράφιτι
8. Οι Φοινικες
9. Ο θερινός Κινηματογράφος
10. Δράση “ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ΤΗ ΓΟΠΑ ΣΟΥ”
11. Τεχνητή Λιμνούλα (υπό κατασκευή)-Σύνδεση με τη Λίμνη Αγιάς
12. “ΚΗΠΟΣ” Καφέ-Ιστορική Έκθεση
13. Κάδοι Απορριμμάτων
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ΣΤΑΣΗ 1: ΠΡΟΤΟΜΗ ΙΩΑΝΝΗ ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1.2
Χαρακτηριστικά Ζει... Τρώει... Παρατηρήσεις:Το είδα

(πόσα πουλιά είδα, που
το είδα:
έδαφος,βλάστηση,κτίρ
ια-κατασκευές) / το
άκουσα...

Κοτσύφι

(Turdus
merula)

Αρσενικό :Μαύρο
φτέρωμα με κίτρινο
ράμφος και κίτρινο
δακτύλιο γύρω από
τα μάτια

Θηλυκό:Σκούρο
καφέ φτέρωμα, με
κίτρινο ράμφος και
κίτρινο δακτύλιο
γύρω από τα μάτια

Όλο τον χρόνο
στην Κρήτη,
σε πάρκα,
κήπους και
δάση

Έντομα,
σκουλήκια και
μικρά φρούτα.

Σπιτοσπουργί
της ( Passer
domesticus)

Αρσενικός: έχει
γκρι κεφάλι σαν
«στέμμα» και
μαύρο πηγούνι

Θηλυκός: πιο
ανοιχτόχρωμος,
χρώματος καφέ
χωρίς μαύρο στο
λαιμό

Σπάνια θα τον
δούμε μακριά
από το
ανθρωπογενές
περιβάλλον.

Τρέφεται μόνο
στο έδαφος με
σπόρους και
έντομα.

Δεκαοχτούρε
ς
(Streptopelia
decaocto)

Μοιάζει με
περιστέρι, έχει
όμως πάντα το ίδιο
γκριζωπό
χρωματισμό με
λεπτό κολάρο στο
λαιμό και φωνή που
μοιάζει να λέει
«δεκαοχτώ»

Παλαιότερα
ζούσε μόνο
στα Βαλκάνια.
Μέσα στον 20ο

αιώνα έχει
εποικήσει
χιλιάδες
Ευρωπαϊκές
Πόλεις.

Σπόροι και
διάφοροι καρποί.
Συνήθως,
αναζητάει ψίχουλα
στο έδαφος, κοντά
σε ανθρώπους.
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ΣΤΑΣΗ 2:ΦΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΕΓΓΑΛΗΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.1
r (ακτίνα) 𝐸 = π * 𝑟2

Φίκος 1 (της Βεγγάλης)
Φίκος 2 (Ροδίτικος)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2.2

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Οργανισμοί ζουν……

στα κλαδιά

στον κορμό

γύρω από τις ρίζες

ΣΤΑΣΗ 3: ΑΔΕΙΑ ΚΛΟΥΒΙΑ ΖΩΩΝ- ΠΕΡΙΟΧΗ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: “Ο ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΑΙΓΑΓΡΟΣ”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.1

Διαφορά 1 Διαφορά 2 Διαφορά 3

Θηλυκός Κρητικός
Αίγαγρος
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Αρσενικός Κρητικός
Αίγαγρος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3.2

Γράψτε δύο επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο Δήμαρχος υπέρ της απομάκρυνσης των
ζώων από τα κλουβιά του Δημοτικού Κήπου και δύο επιχειρήματα των πολιτών που αντιδρούν
στη μετακίνησή τους.

Δύο επιχειρήματα του Δημάρχου υπέρ της
μετακίνησης των ζώων:

Δύο επιχειρήματα πολιτών ενάντια στην
μετακίνηση των ζώων:

-  Να παραμείνουν τα ζώα στον Δημοτικό Κήπο ή να απομακρυνθούν και γιατί;

....................................................................................................................................................................

..

....................................................................................................................................................................

..
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Φωτογραφίες: Η Αμπελιτσιά (Zelkova abelicea) είναι ένα από τα 70 ενδημικά είδη φυτών που
υπάρχουν στον Εθνικό Δρυμό της Σαμαριάς.

ΣΤΑΣΗ 4: Ο ΚΙΣΣΟΣ (Hedera helix)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.1
- Παρατηρήστε τα φύλλα και τα άνθη ή τους καρπούς του κισσού,εάν υπάρχουν αυτή την περίοδο
και συμπληρώστε τον  πίνακα.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΦΥΛΛΑ (Σχήμα)
………………………………………………………………………
………….

ΑΝΘΗ (Χρώμα, μυρωδιά, ποιους οργανισμούς προσελκύουν)
…………………………………………………………………

ΚΑΡΠΟΙ (Χρώμα, Μέγεθος, Σχήμα, ποιους οργανισμούς προσελκύουν)
................................................

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4.2

Συνεχίστε προς το Καφέ Κήπος ( ΣΤΑΣΗ 12) , στη διαδρομή κοιτάξτε δεξιά και αριστερά σας και
προσπαθήσετε να εντοπίσετε και να φωτογραφίσετε τον Κισσό και σε κάποιο άλλο σημείο του
Κήπου.

ΣΤΑΣΗ 5 :ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ (Platanus orientalis)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.1

Πλάτανος 1. Πλάτανος 2.
Περίμετρος κορμού (cm)
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Ηλικία Δέντρου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.2

“Αλλαγές στα δέντρα καθώς μεγαλώνουν’’

1.

2.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.3

ΦΥΛΛΟΒΟΛΟ (Platanus orientalis) / ΑΕΙΘΑΛΕΣ (Platanus orientalis var. cretica)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.4

Απάντηση: Στα Χανιά έχουν καταγραφεί __ Αειθαλείς Πλάτανοι (Platanus orientalis var. cretica).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5.5

Απάντηση: 1).......................... 2)...................................

ΣΤΑΣΗ 6: ΤΟ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ (Cupressus sempervirens)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 6.1

Απάντηση: Το Κυπαρίσσι στον Δημοτικό Κήπο Χανίων είναι ___ μέτρα.

-Γράψτε δύο σημεία στην πόλη των Χανίων που έχετε δει Κυπαρίσσια:

1. .....................................................
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2. .....................................................

ΣΤΑΣΗ 7: ΠΑΙΔΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

7α) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.1

“τα 3 R’s”                                        «Οι Συνήθειές σας»

1) Επαναχρησιμοποιώ (Reuse)

2) Μειώνω (Reduce)

3) Ανακυκλώνω (Recycle)

7β) “ΣΤΙΧΟΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΣΕ ΓΚΡΑΦΙΤΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.2
Απάντηση: Ο Βιτσέντζος Κορνάρος αναφέρει ………………………… στο συγκεκριμένο
απόσπασμα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 7.3
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-Πως χαρακτηρίζουν τα γκράφιτι οι
δημιουργοί τους; ( Γράψτε τρεις απόψεις)

● ...........................................................................
...............................

● ...................................................
....................................................

● ...........................................................................
..............................

-Σε ποιο συμπέρασμα καταλήγει η έρευνα; ........................................................................................
.....................

........................................................................................

.....................

........................................................................................

.....................

-Ποια είναι η δική σας άποψη σχετικά με
τα γκράφιτι;

........................................................................................

.....................

........................................................................................

.....................

........................................................................................

....................

ΣΤΑΣΗ 8: ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 8.1

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΦΟΙΝΙΚΑ
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Φωτογραφία: Φοίνικας του Θεόφραστου στο Βάι, όπου
βρίσκεται το μεγαλύτερο αυτοφυές φοινικόδασος της Ευρώπης.

Ένα σπάνιο, ενδημικό είδος φοίνικα, το οποίο δεν υπάρχει στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, αλλά μπορεί
να συναντήσει κανείς στην Κρήτη, είναι ο Κρητικός Φοίνικας ή Φοίνικας του Θεόφραστου
(Phoenix theophrasti).

Χάρτης: Τα σημεία στην Κρήτη με τον ενδημικό Φοίνικα του Θεόφραστου.

ΣΤΑΣΗ 9: ‘’ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΗΠΟΣ’’

Ερώτηση:Θυμάστε εάν έχετε δει κάποια ταινία στον Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπο; Εάν ναι,
θυμάστε ποια/ποιες ταινίες, με ποιόν και σε ποια ηλικία;
Απάντηση:
.............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..............
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 9.1

1) ...................................................................................
2) ..................................................................................
3)..................................................................................
ΣΤΑΣΗ 10: ΔΡΑΣΗ “ΨΗΦΙΣΕ ΜΕ ΤΗ ΓΟΠΑ ΣΟΥ ”

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 10.1
Συμπληρώστε τον πίνακα με τα στοιχεία που σας δίνονται στο άρθρο:

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αριθμός τσιγάρων που καπνίζουμε στην Ελλάδα κάθε
χρόνο

Αριθμός αποτσίγαρων που απορρίπτονται στη φύση

Ελάχιστη ποσότητα νικοτίνης ανά αποτσίγαρο (mg)

ΣΤΑΣΗ 11: ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΙΜΝΟΥΛΑ (υπό κατασκευή)

-Ποιες άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) που ασχολούνται με την Προστασία της
Άγριας Ζωής και του Περιβάλλοντος γνωρίζετε; ............................................................................
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 11.1

Διαβάστε το άρθρο “Απειλές για το Οικοσύστημα” (Μαριδάκης, 2019), που δημοσιεύτηκε
στα ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ και απαντήστε στα ερωτήματα.

α)-Ποιο περιβαλλοντικό πρόβλημα θίγεται
στο συγκεκριμένο άρθρο;

β)-Γιατί όταν εισαχθεί ένα ξενικό είδος
διαταράσσεται η ισορροπία ενός
οικοσυστήματος, σύμφωνα με το άρθρο;

ΣΤΑΣΗ 12 : “ΚΗΠΟΣ ΚΑΦΕ” - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 12.1
Κινηθείτε προς το βάθος του Καφέ, όπου βρίσκεται η φωτογραφική έκθεση, εντοπίστε

και φωτογραφίστε, 3 σπουδαίες προσωπικότητες που το έχουν επισκεφτεί.

“ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ”

Έκταση πόλης Χανίων 13.000 στρέμματα

Έκταση χώρων πρασίνου 167,120 στρέμματα
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Ποσοστό Πρασίνου (%)

Στοκχόλμη 36 %

Χανιά

ΣΤΑΣΗ 13.ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Πηγαίνετε στο σημείο που βρίσκονται οι κάδοι, έξω από την Είσοδο του Δημοτικού Κήπου, επί της
οδού Τζανακάκη, η οποία διέρχεται μπροστά από το Φίκο της Βεγγάλης.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13.1

Τύποι
Απορριμμάτων

Έχουν τοποθετηθεί
σωστά τα απορρίμματα
στους κάδους που
αντικρίζετε;

Παρατηρήσεις (ποια
απορρίμματα έχουν
τοποθετηθεί λάθος, που
θα έπρεπε να είχαν
τοποθετηθεί;)

Πράσινος
Κάδος

Μπλε
κάδος

Κίτρινος
Κάδος

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 13.2

το έτος 2022 (τόνοι)

Συνολικά Αστικά Στερεά Απόβλητα

Βιοαπόβλητα
Συνολικά Ανακυκλώσιμα

-ΤΕΛΟΣ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ-
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5. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΗΜΙ-ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Α’ ΜΕΡΟΣ: ΣΠΑΣΙΜΟ ΠΑΓΟΥ

Ονομάζομαι Μπουλάκη Νικολέττα, είμαι νηπιαγωγός, μεγάλωσα και σπούδασα στην Αθήνα.
Εδω και 4 χρόνια ζω στα Χανιά, σπουδάζω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο Ρέθυμνο και πρόκειται να
ολοκληρώσω το μεταπτυχιακό μου στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, για το λόγο αυτό, σχεδίασα
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τον Δημοτικό Κήπο Χανίων και θα ήθελα σήμερα να με βοηθήσεις
να το αξιολογήσουμε. Θέλω αρχικά να σε ενημερώσω ότι αυτα που θα πούμε είναι ανώνυμα, θα τα
διατηρήσω μόνο εγώ και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες της έρευνας μου.

-Συμφωνείς να βιντεοσκοπήσω τη συνομιλία μας;

-Πες μου λίγο για τις σπουδές σου:
● Τι σπουδάζεις;
● Σε ποιο έτος είσαι ;
● Πόσο χρονών είσαι;
● Που έχεις γεννηθεί;
● Που μένεις τώρα; (Σε ποια περιοχή ακριβώς)
● Σε ποιο Δημοτικό σχολείο πήγες; (Σε ποια περιοχή)
● Σε ποιο Γυμνάσιο; (Σε ποια περιοχή)
● Σε ποιο Λύκειο; (Σε ποια περιοχή)

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
1) Έχεις πάρει μέρος σε κάποια περιβαλλοντική δράση ή πρόγραμμα Περιβαλλοντικής

Εκπαίδευσης ως μαθήτρια/της στο σχολείο; (π.χ καθαρισμός παραλίας, αναδάσωση, άλλο, τι
άλλο;) μια φορά, περισσότερες;
Δώστε μερικές πληροφορίες για τις εμπειρίες σας. (σχέση με την ΠΕ ως μαθητής)

2) Στο Πανεπιστήμιο μας ως φοιτήτρια/ φοιτητής έχεις παρακολουθήσει αντίστοιχα μαθήματα;
Ποια μαθήματα; (κάποιο μάθημα /σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) (σχέση με την
ΠΕ ως φοιτητής);

Β’ ΜΕΡΟΣ : ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3) -Πες μου λίγα πράγματα για το Πρόγραμμα που πήρες μέρος: πως σου φάνηκε; Πως ήταν οι
δραστηριότητες;

4) -Ήταν το πρόγραμμα όπως το περίμενες ή υπήρχαν εκπλήξεις, ευχάριστες ή/ και δυσάρεστες;
(κάτι που σε δυσκόλεψε, που θα το έκανες διαφορετικά);

5) - Σε ποιες ηλικιακές ομάδες πιστεύεις ότι θα μπορούσε να απευθυνθεί το συγκεκριμένο
Πρόγραμμα; (για μελλοντική εφαρμογή)

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
6) -Τι θεωρείς ότι αποκομίσες από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα; (κάτι που θα θυμάσαι από το

Πρόγραμμα, τα δυνατά του σημεία;)
7) -Θεωρείς ότι μετά το πρόγραμμα επηρεάστηκες με κάποιο τρόπο στην καθημερινή σου ζωή;
8) -Ποια από τα οφέλη που αποκόμισες από το πρόγραμμα πιστεύεις ότι μπορούν να σου

φανούν χρήσιμα στο μέλλον;
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
9) -Πως ήταν η εμπειρία σου από την χρήση των κωδικών QR και του κινητού σου τηλεφώνου

κατά τη διάρκεια του Εκπαιδευτικού Προγράμματος;
-Συνάντησες κάποια δυσκολία με το κινητό σου και τα QR;
(υπήρχε κάτι που δεν σου άρεσε, που δεν λειτούργησε σωστά; +Πληροφορίες για την
συσκευή του κινητού, αν είναι παλιό ή καινούργιο) (αξιολόγηση της διαδικασίας και των
φορητών τεχνολογιών στην ΠΕ)

ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΜΟΝΟΠΑΤΙΟΥ

10) - Θα ήθελες να οργανώσεις ως μελλοντικός εκπαιδευτικός ένα Περιβαλλοντικό Μονοπάτι; με
κωδικούς QR όπως αυτό;

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΤΑ ΧΑΝΙΑ
11) -Είχες ξαναπάει στον Δημοτικό Κήπο πριν το Πρόγραμμα; Τι σημαίνει αυτό το μέρος για

σένα; - Τι αναμνήσεις έχεις από αυτό το μέρος;
12) - Τι σημαίνουν τα Χανιά για σένα;
13) -Τι σ’ αρεσει να κάνεις μέσα στην πόλη σου στον ελεύθερο σου χρόνο;
14) -Υπάρχουν κάποια σημεία της πόλης που σου αρέσει να συχνάζεις; Τι σου αρέσει να κάνεις

εκεί; Πως νιώθεις γι αυτό τον τόπο;
15) -Κάτι που θα ήθελες να διορθωθεί στην πόλη σου, τα Χανιά; κάτι που σε ενοχλεί στην πόλη

σου;
16) - Κάτι άλλο που θα ήθελες να σχολιάσεις ,που νομίζεις ότι δεν είπαμε;
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6. ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

Όλοι οι συμμετέχοντες πριν από τη δοκιμή του Προγράμματος στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, θα
πρέπει:

1) να εγκαταστήσουν στο κινητό τους την εφαρμογή “QR READER” για κινητά τηλέφωνα, η
οποία μπορεί και να διαβάζει κωδικούς QR και να δημιουργεί νέους.

2) να εγκαταστήσουν στο κινητό τους την εφαρμογή αναγνώρισης φυτών “ PLANTNET”
3) Να επιβεβαιώσουν ότι σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης σε κάποιο δωρεάν wifi, θα

μπορούν να χρησιμοποιήσουν σύνδεση 4G από το κινητό τους.

Για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να έχουν μαζί τους το τυπωμένο φυλλάδιο
δραστηριοτήτων του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού που θα τους δοθεί πριν από την έναρξη του
Προγράμματος και το κινητό τους τηλέφωνο (smartphone).

Μετά το τέλος του Περιβαλλοντικού Μονοπατιού, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
δημιουργήσουν ένα φάκελο στο Google Drive του κινητού τους: Νέος Φάκελος (σαν τίτλο αρχείου:η
ημερομηνία και τα αρχικα του ονόματος του συμμετέχοντα), Μεταφόρτωση αρχείου, Επιλέγεις από
τις εικόνες του κινητού αυτές που ζητήθηκαν στις δραστηριότητες) κάνεις Αντιγραφή της
διεύθυνσης και στη συνέχεια κάνεις επικόλληση στην εφαρμογή QR READER στην επιλογή
ιστοσελίδας ,κάνεις share και το αποστέλλεις στο e-mail: nikiboulaki@gmail.com
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7. Έντυπο πληροφόρησης  συμμετεχόντων

Τίτλος: “Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Μονοπατιού με χρήση κωδικών QR στον
Δημοτικό Κήπο Χανίων”.

Ερευνήτρια: Μπουλάκη Νικολέττα, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ, Γ’ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με κατεύθυνση την
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη.

Έχετε προσκληθεί να συμμετάσχετε σε μία έρευνα που διεξάγετε από την Μπουλάκη
Νικολέττα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης
στο πλαίσιο της Μεταπτυχιακής της Διατριβής. Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας θα σας δώσει
πληροφορίες για την έρευνα προκειμένου να μπορέσετε ενημερωμένα να αποφασίσετε για το αν θα
συμμετέχετε ή όχι σε αυτή την έρευνα.

Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός Πρόγραμμα
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα ενός Περιβαλλοντικού Μονοπατιού, με χρήση
κωδικών QR, στον Δημοτικό Κήπο Χανίων, σύμφωνα με τις Αρχές της Αστικής Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης (Urban Environmental Education) και της Βασισμένης στον Τόπο Εκπαίδευσης (Place
Based Education).

Αν συμφωνήσετε να λάβετε μέρος σε αυτή την έρευνα, θα πρέπει να πάρετε μέρος σ’ ένα
Περιβαλλοντικό Μονοπάτι στον Δημοτικό Κήπο Χανίων (Διάρκεια 2 ώρες). Στη συνέχεια,
διαδικτυακά και σε χρόνο που εσείς θα επιλέξετε, θα λάβετε μέρος σε ημι-δομημένη συνέντευξη
(Διάρκεια 30- 45 λεπτά ) με σκοπό την Αξιολόγηση του Προγράμματος. Φυσικά, μπορείτε να
παραλείψετε οποιαδήποτε ερώτηση δε νιώθετε άνετα να απαντήσετε.

Η συμμετοχή σας στην έρευνα είναι απολύτως εθελοντική. Μπορείτε να αρνηθείτε να
συμμετάσχετε χωρίς καμία αιτιολογία ή δικαιολογία. Ακόμη και αφού δεχτείτε να συμμετάσχετε
μπορείτε να αλλάξετε γνώμη ανά πάσα στιγμή και να αποχωρήσετε από την έρευνα χωρίς καμία
συνέπεια για σας. Σε αυτή την περίπτωση μπορείτε να ζητήσετε να διαγραφούν τα δεδομένα και οι
πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για σας.

Στο πλαίσιο της έρευνας, θα συγκεντρώσουμε τα παρακάτω δεδομένα που αφορούν το
πρόσωπό σας : όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, e-mail, περιοχή τωρινής κατοικίας και περιοχή όπου
φοιτήσατε κατά τη διάρκεια των σχολικών σας χρόνων στο δημοτικό και το γυμνάσιο. Τα δεδομένα
αυτά είναι απαραίτητα προκειμένου να καταλάβουμε την σχέση σας με τα Χανιά. Τα προσωπικά σας
δεδομένα ή οι πληροφορίες που μας δώσατε μπορούν να διαγραφούν ανά πάσα στιγμή εφόσον το
ζητήσετε.

Οι πληροφορίες που θα μας δώσετε θα κωδικοποιηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι
δυνατόν να αποκαλυφθεί η ταυτότητά σας σε τρίτους. Επίσης, η ταυτότητά σας δεν θα αποκαλυφθεί
σε πιθανές δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις ή επιστημονικές αναφορές που θα προκύψουν από τη
συγκεκριμένη μελέτη.

Αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στη μεταπτυχιακή διατριβή
της ερευνήτριας, σε επιστημονικές δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις σε συνέδρια. Τα αποτελέσματα θα
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παρουσιαστούν σε συνοπτική μορφή και το όνομα ή η ταυτότητά σας δεν θα μπορούν να
προσδιοριστούν σε καμία δημοσίευση, συνεδριακή ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έρευνα μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη
Νικολέττα Μπουλάκη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠΤΔΕ
Πανεπιστημίου Κρήτης, Νηπιαγωγός.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

E- mail: nikiboulaki@gmail.com
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8. ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ

Τίτλος: “Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Περιβαλλοντικού Μονοπατιού με χρήση κωδικών QR στον
Δημοτικό Κήπο Χανίων”.

Ερευνήτρια: Μπουλάκη Νικολέττα, Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΠΜΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ, Γ’ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ: ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ με κατεύθυνση την
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Επιβλέπουσα Καθηγήτρια
Μαριάννα Καλαϊτζιδάκη.

Παρακαλούμε συμπληρώστε τα αντίστοιχα
τετραγωνίδια για να δηλώσετε συναίνεση.

Έχω διαβάσει και έχω κατανοήσει το περιεχόμενο
του Εντύπου Πληροφόρησης.

ΝΑΙ ΟΧΙ

Μου δόθηκε αρκετός χρόνος για να αποφασίσω αν
θέλω να συμμετέχω σε αυτή τη συζήτηση

ΝΑΙ ΟΧΙ

Έχω λάβει ικανοποιητικές εξηγήσεις για τη
διαχείριση των προσωπικών μου δεδομένων

ΝΑΙ ΟΧΙ

Καταλαβαίνω ότι η συμμετοχή μου είναι
εθελοντική και μπορώ να αποχωρήσω οποιαδήποτε
στιγμή χωρίς να δώσω εξηγήσεις και χωρίς καμία
συνέπεια.

ΝΑΙ ΟΧΙ

Κατανοώ ότι αν αποχωρήσω από την έρευνα τα
δεδομένα μου θα καταστραφούν.

ΝΑΙ ΟΧΙ

Γνωρίζω με ποιον μπορώ να επικοινωνήσω αν
επιθυμώ περισσότερες πληροφορίες για την έρευνα

ΝΑΙ ΟΧΙ

Ονοματεπώνυμο συμμετέχοντος:
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