
 

 

 

Εφαρμογή της μεθόδου 

«Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Τέχνη» 

Παράδειγμα από μάθημα Περιβάλλοντος στη ΣΤ’ Δημοτικού 

(το εκπόνησε η εκπαιδευτικός Μαρία Χρήστου) 

Θέμα: Σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με το σύγχρονο άνθρωπο 

 

Πρώτο στάδιο: Προσδιορισμός της ανάγκης για κριτική διερεύνηση ενός θέματος 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, μέσω των μαθημάτων του Επίσημου Αναλυτικού 

Προγράμματος της ΣΤ΄ τάξης, οι μαθητές είχαν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για θέματα 

σχετικά με το περιβάλλον. Συγκεκριμένα, στο μάθημα της Φυσικής («Ερευνώ και 

Ανακαλύπτω»), προσεγγίσαμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι μαθητές έδειξαν 

ότι είναι ευαισθητοποιημένοι απέναντι στις επιπτώσεις του στη ζωή του ανθρώπου. 

Επίσης, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας με τίτλο «Περιβάλλον και 

Υγεία», που είχαμε αναλάβει από την αρχή της σχολικής χρονιάς, είχαμε ήδη 

επεξεργαστεί με τους μαθητές θέματα τα οποία σχετίζονται με το Περιβάλλον. Παρ’ όλα 

αυτά, διέκρινα ότι ενώ οι μαθητές ήταν σε θέση να μιλήσουν για τις επιπτώσεις της 

καταστροφής του περιβάλλοντος στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου, δεν μπορούσαν 

να εστιάσουν στην ευθύνη του απέναντι στην ίδια τη φύση και στη συνεχιζόμενη 

εκμετάλλευση και καταστροφή της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετά από συζήτηση 

με όλους τους μαθητές και με αφορμή μια διδακτική ενότητα του μαθήματος της 

Γλώσσας, καταλήξαμε στο ότι ο άνθρωπος και το περιβάλλον αλληλεπιδρούν. 

Συγκεκριμένα, μία μαθήτρια ανέφερε ότι εμείς μπορούμε να καταστρέψουμε το 

περιβάλλον, αλλά και η φύση επηρεάζει – ακόμα και όταν δεν έχει μολυνθεί – τη 

διάθεσή μας και τη ζωή μας.  

Σε αυτό συμφώνησαν οι υπόλοιποι μαθητές και τελικά συμφωνήσαμε να μελετήσουμε 

τη σχέση του φυσικού περιβάλλοντος με το σύγχρονο άνθρωπο. Το συγκεκριμένο θέμα 

θα το συσχετίζαμε στη συνέχεια με την προστασία του περιβάλλοντος και την ευθύνη 

του ανθρώπου απέναντι σε αυτό. 

Δεύτερο στάδιο: Έκφραση των απόψεων των μαθητών (διάρκεια 45 λεπτά) 



 

 

Στο συγκεκριμένο στάδιο, ζήτησα από τους μαθητές να απαντήσουν ατομικά στην εξής 

ερώτηση-ερέθισμα: «Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση που αναπτύσσει ο 

άνθρωπος με το φυσικό του περιβάλλον;». Αφού εξέφρασαν τις απόψεις τους γραπτά, 

τους ζήτησα να χωριστούν σε πέντε (5) ομάδες των τριών ατόμων και να επιλέξουν ένα 

γραμματέα και έναν εκπρόσωπο ομάδας. Το τρίτο άτομο θα έλεγχε την ένταση του 

θορύβου που προκαλούσε η ομάδα του. Στη συνέχεια, τους ζήτησα να συζητήσουν τις 

απόψεις τους και να συνθέσουν ένα νέο κείμενο, το οποίο να εκφράζει την άποψη της 

ομάδας τους. Με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκε η αλληλεπίδραση των μελών της ομάδας 

και ταυτόχρονα εμπλουτίστηκαν τα ατομικά τους κείμενα. Έπειτα, κάθε ομάδα διάβασε 

το κείμενό της στην ολομέλεια. Για παράδειγμα: 

- «Πριν από πολλά χρόνια ο άνθρωπος είχε πολύ καλή σχέση με το περιβάλλον. Σήμερα 

όμως δεν έχει και τόσο καλή σχέση, επειδή ορισμένοι άνθρωποι το καταστρέφουν και το 

εκμεταλλεύονται. Άλλοι όμως το φροντίζουν, κάνοντας δεντροφύτευση. Παρ΄ όλα αυτά, 

υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα που ευθύνεται ο άνθρωπος για αυτά, όπως το 

φαινόμενο του θερμοκηπίου.» 

- «Κάποιοι άνθρωποι εκμεταλλεύονται το περιβάλλον και κοιτάνε μόνο το συμφέρον τους. 

Ενώ κάποιοι άλλοι νοιάζονται για το περιβάλλον και το προστατεύουν όσο μπορούν.» 

 

Τρίτο στάδιο: Προσδιορισμός των υποθεμάτων και των κριτικών ερωτημάτων 

Αφού μελέτησα τις απόψεις των ομάδων, κατέληξα στα εξής συμπεράσματα. Όλες οι 

ομάδες έθιξαν δύο υποθέματα: α) καταστροφή του περιβάλλοντος από τον άνθρωπο αν 

και υπάρχουν επιπτώσεις στην υγεία του, β) εκμετάλλευση του περιβάλλοντος προς 

όφελός του. Είπα στους μαθητές ότι αυτά είναι τα θέματα που προκύπτουν από τα 

κείμενά τους και που θα επεξεργαστούμε στη συνέχεια. Επίσης, διατύπωσα τα εξής 

κριτικά ερωτήματα, το πρώτο από τα οποία αντιστοιχεί στο πρώτο υποθέμα και το 

δεύτερο στο δεύτερο υποθέμα: 

α) Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον, ενώ γνωρίζει ότι αυτό 

επηρεάζει την υγεία του; 

β) Ο άνθρωπος έχει όφελος από την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος; 

  

Τέταρτο στάδιο: Επιλογή των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με τα κριτικά 

ερωτήματα 



 

 

 

Σε αυτό το στάδιο, πρώτα παρουσίασα στους μαθητές έξι (6) έργα τέχνης (τέσσερις 

πίνακες ζωγραφικής και δύο φωτογραφίες) σχετικά με το θέμα που επεξεργαζόμαστε 

και τους άφησα να επιλέξουν ανά ομάδα ποιο έργο τέχνης θα ήθελαν να 

επεξεργαστούμε. Τα έργα που επέλεξα ήταν: 

1. «Οι άθλοι του Αλέξανδρου» (Rene Magritte, 1967)  

2. «Ζίμπερ Άλτα Υπαρχεία Ιταλίας» (λεπτομέρεια) (Θεόφιλος, 1928-1934) 

3. «Βόλτα στο δάσος» (Η. Rousseau, 1886)  

4. «Στον καιρό της Αρμονίας» (Paul Signac, 1895) 

5. «Αφιέρωμα στον Rene Magritte» (Tata_Aka_T, 2007) 

6. «Σκάλες» (Ιάσων Αποστολίδης) 

 

       1              2                  3 

 

         4                  5             6 

 

Τα συγκεκριμένα έργα τα επέλεξα γιατί έδιναν έναυσμα για κριτική συζήτηση του 

θέματος και πιστεύω πως ανταποκρίνονταν τόσο στην ηλικία όσο και στις 

προϋπάρχουσες εμπειρίες των μαθητών. Οι πίνακες ζωγραφικής παρουσίαζαν σκηνές 

από τη φύση και την εξοχή, οι οποίες είναι οικείες εικόνες για τους μαθητές, και οι 

φωτογραφίες παρουσίαζαν σκηνές από τη ζωή στην πόλη, εικόνες τις οποίες συναντούν 

καθημερινά. 

 

Στη συνέχεια, συσχέτισα τα έργα τέχνης με τα δύο κριτικά ερωτήματα ως εξής: 

 Έργα τέχνης Κριτικά Ερωτήματα 

  Α Β 

1 Ζίμπερ Άλτα, Υπαρχεία Ιταλίας  x 



 

 

(λεπτομέρεια) 

2 Οι άθλοι του Αλέξανδρου x x 

3 Βόλτα στο δάσος x  

4 Στον καιρό της Αρμονίας  x 

5 Σκάλες Υπηρεσίας  x 

6 Αφιέρωμα στον Rene Magritte x x 

 

 Όλες οι ομάδες επέλεξαν τον πίνακα Οι άθλοι του Αλέξανδρου και εξέφρασαν την 

επιθυμία να επεξεργαστούν επίσης τη μία από τις δύο φωτογραφίες, το έργο Αφιέρωμα 

στον Rene Magritte. Λαμβάνοντας υπόψη το διδακτικό χρόνο που είχαμε στη διάθεσή 

μας, πρότεινα στους μαθητές να επεξεργαστούμε μόνο αυτά τα δύο έργα τέχνης και 

αυτοί δέχτηκαν. Γενικά, κίνησαν το ενδιαφέρον τους τα πιο σύγχρονα έργα τέχνης, 

λόγω του ανατρεπτικού περιεχομένου τους (ένας κορμός δέντρου που κρατάει ένα 

τσεκούρι και μια γυναίκα φτιαγμένη από σύννεφα να περπατά μόνη της σε ένα 

σκοτεινό μέρος) και του συνδυασμού των χρωμάτων τους.  

               

 

 

Πέμπτο στάδιο: Επεξεργασία των έργων τέχνης και συσχέτισή τους με κριτικά 

ερωτήματα (διάρκεια 90 λεπτά) 

Αρχίσαμε από την επεξεργασία του έργου «Οι άθλοι του Αλέξανδρου». Συγκεκριμένα για 

την επεξεργασία του, χρησιμοποιήσαμε τις τέσσερις φάσεις της τεχνικής του Perkins. 

Οι άθλοι του Αλέξανδρου Αφιέρωμα στον Rene Magritte 



 

 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΟΥ PERKINS 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

 Παρατήρηση του έργου 

Οι μαθητές παρατήρησαν για μερικά λεπτά το έργο χωρίς να σχολιάζουν. 

 Έκφραση παρατηρήσεων 

Οι μαθητές εξέφρασαν τις παρακάτω απόψεις: «Είναι ένα δέντρο κομμένο που κρατάει 

ένα τσεκούρι. Έχει θυμώσει». «Είναι ένα δάσος και κάποιος έκοψε μόνο ένα δέντρο». 

«Δεν είναι κομμένο δέντρο, αλλά είναι ένα κούτσουρο που το έχουν βάλει εκεί, μακριά 

από το υπόλοιπο δάσος. Δε φαίνεται να έχει ρίζες». 

 Έκφραση πρώτων ερωτημάτων 

Ζήτησα από τους μαθητές να διατυπώσουν πιθανές ερωτήσεις σχετικές με το έργο, 

χωρίς να τις απαντήσουν. Οι ερωτήσεις τους ήταν οι εξής: «Γιατί έκοψαν μόνο αυτό το 

δέντρο;» «Γιατί είναι κάτω το τσεκούρι;» «Γιατί η ρίζα κρατάει το τσεκούρι;» «Γιατί το 

δέντρο είναι απομονωμένο;» «Γιατί κάποιος να αφήσει το τσεκούρι και να φύγει;» 

 Εντοπισμός κεντρικού ερωτήματος 

 Το βασικό ερώτημα που απασχολούσε όλους τους μαθητές, και στο οποίο εστίασαν 

τελικά, ήταν το εξής: «Γιατί η ρίζα του κομμένου δέντρου έχει πιάσει το τσεκούρι; Θέλει 

να το κρύψει ή μήπως θέλει να εκδικηθεί αυτόν που το κατέστρεψε;» 

 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ: ΕΥΡΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Οι μαθητές χωρίστηκαν στις αρχικές τους ομάδες και διατύπωσαν τις απόψεις τους 

μετά από συζήτηση μεταξύ των μελών.  

 Διατύπωση πιθανών «σεναρίων» σχετικών με  το έργο 



 

 

Ζήτησα από τις ομάδες να διατυπώσουν ένα πιθανό «σενάριο» σχετικό με το έργο. 

Συγκεκριμένα τους ρώτησα: «Τι πιστεύετε ότι έχει συμβεί εδώ; Μπορείτε να μας πείτε 

μια ιστορία σχετική με το συγκεκριμένο έργο;». Οι τρεις ομάδες απάντησαν ότι το 

δέντρο κρατάει το τσεκούρι και έτσι ξαναπαίρνει τη δύναμή του, αλλά ταυτόχρονα 

θέλει να κρύψει το τσεκούρι ώστε να μην κοπούν άλλα δέντρα. Οι άλλες δύο ομάδες 

ανέφεραν ότι το δέντρο πόνεσε πολύ και τώρα θέλει να εκδικηθεί για αυτό που έπαθε. 

Με αυτό τον τρόπο, θα προστατεύσει και τα υπόλοιπα δέντρα.   

 Εντοπισμός «εκπλήξεων» 

Ζήτησα από τους μαθητές να παρατηρήσουν προσεκτικά τον πίνακα και να εντοπίσουν 

κάποια πράγματα που τους εντυπωσιάζουν (π.χ. έντονη αντίθεση των χρωμάτων), που 

θα μπορούσαν να λείπουν από τον πίνακα ή  που τα θεωρούν υπερβολικά.  

Οι μαθητές αρχικά εντυπωσιάστηκαν από το γεγονός ότι δε φαίνεται πουθενά κάποιος 

άνθρωπος και από το πόσο καθαρό είναι το τσεκούρι. Συγκεκριμένα ειπώθηκε το εξής: 

«Αν κάποιος ξυλοκόπος είχε κόψει το δέντρο, δε θα ήταν τόσο καθαρό το τσεκούρι και 

δε θα το άφηνε δίπλα από το δέντρο». Επίσης, ο κορμός του δέντρου τους φάνηκε πολύ 

καθαρός και φωτεινός, σαν να έπεφτε υπερβολικό φως πάνω του.  

Παρατήρησαν ότι το χορτάρι δεν υπάρχει παντού (ξαφνικά σταματά το δάσος) και ο 

κομμένος κορμός δε μοιάζει να είναι μέρος του δάσους, όπως αυτό φαίνεται στο πίσω 

μέρος του πίνακα. Αντιθέτως, φαίνεται να βρίσκεται πάνω σε ένα χωματόδρομο του 

οποίου το χρώμα είναι πολύ έντονο πορτοκαλί. Επίσης παρατήρησαν ότι δεν υπάρχουν 

φύλλα πεσμένα στο έδαφος. Αυτό τους οδήγησε στο να προσπαθήσουν να 

προσδιορίσουν την εποχή του χρόνου που απεικονίζει ο πίνακας. Δεν μπορούσαν να 

καταλήξουν στο αν είναι καλοκαίρι, φθινόπωρο ή άνοιξη. «Μήπως φταίει το φαινόμενο 

του θερμοκηπίου που δεν ξεχωρίζουν οι εποχές; Τα τελευταία χρόνια έχουμε πολύ 

ήπιους χειμώνες ή ξαφνικές εναλλαγές του καιρού…» είπε μια μαθήτρια. 

Τέλος, εντυπωσιάστηκαν από τον τρόπο που παρουσιάζεται το υπόλοιπο δάσος στο 

βάθος. Το γεγονός ότι τα υπόλοιπα δέντρα παρουσιάζονται με πιο λεπτό κορμό και στο 

πίσω μέρος του πίνακα, τους οδήγησε να σκεφτούν ότι μάλλον κάτι θέλει να τονίσει ο 

καλλιτέχνης. Ένας μαθητής είπε: «Είμαι σίγουρος ότι όλα τα έχει φτιάξει συμβολικά. 

Άλλο ζωγραφίζει και άλλο θέλει να μας πει!»  

 Έκφραση συναισθημάτων 

Πριν προχωρήσουμε στην απάντηση των ερωτημάτων και στη βαθιά επεξεργασία του 

πίνακα, ζήτησα από τις ομάδες να  εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλεί ο 



 

 

συγκεκριμένος πίνακας. Οι απαντήσεις ήταν ανησυχία, αλλά και αισιοδοξία γιατί το 

δέντρο προσπαθεί να ανακτήσει τις χαμένες δυνάμεις του. 

 

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

Η συγκεκριμένη φάση ενθουσίασε τους μαθητές, γιατί καθένας προσπάθησε να δώσει 

τις προσωπικές του απαντήσεις στα ερωτήματα που είχαν θέσει προηγουμένως. 

Επίσης, ένιωσαν ικανοποίηση (ειδικά οι πιο αδύνατοι μαθητές), γιατί έγιναν δεκτές όλες 

οι απόψεις και οι ερμηνείες του έργου, οι οποίες τελικά μας οδήγησαν στην ολιστική 

προσέγγιση του θέματός μας. 

 Προσπάθεια ερμηνείας των «εκπλήξεων» 

Αρχικά, προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε την καθαρότητα του τσεκουριού και το 

γεγονός ότι δεν υπήρχε ίχνος ανθρώπου. Οι μαθητές είπαν ότι ακόμα και τα δέντρα που 

έχουν καταστραφεί κάποτε ήταν δυνατά και «καινούργια» (νέα) όπως το τσεκούρι. Το 

γεγονός ότι δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος, το ερμήνευσαν ως εξής: Επιτέλους ο 

άνθρωπος κατάλαβε ότι καταστρέφει τη φύση και σταμάτησε να κόβει τα δέντρα χωρίς 

λόγο. Στράφηκε στην ανακύκλωση και στην κατασκευή διαφόρων αντικειμένων 

χρησιμοποιώντας άλλα υλικά. Το υπερβολικό φως πάνω στον κορμό του δέντρου 

συμβολίζει την ελευθερία του δέντρου και το ότι η φύση δεν ανήκει στον άνθρωπο 

(είναι και αυτός μέρος της και όχι ο κυρίαρχός της). Το δάσος και ο χωματόδρομος 

δείχνουν πώς η φύση σιγά-σιγά καταστρέφεται και αποτελεί παρελθόν για τον 

άνθρωπο. Τέλος, επανήλθαν στην απροσδιοριστία της εποχής του χρόνου (άνοιξη, 

καλοκαίρι ή φθινόπωρο) και ανέφεραν ότι με την υπερθέρμανση του πλανήτη, λόγω 

του φαινομένου του θερμοκηπίου, η εναλλαγή των εποχών έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Οι 

άνθρωποι απλά παρατηρούν ότι η άνοιξη και το φθινόπωρο διαρκούν ελάχιστα, έως 

καθόλου, παρ’ όλα αυτά δε σκέφτονται ότι μάλλον αυτοί φέρουν τη μεγαλύτερη ευθύνη 

για αυτό το φαινόμενο (μέσω της καταστροφής του φυσικού περιβάλλοντος). 

 Επάνοδος στο αρχικό κεντρικό ερώτημα που αφορά στο έργο 

Μετά από όσα συζητήσαμε, επανήλθαμε στο αρχικό μας κεντρικό ερώτημα: «Γιατί η 

ρίζα του κομμένου δέντρου έχει πιάσει το τσεκούρι;». 

Οι μαθητές απάντησαν ως εξής: 

 Ο άνθρωπος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι καταστρέφοντας το περιβάλλον, 

καταστρέφει τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτό κάποια στιγμή θα γυρίσει εναντίον του. 



 

 

 Η ανεξέλεγκτη υλοτομία και το χτίσιμο των σπιτιών σε περιοχές του δάσους, δεν 

ωφελεί πραγματικά τον άνθρωπο, γιατί αντιμετωπίζει την έλλειψη οξυγόνου και τις 

συνεχόμενες πλημμύρες, αφού δεν υπάρχουν δέντρα να συγκρατούν τη βροχή. 

 Η φύση ήδη «εκδικείται» τον άνθρωπο, απλά αυτός δεν το καταλαβαίνει. Τα 

προϊόντα που παράγει δε φτάνουν για όλους μας, ο πλανήτης έχει υπερθερμανθεί, 

οι πάγοι στους πόλους λιώνουν και ο άνθρωπος συνεχίζει να σκέφτεται μόνο τον 

εαυτό του. 

 Το τσεκούρι πρέπει να παραμείνει καθαρό. Να μην ξανακοπεί κανένα δέντρο, αν 

αυτό δεν είναι απαραίτητο. Ο άνθρωπος να αναλάβει τις ευθύνες του. 

 Αναζήτηση ισορροπίας. 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

Σε αυτή τη φάση, ζήτησα από τους μαθητές να ξαναθυμηθούν όλα όσα συζητήσαμε για 

το συγκεκριμένο έργο τέχνης και να καταλήξουν στο τι θέλει να μας πει. Καταλήξαμε ότι 

εσκεμμένα ο καλλιτέχνης εστιάζει στον κομμένο κορμό του δέντρου και στο τσεκούρι, 

για να τονίσει την αρνητική σχέση που έχει αναπτύξει ο άνθρωπος με το περιβάλλον και 

το γεγονός ότι η φύση κινδυνεύει. Προκειμένου να μην καταστραφεί και το υπόλοιπο 

δάσος, που φαίνεται στο βάθος του πίνακα, θα έπρεπε ο άνθρωπος να αναλάβει δράση 

και να σταματήσει να σκέφτεται μόνο το προσωπικό του συμφέρον. Τέλος, 

αναστοχαστήκαμε επάνω στην εμπειρία της ανάλυσης του έργου. Όλοι οι μαθητές 

συμφώνησαν ότι το έργο τους κίνησε το ενδιαφέρον και τους βοήθησε να 

εμπλουτίσουν τις αρχικές τους απόψεις επί του θέματος που εξετάζαμε. Επίσης, κάποιοι 

μαθητές ανέφεραν ότι αν καθένας από εμάς έκανε κάτι μικρό για την προστασία του 

περιβάλλοντος (χωρίς να ασχολούμαστε με το τι κάνουν όλοι οι άλλοι) ενδεχομένως να 

μην αντιμετωπίζαμε τόσο σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Στη συνέχεια, προχωρήσαμε στην 

επεξεργασία του επόμενου έργου τέχνης 

«Αφιέρωμα στον Rene Magritte», 

ακολουθώντας τις ίδιες φάσεις της τεχνικής 

του Perkins. Η παρατήρηση του έργου 

διήρκεσε λιγότερο χρόνο σε σχέση με αυτόν 

που διαθέσαμε για το πρώτο έργο τέχνης, 

γιατί οι μαθητές είχαν εξοικειωθεί με τη 

συγκεκριμένη τεχνική και γνώριζαν τι θα 



 

 

επακολουθούσε. Η επεξεργασία του συγκεκριμένου έργου ενίσχυσε την άποψη των 

μαθητών για την ευθύνη που έχει ο άνθρωπος απέναντι στην προστασία του 

περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, οι μαθητές ανέφεραν πως το σκούρο χρώμα του φόντου 

της φωτογραφίας δείχνει την ατμοσφαιρική ρύπανση που υπάρχει στις πόλεις λόγω 

των καυσαερίων. Το τοπίο τους φάνηκε ερημικό και φαντάστηκαν πως οι άνθρωποι, 

αφού κατέστρεψαν το φυσικό περιβάλλον χτίζοντας σπίτια και μολύνοντας την 

ατμόσφαιρα, τελικά εγκατέλειψαν τον τόπο που έμεναν και έφυγαν, χωρίς να τους 

ενδιαφέρει για τις επόμενες γενιές. Το ότι η κοπέλα που κρατάει την ομπρέλα έχει το 

χρώμα του ουρανού δείχνει αφενός το πώς θα ήθελε να ήταν ο ουρανός που αντικρίζει 

καθημερινά (πιο καθαρός, χωρίς νέφος κτλ), και αφετέρου το ότι παρ’ όλο που μπορεί 

να μην ακολουθούν πολλοί συμπολίτες της το παράδειγμά της, αυτή σίγουρα 

προσπαθεί να προστατεύσει και να ομορφύνει το περιβάλλον στο οποίο ζει, γι’ αυτό και 

νιώθει καλά. Μετά από την ανάλυση αυτών των δύο έργων, ζήτησα από τους μαθητές 

να πουν τι αποκομίζουν από την ανάλυση που να τους βοηθάει να απαντήσουν μαζί και 

στα δύο κριτικά ερωτήματα που είχαμε διαλέξει: α) Γιατί ο άνθρωπος καταστρέφει το 

φυσικό περιβάλλον ενώ γνωρίζει ότι αυτό επηρεάζει την υγεία του; β) Ο άνθρωπος έχει 

όφελος από την εκμετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος; Αναφέρθηκε ότι κάποιοι 

άνθρωποι είναι αρκετά ευαισθητοποιημένοι απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα, ενώ 

κάποιοι άλλοι όχι, ότι στους 10 ανθρώπους μόνο οι 2 θα προσπαθήσουν να αλλάξουν 

την παρούσα κατάσταση, ότι ο άνθρωπος δεν μαθαίνει από μικρός ότι πρέπει να 

φροντίζει το περιβάλλον, αλλά όταν το συνειδητοποιεί είναι πλέον αργά. Μία μαθήτρια 

ανέφερε ότι ενώ υπάρχουν πολλές περιβαλλοντικές οργανώσεις και λογικά θα έπρεπε 

να είμαστε όλοι πιο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στην προστασία του περιβάλλοντος, 

υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι συνεχίζουν να κάνουν εμπρησμούς, να κόβουν δέντρα, να 

πετούν σκουπίδια στο έδαφος, να μην κάνουν σωστή ανακύκλωση. Επίσης, συζητήθηκε 

το θέμα της διατροφής του σύγχρονου ανθρώπου (προϊόντα με πολλά συντηρητικά, η 

χρήση επικίνδυνων λιπασμάτων, το γεγονός ότι παρ’ όλο που υπάρχουν βιολογικά 

προϊόντα είναι πολύ ακριβά και οι περισσότεροι άνθρωποι των πόλεων δεν τα 

προτιμούν) και προτάθηκαν διάφοροι τρόποι προστασίας του περιβάλλοντος, π.χ. 

ανακύκλωση, αναδάσωση, περιορισμός λειτουργίας εργοστασίων και άσκοπης χρήσης 

των αυτοκινήτων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τέλος, ανέφεραν ότι όταν 

ζούμε σε ένα άσχημο φυσικό περιβάλλον επηρεάζεται αρνητικά εκτός από την υγεία 

μας και η ψυχική μας διάθεση (δε μας αρέσει ο τόπος που ζούμε, νιώθουμε άσχημα 

χωρίς ιδιαίτερο λόγο, δεν χαλαρώνουμε και οι μεταξύ μας σχέσεις επηρεάζονται). 



 

 

Συνοψίζοντας, καταλήξαμε στο ότι ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, χρειάζεται «να κάνει 

το χρέος του απέναντι στο περιβάλλον» (άποψη πολλών μαθητών), δηλαδή να το 

προστατεύει με κάθε τρόπο και να συμβουλεύσει και τους υπόλοιπους ανθρώπους, 

ξεκινώντας από το οικογενειακό του περιβάλλον. Ένας μαθητής εξέφρασε την εξής 

άποψη: «Αν κάνουμε εμείς το χρέος μας και προστατεύουμε το περιβάλλον, θα γίνουμε 

παράδειγμα και για τους άλλους και μπορεί τελικά όλοι μαζί να το γλιτώσουμε από την 

καταστροφή.» 

Έκτο στάδιο: Κριτικός αναστοχασμός (διάρκεια 45 λεπτά) 

Την επόμενη ημέρα, επέστρεψα στις ομάδες τα αρχικά κείμενα που είχαν γράψει στην 

αρχική ερώτηση-ερέθισμα: «Ποια είναι κατά τη γνώμη σας η σχέση που αναπτύσσει ο 

άνθρωπος με το φυσικό του περιβάλλον;» και τους ζήτησα να ξαναγράψουν τη γνώμη 

τους επί του θέματος, εμπλουτίζοντας τα γραπτά τους με όσα επεξεργαστήκαμε στα 

προηγούμενα στάδια. Κάποιες ομάδες έδωσαν πολύ ολοκληρωμένες απαντήσεις και 

κάποιες άλλες έκαναν μικρότερα βήματα ως προς τον εμπλουτισμό των αρχικών τους 

κειμένων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν ήταν μια σημαντική πρόοδος και για αυτές. 

Για παράδειγμα: 

α) «Οι σχέσεις που αναπτύσσει ο άνθρωπος με το περιβάλλον είναι θετικές και αρνητικές. 

Οι θετικές σχέσεις που αναπτύσσει είναι ότι κάποιοι άνθρωποι φροντίζουν το περιβάλλον 

φτιάχνοντας οικολογικές ομάδες, κάνοντας αναδασώσεις, ανακύκλωση και γενικότερα 

φροντίζουν το περιβάλλον. Οι αρνητικές σχέσεις είναι ότι πετάμε σκουπίδια, ότι κρεμάμε 

ταμπέλες στα δέντρα, βάζουμε φωτιές με αποτέλεσμα να καίγονται τα δάση, κόβουμε 

δέντρα για οικονομικό όφελός μας, όπως να φτιάχνουμε σπίτια κτλ. Όλες οι αρνητικές 

σχέσεις μας δείχνουν ότι οι άνθρωποι εκμεταλλεύονται τη φύση.» 

β) «Κάποιοι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι το περιβάλλον είναι πολύ σημαντική πηγή 

της ζωής τους και αν το καταστρέφουν, αυτοκαταστρέφονται και οι ίδιοι. Οι άνθρωποι 

συνεχίζουν να καταστρέφουν το περιβάλλον επειδή έχουν οικονομικό όφελος, π.χ. 

εκμετάλλευση μετάλλων, κόβουν τα δέντρα μιας περιοχής για να χτίσουν σπίτια. Το 

όφελος του ανθρώπου από τα σπίτια που θα πουλήσει δε θα είναι πραγματικό, γιατί αν 

κόψει ένα δάσος, θα μειωθεί το οξυγόνο και αν βρέξει θα έχουμε πλημμύρες. Πιστεύουν οι 

άνθρωποι ότι τα προβλήματα που δημιουργούν στη γη, κάποια μέρα θα ξεπεραστούν και 

ότι η γη θα συνεχίσει να υπάρχει για πάντα. Ο άνθρωπος δεν έχει πραγματικό όφελος με 

το να καταστρέφει το περιβάλλον. Π.χ. όταν κόβει τα δέντρα και βρέξει, θα πλημμυρίσει 

όλη η περιοχή, γιατί δε θα υπάρχουν τα δέντρα να συγκρατήσουν τα νερά. Οι γεωργοί για 



 

 

να αυξήσουν το κέρδος τους, βάζουν λιπάσματα στα γεωργικά προϊόντα και αυτό 

καταστρέφει την υγεία του ανθρώπου που θα τα φάει.» 

Στη συνέχεια, συγκρίναμε αναστοχαστικά αυτές τις απόψεις με εκείνες που 

εκφράστηκαν στο 2ο στάδιο, και καταλήξαμε σε συμπεράσματα. 

 

 


