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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

To φυλλάδιο ∆ραστηριότητες για το ∆άσος: οδηγός για τον εκπαιδευτικό περιλαµβάνει 21 

δραστηριότητες σχετικές µε τα δάση της Μεσογείου. 10 από αυτές συµπληρώνουν ισάριθµες 

δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων του µαθητή. Στο παρόν 

φυλλάδιο ο εκπαιδευτικός θα βρει οδηγίες για την καλύτερη εφαρµογή τους καθώς και ιδέες για 

τον περαιτέρω εµπλουτισµό τους.  

Όλες οι δραστηριότητες οργανώνονται σε τρεις ενότητες, ώστε η προσέγγιση των δασών να 

γίνει µε προοδευτικό τρόπο: από τη γνωριµία του δάσους µέσω των αισθήσεων, στις χρήσεις 

και τα προβλήµατα και τέλος στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προστασία των 

µεσογειακών δασών.   

Συγκεκριµένα, η πρώτη ενότητα ξεκινά µε µια εισαγωγική δραστηριότητα που µπορεί να 

λειτουργήσει ως αφορµή για το σχεδιασµό ενός προγράµµατος µε θέµα τα δάση της Μεσογείου.  

Ακολουθούν 7 δραστηριότητες που προτρέπουν στη γνωριµία και ανάλυση των στοιχείων του 

δάσους. Χρώµατα ήχοι και µυρωδιές, οι οικοθέσεις και τα ίχνη των ζώων του δάσους, η µνήµη 

του δάσους όπως καταγράφεται στους δακτυλίους των δέντρων, στα ίχνη που έχει αφήσει η 

ανθρώπινη δραστηριότητα στο πέρασµα του χρόνου και στα τοπωνύµια, και τέλος η τεχνική 

των δειγµατολειψιών είναι τα κύρια θέµατα που εξετάζονται σε αυτήν την ενότητα. 

Στη δεύτερη ενότητα κυριαρχούν οι χρήσεις και τα προβλήµατα των δασών της Μεσογείου. 

Στοιχεία από την εθνοβοτανική, γιορτές και παραδόσεις, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα προϊόντα 

που προέρχονται από τους διάφορους δασικούς πόρους, οι πολύπλοκες διασυνδέσεις που 

συθέτουν το πλέγµα των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν σήµερα τα Μεσογειακά δάση, µια 

ιδιαίτερη αναφορά σε ένα από τα πιο καυτά προβλήµατα, τις δασικές πυρκαγιές, αποτελούν τον 

πυρήνα των δραστηριοτήτων που περιλαµβάνονται σε αυτή την ενότητα. 

Τέλος, η τρίτη ενότητα προωθεί την προσωπική εµπλοκή και τη συµµετοχή στην προσπάθεια 

προστασίας των δασών µας. Οι δραστηριότητες της τελευταίας αυτής ενότητας στοχεύουν στην 

ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, δράσεις που 

αναπτύσσονται µέσα από την επιτόπια έρευνα, µέσα από ένα παιχνίδι ρόλων, τη δηµιουργία 

µιας οικολογικής οµάδας, το στήσιµο µιας σχετικής έκθεσης, ή ακόµα τη δηµιουργία νέων 

δασών.  

Θα θέλαµε να τονίσουµε ότι όλες οι δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στο φυλλάδιο αυτό 

θα εκπληρώσουν καλύτερα τον στόχο τους αν εκληφθούν ως ιδέες και υποδείξεις. Ο 

εκπαιδευτικός, ανάλογα µε τις ανάγκες του προγράµµατος που θέλει να εφαρµόσει µε τους 

µαθητές, µπορεί να τις τροποποιήσει, να τις συµπληρώσει ή και να τις συνδέσει µεταξύ τους. Με 

αυτή τη λογική έχει συµπεριληφθεί η δραστηριότητα 3.7, η οποία αποτελεί ένα παράδειγµα 

σύνθεσης ιδεών και θεµάτων που αναπτύσσονται σε άλλες “επιµέρους” δραστηριότητες, 

χρησιµοποιώντας ως συνεκτικό ιστό τη δηµιουργία ενός οικολογικού διδακτικού µονοπατιού στο 

δάσος.  

Να προσθέσουµε τέλος ότι οι δραστηριότητες παρουσιάζονται µε το εξής οργανωτικό σχήµα: 
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Τίτλος: Περιγραφή της δραστηριότητας µε µια φράση. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα 

συµπληρώνει κάποια αντίστοιχη από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, έχει συµπεριληφθεί η 

ένδειξη: βλ. Τετράδιο δραστηριοτήτων, Κεφάλαιο … 

Στόχοι: Αναφορά στους στόχους που πρέπει να έχουν επιτευχθεί µε την ολοκλήρωση της 

δραστηριότητας.  

Υλικά: Αναφορά στο υλικό που απαιτείται για την υλοποίηση κάθε δραστηριότητας. 

Περιγραφή: Καθορισµός της πορείας εργασίας σε κάθε δραστηριότητα. Γίνεται διαχωρισµός 

ανάµεσα στις ενέργειες που πραγµατοποιούνται στην τάξη και εκείνες η υλοποίηση των οποίων 

προϋποθέτει την επίσκεψη σε ένα δάσος. 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Παράθεση ιδεών και ενεργειών που θα µπορούσαν να 

εµπλουτίσουν τη δραστηριότητα. 
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1. ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ∆ΑΣΟΣ 

 

1.1. Το παιχνίδι µε τις λέξεις 
 

Στόχοι: 

• Ανάκληση και ανάλυση των παραστάσεων που έχουν σχηµατίσει οι µαθητές για τα δάση 

της περιοχής τους. 

• Έγερση του ενδιαφέροντος για απόκτηση περισσότερων γνώσεων σχετικά µε τα 

χαρακτηριστικά και τα προβλήµατα των δασών της Μεσογείου. 

• ∆ηµιουργία κλίµατος συνεργασίας 

• Εµπλοκή των µαθητών στο σχεδιασµό των µελλοντικών δραστηριοτήτων και γενικότερα 

στην οργάνωση του προγράµµατος. 

  

Υλικά: 

Τανιές, διαφάνειες (slides), βίντεο ή φωτογραφίες µε θέµα τα δάση της Μεσογείου. 

 

Περιγραφή: 

Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες 5 µαθητών, σηµειώνουν 5 έως 10 λέξεις που τους έρχονται 

στο µυαλό όταν ακούν τον όρο “∆άσος της Μεσογείου”. Οι λέξεις αυτές µπορούν να 

αναφέρονται σε χαρακτηριστικά του δάσους, συναισθήµατα, προβλήµατα ή πράξεις σχετικές µε 

το δάσος. Ο καθηγητής γράφει τις προτεινόµενες λέξεις στον πίνακα και τις οµαδοποιεί. Στη 

συνέχεια, ξεκινά µια συζήτηση γύρω από ερωτήµατα όπως: 

  

• Από πού προέρχονται οι εικόνες και τα συναισθήµατά µας; 

• Όλα τα αναφερόµενα στοιχεία αφορούν αποκλειστικά στα δάση της Μεσογείου; Υπάρχουν 

εικόνες που σχετίζονται µε οικοσυστήµατα ή δάση άλλων περιοχών του κόσµου;  

• Ποια είναι τα γεγονότα του παρόντος ή του παρελθόντος που σχετίζονται µε το µεσογειακό 

δάσος στο άµεσο περιβάλλον, την περιοχή, τη χώρα; 

 

Η συζήτηση µπορεί να εµπλουτιστεί µε την προβολή µιας ταινίας, µε την ανάγνωση 

λογοτεχνικών κειµένων, ή την παρουσίαση εικόνων (slides, φωτογραφιών, ζωγραφικών 

πινάκων κλπ.). Με αφορµή τη συζήτηση αυτή, καθηγητές και µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν 

από κοινού τους στόχους και τις δραστηριότητες ενός προγράµµατος Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης µε θέµα τα ∆άση γύρω από τη Μεσόγειο.  

 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Όταν ολοκληρωθούν οι συζητήσεις, οι µαθητές 

αποτυπώνουν µε ζωγραφική, σχέδιο ή οποιαδήποτε άλλη καλλιτεχνική έκφραση, εικόνες και 
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συναισθήµατα σχετικά µε τα ∆άση της Μεσογείου. Μπορούν να ανταλλάξουν τις δηµιουργίες 

τους µε µαθητές άλλων τάξεων ή και άλλων χωρών που έχουν εµπλακεί στο πρόγραµµα. Η ίδια 

δραστηριότητα θα µπορούσε να επαναληφθεί και στο τέλος του προγράµµατος. Η σύγκριση 

των σχεδίων των µαθητών πριν και µετά την ολοκλήρωση του συνόλου των δραστηριοτήτων 

µπορεί να χρησιµεύσει ως µέσο αξιολόγησης του προγράµµατος. 

 

 

1.2. Το δάσος µέσα από τις αισθήσεις: χρώµατα, µυρωδιές και ήχοι 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο1 
 

Στόχοι: 

• Γνωριµία των µαθητών µε το δάσος µέσω των αισθήσεων 

• Ανάπτυξη της ικανότητας πρόσληψης και διαφοροποίησης των εξωτερικών ερεθισµάτων 

µέσω των αισθήσεων. 

• ‘Ασκηση στην αναγνώριση των στοιχείων του δάσους, όχι µόνο από τη µορφή, αλλά και 

από τις ιδιότητές τους. 

 

Υλικά: 

Το Κεφάλαιο 1 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, µαγνητοφωνηµένοι ήχοι του δάσους, φιαλίδια 

µε αποστάγµατα αρωµατικών φυτών, αποξηραµένα βότανα, µαντήλια. 

 

Περιγραφή: 

- Στην τάξη: Η δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε µια συζήτηση στη διάρκεια της οποίας 

τίθενται ερωτήµατα του τύπου: Ποιες από τις αισθήσεις βρίσκονται σε µεγαλύτερη εγρήγορση 

στο δάσος και ποιες στην πόλη; Θυµόσαστε κάποιο φυτό µε ιδιαίτερο άρωµα ή το χρώµα 

κάποιου λουλουδιού του δάσους; Θυµόσαστε κάποιο θόρυβο που σας τράβηξε ιδιαίτερα την 

προσοχή είτε γιατί σας άρεσε είτε γιατί σας φόβισε; 

Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στην τάξη διάφορα ερεθίσµατα, ήχοι (π.χ. τραγούδι των 

πουλιών, θόρυβος του νερού) ή µυρωδιές (π.χ. φιαλίδια µε αποστάγµατα αρωµατικών φυτών, 

αποξηραµένα βότανα) και οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν την πηγή τους. Μπορούν 

ακόµα να σχεδιάσουν ένα τοπίο που τους φέρνει στο µυαλό το ερέθισµα αυτό.  

 

- Στο δάσος: Οι µαθητές καλούνται να παίξουν το παιχνίδι “∆υο µάτια σε ένα”. Είναι ένα παιχνίδι 

για δυο και για την πραγµατοποίησή του χρειάζονται τόσα µαντήλια όσα είναι και τα ζευγάρια. 

Σε κάθε ζευγάρι ο ένας από τους δυο είναι ο οδηγός και ο άλλος ο οδηγούµενος. Ο τελευταίος 

δένει τα µάτια του µε το µαντήλι. Ο οδηγός βοηθάει τον συµµαθητή του να διανύσει µια 

διαδροµή µέσα στο δάσος, µε σκοπό να συλλέξει όσο γίνεται περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά µε το περιβάλλον. Τον οδηγεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αγγίζει όσο γίνεται 

περισσότερα φυσικά αντικείµενα, να περπατάει σε όσο το δυνατόν περισσότερα είδη εδάφους, 
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να πλησιάζει σε όσο το δυνατόν περισσότερες πηγές ήχων, να περπατάει σε µέρη ηλιόλουστα ή 

σκιασµένα κλπ. 

Όταν ο οδηγούµενος ξαναγυρίσει στο σηµείο εκκίνησης, θα πρέπει να ψάξει να βρει τη 

διαδροµή που ακολούθησε όταν συνοδευόταν. Στη συνέχεια οι ρόλοι εναλλάσσονται: ο οδηγός 

γίνεται οδηγούµενος και ο οδηγούµενος οδηγός. 

 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Συλλογή και διατήρηση υλικού από την ύπαιθρο (π.χ. 

φύλλα, λουλούδια, καρπούς), δηµιουργία φυτολογίου ή συντήρηση αρωµατικών φυτών σε 

σακουλάκια. 

 

 

1.3. Το ζωντανό δάσος 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 2 
 
Στόχοι: 

• Κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο τα έµβια όντα χρησιµοποιούν και µοιράζονται το χώρο 

του δάσους. 

• Εισαγωγή στην έννοια της οικοθέσης. 

• Συνειδητοποίηση της µεγάλης ποικιλίας των µορφών ζωής που συναντώνται στα δασικά 

οικοσυστήµατα της Μεσογείου. 

 

Υλικά: 

Το Κεφάλαιο 2 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, βιβλία για τη φύση και τα ζώα του δάσους, 

µολύβια και κόλες χαρτιού µε τετραγωνάκια κολληµένες σε σταθερή βάση, ένα µικρό 

σηµειωµατάριο όπου θα καταγράφονται οι σηµειώσεις (χρήσιµο για όλες τις δραστηριότητες). 

 

Περιγραφή: 

- Στην τάξη: Ξεκινώντας από µια αντιπαραβολή του σπιτιού µε το δάσος, οι µαθητές 

προσπαθούν να δουν "σε ποιο µέρος" και "µε ποιο τρόπο" θα κάλυπταν τις ανάγκες τους, αν 

υποτεθεί ότι έµεναν στο δάσος. Ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών, η αναζήτηση µπορεί να 

ξεκινήσει από ένα πολύ βασικό επίπεδο, όπως για παράδειγµα τις ανέσεις που προσφέρει το 

δάσος (σκιά, δροσιά, χώρους αναψυχής), τη διατροφή (σε ποια µέρη µπορεί κανείς να φάει ή να 

αναζητήσει τροφή ή νερό), την προστασία (καταφύγια, µέρη για τη φύλαξη τροφής, 

παρατηρητήρια).  

Κατόπιν, οι µαθητές οργανώνονται σε οµάδες 3-4 ατόµων, καθεµία από τις οποίες αναλαµβάνει 

την εκπροσώπηση ενός ζώου του δάσους (µυρµήγκι, πεταλούδα, αράχνη, πουλί, νυχτερίδα, 

ποντίκι, σκίουρος, ελάφι, αρκούδα κλπ.). Μια οµάδα µπορεί να εκπροσωπήσει και τον 

άνθρωπο, σε κάποιο από τα στάδια της εξέλιξής του, όπως κυνηγός/συλλέκτης, κάτοικος του 

αρχαίου ή µεσαιωνικού δάσους. Κάθε οµάδα, µε τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και αντλώντας 
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πληροφορίες από βιβλία, καταγράφει και σχηµατοποιεί κάθε στοιχείο σχετικό µε το ενδιαίτηµα, 

τη συµπεριφορά, την αναπαραγωγή και τη διατροφή του είδους που έχει αναλάβει να εξετάσει.  

Η προσέγγιση αυτή µπορεί να χρησιµεύσει ως εισαγωγή στην έννοια της οικοθέσης, µια από τις 

σηµαντικότερες έννοιες της οικολογίας, αφού περιλαµβάνει όλες τις απαιτήσεις και τις σχέσεις 

που ένα είδος έχει αναπτύξει µέσα στο οικοσύστηµα στο οποίο ζει: τις αναπαραγωγικές του 

διεργασίες, την τροφική του αλληλεξάρτηση µε άλλα µέλη της βιοκοινότητας, τη συµπεριφορά 

του, τις αλληλεπιδράσεις µε το βιότοπό του κλπ. 

 

Στο δάσος: Οι µαθητές παίζουν το ρόλο καθενός από τα ζώα, προσπαθώντας να βρουν τις 

καλύτερες περιοχές για να καλύψουν τις ανάγκες τους. Κάθε οµάδα σχεδιάζει σε ένα χαρτί τις 

θέσεις αυτές και τους δίνει ένα όνοµα σχετικό µε τη χρήση τους. Με τον τρόπο αυτό 

δηµιουργείται ένα σχέδιο του δάσους, µε βάση την υποθετική χωρική διαίρεση των αναγκών 

κάθε ζώου. Κατόπιν, οι οµάδες ανταλλάσσουν τα σχέδιά τους και προσπαθούν να εντοπίσουν 

τις σηµειωµένες σε αυτά θέσεις. Η αναζήτηση αυτή µπορεί να λάβει τη µορφή ενός "χάρτη 

θησαυρού" ή να είναι περισσότερο πολύπλοκο, ανάλογα µε την ηλικία των µαθητών.

 

- Στην τάξη: Κάθε οµάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες τη δική της εικόνα του δάσους εξηγώντας, 

µε τη βοήθεια του σχεδίου, πώς περνά την ηµέρα του το ζώο που εκπροσωπεί.  

 

 

1.4. Αναζητώντας τα ίχνη των ζώων 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 3 
 
Στόχοι: 

• Γνωριµία µε τα ίχνη των ζώων του δάσους και άσκηση της ικανότητας αναγνώρισής τους. 

• Ανάπτυξη της ικανότητας συσχέτισης των ιχνών και υπολειµµάτων µε τις δραστηριότητες 

των ζώων και τον τρόπο χρήσης του δάσους. 

 

Υλικά: 

Φωτοτυπίες των σχεδίων των ιχνών που περιλαµβάνονται στο Κεφάλαιο 3 του Τετραδίου 

∆ραστηριοτήτων, άλλοι οδηγοί µε ίχνη από ζώα του δάσους, σηµειωµατάριο, πλαστικές 

σακούλες ή µικροί σάκοι, ετικέτες, µολύβια, γύψος και δοχεία για καλούπια. 

 

Περιγραφή: 

- Στο δάσος: Οµάδες 3-4 µαθητών αναζητούν ίχνη ζώων σε διαφορετικά µέρη του δάσους (στο 

έδαφος, στους κορµούς και τα κλαδιά των δέντρων και των θάµνων, στα φύλλα των φυτών, 

κάτω από πεσµένους κορµούς κλπ.) και προσπαθούν να τα κατατάξουν σε κατηγορίες: 

αποτυπώµατα, υπολείµµατα, υπολείµµατα τροφών, περιττώµατα, φωλιές ... 
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Κάθε οµάδα κρατάει σηµειώσεις σχετικά µε τα ίχνη που βρίσκει και τοποθετεί τα ευρήµατα σε 

πλαστικές σακούλες ή σε µικρούς σάκους, τους οποίους ξεχωρίζει µε ετικέτες. Οι µαθητές 

σχεδιάζουν τα ίχνη που δε µεταφέρονται (π.χ. φωλιές) στο σηµειωµατάριό τους. Μπορούν 

ακόµη να πάρουν µια πέτρα ή ένα κλαδάκι δέντρου από το µέρος όπου συνάντησαν τη φωλιά, 

για να διαπιστώσουν αργότερα στην τάξη σε ποιο είδος πετρώµατος ή δέντρου ανήκουν. 

Η δραστηριότητα µπορεί να ολοκληρωθεί µε την κατασκευή γύψινων αντιγράφων των ιχνών ή 

των φλοιών των δέντρων. 

 

- Στην τάξη: Μελέτη των υπολειµµάτων των ζώων, ιδιαίτερα των περιττωµάτων, και 

παρατήρησή τους µε µεγεθυντικό φακό. Τα περιττώµατα µπορούν να τεµαχιστούν για να 

παρατηρηθούν όλα τα φυτικά ή ζωικά υπολείµµατα που περιέχουν και να αντληθούν 

πληροφορίες για τη δίαιτα του ζώου.  

 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Σύνταξη ενός µικρού προσωπικού οδηγού που θα 

αναφέρεται στην αναγνώριση των ιχνών και µπορεί να χρησιµεύσει σε οποιαδήποτε εκδροµή 

στην ύπαιθρο. ∆ηµιουργία παιχνιδιών ή καλλιτεχνικού υλικού που θα χρησιµοποιηθεί σε 

εκθέσεις για το δάσος ή σε δραστηριότητες αναψυχής.  

 

 

1.5. Αναζητώντας τα ίχνη του ανθρώπου 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 4 
 

Στόχοι: 

• Παρατήρηση των µεταβολών που έχει υποστεί το δάσος λόγω της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. 

• Συνειδητοποίηση των αιτιών που προκάλεσαν αυτές τις µεταβολές καθώς και των 

συνεπειών που είχαν αυτές  στο δάσος. 

• Ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης των συνεπειών που έχουν οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες στο δασικό οικοσύστηµα. 

 

Υλικά: 

Φωτοτυπίες του παιχνιδιού «Αιτία-Αποτέλεσµα» από το Κεφάλαιο 4 του Τετραδίου 

∆ραστηριοτήτων, σηµειωµατάριο, µολύβια, φωτογραφική µηχανή. 

 

Περιγραφή: 

- Στην τάξη: Η δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε το παιχνίδι “Αιτία-αποτέλεσµα” από το 

Κεφάλαιο 4 του Τετραδίου ∆ραστηριοτήτων. Ακολουθεί συζήτηση σχετικά µε τις χρήσεις των 

δασικών πόρων από τον άνθρωπο, ποιες από τις χρήσεις αυτές ασκούνται σήµερα, ποιες από 

αυτές εξέλιπαν και ποιες εµφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια, τις επιπτώσεις των ανθρώπινων 
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δραστηριοτήτων στο δάσος, τους τρόπους διαχείρισης του δασικού πλούτου κλπ. Θα ήταν 

χρήσιµο να προσκληθούν στην τάξη άτοµα που αναπτύσσουν δραστηριότητες στο δάσος π.χ. 

ένας υλοτόµος, ένας εκπρόσωπος του δασαρχείου κλπ. 

 

- Στο δάσος: Στη διάρκεια µιας εκδροµής στο δάσος, οι µαθητές σηµειώνουν τα ίχνη της 

ανθρώπινης δραστηριότητας που συναντούν. Στο σηµειωµατάριο καταγράφουν τις 

παρατηρήσεις και υποθέσεις τους σχετικά µε την παρουσία των ιχνών: Σε ποια συγκεκριµένη 

δραστηριότητα αντιστοιχούν; Γιατί πραγµατοποιούνται στο συγκεκριµένο χώρο; Σε ποιον 

µπορεί κανείς να απευθυνθεί για να βρει περισσότερες πληροφορίες; 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι µαθητές µπορούν να φωτογραφίσουν, να σχεδιάσουν 

τα σηµεία του δάσους που παραπέµπουν στις ανθρώπινες δραστηριότητες, να ρωτήσουν τους 

ανθρώπους που εργάζονται µέσα στο δάσος. 

Η δραστηριότητά στο δάσος µπορεί να ολοκληρωθεί µε την επίσκεψη στη δασική υπηρεσία της 

περιοχής. Οι µαθητές παίρνουν συνέντευξη από τους εργαζόµενους σχετικά µε το αντικείµενο 

της ενασχόλησής τους και ρωτούν για τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας που οι δασικοί 

υπάλληλοι βλέπουν στο δάσος. 

 

 

1.6. Επιστηµονικές µέθοδοι για τη µελέτη του δάσους 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 5 
 

Στόχοι: 

• Εισαγωγή στις επιστηµονικές µεθόδους περιγραφής και ανάλυσης της δασικής βλάστησης. 

• Εξοικείωση µε τον προγραµµατισµό και τη διεξαγωγή απλών επιστηµονικών ερευνών. 

• Ανάπτυξη της ικανότητας παρατήρησης, σύγκρισης και καταγραφής των παρατηρήσεων και 

συµπερασµάτων. 

 

Υλικά: 

Το Κεφαλαίου 5 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, τετράδιο σηµειώσεων, χαρτί µιλιµετρέ, 

µολύβια και µαρκαδόροι, µετροταινία, σκοινί, χάρακες, οδηγοί αναγνώρισης φυτών.  

 

Περιγραφή: 

Η δραστηριότητα µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε οποιοδήποτε τύπο δάσους. Αν υπάρχει η 

δυνατότητα, επιλέγονται ζώνες επαφής ή µετάβασης µεταξύ διακριτών τύπων δάσους, όπου 

δηµιουργούνται διαδοχικές εναλλαγές στη βλάστηση. Θα µπορούσε να επιλεγεί, για 

παράδειγµα, ένα παραποτάµιο δάσος από τις όχθες του νερού έως το σηµείο όπου αρχίζει η µη 

υγρόφιλη βλάστηση, η µελέτη των εναλλαγών της βλάστησης από το βάθος µιας κοιλάδας έως 

την κοντινότερη πλαγιά ή κορυφή, ή η σύγκριση ανάµεσα σε µέρη µε έντονη ηλιοφάνεια και σε 
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σκιερά µέρη. Ακόµα, όσο µεγαλύτερη είναι η ποικιλία των ειδών δέντρων και θάµνων, τόσο πιο 

ελκυστική θα είναι η δραστηριότητα για τους µαθητές.  

 

Στο δάσος: Στο πλαίσιο µιας εκδροµής στο δάσος γίνεται πρώτα επισκόπηση του χώρου µε 

σκοπό τον εντοπισµό και την αναγνώριση των διαφορετικών στοιχείων του τοπίου (εδαφικό 

ανάγλυφο, ύπαρξη ποταµών ή περιοχών µε έλη, εµφάνιση κοιτασµάτων, εµφανείς αλλαγές στη 

βλάστηση). Με βάση τις παρατηρήσεις µπορούν να συζητηθούν θέµατα όπως: η επίδραση του 

γεωγραφικού προσανατολισµού στα φυτά, η διαθεσιµότητα του νερού, η διαµόρφωση του 

βάθους των κοιλάδων όπου παρατηρείται εναπόθεση υλικών και συλλογή νερού, ή του 

υψηλότερου µέρους µιας πλαγιάς όπου παρατηρούνται καθιζήσεις υλικών, κ.ά.  

Οργανώνονται κατόπιν οµάδες 4-5 µαθητών, καθεµία από τις οποίες πραγµατοποιεί τις 

δειγµατοληπτικές εργασίες που προτείνονται στο Κεφάλαιο 5 του Τετραδίου ∆ραστηριοτήτων.  

 

- Στην τάξη: Γίνεται επεξεργασία των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν στην ύπαιθρο, 

καταρτίζονται πίνακες µε δεδοµένα και πραγµατοποιούνται απλές αριθµητικές αναλύσεις και 

γραφικές παραστάσεις. 

∆ειγµατοληψίες κατά µήκος µιας διαδροµής: 

Αναλύονται τα δεδοµένα που συγκεντρώθηκαν για να υπολογιστεί η συχνότητα, ως ποσοστό 

επί τοις εκατό, της εµφάνισης κάθε είδους κατά µήκος της διαδροµής. Η συχνότητα αυτή 

υπολογίζεται µε τον ακόλουθο τύπο:  

 

Συχνότητα (%) εµφάνισης κάθε είδους = Αριθµός ατόµων του είδους αυτού  

     συνολικόςαριθµός των ατόµων της διαδροµής x 100. 

 

Τα αποτελέσµατα των µετρήσεων στις διάφορες διαδροµές µπορούν να συγκριθούν µεταξύ 

τους και να σχεδιαστεί ένα ιστόγραµµα που θα απεικονίζει τη συχνότητα εµφάνισης (ως 

ποσοστό επί τοις εκατό) των διαφόρων ειδών στο σύνολο των κατά µήκος δειγµατοληψιών. 

 

 

1.7. Η µνήµη του δάσους 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 6 
 
Στόχοι: 

• Κατανόηση των διαφόρων σταδίων ανάπτυξης ενός δέντρου.  

• Συνειδητοποίηση της ανάγκης διατήρησης των ηλικιωµένων δέντρων του δάσους, καθώς 

και των δέντρων εκείνων που έχουν επιζήσει µεµονωµένα σε κατοικηµένες περιοχές, ως 

ζωντανά µνηµεία της ιστορικής µας µνήµης. 

• Ανασύσταση της ιστορίας ενός τόπου µέσα από την ιστορία ενός ηλικιωµένου δέντρου. 
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Υλικά: 

Το Κεφάλαιο 6 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, µια "ροδέλα" (κυκλικός δίσκος) από τον 

κορµό ενός δέντρου (ή κάποια φωτογραφία ή σχέδιο). Μπορούµε να ζητήσουµε µια τέτοια 

ροδέλα από τη δασική υπηρεσία ή την τοπική κοινότητα. 

 

Περιγραφή: 

Από το µετεωρολογικό σταθµό της περιοχής, οι µαθητές παίρνουν βροχοµετρικά στοιχεία και 

στοιχεία σχετικά µε την εξέλιξη των θερµοκρασιών τα τελευταία 20-40 χρόνια. Με βάση τα 

δεδοµένα αυτά φτιάχνουν ραβδογράµµατα που παρουσιάζουν τα στοιχεία ανά µήνα (µέση 

θερµοκρασία και συνολική βροχόπτωση) ή ανά έτος (µε ανάλογη µορφή), για να εντοπίσουν τις 

διαφορές µεταξύ των ετών και να διαπιστώσουν τις σηµαντικές πιθανές κλιµατικές 

διακυµάνσεις. Με τη βοήθεια των γραφηµάτων αυτών, οι µαθητές προσπαθούν να βρουν τη 

σχέση µεταξύ του µεγέθους των δακτυλίων του κορµού που µελετούν και των ετήσιων 

µεταβολών του κλίµατος. Για παράδειγµα, εάν µια χρονιά επικράτησε έντονη ξηρασία, οι 

αντίστοιχοι δακτύλιοι στον κορµό θα είναι στενοί,  καθώς το δέντρο δεν µεγάλωσε αρκετά εκείνη 

τη χρονιά. Αυτό ισχύει, βέβαια, σε γενικές γραµµές, ενώ το περιθώριο σφάλµατος είναι µεγάλο. 

Ακολουθεί η εξέταση της ιστορίας του χρονικού διαστήµατος που ταυτίζεται µε τη ζωή του 

δέντρου από το οποίο προέρχεται η ροδέλα. Οι µαθητές µπορούν να αναζητήσουν τα γεγονότα 

µελετώντας ιστορικά βιβλία, ρωτώντας ανθρώπους µεγάλης ηλικίας ή συλλέγοντας ιστορικά 

στοιχεία για την περιοχή από την τοπική αυτοδιοίκηση, πολιτιστικούς συλλόγους και άλλους 

φορείς. Αργότερα, µπορεί να διεξαχθεί µια συζήτηση στην τάξη για το υλικό που 

συγκεντρώθηκε και να επιλεγούν τα σηµαντικότερα γεγονότα. 

 

Υπεραιωνόβια δέντρα στην Ελλάδα 

Το 1975 ανακηρύχθηκε το πρώτο ∆ιατηρητέο Μνηµείο της Φύσης στην Ελλάδα. Πρόκειται για 

τους δυο αιωνόβιους πλατάνους Σχολαρίου-Λαγκαδά, κοντά στο χωριό Σχολάριο, στην περιοχή 

Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Σήµερα ο συνολικός αριθµός των φυσικών µνηµείων, τα περισσότερα 

από τα οποία είναι υπεραιωνόβια µεµονωµένα δέντρα ή µικρές συστάδες δέντρων, φτάνει τα 

51. Αναφέρουµε ενδεικτικά : 

Το πλατάνι στην είσοδο της πόλης της Άρτας 

Το κυπαρίσσι κοντά στο χωριό Πρασιά του νοµού Ευρυτανίας 

Ο πλάτανος του Ιπποκράτη στην Κω 

Ο πλάτανος στο χωριό Βλάτους στο νοµό Χανίων 

 

1929 Γέννηση του δέντρου 

1945 Γεννιέται ο καθηγητής των αγγλικών 

1953 Γεννιέται η καθηγήτρια της φυσικής 

1960 Χτίζεται το σχολείο µας 

1967 Ζηµιές από πληµµύρες στην περιοχή 
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1975 Παντρεύεται ο επιστάτης του σχολείου 

1984 ∆ηµιουργείται η τάξη µας 

1996 Η φιλόλογος µας απέκτησε ένα µωρό 

 

 

1.8. Η ιστορία των δασών µας µέσα από τα τοπωνύµια 

 
Στόχοι: 

• Κατανόηση της σχέσης µεταξύ των ονοµάτων διαφόρων περιοχών και των φυσικών 

χαρακτηριστικών τους ή των ανθρώπινων δραστηριοτήτων που έλαβαν εκεί χώρα κατά το 

παρελθόν. 

• Άσκηση των µαθητών στη χρήση τοπογραφικών χαρτών και στην αναζήτηση πληροφοριών 

από ιστορικές πηγές. 

 

Υλικά: 

Ετυµολογικά λεξικά, τοπογραφικοί χάρτες που µπορείτε να βρείτε στα δασαρχεία, στη 

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού ή σε άλλες τεχνικές υπηρεσίες, δασικοί χάρτες. 

 

Περιγραφή:  

Η δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε την ανάλυση ενός τοπογραφικού χάρτη, σύγχρονου ή 

παλαιού, όπου εµφανίζονται τοπωνύµια. Με τη βοήθεια των λεξικών, οι µαθητές αναλύουν την 

ετυµολογία των τοπωνυµίων και προσπαθούν να ανακαλύψουν ιδιωµατικές εκφράσεις για το 

δάσος, τα ζώα και τα φυτά του ή τις δραστηριότητες που σχετίζονται µε αυτό. Η δραστηριότητα 

µπορεί να εµπλουτιστεί µε συνεντεύξεις µε κατοίκους της περιοχής σχετικά µε τα τοπωνύµια και 

την ιστορία τους. 

Κατόπιν οι µαθητές προσπαθούν να αναπαραστήσουν το δασικό τοπίο παλαιότερων εποχών 

(τύπος βλάστησης κλπ.) και τις σχετικές µε αυτό δραστηριότητες. Αφού καταλήξουν σε κάποιο 

κείµενο ή σχέδιο, µπορεί να ακολουθήσει µια επίσκεψη στη συγκεκριµένη περιοχή, ώστε να 

γίνει σύγκριση µε τη σηµερινή κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι µαθητές µπορούν να 

αντιπαραθέσουν τα αποτελέσµατα της εργασίας τους µε κάποιο δασικό χάρτη που θα βρουν 

στη δασική υπηρεσία της περιοχής του σχολείου. Μπορούν, ακόµη, να απευθύνουν µια 

επιστολή στις δηµοτικές υπηρεσίες της περιοχής εσωκλείνοντας φωτοτυπία του χάρτη µε 

σηµειωµένα τα τοπωνύµια, ρωτώντας αν στα µέρη αυτά υπάρχει ακόµη δάσος του 

συγκεκριµένου τύπου, αν κάποιες δραστηριότητες ασκούνται ακόµη, ή, αν αυτό δεν συµβαίνει, 

ποια είναι η αιτία. 

 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να συνδυαστεί µε τη 

δραστηριότητα 2.1. και το Κεφάλαιο 7 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων. Σε αυτή την 
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περίπτωση επιλέγονται χάρτες της περιοχής όπου θα διεξαχθεί η εθνο-βοτανική έρευνα και 

συλλέγονται πληροφορίες για τα τοπωνύµια σε συζητήσεις µε τους κατοίκους της περιοχής.  
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2. Η ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΑΣΩΝ: ΧΡΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 

 

2.1. Τα δάση µέσα από τη λαϊκή σοφία 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 7 
 
Στόχοι: 

•  Γνωριµία µε το δάσος µέσα από τη λαϊκή σοφία. 

• Συνειδητοποίηση της αξίας που έχουν οι γνώσεις των κατοίκων της υπαίθρου γύρω από το 

δασικό περιβάλλον. 

• Εξοικείωση µε µεθόδους έρευνας όπως η συνεντεύξη κλπ. 

 

Υλικά: 

Το Κεφάλαιο 7 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, πλαστικές σακούλες, σηµειωµατάρια, ετικέτες, 

µολύβια, κασετόφωνο ή βιντεοκάµερα. 

 

Περιγραφή: 

- Στην τάξη: Γϊνεται µια συζήτηση σχετικά µε τη σηµασία που είχε στο παρελθόν το δάσος για 

την κάλυψη των βασικών αναγκών του ανθρώπου (διατροφή, θεραπεία ασθενειών κλπ.) και τις 

γνώσεις του λαού γύρω από τις ιδιότητες ορισµένων προϊόντων του δάσους (εθνο-βοτανική). 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται στην ολοένα αυξανόµενη χρήση, τα τελευταία χρόνια, των φυσικών 

προϊόντων του δάσους για τη θεραπεία σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος.  

 

- Στην ύπαιθρο: Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες των 4-5 ατόµων, συλλέγουν µικρά κλαδιά µε 

καρπούς, λουλούδια και φύλλα, καθώς και ορισµένα βότανα και µανιτάρια. Κατόπιν όλη η τάξη 

επισκέπτεται ένα από τα χωριά που βρίσκονται κοντά στο δάσος. Εκεί οι µαθητές, χωρισµένοι 

πάλι σε οµάδες, µπορούν να δείξουν τα ευρήµατά τους σε ανθρώπους του χωριού, ιδιαίτερα σε 

ανθρώπους µεγάλης ηλικίας, οι οποίοι διαθέτουν πείρα και γνώση του δάσους, και να ζητήσουν 

πληροφορίες σχετικά µε τη χρήση τους. Όλες οι πληροφορίες, σχόλια, ρητά, παροιµίες ή 

τραγούδια που αναφέρει ο κάτοικος του χωριού καταγράφονται από τους µαθητές στο 

σηµειωµατάριο. Αν το σχολείο διαθέτει τα ανάλογα µέσα, οι µαθητές θα µπορούσαν να 

ηχογραφήσουν κάποιες από τις διηγήσεις ή να φωτογραφίσουν ακόµα και να βιντεοσκοπήσουν 

τις συναντήσεις µε τους κατοίκους του χωριού. Σε αυτή την περίπτωση, οι µαθητές δεν 

παραλείπουν να ζητήσουν την άδεια των κατοίκων. 

 

- Στην τάξη: Πίσω στην τάξη, οι µαθητές επεξεργάζονται τις πληροφορίες που συγκέντρωσαν. 

Μπορούν να διασταυρώσουν τις πληροφορίες αυτές µε άλλες πηγές (ιστορικά, λαογραφικά, 

επιστηµονικά βιβλία). Καλό θα ήταν να σταλούν τα αποτελέσµατα της έρευνας καθώς και 

αντίγραφα των φωτογραφιών στα πρόσωπα µε τα οποία τα παιδιά µίλησαν στο χωριό. 

 

-14- 



 

2.2. Από το δάσος έως το τελικό προϊόν 

 
Στόχοι: 

• Άσκηση στην αναγνώριση των προϊόντων που προέρχονται ή συνδέονται µε τα µεσογειακά 

δάση και τη µεσογειακή βλάστηση γενικότερα. 

• ∆ιεύρυνση των γνώσεων σχετικά µε τη διαδικασία µεταποίησης των προϊόντων  (ελιά - λάδι, 

γάλα - τυρί κλπ.). 

• Εισαγωγή στη µελέτη των παραδοσιακών και των σύγχρονων µεθόδων επεξεργασίας και 

συντήρησης των εδώδιµων προϊόντων του δάσους. 

• Αφύπνιση της προσοχής του καταναλωτή ως προς την ποιότητα των µεταποιηµένων 

εδώδιµων προϊόντων. 

 

Υλικά: 

Σηµειωµατάριο, ετικέτες από προϊόντα του δάσους που κυκλοφορούν στην αγορά. 

 

Περιγραφή:  

Οι µαθητές, χωρισµένοι σε οµάδες 4-5 ατόµων, πραγµατοποιούν µια µικρή έρευνα γύρω από 

ένα προϊόν που προέρχεται από το δάσος (µαρµελάδα ή χυµός από φρούτα του δάσους, µέλι, 

καλάθι από λυγαριά, φελλός, ρετσίνα κλπ.). Η αναζήτηση των πληροφοριών θα µπορούσε να 

περιλαµβάνει τα εξής θέµατα : 

• Την προέλευση του προϊόντος: το φυτό από το οποίο προέρχεται, την περιοχή στην οποία 

αναπτύσσεται, άλλες χρήσεις αυτού του φυτού, τους τρόπους συλλογής και µεταφοράς κλπ. 

• Τη µέθοδο που ακολουθείται για την επεξεργασία του προϊόντος: την ποσότητα των υλικών 

που απαιτείται για την παρασκευή του συγκεκριµένου προϊόντος, τις διάφορες φάσεις 

επεξεργασίας του, τα κατάλοιπα που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας κλπ. Η 

έρευνα αυτή µπορεί να γίνει µε τη βοήθεια σχετικού υλικού και, αν αυτό είναι δυνατόν, µε την 

επίσκεψη σε κάποια τοπική βιοτεχνία ή βιοµηχανία. 

• Τις χρήσεις και ιδιότητες του τελικού προϊόντος: αναζήτηση των διαφόρων προϊόντων που 

προέρχονται από αυτό το δασικό πόρο στην αγορά της περιοχής, ανάλυση µε βάση την ετικέτα 

των συστατικών του τελικού προϊόντος, µε ιδιαίτερη έµφαση στις ουσίες που χρησιµοποιούνται 

ως συντηρητικά ή χρωστικά, µελέτη των επιπτώσεων που οι ουσίες αυτές µπορεί να έχουν στην 

υγεία µας, αναζήτηση στην αγορά ανάλογων “οικολογικών προϊόντων” κλπ.  

 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Αν έχει ήδη πραγµατοποιηθεί η δραστηριότητα 2.1., είναι 

δυνατό να µελετηθεί κάποιο από τα προϊόντα που περιλαµβάνονται στο εθνοβοτανικό δελτίο.  

Οι µαθητές µπορούν να ανταλλάξουν µε σχολεία άλλων χωρών που συµµετέχουν στο 

πρόγραµµα συνταγές µαγειρικής που βασίζονται σε κάποιο δασικό προϊόν.  

-15- 



Η δραστηριότητα µπορεί να συνδυαστεί και µε την 3.2. 

 

 

2.3. Οι εποχές του δάσους 

 
Στόχοι: 

• Κατανόηση της επίδρασης του κλιµατικού παράγοντα στη δασική χλωρίδα και πανίδα. 

• Συνειδητοποίηση των σχέσεων που µπορεί να έχουν οι εποχιακές αλλαγές του δάσους µε 

τις δραστηριότητες των κατοίκων της υπαίθρου και µε τα ήθη και έθιµα της περιοχής. 

 

Υλικά:  

Ένας πίνακας από φελλό, ένα µεγάλο χαρτόνι. 

 

Περιγραφή: 

Γίνεται µια συζήτηση µε θέµα τις µεταβολές που συµβαίνουν στο δάσος µε την εναλλαγή των 

εποχών και τη σηµασία τους για τον άνθρωπο από τους αρχαίους πολιτισµούς ως σήµερα. 

Μπορούν να αναφερθούν ως παραδείγµατα οι γιορτές που λαµβάνουν χώρα τις διάφορες 

εποχές του έτους, δραστηριότητες που συνδέονται µε την περιοδική άφιξη ή αναχώρηση των 

ζώων του δάσους, οι σχέσεις των ηλιακών και σεληνιακών κύκλων µε τις αλλαγές στο δάσος και 

τη ζωτικότητα των φυτών και των ζώων κλπ.  

 

Ιδιαίτερη έµφαση δίνεται  στο γεγονός ότι σε πολλούς αρχαίους πολιτισµούς ο ηµερολογιακός 

χρόνος ήταν άµεσα συνδεδεµένος µε την κυκλικότητα των φυσικών φαινοµένων. Το κέλτικο 

ηµερολόγιο που ακολουθεί είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παραδείγµατα. Χωρίζεται σε 

δεκατρείς σεληνιακούς µήνες καθένας από τους οποίους συνδέεται µε ένα ξεχωριστό δέντρο. 

 

24 ∆εκεµβρίου - 20 Ιανουαρίου Σηµύδα 

21 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου Σορβιά 

18 Φεβρουαρίου - 17 Μαρτίου Φράξος 

18 Μαρτίου - 14 Απριλίου Κλείθρα 

15 Απριλίου - 12 Μαίου Ιτιά 

!3 Μαίου - 9 Ιουνίου Τσαπουρνιά 

10 Ιουνίου - 7 Ιουλίου Βελανιδιά 

8 Ιουλίου - 4 Αυγούστου Αρκουδοπούρναρο 

5 Αυγούστου - 1 Σεπτεµβρίου Φουντουκιά 

2 Σεπτεµβρίου - 29 Σεπτεµβρίου Κλήµα 

30 Σεπτεµβρίου - 17 Οκτωβρίου Κισσός 

18 Οκτωβρίου - 26 Νοεµβρίου Φλαµουριά 

27 Νοεµβρίου - 23 ∆εκεµβρίου Κουφοξυλιά 
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Οι µαθητές σηµειώνουν στον πίνακα τα σηµαντικά χαρακτηριστικά, αλλαγές, διαδικασίες ή 

γεγονότα που λαµβάνουν χώρα στο δάσος κάθε εποχή. Στο τέλος της διαδικασίας αυτής, 

µπορεί να προταθεί η ανάρτηση στην τάξη ενός πίνακα από φελλό στον οποίο, κάθε µήνα ή 

εποχή, τοποθετούνται σηµειώσεις, σχόλια, ρητά ή παροιµίες, τραγούδια ή και προσωπικές 

παρατηρήσεις για τα φυτά, τα ζώα, τις παραδοσιακές δραστηριότητες ή τις λαϊκές γιορτές του 

δάσους που συλλέγουν οι µαθητές κατά τη διάρκεια του έτους. Κάθε µήνα ή εποχή αναλύεται το 

υλικό που συγκεντρώθηκε. Οργανώνεται έτσι ένα είδος ηµερολογίου µε θέµα τα δάση.  

 

Οι µαθητές µπορούν να πάρουν τις πληροφορίες αυτές από την οικογένειά τους, ιδίως αν έχουν 

συγγενείς που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, από εφηµερίδες και βιβλία, από τις τοπικές 

αρχές ή τους πολιτιστικούς συλλόγους. Επίσης, µπορούν να αναζητήσουν παρόµοιες 

πληροφορίες στη διάρκεια των διακοπών τους, σηµειώνοντας τις προσωπικές τους 

παρατηρήσεις για το δάσος, τα αποτελέσµατα µιας συζήτησης µε κάποιο γνωστό τους ή άλλο 

πρόσωπο που κατοικεί σε αγροτική περιοχή κλπ. 

Ακόµα, έχοντας ως υπόδειγµα το κέλτικο ηµερολόγιο, οι µαθητές µπορούν να επιλέξουν το πιο 

αντιπροσωπευτικό δέντρο της περιοχής τους για κάθε µήνα, φτιάχνοντας έτσι ένα "βοτανικό 

ηµερολόγιο". 

 

- Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Ανταλλαγές µε σχολεία άλλων χωρών ή και περιοχών που 

συµµετέχουν στο πρόγραµµα µε θέµατα όπως οι ιδιαιτερότητες των εποχιακών αλλαγών των 

δασών, οι γιορτές, οι παραδόσεις και γενικά οι δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στις 

διάφορες εποχές του χρόνου. Για παράδειγµα, οι µαθητές µπορούν να στείλουν πληροφορίες 

σχετικά µε το πότε έρχονται τα πρώτα µεταναστευτικά πουλιά στην περιοχή τους, πότε 

βγαίνουν τα πρώτα φύλλα της βελανιδιάς, πότε γιορτάζεται ο Άγιος … Με τον τρόπο αυτό 

µπορεί να καταρτιστεί ένα ηµερολόγιο πληρέστερο και µε µεσογειακό χαρακτήρα, που θα 

αποτελεί σύµβολο της αδελφοποίησης των σχολείων και των παιδιών από διαφορετικές χώρες. 

  

 

2.4. Τα προβλήµατα των µεσογειακών δασών: σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις 
 

Στόχοι: 

• Κατανόηση των προβληµάτων που απειλούν τα µεσογειακά δάση, µε ταυτόχρονη 

αναγνώριση των πολλαπλών αιτίων και των πιθανών συνεπειών τους. 

• Εξοικείωση µε την έννοια της αιτιότητας και τη διάκριση της σχέσης αιτίου - αποτελέσµατος. 

 

Υλικά: 

10-12 κουβάρια µαλλιού διαφορετικών χρωµάτων, 10-12 κάρτες µε τα ίδια χρώµατα και 

µαρκαδόροι. 
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Περιγραφή: 

Χωρισµένοι σε οµάδες των 3 ατόµων, οι µαθητές γράφουν σε ένα χαρτί τις κύριες αιτίες 

υποβάθµισης των δασών (π.χ. πυρκαγιές, υπερβόσκηση, καταχρηστικές υλοτοµήσεις, ξηρασία, 

ρύπανση, καταπατήσεις), καθώς και τις αντίστοιχες συνέπειες (π.χ. διάβρωση, εξαφάνιση 

ορισµένων ειδών, µεγάλες πληµµύρες). Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει τα χαρτιά και σηµειώνει 

στον πίνακα όλες τις αιτίες και τις συνέπειες που κατέγραψαν οι µαθητές. Επιλέγονται τελικά 10-

12 από αυτές που αναφέρονται συχνότερα. 

 

Κάθε οµάδα επιλέγει µια αιτία ή συνέπεια και παίρνει ένα κουβάρι και µια κάρτα του ίδιου 

χρώµατος. Από τα 3 µέλη κάθε οµάδας, τα 2 αναλαµβάνουν να παίξουν το ρόλο των 

"κινούµενων διαπραγµατευτών" και το τρίτο το ρόλο του "στατικού διαπραγµατευτή". 

 

Οι στατικοί διαπραγµατευτές όλων των οµάδων κάθονται σε ένα µεγάλο κύκλο. Καθένας από 

αυτούς δένει στη µέση του τη µια άκρη του µάλλινου νήµατος µε το χρώµα της οµάδας του. Οι 

δύο κινούµενοι διαπραγµατευτές παίρνουν το υπόλοιπο κουβάρι του µάλλινου νήµατος και 

κατευθύνονται προς το στατικό διαπραγµατευτή µιας άλλης οµάδας. 

 

Αρχίζει η συζήτηση. Οι κινούµενοι διαπραγµατευτές συζητούν µε τον στατικό διαπραγµατευτή 

αν υπάρχει σχέση αιτίου - αιτιατού µεταξύ των δύο φαινοµένων που εξετάζονται (π.χ. 

υπερβόσκηση - πληµµύρες). 

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις: 

• Αν διαπιστωθεί κάποιου είδους σχέση, οι κινούµενοι διαπραγµατευτές τυλίγουν το µάλλινο 

νήµα γύρω από τον στατικό διαπραγµατευτή και σηµειώνουν τη σχέση στην κάρτα τους. 

Κατόπιν κινούνται προς τον επόµενο στατικό διαπραγµατευτή για να επαναλάβουν τη 

διαδικασία. 

• Αν δεν εντοπιστεί σχέση, οι διαπραγµατευτές κινούνται προς τον επόµενο στατικό 

διαπραγµατευτή. 

 

Οι διαπραγµατεύσεις αυτές επαναλαµβάνονται από όλες τις οµάδες στη σειρά. Έτσι, σιγά-σιγά 

θα σχηµατιστεί ένα χρωµατιστό πλέγµα. Οι κινούµενοι διαπραγµατευτές θα πρέπει να κινούνται 

κάτω από το πλέγµα αυτό για να κάνουν τις συνδέσεις που θα δηλώνουν νέες σχέσεις. 

Το παιχνίδι ολοκληρώνεται όταν όλοι οι κινούµενοι διαπραγµατευτές έχουν συζητήσει µε όλους 

τους στατικούς διαπραγµατευτές. 

 

Στο τέλος µπορεί να σχεδιαστεί στον πίνακα ένας “εννοιολογικός χάρτης”, όπου θα 

αναγράφονται όλες οι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις που σηµειώθηκαν στις κάρτες των οµάδων. 
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2.5. Οι δασικές πυρκαγιές 
 

Στόχοι: 

• Απόκτηση γνώσεων σχετικά µε τις δασικές πυρκαγιές και τις ενέργειες που είναι 

απαραίτητες για την πρόληψη και κατάσβεσή τους. 

• Εξοικείωση µε την αναζήτηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και ανάπτυξη κριτικού 

πνεύµατος απέναντί τους. 

• Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης και άνοιγµα του σχολείου προς την κοινότητα. 

 

Υλικά: 

Άρθρα από τον περιοδικό τύπο 

 

Περιγραφή: 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους µαθητές να επισκεφτούν τα αρχεία εφηµερίδων και 

περιοδικών και να συγκεντρώσουν αποκόµµατα που αναφέρονται στις πυρκαγιές. Τα άρθρα 

αναλύονται µε ιδιαίτερη έµφαση στις αναφερόµενες αιτίες καθώς και στις συνέπειες στην 

ευρύτερη περιοχή. Γίνεται προσπάθεια κριτικής προσέγγισης του τρόπου µε τον οποίο τα µέσα 

ενηµέρωσης παρουσιάζουν το θέµα των πυρκαγιών, µε σκοπό να προβληµατιστούν οι µαθητές 

σχετικά µε το ρόλο των µέσων αυτών στην πληροφόρηση µεγάλων κοινωνικών συνόλων. 

 

Η δραστηριότητα µπορεί να συνεχιστεί µε έρευνες που θα πραγµατοποιήσουν οι µαθητές στο 

δασαρχείο, στην πυροσβεστική υπηρεσία ή στα κοινοτικά γραφεία της περιοχής για να 

συλλέξουν πληροφορίες σχετικά µε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την πρόληψη, την 

κατάσβεση αλλά και την αποκατάσταση του δάσους µετά από µια πυρκαγιά. Θα µπορούσαν 

ακόµα να προσκληθούν στο σχολείο κάποια πρόσωπα που ασχολούνται µε την αντιµετώπιση 

των πυρκαγιών για να εξηγήσουν πώς πρέπει να αντιδράσει κανείς αν βρεθεί σε δάσος που 

έχει πάρει φωτιά, τι πρέπει να κάνει όταν βρίσκεται στο δάσος για να αποτρέψει τον κίνδυνο 

πυρκαγιάς κλπ. Μπορούν ακόµα να προσκληθούν και οι γονείς στις συζητήσεις αυτές, επειδή 

επισκέπτονται τις περισσότερες φορές το δάσος µαζί µε τα παιδιά, τα Σαββατοκύριακα και στη 

διάρκεια των διακοπών τους. 

 

- Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Σύνταξη ενός µικρού σχολικού εγχειριδίου για την 

αποφυγή των πυρκαγιών. ∆ιαγωνισµός µεταξύ των µαθητών για την κατασκευή µικρών αφισών 

µε θέµα "Η µάχη κατά της πυρκαγιάς". Ο διαγωνισµός αυτός µπορεί να συνδυαστεί µε την 

έκθεση που αναφέρεται στη δραστηριότητα 3.5. Οι καλύτερες αφίσες µπορούν να σταλούν σε 

σχολεία άλλων χωρών που συµµετέχουν στο πρόγραµµα. 

 

 

2.6. Σε ποιον ανήκουν τα δάση µας 
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Στόχοι: 

• Γνωριµία µε τους διάφορους τύπους της δασικής ιδιοκτησίας και µελέτη των επιπτώσεων 

τους στη διαχείριση των δασών. 

 

Υλικά: 

Φωτοτυπίες του υλικού που αναφέρεται στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασών (όπου έχει 

καταρτιστεί κτηµατολόγιο), δασικοί και τοπογραφικοί χάρτες που θα βρείτε στα δασαρχεία, τα 

κοινοτικά γραφεία ή άλλες τεχνικές υπηρεσίες της περιοχής. 

 

Περιγραφή: 

Ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τους µαθητές να κάνουν µια έρευνα σχετικά µε το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς των δασών της περιοχής τους. Για τη συλλογή των στοιχείων οι µαθητές µπορούν να 

απευθυνθούν στο δασαρχείο της περιοχής ή στο κοινοτικό γραφείο. Η έρευνα θα πρέπει να 

αφορά τόσο στους τωρινούς τύπους ιδιοκτησίας όσο και σε αυτούς του παρελθόντος.  

Η δραστηριότητα µπορεί να συνεχιστεί µε την επιλογή µιας ζώνης όπου συµπίπτουν τα όρια 

διαφορετικών τύπων ιδιοκτησιών (δάση που ανήκουν σε ιδιώτες, σε κοινότητες ή στο κράτος). 

Τα στοιχεία αυτά µπορούν να µεταφερθούν σε ένα χάρτη, κλίµακας 1:50.000 ή 1:25.000, ώστε 

να αποκτήσουν οι µαθητές µια ιδέα σχετικά µε τα ορεογραφικά και υδρολογικά δεδοµένα της 

περιοχής, το οδικό δίκτυο, τα τοπωνύµια κλπ. 

 

- Στο δάσος: Μπορεί να πραγµατοποιηθεί µια επιτόπια επίσκεψη και να σηµειωθούν, για κάθε 

τύπο ιδιοκτησίας, ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του δάσους (είδη δέντρων, αναγέννηση των 

δέντρων, ίχνη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κατάσταση της υγείας του δάσους και της 

διατήρησης του εδάφους). Με τη µέθοδο αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί µια συγκριτική 

µελέτη του δάσους για κάθε µορφή ιδιοκτησίας. 

Οι µαθητές µπορούν ακόµα να έρθουν σε επαφή µε τους ιδιοκτήτες - ή µε το δασαρχείο, αν το 

δάσος είναι δηµόσιο - και να πληροφορηθούν για τις χρήσεις του δάσους. Οι ερωτήσεις που 

µπορούν να υποβάλουν είναι του τύπου: Από πότε ή κάθε πότε γίνεται βόσκηση στο δάσος; 

Από πόσα ζώα αποτελούνται τα κοπάδια; Η βόσκηση είναι ελεύθερη σε όλο το δάσος; Ποιες 

εποχές του χρόνου βόσκουν τα ζώα; Το δάσος υφίσταται υλοτόµηση και, αν ναι, ποια δέντρα 

κόβονται; Κάθε πότε γίνεται κάτι τέτοιο και ποια µέθοδος ακολουθείται; Γίνεται εναλλαγή στις 

υλοτοµούµενες περιοχές του δάσους; 

 

Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Η δραστηριότητα αυτή µπορεί να συνδυαστεί µε άλλες, 

όπως οι δραστηριότητες 1.5., 1.6., 1.7. και 2.1. 

 

Σε ποιον ανήκουν τα δάση της Μεσογείου; 
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Το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων που βρίσκονται στην Ελλάδα, την Ιταλία και 

την Ισπανία έχει ως εξής: 

          ΕΛΛΑ∆Α                                ΙΤΑΛΙΑ                                      ΙΣΠΑΝΙΑ 

• ∆ηµόσια  65,5%          ∆ηµόσια       7,5%  ∆ηµόσια 4% 

• Ιδιωτικά    8%          Ιδιωτικά      60  %  Ιδιωτικά 65% 

• Κοινοτικά  12%          Κοινοτικά    27,5%  Κοινοτικά κ.α. 31%  

• Συνιδιόκτητα             9,7%           Άλλα            5% 

• Μοναστηριακά  4,8% 
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3. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ ΤA ∆ΑΣH  

 

3.1. ∆άση που κινδυνεύουν: Επείγουσες ενέργειες! 

 
Στόχοι:  

• Ανάπτυξη της ικανότητας αξιολόγησης των περιβαλλοντικών προβληµάτων που 

αντιµετωπίζουν τα δάση της περιοχής µας. 

• Εξοικείωση µε την οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης και τη χρήση των µέσων 

ενηµέρωσης ως πεδίου καταγγελίας των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν τα δάση. 

• Άνοιγµα του σχολείου στην κοινότητα. 

 

Υλικά: 

Σηµειωµατάριο, πλαστικές σακούλες. 

 

Περιγραφή:  

- Στην τάξη: οι µαθητές καταγράφουν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα δάση της 

περιοχής: συγκέντρωση σκουπιδιών, µη ελεγχόµενες δραστηριότητες αναψυχής, πυρκαγιές, 

µεγάλος αριθµός δρόµων και αποψιλωµένων χώρων, διάβρωση κλπ.  Επιλέγονται το πιο 

σηµαντικά από αυτά και οργανώνονται οµάδες δράσης µε σκοπό την αξιολόγηση των 

συνεπειών τους και την άµεση επίλυσή τους, όπου αυτό είναι δυνατό.  

 

- Στο δάσος: Οι µαθητές χωρισµένοι σε οµάδες, ακολουθούν διαφορετικές διαδροµές και 

συλλέγουν αντικείµενα ή στοιχεία σχετικά µε το πρόβληµα που έχουν επιλέξει. Για παράδειγµα, 

αν το θέµα που έχει επιλεγεί είναι η µη ελεγχόµενη ρήψη απορριµµάτων, οι µαθητές µπορούν 

να εντοπίσουν τις περιοχές µε το µεγαλύτερο πρόβληµα, να υπολογίσουν την ποσότητα των 

απορριµµάτων που έχει συγκεντρωθεί ανά µονάδα εδαφικής επιφάνειας, να ταξινοµήσουν τα 

αντικείµενα και να καθορίσουν το είδος της επίπτωσης που το κάθε ένα από αυτά έχει στο 

δάσος (βιοαποικοδοµήσιµα, µη βιοαποκοδοµήσιµα κλπ.). Αν υπάρχει η δυνατότητα να 

πραγµατοποιηθούν περισσότερες από µία εκδροµές, οι µαθητές µπορούν να παρατηρήσουν 

την εξέλιξη του προβλήµατος για µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο (π.χ. διάβρωση, ύπαρξη ή 

όχι φυσικής αναγέννησης µετά από πυρκαγιά). 

Αν το θέµα που έχει επιλεγεί είναι οι µη ελεγχόµενες δραστηριότητες αναψυχής σε µια δασική 

περιοχή όπου παρατηρείται έντονη τουριστική κίνηση, µπορούν να οργανωθούν εκδροµές στο 

τέλος της εβδοµάδας. Οµάδες  3-4 µαθητών τοποθετούνται σε προσεκτικά επιλεγµένες θέσεις 

και προσπαθούν να µετρήσουν διάφορες παραµέτρους, όπως για παράδειγµα πόσα 

αυτοκίνητα µπαίνουν στο δάσος, ποιο είναι το επίπεδο συντήρησης των δρόµων, αν τα 

αυτοκίνητα σταθµεύουν ή κυκλοφορούν έξω από το δρόµο, αν οι επισκέπτες ακολουθούν τα 

µονοπάτια ή όχι. Θα µπορούσαν ακόµα να ελέγξουν αν υπάρχουν ειδικές πινακίδες που 

ενηµερώνουν τους επισκέπτες για τους κινδύνους που αντιµετωπίζει το δάσος και τους τρόπους 
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προστασίας του, ποια είναι η κατάσταση του εδάφους και της αναγέννησης της βλάστησης στις 

πιο πολυσύχναστες περιοχές κλπ. 

 

- Στην τάξη: Οι µαθητές προχωρούν σε ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των δεδοµένων που 

συγκέντρωσαν και συζητούν γύρω από την αναγκαιότητα καθιέρωσης ζωνών στο δάσος, τον 

περιορισµό κάποιων χρήσεων κλπ. Με τη βοήθεια του υλικού και των δεδοµένων που έχουν 

συγκεντρωθεί, οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν στην τάξη εκστρατείες ευαισθητοποίησης, 

που να απευθύνονται στους επισκέπτες του δάσους (κατασκευή σηµάτων ή αφισών, που 

µπορούν να τοποθετηθούν στην περιοχή), στην κοινή γνώµη γενικά (συνεντεύξεις στο δρόµο 

που θα καταγγέλλουν το πρόβληµα και θα ζητούν τη γνώµη των ερωτώµενων για αυτό, διανοµή 

φυλλαδίων µε εκλαϊκευµένο υλικό, συλλογή υπογραφών), στον Τύπο (επιστολές στα µέσα 

ενηµέρωσης µε λεπτοµερείς πληροφορίες για το καταγγελλόµενο πρόβληµα) και στις Αρχές 

(αποστολή των υπογραφών που έχουν συγκεντρωθεί για την υποστήριξη κάποιας ενέργειας 

προστασίας του δάσους ή, αν υπάρχουν ενδείξεις παράνοµης δραστηριότητας, αποστολή 

επιστολής καταγγελίας στον αρµόδιο οργανισµό). 

 

- Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: ∆ραστηριότητα 3.4, το Κεφάλαιο 9 από το Τετράδιο 

∆ραστηριοτήτων. 

 

 

3.2. Πόσα δέντρα χρειάζονται για...; 

 
Στόχοι: 

• Ανάπτυξη ικανότητας υπολογισµού του αριθµού δέντρων ή στρεµάτων δασικής επιφάνειας 

που απαιτούνται για την παραγωγή ορισµένων δασικών προϊόντων. 

• Εισαγωγή στην έννοια της αειφορικής χρήσης των δασικών πόρων. 

• Καλλιέργεια της αίσθησης οικονοµίας σχετικά µε την κατανάλωση των προϊόντων αυτών και 

προώθηση της ανακύκλωσής τους, ως µέτρο διατήρησης µεγαλύτερων δασικών εκτάσεων. 

 

Υλικά: 

Σηµειωµατάριο. 

 

Περιγραφή:  

Οι µαθητές καταγράφουν τα προϊόντα του δάσους που χρησιµοποιούµε στην καθηµερινή µας 

ζωή (π.χ. χαρτοπολτό, ξύλο, φελλό, ρητίνες, κουκουνάρια κλπ). Στη συνέχεια γίνεται µια 

προσπάθεια να εντοπιστεί πόσο “δάσος” υπάρχει στα συγκεκριµένα προϊόντα, είτε πρόκειται 

για την άµεση παρουσία ξύλου, είτε σε σχέση µε τη διαδικασία παραγωγής. Συγκεκριµένα, οι 

µαθητές προσπαθούν να υπολογίσουν κατά προσέγγιση το κόστος παραγωγής κάποιου από 
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τα προϊόντα αυτά, εκφρασµένο σε δέντρα ή στρέµατα δάσους, και να ορίσουν µια σχέση µεταξύ 

βάρους και ποσότητας.  

Για παράδειγµα, µπορούν να υπολογίσουν την ποσότητα δάσους (εκφρασµένη σε δέντρα ή 

στρέµατα), που απαιτείται για την παραγωγή των σχολικών βιβλίων και να τη συγκρίνουν µε µε 

την ποσότητα που θα ήταν απαραίτητη αν είχε χρησιµοποιηθεί ανακυκλωµένο χαρτί. Ακόµα, οι 

µαθητές θα µπορούσαν να συγκεντρώσουν τους φελλούς των µπουκαλιών που χρησιµοποιούν 

στο σπίτι τους για ένα µήνα και να υπολογίσουν πόσες βελανιδιές πρέπει να αποφλοιωθούν για 

την παραγωγή τους. Να σηµειωθεί ότι µια ενήλικη φελλοφόρος βελανιδιά παράγει κατά µέσο 

όρο 20-25 κιλά φελλού. Η πρώτη συγκοµιδή γίνεται όταν το δέντρο είναι 20 ετών και 

επαναλαµβάνεται κάθε 8-10 χρόνια.  

Ενα άλλο παράδειγµα είναι τα κουκουνάρια. Οι µαθητές  µπορούν να επισκεφτούν τα 

ζαχαροπλαστεία και τα καταστήµατα τροφίµων της περιοχής τους και να µάθουν πόσα κιλά 

κουκουναριών καταναλώνονται ή πωλούνται κάθε µήνα. Κατόπιν µπορούν να υπολογίσουν τον 

αριθµό των κωνοφόρων που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής: Αν και η 

παραγωγή διαφέρει από δέντρο σε δέντρο, µπορούµε να πούµε γενικά ότι ένα ενήλικο πεύκο 

παράγει 90-120 κουκουνάρια το χρόνο. Τα 100 κιλά κουκουνάρια δίνουν 15-22 κιλά σπόρου 

(συµπεριλαµβάνεται και το περίβληµα των σπόρων). Η ποσότητα του καθαρού σπόρου 

αντιστοιχεί στο 18-20% του βάρους όλου του κουκουναριού. 

 

- Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Εκστρατεία για τον περιορισµό της κατανάλωσης ενός 

προϊόντος χρησιµοποιώντας συνθήµατα όπως "Πόσα δέντρα µπορούµε να σώσουµε κάθε 

ηµέρα!" Αδελφοποίηση µε το σχολείο µιας περιοχής όπου υπάρχουν δάση, υιοθέτηση ενός 

στρέµατος δάσους ή ενός δέντρου, ανταλλαγή φωτογραφιών και πληροφοριών. Η 

δραστηριότητα 3.4. 

 

 

3.3. Με ποιο τρόπο θα γίνει η διαχείριση των δασών µας; 

 
Στόχοι: 

• Συνειδητοποίηση της ύπαρξης διαφορετικών απόψεων σχετικά µε τη διαχείριση του 

δάσους. 

• Άσκηση στην αναζήτηση λύσεων και τη λήψη αποφάσεων. 

• Καλλιέργεια της ικανότητας προφορικής υπεράσπισης µιας άποψης µε λογικά 

επιχειρήµατα. 

• Άσκηση στο διάλογο και καλλιέργεια της έννοιας του πλουραλισµού, προϋποθέσεις για την 

καλή λειτουργία µιας δηµοκρατικής κοινωνίας. 

 

Υλικά: 

Φωτοτυπίες από τους ρόλους που περιγράφονται στη δραστηριότητα. 
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Περιγραφή:  

Η δραστηριότητα συνίσταται στην ανάπτυξη ενός κλασικού παιχνιδιού ρόλων. Κεντρικό θέµα 

της συζήτησης είναι η ανέγερση ενός τουριστικού συγκροτήµατος σε µια αγροτική ζώνη µε 

σηµαντική αγροτική, κτηνοτροφική και δασική δραστηριότητα, όπου υπάρχει επίσης δάσος 

µεγάλης φυσικής αξίας.  

Ο εκπαιδευτικός πρέπει να προετοιµάσει τους µαθητές για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί 

κατά την εξέλιξη του παιχνιδιού: η συζήτηση ως οµαδική διαδικασία και οι τεχνικές προφορικής 

έκφρασης, το δηµοψήφισµα ως µέθοδος λήψης αποφάσεων, το δικαίωµα υπεράσπισης µιας 

γνώµης και το δικαίωµα των άλλων να την αντικρούουν, η ανάγκη σεβασµού της σειράς οµιλίας 

κλπ.). 

Οργανώνονται 5 οµάδες 3-4 µαθητών, οι οποίες θα παίξουν τους αντίστοιχους ρόλους των 

εκπροσώπων των κοινωνικών οµάδων που εµπλέκονται στη διαδικασία. ∆εν θα πρέπει να 

λείψει ο συντονιστής, ο ρόλος του οποίου είναι αποφασιστικός για την οµαλή εξέλιξη της 

συζήτησης. 

Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, οι εκπρόσωποι κάθε οµάδας θα πρέπει να προετοιµάσουν τα 

επιχειρήµατά τους. Για το σκοπό αυτό µπορούν να αναζητήσουν σχετικά άρθρα σε βιβλία ή 

στον περιοδικό τύπο, να χρησιµοποιήσουν ως παράδειγµα κάποιο ανάλογο πραγµατικό 

συµβάν στην περιοχή ή να συζητήσουν µε εκπροσώπους της κοινωνικής οµάδας, το ρόλο της 

οποίας θα παραστήσουν.  

Η συζήτηση ξεκινά µε την έκθεση του προβλήµατος από την οπτική γωνία καθεµίας από τις 

κοινωνικές οµάδες. Κατόπιν, τα µέλη των διαφόρων οµάδων υποβάλλουν τα ερωτήµατά τους. 

Ο συντονιστής αναλαµβάνει να δίνει το λόγο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφεροµένου και 

εµποδίζει τις διακοπές στη διάρκεια των παρεµβάσεων. 

Τέλος, τα µέλη της οµάδας του "δηµοτικού συµβουλίου" αποσύρονται για να αποφασίσουν και 

ανακοινώνουν την απόφασή τους στους υπολοίπους. 

Με τη βοήθεια της δραστηριότητας µπορεί να αξιολογηθεί η ικανότητα προάσπισης των 

συµφερόντων, η τεκµηρίωση των προτάσεων, η εξοικείωση µε τους κανόνες της συζήτησης, ο 

σεβασµός προς τους άλλους, τόσο σε ατοµικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο, η ικανότητα 

συναίνεσης και αποδοχής των λύσεων που έχουν υιοθετηθεί. 

 

Στη συνέχεια προτείνεται η ιστορία πάνω στην οποία θα µπορούσε να βασιστεί ένα τέτοιο 

παιχνίδι ρόλων καθώς και οι ρόλοι που θα παίξουν οι µαθητές. 

 

Ας φανταστούµε ότι ένα σηµαντικό µέρος των δασών µιας περιοχής απειλείται από τη 

δραστηριότητα µιας µεγάλης κατασκευαστικής εταιρείας, της "THERMYNATHOR, A.E.". Η 

εταιρεία αυτή σκοπεύει να κατασκευάσει ένα µεγάλο οικιστικό συγκρότηµα και ένα γήπεδο του 

γκολφ, µε στόχο την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, η οποία ανέκαθεν ήταν γνωστή για την 

οµορφιά των τοπίων της και τον πλούτο των δασών της. ∆εν έχουν περάσει πολλά χρόνια από 
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τότε που η παρουσία ορισµένων ειδών ζώων, τα οποία έχουν σχεδόν εξαφανιστεί από τη χώρα, 

οδήγησε στην ανακήρυξη µέρους των δασών της περιοχής σε "ζώνη ιδιαίτερης προστασίας µε 

πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού". Ορισµένες οµάδες οικολόγων θεωρούν ότι αυτή η µορφή 

προστασίας δεν είναι επαρκής και ασκούν πιέσεις για την ανακήρυξη της σε εθνικό δρυµό. 

Οι κάτοικοι της κωµόπολης των 5.000 κατοίκων που βρίσκεται στην περιοχή ζουν σχεδόν 

αποκλειστικά από τους πόρους της πεδιάδας (κοπάδια προβάτων και χοίρων και ορισµένες 

γεωργικές εκµεταλλεύσεις) και από την εκµετάλλευση της ξυλείας (περιοδικές υλοτοµήσεις 

πεύκων, κοπή κλαδιών από καστανιές, λυγαριές και µαύρες λεύκες), των καυσόξυλων (πρίνοι 

άριστης ποιότητας που εξάγονται ακόµη και στο εξωτερικό) και των καρπών του δάσους 

(κάστανα, µανιτάρια, µέλι). Ορισµένοι από τους κατοίκους ασκούν βιοτεχνικά επαγγέλµατα, 

χρησιµοποιώντας την ξυλεία και τα κλαδιά της λυγαριάς και κατασκευάζουν διάφορα προϊόντα 

(ποτά και µαρµελάδες, τυριά και σακουλάκια µε φαρµακευτικά βότανα). Οι άνθρωποι της 

περιοχής ήταν από παράδοση κυνηγοί και, ακόµη και σήµερα, πολλοί από αυτούς συνεχίζουν 

να κυνηγούν, έστω και παράνοµα, µέσα στη ζώνη ειδικής προστασίας. Κατά διαστήµατα 

εµφανίζονται στην περιοχή διάφοροι επιστήµονες και µελετητές που ενδιαφέρονται για τη 

σπάνια πανίδα και χλωρίδα του δάσους καθώς και µικρές οµάδες εκδροµέων που περπατούν 

στα όµορφα τοπία που προσφέρει ο χώρος. 

 

Η κατασκευαστική εταιρεία σκοπεύει να δηµιουργήσει ένα συγκρότηµα που θα χρησιµοποιείται 

τα Σαββατοκύριακα ή το διάστηµα του καλοκαιριού και θα διαθέτει σπίτια, ξενοδοχείο, πισίνες, 

ένα µεγάλο αθλητικό κέντρο, ένα κέντρο διασκέδασης, ένα γήπεδο του γκολφ και µια τεχνητή 

λίµνη. Προσπαθούν να τα παρουσιάσουν όλα αυτά στο δηµοτικό συµβούλιο ως µια ευκαιρία για 

την κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη της κωµόπολης και για τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, 

πράγµα που θα επιστρέψει στους κατοίκους να "ανεβούν στο τρένο της ανάπτυξης και να 

βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο". Από την άλλη πλευρά, όµως, η εταιρεία θέλει να 

κατασκευάσει τον οικισµό στην καρδιά του δάσους για να µπορέσει να δελεάσει τους 

µελλοντικούς αγοραστές, λέγοντάς τους ότι βγαίνοντας από το σπίτι τους θα µπορούν να 

απολαύσουν τη φύση. Επιπλέον, δεν θα χρειαστεί καν να δηµιουργήσουν τους δικούς τους 

κήπους στα σπίτια, αφού θα υπάρχουν ήδη τα δέντρα του δάσους. 

 

Ρόλος 1. Είσαστε οι εκπροσώποι της εταιρείας "THERMYNATHOR, A.E.". Ξέρετε ότι, για να 

µπορέσετε να προωθήσετε την πρότασή σας, είναι απαραίτητο να πείσετε ότι αποτελεί την 

καλύτερη λύση για την ανάπτυξη, την πρόοδο και την οικονοµία της κωµόπολης, άσχετα µε το 

αν το απώτερο συµφέρον σας είναι να κατασκευάσετε το συγκρότηµα µε τα µικρότερα δυνατά 

έξοδα και να αποκοµίσετε τα µεγαλύτερα δυνατά κέρδη από αυτό. 

 

Ρόλος 2. Είσαστε οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης (δήµαρχος και δηµοτικοί 

σύµβουλοι που ασχολούνται µε το φυσικό περιβάλλον, τον πολιτισµό και την οικιστική 

ανάπτυξη). Πρέπει να αξιολογήσετε τα επιχειρήµατα των διαφορετικών οµάδων, αναλύοντας τις 
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θετικές και τις αρνητικές επιπτώσεις που µπορεί να έχει µια τέτοια εξέλιξη για την οικονοµική και 

κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας, καθώς και για τη διατήρηση των οικολογικών αξιών. Στο 

τέλος της συζήτησης θα αποσυρθείτε για να αποφασίσετε συναινετικά για την καλύτερη λύση 

του προβλήµατος. 

 

Ρόλος 3. Εκπροσωπείτε διάφορες επαγγελµατικές οµάδες της κοινότητας (τον συνεταιρισµό 

των βιοτεχνών που ασχολούνται µε την επεξεργασία του ξύλου και της λυγαριάς, τους 

παραγωγούς µελιού και άλλων προϊόντων που προέρχονται από τα φρούτα και τα µανιτάρια 

του δάσους, τους βοσκούς κλπ.). Οι οµάδες αυτές εξαρτώνται απόλυτα από τους φυσικούς 

πόρους του δάσους. Θα πρέπει να αποφασίσετε σε ποιο βαθµό τα σχέδια της εταιρείας 

ευνοούν ή απειλούν δραστηριότητες σας. 

 

Ρόλος 4.  Είσαστε εκπρόσωποι µιας µη κυβερνητικής οργάνωσης της περιοχής µε το όνοµα 

"____". Εδώ και χρόνια η οργάνωση σας αγωνίζεται για την προστασία των δασών, η ποιότητα 

των οποίων υποβαθµίζεται και η έκτασή τους µειώνεται χρόνο µε το χρόνο. Έχετε ξεκινήσει µια 

εκστρατεία δεντροφύτευσης χρησιµοποιώντας είδη αυτοχθόνων δέντρων. Υποστηρίζετε ότι τα 

δάση της περιοχής αποτελούν ένα από τα λίγα δείγµατα ώριµου και καλά διατηρηµένου 

δάσους, µε µεγάλη ποικιλία ειδών, στα οποία περιλαµβάνονται και οι τελευταίοι πληθυσµοί 

ορισµένων ειδών πτηνών και φυτών που απειλούνται µε εξαφάνιση στην υπόλοιπη χώρα. Η 

οργάνωσή σας έχει ήδη έλθει σε επαφή µε επιστήµονες, ειδικούς στα απειλούµενα είδη της 

χλωρίδας και πανίδας, για να αποκτήσει πρόσβαση σε επιστηµονικές µελέτες που 

υποστηρίζουν τα επιχειρήµατά της. 

 

Ρόλος 5. Είσαστε οι εκπρόσωποι των διαφόρων µέσων ενηµέρωσης. Η δραστηριότητα θα 

ξεκινήσει µε ένα δελτίο Τύπου που θα διαβάσει κάποιος από σας, όπου θα γίνεται λόγος για τις 

φήµες που κυκλοφορούν για τα οικιστικά σχέδια της "THERMYNATHOR, A.E.". Ο ρόλος σας 

είναι ουσιαστικά συντονιστικός και δίνετε το λόγο σε κάθε οµάδα που θέλει να µιλήσει. Για να 

αποφύγετε την αταξία και το θόρυβο, θα ζητήσετε από τις οµάδες να σας δώσουν γραπτώς τις 

παρεµβάσεις τους. Μπορείτε ακόµη, να µιλήσετε για λογαριασµό των διαφόρων οµάδων οι 

οποίες µπορούν δίνουν σύντοµες σηµειώσεις. Θα διαβάζετε το περιεχόµενο των σηµειώσεων 

αυτών στη συγκέντρωση, εκµεταλλευόµενοι τις παύσεις µεταξύ των παρεµβάσεων. 

 

 

3.4. Ιδέες για τη δηµιουργία µιας τοπικής οικολογικής οµάδας 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 10 
 

Στόχοι: 

• Κατανόηση της σύνθεσης και λειτουργίας µίας ένωσης προσώπων. 
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• Συνειδητοποίηση του ρόλου που µπορεί να παίξουν οι οικολογικές οµάδες στην προστασία 

των δασών. 

• Ενθάρρυνση των µαθητών στην οµαδική εργασία.  

 

Υλικά: 

Η δραστηριότητα 10 του Τετραδίου ∆ραστηριοτήτων. 

 

Περιγραφή: 

Η δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε την ανάγνωση κάποιου άρθρου εφηµερίδας, στο οποίο 

µία οικολογική οργάνωση ή οµάδα καταγγέλλει ένα περιβαλλοντικό πρόβληµα.  

Στη συνέχεια µπορούν να συζητηθούν τα ακόλουθα ερωτήµατα: 

• Τι είναι περιβαλλοντική οµάδα; Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ο µη κερδοσκοπικός και 

εθελοντικός χαρακτήρας µιας τέτοιας οµάδας καθώς και ο αποφασιστικός της ρόλος στην 

προστασία του περιβάλλοντος. 

• Ποιοι οι αντικειµενικοί στόχοι µιας περιβαλλοντικής οµάδας; Εδώ θα υπογραµµιστεί η 

αναγκαιότητα συµµετοχής του µεγαλύτερου δυνατού αριθµού πολιτών στις οµάδες αυτές και της 

πραγµατοποίησης εκστρατειών µε στόχο την πληροφόρηση, την ευαισθητοποίηση, την 

καταγγελία των περιβαλλοντικών προβληµάτων και την ανάληψη συγκεκριµένης δράσης. 

• Πώς πρέπει να οργανώνονται οι οµάδες αυτές; Θα πρέπει να γίνει σαφής η αναγκαιότητα 

δηµιουργίας µιας οργανωτικής δοµής, στο πλαίσιο της οποίας υπάρχουν ρόλοι µε 

συγκεκριµένες αρµοδιότητες (εκπροσώπηση έναντι τρίτων, διοίκηση, συντονισµός). Τα µέλη της 

οµάδας που θα ασκούν τους ρόλους αυτούς θα είναι εθελοντές - εκλεγµένοι από όλα τα 

υπόλοιπα µέλη.  

• Με ποιο τρόπο πρέπει να δουλέψει η οµάδα; Θα αναφερθεί η οργάνωση συγκεντρώσεων 

κατά τακτά χρονικά διαστήµατα, µε σκοπό τη διατύπωση των κοινών στόχων και την 

προετοιµασία των δραστηριοτήτων της. Για την εξασφάλιση της επιτυχίας και την ορθότερη 

υλοποίηση των δράσεων που αναλαµβάνονται, είναι πολύ σηµαντικό να αναπτυχθεί οµαδικό 

πνεύµα και να γίνει σωστός καταµερισµός των εργασιών. 

 

Οι µαθητές µπορούν, µετά από συζήτηση, να επιλέξουν κάποιο από τα σηµαντικότερα 

προβλήµατα που επηρεάζουν τα δάση του άµεσου περιβάλλοντος ή της ευρύτερης περιοχής 

τους και να σχεδιάσουν κάποια δράση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της δραστηριότητας 10 του 

Τετραδίου ∆ραστηριοτήτων. 

 

- Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Πρόσκληση κάποιου µέλους τοπικής περιβαλλοντικής 

οργάνωσης που θα αναπτύξει τις δραστηριότητες και τη στρατηγική της. 
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3.5. Μια έκθεση αφιερωµένη στο δάσος 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 11 
 

Στόχοι: 

• Εξοικείωση µε το σχεδιασµό και την πραγµατοποίηση µιας έκθεσης ως µέσο 

ευαισθητοποίησης και προώθησης της προστασίας των δασών. 

• Έναρξη ενός κοινωνικού διαλόγου γύρω από τα προβλήµατα των δασών. Ο διάλογος θα 

συµπεριλάβει τις τοπικές αρχές, τα µέσα ενηµέρωσης, γονείς κλπ. 

• Γνωστοποίηση στην κοινότητα των ενεργειών που πραγµατοποιήθηκαν στο πλαίσιο  του 

προγράµµατος. 

 

 

Υλικά: 

Το Κεφάλαιο 11 από το Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, φωτογραφίες, πίνακες µε πληροφορίες, 

διάφορα αντικείµενα και προϊόντα του δάσους. 

 

Περιγραφή: 

Η διάρθρωση της έκθεση µπορεί να είναι θεµατική και να εξελίσσεται σε διακριτά στάδια, να 

περιλαµβάνει δηλαδή µια διαδροµή µέσα από την ιστορία, τα χαρακτηριστικά, τις χρήσεις και τα 

προβλήµατα των δασών. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί το υλικό που έχει συγκεντρωθεί από τις 

διάφορες δραστηριότητες (η φωτογραφία ενός ιστορικού εγγράφου, µία σύνθεση από 

φωτογραφίες και σχέδια του ίδιου τοπίου, όπου θα γίνονται εµφανείς οι µεταβολές που έχει 

υποστεί το δάσος, ένα φυτολόγιο µε δείγµατα από διαφορετικούς ορόφους βλάστησης του 

δάσους, το ηµερολόγιο των δασών, η διατοµή ενός κορµού στην οποία έχουν σηµειωθεί τα 

σηµαντικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στο διάστηµα της ζωής του δέντρου, διάφορα προϊόντα 

που έχουν συγκεντρωθεί από τους µαθητές, µία σύνθεση µε απορρίµµατα που συναντήσαν οι 

µαθητές στο δάσος και επισηµάνσεις για τους κινδύνους που εγκυµονούν κλπ.). 

Στην έκθεση αυτή µπορούν ακόµα να εκτεθούν διάφορα βιοτεχνικά προϊόντα που προέρχονται 

από κάποιο δασικό πόρο. Ηχογραφηµένα παραδοσιακά τραγούδια και έκθεση των 

φωτογραφιών που τράβηξαν οι µαθητές στο δάσος ή στις διάφορες αγροτικές περιοχές θα 

βοηθήσουν στη δηµιουργία του κατάλληλου κλίµατος. 

Μπορεί να δοθεί δηµοσιότητα στην έκθεση µε τη βοήθεια των διαφόρων τοπικών ή 

περιφερειακών µέσων επικοινωνίας, στα οποία θα αναγγελθεί το γεγονός, τα θέµατα που θα 

παρουσιαστούν, οι άνθρωποι στους οποίους απευθύνεται η έκθεση (που θα είναι το ευρύ κοινό 

αλλά και, κατόπιν ιδιαίτερης πρόσκλησης, οι τοπικές αρχές, οι άνθρωποι που εργάζονται στο 

δάσος κλπ.). 

Στα πλαίσια της έκθεσης µπορούν να γίνουν διάφοροι διαγωνισµοί (φωτογραφίας, καλύτερης 

αφίσας µε θέµα τη µάχη κατά της πυρκαγιάς κλπ.). Στην κριτική επιτροπή, µπορούν να 

συµµετέχουν εργαζόµενοι στα µέσα ενηµέρωσης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών κλπ. 
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3.6. Να βοηθήσουµε στη δηµιουργία νέων δασών 
βλ. Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων, Κεφάλαιο 13 
 
Στόχοι: 

• Καθορισµός των απαραίτητων ενεργειών για τη δηµιουργία και τη λειτουργία ενός φυτωρίου 

στο σχολείο. 

• Άµεση και ενεργός συµµετοχή στα διακριτά στάδια ανάπτυξης των φυτών. 

• Προσδιορισµός των αντικειµενικών στόχων της φύτευσης δέντρων στο δάσος και των 

βηµάτων που πρέπει να ακολουθήσουµε για την πραγµατοποίησή της. 

 

Υλικά: 

Το Κεφάλαιο 13 από το Τετράδίο ∆ραστηριοτήτων, δοχεία που θα χρησιµοποιηθούν ως 

γλάστρες, χαρτοσακούλες, ετικέτες, καρτέλες και σηµειωµατάριο, βάζα, χώµα, λίπασµα και 

ποταµίσια άµµος, ψαλίδες κλαδέµατος, φτυάρια, τσουγκράνες, σωλήνας ποτίσµατος 

(προαιρετικά: σύστηµα αυτόµατου ποτίσµατος µε αυτόµατο χρονοδιακόπτη). 

 

Περιγραφή: 

Η σύνθετη αυτή δραστηριότητα συνίσταται στη δηµιουργία και συντήρηση ενός δασικού 

φυτωρίου, τη φύτευση δέντρων στο δάσος και τη φροντίδα και παρακολούθηση των δέντρων 

αυτών τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Οι ενέργειες αυτές προϋποθέτουν το σχεδιασµό 

δραστηριοτήτων που θα πραγµατοποιούνται για µια σειρά σχολικών ετών. 

 

Ηµερολόγιο δραστηριοτήτων 

Καθορίζεται στο Κεφάλαιο 13 από τοΤετράδιο ∆ραστηριοτήτων. Θα µπορούσε, πάντως, να 

τηρηθεί το ακόλουθο σχέδιο: Να επιλεγεί ο τόπος εγκατάστασης του φυτωρίου, η υποδοµή και 

τα απαραίτητα υλικά. Να επιλεγούν, µε τη βοήθεια ειδικών, τα είδη των φυτών που θα 

καλλιεργηθούν, λαµβάνοντας υπόψη τα δάση της περιοχής. Να οργανωθεί µια εκδροµή για τη 

συλλογή σπόρων (αυτό θα πρέπει να γίνει στην αρχή του σχολικού έτους, γιατί το φθινόπωρο, 

όπως και η άνοιξη, είναι εποχές κατάλληλες για τη σπορά πολλών φυτών). Οι σπόροι που θα 

φυτευθούν πρέπει να συντηρηθούν ή να υποστούν την κατάλληλη επεξεργασία. Να γίνει η 

σπορά και οι σχετικές ενέργειες (άρδευση, µεταφύτευση, λίπανση, προφύλαξη από τον ήλιο, 

κλπ.). Να γίνει η συλλογή και η τοποθέτηση των µοσχευµάτων. Να φυτευτούν τα µονοετή φυτά 

και να διασφαλιστεί φροντίδα για όσα είδη θα φυτευτούν τον επόµενο χρόνο. Nα υπάρξει 

πρόβλεψη για ένα σύστηµα παροχής της απαραίτητης φροντίδας στα φυτά στη διάρκεια των 

καλοκαιρινών διακοπών. 

 

Πού θα βρεθούν τα φυτά; 
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Αν αποφασίσετε να φυτέψετε δέντρα στο δάσος, η πρώτη δυσκολία που θα αντιµετωπίσετε 

είναι η προµήθεια των φυτών αυτών. Τα αυτόχθονα είδη που διατίθενται στο εµπόριο είναι 

πολύ λίγα. Αν δε θέλετε να περιοπιστείτε σε αυτά τα διαθέσιµα είδη, θα πρέπει να αναλάβετε 

κάποια σχετική πρωτοβουλία. Και η καλύτερη λύση σε αυτή την περίπτωση είναι να γίνει η 

συλλογή των σπόρων από τα ίδια τα δέντρα. Με τον τρόπο αυτό, η δραστηριότητα θα είναι πιο 

ολοκληρωµένη, καθώς οι µαθητές θα εµπλακούν σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, από τη 

συλλογή των σπόρων ώς την επιστροφή τους στο ίδιο µέρος µε τη µορφή µικρών δέντρων ή 

θάµνων που θα έχουν µεγαλώσει µε τη φροντίδα των παιδιών. 

 

Πού θα εγκατασταθεί το φυτώριο; 

Το φυτώριο θα µπορούσε να εγκατασταθεί σε ένα χώρο επίπεδο και ηλιόλουστο όπως, για 

παράδειγµα, στην ταράτσα του σχολείου ή σε µια γωνιά της αυλής. Είναι επίσης σηµαντικό να 

υπάρχει παροχή νερού κοντά στην επιλεγµένη για το φυτώριο θέση. 

 

Από τη φύση στο φυτώριο: Συλλογή σπόρων και µοσχευµάτων. 

Η συλλογή των σπόρων θα γίνει στην εξοχή από τους ίδιους τους µαθητές, οι οποίοι πρέπει να 

επιλέξουν δέντρα και θάµνους µε υγιή εµφάνιση και πολλούς ώριµους καρπούς. Για το σκοπό 

αυτό, οι µαθητές θα έχουν σάκους από χαρτί ή ύφασµα (το πλαστικό πρέπει να αποφεύγεται 

και, αν χρησιµοποιηθεί, οι σπόροι πρέπει να παραµένουν όσο το δυνατόν λιγότερο σε αυτό για 

να µην αλλοιωθούν από µύκητες). Κάθε σάκος θα χρησιµοποιηθεί για τους σπόρους ενός 

είδους φυτού. Για την αναγνώριση του είδους, µπορούµε να τοποθετήσουµε ένα κλαδάκι από το 

φυτό στο σάκο και µια ετικέτα. Για κάθε είδος φυτού θα συµπληρωθεί µια καρτέλα, µε τον τρόπο 

που περιγράφεται στον Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων και τα φυτά που έχουν επιλεγεί θα 

σηµειωθούν µε µια πλαστική ταινία. 

Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε οι µαθητές να συλλέξουν µικρό αριθµό σπόρων από 

κάθε είδος για να µη θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη του είδους αυτού στην περιοχή και να 

παρενοχλήσουν τα ζώα που τρέφονται από αυτό. Επίσης, είναι καλύτερο να πάρουν λίγους 

σπόρους από πολλά άτοµα του ίδιου είδους και όχι πολλούς σπόρους από λίγα άτοµα. Έτσι θα 

επιτευχθεί καλύτερη αντιπροσώπευση του είδους στο καινούργιο δάσος που θα δηµιουργηθεί. 

Η διαδικασία συντήρησης των σπόρων και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν πριν από τη 

σπορά, περιγράφονται στο Τετράδιο ∆ραστηριοτήτων. Παρόλο που οι περισσότεροι σπόροι 

µπορούν να διατηρηθούν για πολλά χρόνια στο ψυγείο, θα ήταν προτιµότερο η όλη διαδικασία 

συλλογής, σποράς και φύτευσης στο δάσος, να επαναλαµβάνεται κάθε σχολικό έτος, 

δεδοµένου του διδακτικού χαρακτήρα της. 

 

Σπορά στο φυτώριο. 

Η σπορά γίνεται συνήθως στα τέλη του χειµώνα ή στις αρχές της άνοιξης, ιδιαίτερα αν δεν 

υπάρχει ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την προστασία των νεαρών φυτών από το κρύο. Οι 
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σπόροι θα πρέπει να παραµείνουν στο ψυγείο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, εκτός από 

εκείνους που πρέπει να φυτευτούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα από τη συλλογή. 

Οι µαθητές θα σπείρουν σε κατάλληλα δοχεία τους σπόρους των φυτών που έχουν επιλεγεί, 

σκεπάζοντάς τους µε ένα λεπτό στρώµα χώµατος, το ακριβές πάχος του οποίου διαφέρει από 

είδος σε είδος. Τα µοσχεύµατα θα φυτευτούν µε τον τρόπο που περιγράφεται στο Τετράδιο 

∆ραστηριοτήτων.  

Η κύρια δραστηριότητα σχετικά µε το φυτώριο είναι η διατήρηση της υγρασίας, αποφεύγοντας 

τη δηµιουργία λάσπης. Όταν τα νέα φυτά φτάσουν σε ύψος 4-6 εκατοστών, µπορούν να 

µεταφυτευτούν στα κανονικά δοχεία τους.  

Θα ήταν ενδιαφέρον οι µαθητές να συµπληρώσουν µια καρτέλα για κάθε είδος φυτού, 

σηµειώνοντας όλες τις ενέργειες που πραγµατοποίησαν και την όλη εξέλιξη της σποράς, 

υπολογίζοντας κατά διαστήµατα τα ποσοστά βλάστησης και την ανάπτυξη των νεαρών φυτών 

κάθε είδους. 

Όταν αρχίσουν οι καλοκαιρινές ζέστες, θα ήταν καλό οι µαθητές να φροντίσουν ώστε τα φυτά να 

έχουν σκιά και να προστατεύονται από την υπερβολική ηλιοφάνεια. Μπορούν να 

προετοιµάσουν εύκολα µια τέτοια κατασκευή για τη σκίαση των φυτών, χρησιµοποιώντας 

πασσάλους και κάποιο δίχτυ, µε τον τρόπο που φαίνεται στο σχέδιο. 

Πρέπει να προνοήσουν για την ύπαρξη κάποιου συστήµατος άρδευσης για το καλοκαίρι, τη 

δυσκολότερη περίοδος που συµπίπτει και µε τις καλοκαιρινές σχολικές διακοπές. Αν δεν 

υπάρχει δυνατότητα να παραµείνει κάποιος στο χώρο του σχολείου το καλοκαίρι, θα καταστεί 

αναγκαία η εγκατάσταση ενός απλού συστήµατος αυτόµατου ποτίσµατος και η αγορά ενός 

χρονοδιακόπτη. Με τη βοήθεια του χρονοδιακόπτη και µικρών σωλήνων θα προγραµµατιστεί η 

ηµερήσια παροχή νερού. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να µοιραστούν τα φυτά σε µαθητές και 

καθηγητές που θα αναλάβουν τη φροντίδα τους για το καλοκαίρι. 

 

Συστάσεις για τη φύτευση. 

Από τη στιγµή που τα φυτά µας θα δυναµώσουν αρκετά, δηλαδή στο επόµενο σχολικό έτος, 

µπορούµε να τα µεταφυτεύσουµε στο φυσικό τους περιβάλλον. Τα φυλλοβόλα πρέπει να έχουν 

αποβάλλει τα φύλλα τους πριν από τη µεταφύτευση. Ο γενικός κανόνας είναι να γίνεται η 

µεταφύτευση τη χειµερινή περίοδο όπου τα φυτά αναστέλλουν τις λειτουργίες τους. 

Θα ήταν καλό η µεταφύτευση να γίνει αµέσως µετά από µια περίοδο βροχοπτώσεων, ώστε το 

φυτό να έχει αρκετή υγρασία στις πρώτες εβδοµάδες της νέας του ζωής. Για περισσότερες 

λεπτοµέρειες, οι µαθητές θα µπορούσαν να συµβουλευθούν κάποιο δασολόγο. 

Είναι πολύ σηµαντικό να επιλεγεί προσεκτικά ο χώρος φύτευσης του φυτού. Οι µαθητές θα 

πρέπει να εξετάσουν από πριν τα χαρακτηριστικά της βλάστησης και του υπεδάφους της 

συγκεκριµένης περιοχής. Έπειτα, θα πρέπει να εξετάσουν αν κοντά στην περιοχή αυτή υπάρχει 

κάποια πηγή νερού που θα τους επιτρέψει να ποτίζουν τα νέα φυτά µε σωλήνα, κάθε 15-30 

ηµέρες, µέχρι την επόµενη περίοδο των βροχών, καθώς και για το επόµενο καλοκαίρι (ένα 

-32- 



πότισµα στο τέλος του σχολικού έτους και ένα άλλο στην αρχή του επόµενου σχολικού έτους. 

Καλό θα ήταν βέβαια κάποιος να ποτίζει τα φυτά αυτά και κατά το διάστηµα του καλοκαιριού).  

Χρήσιµο θα ήταν ακόµα να προστατέψουν τα νεαρά φυτά από τα κουνέλια ή άλλα τρωκτικά, 

περιφράσσοντάς τα µε ένα µεταλλικό δίχτυ ή άλλη παρόµοια κατασκευή. Αυτό, βέβαια, θα 

εξαρτηθεί από τις δυνατότητες κάθε σχολείου. Οι µαθητές µπορούν να σχεδιάσουν κάποια 

µορφή προστασίας για όλα τα είδη φυτών και να συγκρίνουν την εξέλιξη των προστατευµένων 

σε σχέση µε τα απροστάτευτα φυτά. Μια εναλλακτική λύση θα ήταν να γίνει η φύτευση σε µέρη 

όπου η πρόσβαση για τα ζώα δεν είναι εύκολη. 

Οι εργασίες φύτευσης µπορούν να γίνονται τα Σαββατοκύριακα, προσκαλώντας και τους γονείς 

των µαθητών για να συµµετάσχουν στη διαδικασία. 

 

Ενέργειες µετά από τη φύτευση. 

Οι µαθητές µπορούν να παρακολουθήσουν την πρόοδο της περιοχής φύτευσης µε επισκέψεις 

τα Σαββατοκύριακα. Στις επισκέψεις αυτές, οι µαθητές µπορούν να σηµειώνουν τις αλλαγές που 

παρατηρούν στην ανάπτυξη των φυτών, συµπληρώνοντας µία καρτέλα για κάθε περιοχή 

φύτευσης και κάθε είδος φυτού. Μπορούν να καταγραφούν παρατηρήσεις για την ανάπτυξη 

(ύψος και διάµετρος, µήκος των νέων κλαδιών), για το ποσοστό επιβίωσης των φυτών, κ.ο.κ. 

Μπορεί επίσης να ελέγχεται το ποσοστό υγρασίας του εδάφους (δοκιµάζοντας µε το χέρι αν 

είναι το χώµα βρεγµένο) και, αν είναι αναγκαίο, να ποτίζονται τα φυτά. 

 

- Συµπληρωµατικές δραστηριότητες: Χρήση των φυτών του φυτωρίου για τη δηµιουργία ενός 

µικρού βοτανικού κήπου στο σχολείο, αν υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος. 

 

 

3.7. Ένα διδακτικό οικολογικό µονοπάτι στο δάσος (σύνθετη δραστηριότητα) 

 
 Στόχοι: 

• Γνωριµία µε τα δασικά µονοπάτια και κατανόηση της σηµασίας τους. 

• Εξοικείωση µε στο σχεδιασµό και το χωρικό καταµερισµό µιας περιοχής για διδακτικούς 

σκοπούς. 

• Άσκηση στη λήψη αποφάσεων και στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών. 

• Συµµετοχή σε δραστηριότητες διατήρησης και προστασίας των δασών. 

 

Υλικά: 

Φωτοτυπίες τοπογραφικών και δασικών χαρτών, φωτογραφική µηχανή, υλικό για το σχεδιασµό 

και την κατασκευή πινακίδων πληροφόρησης, υλικό για την κατασκευή µακέτας, ένα λεύκωµα 

για φωτογραφίες. 
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Περιγραφή: 

Αντικείµενο της σύνθετης αυτής δραστηριότητας είναι η δηµιουργία ενός οικολογικού - 

διδακτικού µονοπατιού σε µια δασική ζώνη της περιφέρειας του σχολείου. 

Η δραστηριότητα µπορεί να ξεκινήσει µε µια συζήτηση γύρω από τα µονοπάτια και τις 

λειτουργίες τους (µετακίνηση προσώπων και ζώων, µεταφορά δασικών προϊόντων, σύνδεση 

µεταξύ αποµακρυσµένων περιοχών, δραστηριότητες αναψυχής κλπ.). Κατόπιν οι µαθητές 

επιλέγουν ένα µονοπάτι που διασχίζει κάποιο από τα δάση της περιοχής. Για τον σκοπό αυτό 

µπορούν να συµβουλευτούν σχετικούς χάρτες από το δηµαρχείο, τη δασική υπηρεσία, 

ορειβατικούς συλλόγους ή τη Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού. Θα πρέπει να επιλεγεί µια εύκολη 

και σύντοµη διαδροµή, που να µην ξεπερνά τις 2 ώρες. 

 

Φάση Ι. Εξερεύνηση και συλλογή στοιχείων για το µονοπάτι. 

 

- Στο δάσος: Οι µαθητές χωρίζονται σε οµάδες των 4-5 ατόµων, καθεµιά από τις οποίες 

αναλαµβάνει να εξετάσει τη διαδροµή από µια συγκεκριµένη οπτική γωνία. Ετσι µια οµάδα 

συλλέγει στοιχεία για τη γεωµορφολογία του µονοπατιού (ιδιαίτερα έντονες µορφές του 

εδαφικού ανάγλυφου, σηµεία όπου παρατηρείται εναλλαγή του τύπου των πετρωµάτων κλπ.),  

µια άλλη για τη χλωρίδα (παρουσία µεγάλων δέντρων ή δέντρων που επηρεάστηκαν από 

κάποιο καιρικό φαινόµενο, κυριαρχούντα είδη δέντρων, θάµνων και ποών, σχέση της 

παρουσίας των φυτών αυτών µε τα πετρώµατα, τον προσανατολισµό κλπ) και την πανίδα (είδη 

πουλιών, κάποια χαρακτηριστική φωλιά ή ίχνος),  ενώ µια τρίτη οµάδα µπορεί να συλλέξει 

ιστορικά στοιχεία (ερείπια, ξωκλήσια, γέφυρες, παλαιές κατοικίες) ή στοιχεία που σχετίζονται µε 

τις χρήσεις του µονοπατιού αυτού (υπόλοιπα κορµών, κοµµένα δέντρα ή δέντρα κλαδεµένα µε 

συγκεκριµένο τρόπο). Οι οµάδες εξετάζουν επίσης το επίπεδο συντήρησης του µονοπατιού 

(τµήµατα όπου υπάρχουν σηµάδια εγκατάλειψης ή που έχουν καταληφθεί από τη βλάστηση, 

υποβαθµισµένες ζώνες, κ.ά.) και παίρνουν φωτογραφίες. Στο τέλος της διαδροµής γίνεται µια 

σύντοµη επισκόπηση των παρατηρήσεων.  

 

- Στην τάξη: Κάθε οµάδα αναλύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία που συνέλεξε κατά την πορεία 

στο µονοπάτι. Παράλληλα εξετάζονται και µια σειρά από άλλα θέµατα όπως: το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς του δάσους, τα τοπωνύµια, η ιστορία των µονοπατιών της περιοχής (για ποιο λόγο 

δηµιουργήθηκαν, χρήσεις στο παρελθόν και στις µέρες µας), η ιστορία της διαχείρισης του 

δάσους και των πιθανών αναδασώσεων (από πότε πραγµατοποιούνται αναδασώσεις, ποια 

είδη χρησιµοποιούνται, χρησιµοποιούνται δέντρα αυτοφυή, ποιες τεχνικές εφαρµόζονται κατά 

την αναδάσωση). 

Είναι πιθανό να χρειαστεί µια δεύτερη επίσκεψη στο µονοπάτι και στις αγροτικές κοινότητες που 

βρίσκονται κοντά σε αυτό, για να συµπληρωθεί η συλλογή των στοιχείων για την περιοχή. 

 

Φάση ΙΙ. Σχεδιασµός του οικολογικού-διδακτικού µονοπατιού. 
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Κάθε οµάδα παρουσιάζει τα αποτελέσµατα της εργασίας της στους υπολοίπους και προτείνει 

ενέργειες για τη µετατροπή του µονοπατιού σε µια οικολογική-διδακτική διαδροµή. Η διαδροµή 

αυτή θα µπορούσε να περιλαµβάνει πληροφοριακές πινακίδες, σήµατα, σχέδια που 

σηµατοδοτούν τις θέσεις του µονοπατιού, παρέχουν πληροφορίες για το υψόµετρο, τα ονόµατα 

και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των φυτών και των πετρωµάτων, τα αρχαιολογικά ερείπια κλπ., 

προειδοποιούν για ενέργειες που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο το δάσος (π.χ. φωτιά, 

συγκέντρωση απορριµµάτων, συλλογή φυτών ή τµηµάτων τους, ηχορύπανση, κυνήγι ή 

συλλογή αυγών, παρενόχληση των ζώων). Η ίδια η διαδροµή, οι οικολογικές-διδακτικές στάσεις 

που µπορεί να διαµορφωθούν, οι χώροι ανάπαυσης και τα σηµεία που χρειάζονται ιδιαίτερη 

επιτήρηση µπορούν να αναπαρασταθούν γραφικά επάνω στον χάρτη. Αν είναι δυνατόν, µπορεί 

να ετοιµαστεί µια µακέτα του µονοπατιού καθώς και ένα µικρό λεύκωµα µε φωτογραφίες από τα 

χαρακτηριστικά της περιοχής.  

 

Φάση ΙΙΙ. Παρουσίαση της πρότασης στις αρµόδιες αρχές και υλοποίησή της. 

Με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού συντάσσεται επιστολή που αποστέλλεται στο γραφείο της 

κοινότητας ή στο τοπικό δασαρχείο. Στην επιστολή αυτή περιγράφεται σε γενικές γραµµές η 

ιδέα δηµιουργίας ενός διδακτικού-οικολογικού µονοπατιού και προτείνεται µια συνάντηση για 

την παρουσίαση της πρότασης. Αν η απάντηση της υπηρεσίας είναι θετική, θα συνταχθεί η 

τελική πρόταση µε τη συνεργασία κάποιου τεχνικού της υπηρεσίας. 

Οι µαθητές χωρίζονται πάλι σε οµάδες καθεµία από τις οποίες αναλαµβάνει την προετοιµασία 

των σχεδίων, των πινακίδων κλπ. Η υποδοµή του µονοπατιού µπορεί να υλοποιηθεί µε τη 

βοήθεια των δασοφυλάκων ή εθελοντών από την κοινότητα. 

 

Φάση ΙV. Εγκαίνια του µονοπατιού και παρουσίασή του στην κοινότητα. 

Με τη βοήθεια των τοπικών µέσων επικοινωνίας, οι µαθητές προσκαλούν τα µέλη της 

κοινότητας στα εγκαίνια του µονοπατιού. Την ηµέρα των εγκαινίων, οι µαθητές, χωρισµένοι σε 

οµάδες των 2-3 ατόµων, διανέµουν στους επισκέπτες φυλλάδιο µε πληροφορίες για τη 

διαδροµή και τον “κώδικα δεοντολογίας” που πρέπει να τηρούν, όταν βρίσκονται µέσα στο 

δάσος. Μπορούν ακόµα να συνοδεύουν τους επισκέπτες κατά τη διαδροµή, µιλώντας τους για 

τα ενδιαφέροντα σηµεία, τα χαρακτηριστικά του κλπ. Θα µπορούσαν ακόµα να προτείνουν την 

«αδελφοποίηση» του µονοπατιού τους µε το διδακτικό - οικολογικό µονοπάτι του σχολείου µιας 

άλλης χώρας που συµµετέχει στο πρόγραµµα. 

Αν για κάποιο λόγο η δηµιουργία ενός τέτοιου µονοπατιού δεν είναι δυνατή, η εργασία θα 

εστιαστεί στην κατασκευή µιας µεγάλης λεπτοµερούς µακέτας της περιοχής την οποία διασχίζει 

το µονοπάτι. Στη µακέτα θα παρουσιάζονται οι ποταµοί, οι αγροτικές κοινότητες, τα σηµεία 

φυσικού, ιστορικού ή αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, τα διάφορα δάση, κ.ο.κ. Η µακέτα θα 

χρησιµοποιηθεί για την παρουσίαση της ιδέας στην κοινότητα µε µία έκθεση στο σχολείο, στη 

διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες θα µπορούν να ακολουθήσουν εικονικές διδακτικές 

διαδροµές. 
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