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Abstract: There are several training methods and techniques used for the implementation of 

environmental education. The Centers for Environmental Education, as education institutions 

not only try to deepen the knowledge base, but also focus  on the awareness of trainees on 

environmental issues. So they use experiential activities and games, as awareness is more 

effective when it has an effect on physical, mental and emotional world. In particular the 

experience derived from the practice of the individual involved, affects the cognitive sphere 

and it is processed, formed and consolidated through the emotion. Usually, what we love, we 

respect and protect it. In this way we try to shape attitudes, values and behaviors of tomorrow 

active citizens of our society. 
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Πεξίιεςε: 

Υπάξρνπλ δηάθνξεο εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο πνπ εθαξκόδνληαη γηα ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αγσγήο ησλ καζεηώλ. Τα ζρνιεία κε ηα πξνγξάκκαηα 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ έρνπλ  πνιιέο πηζαλόηεηεο λα βειηηώζνπλ ηε πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε αιιά θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ησλ λέσλ αλζξώπσλ. Τα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαηεύζπλζε απηή, κε ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ αθνξνύλ ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζε θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ ιακβάλνπλ κέξνο ζε θπζηθό πεξηβάιινλ απνηεινύλ ηδαληθό 

πξννξηζκό, γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Π.Δ., αιιά ηαπηόρξνλα 

απνηεινύλ ηδαληθό πξννξηζκό, γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ΦΑ. 
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Ο θνηλόο ινηπόλ ζηόρνο ησλ πξνγξακκάησλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ Π.Δ., ησλ ΚΠΔ θαη 

ηεο Φ.Α ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη λα εληνπίζεη ηε ζύλδεζε ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη ηεο Φ.Α. κέζα από ζπλαθείο κε ηα ηξία πεδία παηδαγσγηθέο κεζόδνπο, έηζη 

ώζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα εζηία ελδηαθέξνληνο, ε νπνία ζα δπλακώζεη ηε πεξηβαιινληηθή 

ζπλείδεζε ησλ καζεηώλ κε θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Φπζηθήο Αγσγήο αιιά θαη ζα 

ελδπλακώζεη ηνπο ζηόρνπο ηεο γηα ηε Γηα Βίνπ Άζθεζε ζε θπζηθό πεξηβάιινλ.  

Δηδηθόηεξα ζθνπόο ηεο δξάζεο, είλαη ε γλσξηκία θαη ε απόθηεζε ζεηηθήο βησκαηηθήο 

εκπεηξίαο ησλ καζεηώλ/ηξηώλ ζ’ έλα πιήζνο θπζηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζπνξ πνπ 

ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ ην πεξηβάιινλ, ηελ πγεία, ηελ αλαςπρή θαη ηελ πνηόηεηα δσήο.   

Καζώο ζηελ Διιάδα δελ ππάξρνπλ αξθεηέο έξεπλεο θαη δξάζεηο ζην πεδίν απηό, ε 

ρξεζηκόηεηα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο έγθεηηαη ζηε πξνώζεζε ηεο Π.Δ. κέζσ ηεο ππαίζξηαο 

εθπαίδεπζεο κε αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο-παηρλίδηα πνπ πξνέξρνληαη από ην πεδίν ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο. Τν γεγνλόο απηό θαίλεηαη λα κπνξεί λα απνηειέζεη θαηλνηόκν παηδαγσγηθή 

δηαδηθαζία αθνύ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρα καζήκαηα ζεζκνζεηεκέλα ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα Φ.Α αιιά νύηε θαη ζε νξγαλσκέλα project Π.Δ. Ζ ζπκβνιή ηεο εξγαζίαο 

έγθεηηαη ζην λα εληαρζνύλ νη αξρέο δξάζεσλ ηεο αγσγήο ππαίζξνπ σο λέα θαηεύζπλζε ζην 

ήδε ππάξρνλ πεξηερόκελν ησλ καζεκάησλ ηεο ζρνιηθήο Φ.Α ή ζαλ δηαζεκαηηθά πιάλα 

εξγαζηάο ζηελ Π.Δ. 

Οη εθπαηδεπηηθέο κέζνδνη θαη ηερληθέο ηεο Π.Δ. πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ παξνύζα 

εξγαζία, ήηαλ ε κειέηε ζην πεδίν, ην ζρέδην εξγαζίαο, ηα παηρλίδηα, νη ππαίζξηεο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη πξνζνκνίσζε αζιεκάησλ. 

Οη θπξίαξρεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ αθνινπζήζεθαλ, βαζίζηεθαλ ζηε βησκαηηθή-

εκπεηξηθή  κάζεζε, ηελ  νκαδνζπλεξγαηηθή θαη ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο 

Οη ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο ελίζρπζαλ ηε ζεσξία ησλ παξαπάλσ κεζόδσλ, όηη δειαδή ε 

επαηζζεηνπνίεζε είλαη νπζηαζηηθόηεξε όηαλ έρεη επίδξαζε ζην ζσκαηηθό, λνεηηθό θαη 

ζπλαηζζεκαηηθό θόζκν. Σπλήζσο, ό,ηη αγαπνύκε ην ζεβόκαζηε, ην πξνζηαηεύνπκε θαη ην 

πηνζεηνύκε ζηε δσή καο. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνζπαζνύκε λα δηακνξθώζνπκε ζηάζεηο, αμίεο 

θαη ζπκπεξηθνξέο, από ηνπο απξηαλνύο ελεξγνύο πνιίηεο ηεο θνηλσλίαο καο.  

Λέμεηο θιεηδηά: Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, Υπαίζξηεο Γξαζηεξηόηεηεο, Παηρλίδη, Outdoor 

Education, Βησκαηηθή Μάζεζε, Φπζηθή Αγσγή. 

Δηζαγσγή 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ ζηνρεύεη ζηε 

δηακόξθσζε πνιηηώλ κε θαηάιιειεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, 

αιιά θαη αηόκσλ πνπ λα είλαη εθνδηαζκέλνη κε ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ 

θαη ηα ζπλαθή πξνβιήκαηα. Να ελδηαθέξνληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ, λα έρνπλ ηε δηάζεζε 
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γηα ελεξγό ζπκκεηνρή, γηα λα αλαπηύμνπλ δεμηόηεηεο γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη ηελ επίιπζε 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ πξνβιεκάησλ θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο (Unesco, 1977)  

Από ηνλ νξηζκό ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζπκπεξαίλεηαη όηη θεληξηθόο ζθνπόο ηεο 

είλαη ε δηακόξθσζε πεξηβαιινληηθά ππεύζπλσλ πνιηηώλ θαη θνηλσληθώλ νκάδσλ κε ζθνπό 

ηελ πνηόηεηα δσήο ζε έλα πγηέο θαη επράξηζην πεξηβάιινλ. 

Ζ Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζε θάζε ζπληνληζκέλε καζεζηαθή 

δξαζηεξηόηεηα θαη δηδαζθαιία πνπ δηελεξγείηαη ζηελ ύπαηζξν, εθηόο ησλ ηνίρσλ ηεο 

ζρνιηθήο ηάμεο. Τα ππαίζξηα πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 

απνηεινύλ κηα εμόξκεζε,  έλαλ ζπλδπαζκό δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηώλ ζηελ ύπαηζξν, 

πνπ βαζίδεηαη ζηε ζεκαζία ηεο εκπεηξίαο θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζε πνηθίινπ ηύπνπ πξνθιήζεηο. Ζ ππαίζξηα εθπαίδεπζε βαζίδεηαη ζηε 

θηινζνθία, ηηο πξαθηηθέο θαη ηε ζεσξία ηεο εκπεηξηθήο κάζεζεο θαη ηεο Π.Δ.  (Priest 1986). 

Δίλαη ε θαηεύζπλζε ηεο αγσγήο πξνο ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη πεξηιακβάλεη 

δξαζηεξηόηεηεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Μεξηθνί από ηνπο ζηόρνπο ηεο Υπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο είλαη:  

• Ζ ελίζρπζε ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο.  

• Ζ δεκηνπξγία ηεο επηζπκίαο γηα θπζηθή δξαζηεξηόηεηα.  

• Ζ αλάπηπμε κηαο βαζύηεξεο ζρέζεο κε ηε θύζε.  

Μειέηεο έρνπλ δηαπηζηώζεη  όηη πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο θαη αγσγήο 

ππαίζξνπ επηδξνύλ ζεηηθά ζηελ θνηλσληθή θαη νηθνινγηθή ζπλείδεζε ελώ ηαπηόρξνλα 

ζηνρεύνπλ ζηελ ηαπηόρξνλε αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ ησλ ζπκκεηερόλησλ (Heitzler & all 

2006). Σηελ θαηεύζπλζε απηή αξθεηέο έξεπλεο αθνξνύλ ζηελ επεξγεηηθή επίδξαζε δξάζεσλ 

αγσγήο ππαίζξνπ ζηηο αηνκηθέο θαη νκαδηθέο δεμηόηεηεο ησλ ζπκκεηερόλησλ (Burton 1981, 

Cason & Gillis, 1994,  Hattie & all 1997,  Hans 2000). Ο Higgins (1997), πηζηεύεη όηη ην 

ειεύζεξν θπζηθό πεξηβάιινλ βνεζά ζηελ νηθνδόκεζε κηαο ηδαληθήο πξνζσπηθήο αλάπηπμεο 

Τν πεξηβάιινλ κπνξνύκε λα ην γλσξίζνπκε κέζσ ηεο θίλεζεο. Κάζε πξάμε ηνπ αλζξώπνπ 

είλαη κηα πξνζπάζεηα λα νξίζεη ην γίγλεζζαη ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα από ηε δηθή ηνπ 

αληίιεςε. Γηα ηε Φπζηθή Αγσγή, ην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη ν ρώξνο απηόο πνπ κπνξεί λα 

απνηειέζεη αληηθείκελν κάζεζεο, αθξηβώο κέζα από ηα εξγαιεία ηεο, πνπ είλαη νη ππαίζξηεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα παηρλίδηα. 

Ζ Γειίδνπ θαη άιινη (2012) εμέηαζε ξόιν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ππαίζξηαο αλαςπρήο θαη ηε 

ζύλδεζε ηεο ΠΔ κε ηε Φ.Α. θαη βξήθε ζηνηρεία ζύγθιηζεο ηνπο. Τα παηρλίδηα θαη νη 

πξνζνκνηώζεηο σο κέζνδνη δηδαζθαιίαο, πξνσζνύλ ηνλ ελεξγό ξόιν θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ 

καζεηώλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ζαλ εξγαιείν κάζεζεο θαη ζαλ εξγαιείν δξάζεο, 

θάλνληαο ηε ζρέζε καζεηώλ κε ηελ ΠΔ επράξηζηε, δηαζθεδαζηηθή (Βιαζηάξεο 2008). Οη 

εξεπλεηέο Bunting θαη Donley (2002) αλέθεξαλ ζεηηθά απνηειέζκαηα ηεο ππαίζξηαο δξάζεο 

«παηγλίδηα κε ζρνηληά ζε δέλδξα». Σηα πνξίζκαηα ηεο έξεπλαο ησλ Εήθα, Μπξσλάθε θαη 
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Παπαδνκαξθάθε (2010) νη καζεηέο επηζπκνύλ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο λα γίλεηαη 

ζην θπζηθό πεξηβάιινλ (ύπαηζξν), γηαηί ζεσξνύλ όηη παίξλεη ηε κνξθή παηρληδηνύ, γίλεηαη 

ειθπζηηθό θαη δηεγείξεη ην ελδηαθέξνλ ηνπο. 

Απώηεξνο ζηόρνο ηεο Φ.Α., είλαη κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ζην θπζηθό πεξηβάιινλ λα 

βνεζήζεη ην άηνκν λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηε κεγάιε ζεκαζία ηνπ γηα ηε δσή, έηζη ώζηε λα ην 

αγαπήζεη θαη λα ην εληάμεη ζηελ θαζεκεξηλόηεηα ηνπ.  

Υπάξρεη κεγάιν εξεπλεηηθό ελδηαθέξνλ γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηελ ύπαηζξν, όπνπ νη ππαίζξηεο 

αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο πξνβάιινληαη σο εθπαηδεπηηθό εξγαιείν. Πώο κπνξνύλ νη 

ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηα παηρλίδηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

καζεηώλ ζε πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα;. Μπνξνύλ νη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο λα 

εμππεξεηήζνπλ έλαλ ηέηνην ζηόρν; Όιν απηό ην εγρείξεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζην 

πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ ύπαηζξν; Αλ λαη, κε πνηόλ ηξόπν; Πόζν απνηειεζκαηηθό κπνξεί 

λα είλαη θάηη ηέηνην;  

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε εξγαζία αθνινύζεζε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, πνπ αλέδεημε ζηνηρεία ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζε αληίζηνηρα θεθάιαηα, σο εμήο:  

1. Υπαίζξηα εθπαίδεπζε θαη αγσγή, 2.Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 3. Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 4. Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. 

Πώο νη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο κπνξνύλ λα εμππεξεηήζνπλ έλαλ ηέηνην ζηόρν; Όιν απηό 

ην εγρείξεκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιείνπ ή ζηελ ύπαηζξν; Αλ λαη, 

κε πνηνλ ηξόπν; Πόζν απνηειεζκαηηθό κπνξεί λα είλαη θάηη ηέηνην; Καηά πόζν κπνξνύλ λα 

επαηζζεηνπνηεζνύλ πεξηβαιινληηθά νη ζπκκεηέρνληεο κέζα από απηήλ ηελ δηαδηθαζία;  

Πξνθεηκέλνπ λα απαληεζνύλ ηα παξαπάλσ εξσηήκαηα ε εξγαζία αθνινύζεζε βηβιηνγξαθηθή 

έξεπλα, πνπ αλέδεημε ζηνηρεία ηα νπνία θαηαρσξήζεθαλ ζε αληίζηνηρα θεθάιαηα, σο εμήο:  

1. Υπαίζξηα εθπαίδεπζε θαη αγσγή, 2.Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, 3. Κέληξα 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, 4. Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

1.  Υπαίζξηα εθπαίδεπζε θαη αγσγή 

1.1. Υπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο 

Οη Υπαίζξηεο Γξαζηεξηόηεηεο (Κνπζνύξεο 2009) κπνξνύλ λα πεξηιακβάλνπλ νπνηαδήπνηε 

δξαζηεξηόηεηα, πεξηβαιινληηθή, αζιεηηθή, αλαςπρήο, θνηλσληθήο επαηζζεηνπνίεζεο, ππό 

κνξθή απιήο εκπεηξίαο ή ζρεδηαζκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμάγεηαη ζε ειεύζεξν θπζηθό 

πεξηβάιινλ. Απνδέθηεο ησλ εκπεηξηώλ ζπκκεηνρήο ζε απηέο ηηο δξάζεηο: «ν άλζξσπνο». 

Φπζηθέο πεξηνρέο όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη νη ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο είλαη: Δζληθνί 

Γξπκνί, δαζηθέο εθηάζεηο, ιίκλεο, πνηάκηα, παξάθηηεο εθηάζεηο (παξαιίεο, αθηέο θ.α.), 

αγξνηηθέο πεξηνρέο, αζηηθά πάξθα, ειεύζεξνη ρώξνη πξαζίλνπ, πνδειαηόδξνκνη, απιέο 

ζρνιείσλ, πιαηείεο θ.α. Σηόρνη ησλ Υπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ είλαη: ε αλαςπρή, ε 
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εθπαίδεπζε, ε αλάπηπμε θηλεηηθώλ ηθαλνηήησλ, ε αλάπηπμε πξνζσπηθώλ δεμηνηήησλ, ε 

βειηίσζε πγείαο, ε έληαμε ησλ αηόκσλ ζην ζύλνιν, ε πξνζθνξά ελόο επηπέδνπ πνηόηεηαο 

δσήο, ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεηνπνίεζε θαη ε αλάπηπμε αεηθνξηθώλ ζπκπεξηθνξώλ. 

Τνκείο ησλ Υπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ: 

1.Τνκέαο Υπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ Αλαςπρήο θαη Αθξαίσλ Αζιεκάησλ. 

2.Υπαίζξηεο Γξαζηεξηόηεηεο Τνπξηζκνύ θαη Αλαςπρήο. 

3.Τνκέαο Αγσγήο Υπαίζξνπ ή Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε. 

Σην παξόλ άξζξν, όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζε Υπαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο ζα ελλννύκε ηνλ ηξίην 

ηνκέα. 

1.2. Ιζηνξία ηεο Υπαίζξηαο Αγσγήο 

Ζ ζύγρξνλε Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε δνκήζεθε πάλσ ζε αξρέο από μερσξηζηέο πξσηνβνπιίεο 

πνπ αλαπηύρζεθαλ ζε δηάθνξα θξάηε. Οη πξσηνβνπιίεο απηέο, έρνπλ νξγαλσκέλε παξνπζία 

ζηε ζύγρξνλε ηζηνξία, από ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα πεξίπνπ, ηόζν ζηελ Δπξώπε, ηελ 

Απζηξαιία, όζν ζηηο ΖΠΑ θαη ηε Νέα Εειαλδία. Σεκαληηθή ήηαλ ε επηξξνή από ην θίλεκα 

ηνπ πξνζθνπηζκνύ κε ηελ εθαξκνγή ηεο κε ηππηθήο κάζεζεο θαη ηελ έκθαζε ζε πξαθηηθέο 

ππαίζξηεο δξαζηεξηόηεηεο. Γύν από ηνπο πξώηνπο ζηαζκνύο ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο, κεηά 

ην δεύηεξν παγθόζκην πόιεκν ήηαλ ην θέληξν Aberdovey, ζηελ Οπαιία θαη ε ιεηηνπξγία 

δαζηθώλ ζρνιείσλ ζηε Γαλία.  

Καηά ην δεύηεξν κηζό ηνπ εηθνζηνύ αηώλα, πξαγκαηνπνηείηαη κηα ηαρεία αλάπηπμε ηεο 

Υπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο ζε πάλσ από 40 ρώξεο ζε όιν ηνλ θόζκν. Έλαο βαζηθόο πξσηνπόξνο 

ηεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «Outward Bound» ήηαλ ν Kurt Hahn, 

Γεξκαλόο εθπαηδεπηηθόο πνπ ίδξπζε ζρνιεία όπσο ην Schule Schloss ζην Σάιεκ ηεο 

Γεξκαλίαο θαζώο θαη ζρνιεία ζηε Σθσηία, Οπαιία θαη Δδηκβνύξγν. Σηα ζρνιεία απηά 

δηλόηαλ έκθαζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηελ αλάπηπμε θπζηθώλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, 

ρεηξνηερλίαο, θαηαζθεπώλ, Υπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ σο 

άμνλα ηελ εκπεηξηθή κάζεζε. Τν πξόγξακκα ηνπ Kurt Hahn ζεσξείηαη ε βάζε γηα ηελ 

Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε θαη ζύκθσλα κε απηό έρνπλ αλαπηπρζεί ηα πεξηζζόηεξα θέληξα 

Υπαίζξησλ Γξαζηεξηνηήησλ πνπ ιεηηνπξγνύλ κε επηηπρία ζε ρώξεο όπσο ε Σνπεδία, ε 

Αγγιία, ε Γεξκαλία, ε Τζερία θαη ε Φηλιαλδία (Outdoor Education, 2005). 

Δίλαη δύζθνιν λα δηαηππσζεί έλαο θνηλόο νξηζκόο γηα ηελ Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε, γηαηί ε 

εξκελεία ηνπ εμαξηάηαη από ηνλ πνιηηηζκό θαη ηελ θνπιηνύξα ηεο θάζε ρώξαο. Οη Higgins & 

Loynes, 1997 νξίδνπλ σο ππαίζξηα εθπαίδεπζε ηε ζρέζε κεηαμύ ηξηώλ δηαζηάζεσλ: «ησλ 

ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηεο πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο θαη ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο». Ζ ζρέζε κεηαμύ απηώλ ησλ ηξηώλ δηαζηάζεσλ παξηζηάλεηαη ζην 

παξαθάησ ζρήκα 1. 
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Σρήκα 1: Δύξνο θαη ηα πεδία ηεο Υπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο (Higgins & Loynes, 1997). 

Ζ Υπαίζξηα Αγσγή πεγάδεη από ηελ εθπαηδεπηηθή ηδέα ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εκπεηξία θαη 

ζηελ πξάμε-δξάζε, πνπ ελεξγνπνηεί έλα πιήζνο επαθώλ, ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κε 

ηε θύζε, ηελ θνπιηνύξα θαη ηελ θνηλσλία. Έλαο από ηνπο θύξηνπο ζθνπνύο ηεο Υπαίζξηαο 

Δθπαίδεπζεο, είλαη ε αλάπηπμε ελδηαθέξνληνο γηα ην θπζηθό θαη θνηλσληθό πεξηβάιινλ θαη ε 

θαιιηέξγεηα ππεπζπλόηεηαο γηα ηε δσή (Bartunek  & all, 2005). 

Οη ζθνπνί ηεο Πεξηβαιινληηθήο Αγσγήο, ζαθώο θαη επηηπγράλνληαη κε ηε ρξήζε ηεο 

κεζνδνινγίαο ηεο Υπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε γλώζεσλ, 

ζπκπεξηθνξώλ, ηθαλνηήησλ. Σε ζπληνκία απηή ε πξνζέγγηζε αλαθέξεηαη σο ηα 3 H, όπνπ: 

 Hand: κε θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, 

 Heart: κέζα από ελεξγνπνίεζε ησλ αηζζήζεσλ,  

 Head: κέζα από ζπιινγηζκνύο θαη αλαζηνραζκνύο. 

Γειαδή καζαίλσ κε ην κπαιό, κε ηελ θαξδηά θαη κε απηά πνπ θάλσ πξαθηηθά (Fenought, 

2005). 

Σπλνςίδνληαο ζα ιέγακε όηη Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε είλαη: «Ζ δηαδηθαζία ηεο κάζεζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη εθηόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο θαη ζηεξίδεηαη ζηελ άκεζε εκπεηξία θαη ην βίσκα 

σο έλαο ελαιιαθηηθόο ηξόπνο εθπαίδεπζεο πνπ ιακβάλεη ρώξα ζε έλα θπζηθό πεξηβάιινλ» 

Σύκθσλα κε ηνπο (Dahlgren & Szczepanski, 2005), ε Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε είλαη ην είδνο 

ηεο εθπαίδεπζεο πνπ είλαη δπλαηό λα πξνζεγγίδεη πεξηβαιινληηθά ζέκαηα κε βησκαηηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα, πνπ νδεγνύλ ζε αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη απόθηεζε 

εκπεηξηώλ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ, ελώ παξάιιεια εμππεξεηεί ηνπο ζηόρνπο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο αγσγήο 

Υπαίζξηα  

Δθπαίδεπζε 
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Με απηόλ ηνλ ηξόπν, ε Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε πξαθηηθά κπνξεί λα γίλεη έλα κεζνδνινγηθό 

εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε εθπαηδεπηή γηα ηελ επίηεπμε ησλ παηδαγσγηθώλ ζηόρσλ ελόο 

πεξηβαιινληηθνύ πξνγξάκκαηνο ή πξνζέγγηζεο ελόο πεξηβαιινληηθνύ ζέκαηνο. Με έλα 

πιήζνο από ζπγθεθξηκέλεο εκπεηξηθέο κεζόδνπο θαη πξαθηηθέο ν καζεηήο εθπαηδεύεηαη λα 

εξκελεύεη θαηλόκελα, λα αλαιύεη γεγνλόηα θαη λα εμειίζζεη ηε γλώζε ηνπ. 

1.3. Φηινζνθία θαη ζεσξία ηεο Υπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο 

Ζ θηινζνθία θαη ε ζεσξία γηα ηελ Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε όπσο αλαθέξεηε ζηελ εξγαζία ηνπ 

Szczepanski (2005), ηείλεη λα ππνγξακκίζεη ηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηα 

αλζξώπηλα όληα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό ξόιν ηεο εκπεηξίαο θαη ηνπ βηώκαηνο ζηε κάζεζε. 

Αξρηθό έλαπζκα θαη βάζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζεσξίαο ηεο Υπαίζξηαο Δθπαίδεπζεο 

απνηεινύλ νη ζεσξίεο θηινζόθσλ ηεο Αξραίαο Διιάδαο, όπσο ν Πιάησλαο θαη ν 

Αξηζηνηέιεο. Ζ ζεσξία ηνπο, ε νπνία πξαγκαηεύεηαη ηε ζρέζε αξκνλίαο αλάκεζα ζην ζώκα 

θαη ην πλεύκα θαζώο θαη ε ζεσξία ηνπο γηα ηε ζύζηαζε ηνπ θόζκνπ, όηη δειαδή πξέπεη λα 

ππάξρεη αξκνλία θαη ηζνξξνπία ζε όια ηα κέξε ηεο θύζεο, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

αλζξώπνπ, ν νπνίνο είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο θύζεο, απνηεινύλ ην αξρηθό έλαπζκα 

γηα ηελ ππαίζξηα εθπαίδεπζε  

Αθόινπζεο ξίδεο ηεο ζύγρξνλεο ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο κπνξνύλ λα βξεζνύλ ζηηο 

θηινζνθηθέο εξγαζίεο ησλ: Comenius,  Dewey, James,  Leopold,  Locke,  Muir,  Rousseau, 

Thoreau, Pestalozzi, Rousseau, Frobel,  Key, Piaget, Dewey, Molander, νη νπνίνη ζε γεληθέο 

γξακκέο ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε κέζα από βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηελ άκεζε 

επαθή ησλ καζεηεπόκελσλ κε ηε θύζε. 

Ζ Σηε ζπλέρεηα ν Δπνηθνδνκεηηζκόο (Seyfried, 2005) επεξεάζηεθε από ηηο ζεσξίεο ησλ 

παξαπάλσ θαη αλέπηπμε ηε δηθή ηνπ ζεώξεζε ζύκθσλα κε ηελ νπνία καζαίλνπκε, ζεκαίλεη 

νηθνδνκνύκε λέα γλώζε γηα εκάο. Μάζεζε είλαη ε νηθνδόκεζε λνήκαηνο. Οηθνδνκνύκε λέα 

γλώζε θαζώο αιιειεπηδξνύκε κε ηα δεδνκέλα ζην ππόβαζξν ησλ εκπεηξηώλ καο.  

Με έλαπζκα ηε βάζε ηνπ Δπνηθνδνκεηηζκνύ δειαδή ζηελ δεκηνπξγία γλώζεο ζηνλ 

εθπαηδεπόκελν κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο αληηιήςεηο, ηδέεο θαη εκπεηξίεο , ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο πξνζεγγίδεηαη σο καζαίλσ-θηηάρλνληαο (learning-by-doing), όπνπ ν ελδηαθεξόκελνο 

θαιείηαη θαη ελζαξξύλεηαη λα επεμεξγαζηεί, λα θαηαζθεπάζεη πξνζσπηθά θαη λα νηθνδνκήζεη 

ηελ γλώζε ηνπ κέζα από δηθέο ηνπ πξνζσπηθέο εκπεηξίεο. Ζ ζεσξία απηή ζα κπνξνύζε λα 

ππνζηεξίδεη ην παξαθάησ απόθζεγκα: «Αθνύσ θαη μερλάσ, βιέπσ θαη ζπκάκαη  θάλσ θαη 

θαηαιαβαίλσ. J. Dewey 1980 [1938]). 
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2.  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ παξνύζα ελόηεηα αλαθέξεηε θαη αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ 

εθαξκνγήο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ηεο κεηεμέιημήο ηεο ζε Δθπαίδεπζε γηα 

ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε 

2.1. Οξηζκνί γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε 

Ζ έλλνηα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, έρεη απνδνζεί ζε δηάθνξεο δηαζθέςεηο. Κάπνηνη 

από ηνπο πιένλ έγθπξνπο νξηζκνύο όπσο αλαθέξεη ε (Φινγαΐηε 1993) παξαηίζεληαη 

παξαθάησ : 

«Π.Δ. είλαη ε δηαδηθαζία αλαγλώξηζεο αμηώλ θαη δηαζαθήληζεο ελλνηώλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ εθηίκεζε 

ηεο αιιεινζπζρέηηζεο αλζξώπνπ, πνιηηηζκνύ θαη Βηνθπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Ζ Π.Δ. 

ζπλεπάγεηαη επίζεο άζθεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηε δηακόξθσζε ελόο 

θώδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε αηόκνπ γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ 

πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο.» (I.U.C.N 1970). 

«Ζ Π.Δ. είλαη κηα δηαξθήο δηαδηθαζία δηα ηεο νπνίαο ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο ζα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πεξηβάιινλ ηνπο θαη ζα απνθηήζνπλ ηηο γλώζεηο, ηηο αμίεο, ηηο 

ηθαλόηεηεο, ηελ εκπεηξία θαη επίζεο ηε ζέιεζε πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δξάζνπλ αηνκηθά 

θαη ζπιινγηθά κε ζθνπό ηελ επίιπζε ησλ ζεκεξηλώλ θαη κειινληηθώλ πξνβιεκάησλ ηνπ 

πεξηβάιινληνο.» Unesco (1987), Nairobi - Paris 1988. 

«Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε είλαη ε δηαδηθαζία ε νπνία ζα βνεζήζεη ηνπο πνιίηεο λα 

απνθηήζνπλ γλώζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πάλσ από όια λα γίλνπλ ηθαλνί θαη 

απνθαζηζκέλνη, λα έρνπλ δηάζεζε λα εξγαζηνύλ αηνκηθά θαη ζπιινγηθά γηα ηελ επίηεπμε θαη 

ηε δηαηήξεζε κηαο δπλακηθήο ηζνξξνπίαο κεηαμύ ηεο πνηόηεηαο ηεο δσήο θαη ηεο πνηόηεηαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο.» 

(Hungeriord R. & all 1980) 

«Ζ Π.Δ. δελ είλαη ηίπνηε πεξηζζόηεξν ή ιηγόηεξν από κηα εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ 

(education au civisme) πνπ ζπλίζηαηαη ζηε δεκηνπξγία πλεύκαηνο πξνζσπηθήο ζηξάηεπζεο 

θαη θνηλσληθήο ππεπζπλόηεηαο παξάιιεια κε κηα ζπζηεκηθή αληίιεςε ηεο ζρέζεο ηνπ 

αλζξώπνπ κε ηε θύζε...»( O'Riordan T., 1976) 

Έηζη ινηπόλ, έλλνηεο όπσο “πεξηβαιινληηθά ππεύζπλνη πνιίηεο”, “θξηηηθά ζθεπηόµελα 

άηνµα”, “ελεξγόο θαη ζπµµέηνρνο πνιίηεο”, “δξνλ ππνθείµελν”, “εθπαίδεπζε ζηηο επζύλεο” 

είλαη όξνη νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηα θείµελα πνπ δηαηππώζεθαλ ζε παγθόζµηεο δηαζθέςεηο 

θαη δηαθεξύμεηο. Με όζα πξνεγνύµελα αλαθέξζεθαλ, δηαθαίλεηαη ν πνιπδηάζηαηνοθαη 

δηεπηζηεκνληθόο  ραξαθηήξαο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ν νπνίνο επεξεάδεη ην 

νξγαλσηηθό ηεο πιαίζην θαη ηε µεζνδνινγία ηεο.  
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2.2. Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνύ 

Σύκθσλα κε ηελ εγθύθιην 1892/20 ηνπ ΥΠΔΠΘ,  ε Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί  

ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Γ/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ζθνπόο ηεο 

είλαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη θνηλσληθό 

πεξηβάιινλ ηνπ, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθόηεξε πξνζπάζεηα 

αληηκεηώπηζεο ηνπο.  

Τν ππνπξγείν παηδείαο ελέηαμε µε ηελ Γ2/1242/8/93 Υπνπξγηθή απόθαζε ηελ 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηηο ζρνιηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζε όηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία 

Υπεπζύλσλ Π.Δ θαη Κέληξσλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ) µε ηηο ζρνιηθέο µνλάδεο 

θαζώο θαη µεηαμύ ηνπο. Σύµθσλα µε ηα παξαπάλσ ζε θάζε ∆/λζε Ννµνύ έρεη ζεζµνζεηεζεί 

ε ζέζε ελόο Υπεύζπλνπ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο αλά βαζµίδα. Έξγν ησλ Υπεπζύλσλ 

Π.Δ είλαη ε ζηήξημε ηνπ έξγνπ ησλ εθπ/θώλ ζην ζρνιείν ζηα ζέµαηα Π.Δ. Δλεµεξώλνπλ ηνπο 

εθπ/θνύο γηα ηηο δπλαηόηεηεο πινπνίεζεο πξνγξαµµάησλ Π.Δ, νξγαλώλνπλ ζπλαληήζεηο 

νµάδσλ εθπ/θώλ, νξγαλώλνπλ θαη πινπνηνύλ ζρεηηθά ζεµηλάξηα, επηζθέπηνληαη ζρνιηθέο 

µνλάδεο θαη αμηνινγνύλ ηα πξνγξάµµαηα Π.Δ µε ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο. 

Οξγαλώλνπλ εθδειώζεηο παξνπζίαζεο εξγαζηώλ ζρνιείσλ θαη ζπλεξγάδνληαη µε ηα ΚΠΔ. 

Τα ΚΠΔ από ηελ πιεπξά ηνπο παξέρνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάµµαηα 1-4 εµεξώλ ζε 

µαζεηηθέο νµάδεο, ζπλεξγάδνληαη µε ηνπο Υπεύζπλνπο Π.Δ, νξγαλώλνπλ επηµνξθσηηθά 

ζεµηλάξηα γηα εθπαηδεπηηθνύο, παξάγνπλ εθπαηδεπηηθό πιηθό, αλαπηύζζνπλ ζεµαηηθά δίθηπα, 

ηνπηθέο θαη δηεζλείο ζπλεξγαζίεο. 

Δπίζεο ζύκθσλα κε ηηο θαηεπζύλζεηο ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο θαη ηνπ παηδαγσγηθνύ 

ηλζηηηνύηνπ (ΥΠΠ/ΠΗ 2007), δηεπθξηλίδεηαη όηη ε ΠΔ δελ απνηειεί ηδηαίηεξν κάζεκα αιιά 

«εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία», ε νπνία ζπλδέεηαη κε όια ηα γλσζηηθά αληηθείκελα θαη 

πινπνηείηαη σο κνξθή εξγαζίαο κε ηνλ ζρεδηαζκό θαη ηελ εθαξκνγή ελόο εηδηθνύ 

πξνγξάκκαηνο (project). Πξνζδηνξίδνληαη νη ζθνπνί θαη νη ζηόρνη ηεο, ζεκεηώλεηαη όηη ε 

ζεκαηνινγία ηεο ζα πξέπεη λα αληιείηαη από ην άκεζν πεξηβάιινλ ησλ καζεηώλ θαη από ηα 

ηνπηθά πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, δηαθεξύζζεηαη ε αλαγθαηόηεηα δηεπηζηεκνληθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο γλώζεο θαη ηίζεληαη νη βαζηθέο αξρέο δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο ζηελ ΠΔ 

ζην πιαίζην κηαο «θνλζηξνπθηηβηζηηθήο» παηδαγσγηθήο ζεώξεζεο. 

Πξνθύπηεη ινηπόλ, όηη ε Π.Δ σο εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία νδεγεί ζηε δηαζαθήληζε ελλνηώλ, 

ηελ αλαγλώξηζε αμηώλ, ηελ θαιιηέξγεηα ςπρνθηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ζηάζεσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ζηε δηακόξθσζε θώδηθα ζπκπεξηθνξάο 

γύξσ από ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο ζε αηνκηθό – 

νκαδηθό- θνηλσληθό επίπεδν.  

Γηα ην ζρεδηαζκό θαη ηελ εθπόλεζε ησλ πξνγξακκάησλ Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο  

πξνηείλεηαη  ζπλδπαζκόο  παηδαγσγηθώλ πξνζεγγίζεσλ θαη δηδαθηηθώλ ζηξαηεγηθώλ ζην 

πιαίζην ηεο δηεπηζηεκνληθήο θαη δηαζεκαηηθήο κειέηεο ησλ ζεκάησλ. Οη Γεσξγόπνπινο,  Α. 
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&  Τζαιίθε,  Δ. (2003) αλαθέξνπλ όηη σο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο  θαη βαζηθά 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία ηεο Π.Δ. είλαη ην ζρέδην εξγαζίαο, ε επίιπζε πξνβιήκαηνο θαη ε 

κειέηε πεδίνπ. Τέηνηνπ είδνπο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ 

ζηόρσλ ζε πνιιαπιά επίπεδα, όπσο γλσζηηθό, ζπλαηζζεκαηηθό θαη ςπρνθηλεηηθό, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγνύ ζπκκεηνρήο ηνπ καζεηή, ζηελ αλάπηπμε ηεο 

θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζήο ηνπ ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη ε αηνκηθή ηνπ πξσηνβνπιία θαη 

γεληθώο επλννύλ ηελ πνιύπιεπξε αλάπηπμε ηνπ καζεηή 

3.  Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

Τα Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (ΚΠΔ), ηα νπνία πξόζθαηα κεηνλνκάζηεθαλ ζε 

Κέληξα Γηά Βίνπ Μάζεζεο γηα ην Πεξηβάιινλ & ηελ Αεηθνξία (ΚΓΒΜΠΑ), απνηεινύλ 

απνθεληξσκέλεο πεξηθεξεηαθέο ππεξεζίεο ηνπ ΥΠΔΠΘ θαη ππάγνληαη δηνηθεηηθά ζηηο νηθείεο 

Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο. Κάζε ΚΠΔ ζπγθξνηείηαη από κηα παηδαγσγηθή νκάδα, ε νπνία 

απνηειείηαη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ ΚΠΔ, ηνλ αλαπιεξσηή ππεύζπλν θαη ηα κέιε. Ξεθίλεζαλ 

ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 1993 θαη ζήκεξα ιεηηνπξγνύλ ζηε ρώξα 53 ΚΠΔ. 

Όια ηα ΚΠΔ δηέπνληαη από ην ίδην ζεζκηθό πιαίζην θαη, σο εθ ηνύηνπ, νη δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

αλαπηύζζνπλ θηλνύληαη ζηηο ίδηεο θαηεπζύλζεηο. Σύκθσλα κε ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ δηέπεη 

ηελ ίδξπζε, ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο, νη δξάζεηο ζηηο νπνίεο δύλαηαη λα 

εκπιαθνύλ ηα ΚΠΔ ζπλνςίδνληαη ζηηο αθόινπζεο:  

• Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ΠΔ γηα ηνπο καζεηέο πνπ επηζθέπηνληαη ηα 

ΚΠΔ.  

• Παξαγσγή εθπαηδεπηηθνύ θαη ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ (έληππνπ, νπηηθναθνπζηηθνύ θ.ά.). 

 • Οξγάλσζε επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ γηα εθπαηδεπηηθνύο θαη Υπεύζπλνπο ΠΔ • Σύζηαζε 

ζεκαηηθώλ δηθηύσλ. 

 • Σηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ ζηα ζρνιεία ηεο πεξηθέξεηάο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Υπεύζπλνπο ΠΔ ησλ λνκώλ. 

 • Σρεδηαζκόο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο.  

• Αλάπηπμε ζπλεξγαζηώλ κε δηάθνξνπο θνξείο (ΑΔΗ, ΜΚΟ, θιπ.). 

 • Πξνώζεζε ηεο έξεπλαο ζηνλ ρώξν ηεο ΠΔ. 

 

Βαζηθόο ζηόρνο θάζε  ΚΠΔ είλαη:  

 Ζ επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 Ζ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ θαη ζηάζεσλ κε ζηόρν ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή ζηε 

βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο 

 Ζ  απόθηεζε  λέσλ  γλώζεσλ  θαη  ε  θαιιηέξγεηα  δεμηνηήησλ  ζρεηηθά  κε  ην 

πεξηβάιινλ 

 Ζ  επηκόξθσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζε ζέκαηα Π.Δ., ώζηε λα 

κπνξέζνπλ λα κεηαθέξνπλ ηηο παξαπάλσ γλώζεηο ζηελ ηάμε. 
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Οκάδα ζηόρνο ησλ ΚΠΔ είλαη νη καζεηέο όισλ ησλ βαζκίδσλ, εθπαηδεπηηθνί θαη ελήιηθεο 

ηνπ επξύηεξνπ πεξηβάιινληνο. 

4.  Παηρλίδη 

Τν παηρλίδη (Πνιπκελάθνπ, 1998) από ηε θύζε ηνπ είλαη κηα δξαζηεξηόηεηα πνπ ηθαλνπνηεί 

ηελ έκθπηε νξκή γηα θίλεζε, είλαη κηα ελέξγεηα γεκάηε απζνξκεηηζκό θαη απηνδηάζεζε. 

Δίλαη κηα εθδήισζε ηνπ ςπρνζσκαηηθνύ θόζκνπ ηνπ αλζξώπνπ θαη κηα αλάγθε, πνπ όηαλ 

ηθαλνπνηείηαη, ν άλζξσπνο σζείηαη ζηνλ απηνπξνζδηνξηζκό θαη ηελ απηνζπλείδεζε. Δίλαη 

επίζεο, κηα ελζηηθηώδεο εθδήισζε ηεο εζσηεξηθήο έθθξαζεο ηνπ αλζξώπνπ, πνπ 

θαλεξώλεηαη κε κηα πιεκκπξίδα θηλήζεσλ θαη αηζζήζεσλ θαη ηέινο είλαη έλα θπζηθό, 

παλάξραην θαη θαζνιηθά παλαλζξώπηλν ελέξγεκα. 

Ο πνιηηηζκόο ηεο αξραίαο Διιεληθήο θιαζηθήο πεξηόδνπ, κεγαινύξγεζε ράξε ζηνπο 

ειεύζεξνπο θαη δεκνθξάηεο πνιίηεο ηνπ, πνπ βίσλαλ ηα γξάκκαηα θαη ηηο ηέρλεο κέζα ζηε 

ζρέζε: παίδσ-γπκλάδνκαη-αγσλίδνκαη. Αξραίνη Έιιελεο ζπγγξαθείο όπσο ν Σσθξάηεο θαη 

Αξηζηνηέιεο, αζρνιήζεθαλ κε ηα παηρλίδηα, ηελ παηδαγσγηθή δηάζηαζή ηνπο θαη ηόληδαλ όηη 

ε δηδαζθαιία πξέπεη λα γίλεηαη κε παηρλίδηα, κνπζηθή θαη ρνξό. Ο Πιάησλαο ππνζηήξηδε: 

«κε βία, σ άξηζηε, ηνπο παίδαο ελ ηνηο κάζεζηλ, αιιά παίδνληαο ηξέθε». 

Τν παηρλίδη δελ είλαη κόλν κηα δξαζηεξηόηεηα ςπραγσγίαο, είλαη ν ηξόπνο γηα ην παηδί λα 

κάζεη. Τν παηρλίδη είλαη αλαπόζπαζην θνκκάηη ζηελ αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ. Τα παηδηά πξέπεη 

λα παίδνπλ γηα λα έρνπλ κηα θπζηνινγηθή αλάπηπμε. Παηδαγσγηθά ην παηρλίδη ζα κπνξνύζε 

λα ραξαθηεξηζηεί σο κηα ζεκειηώδεο βηνινγηθή αλάγθε θαη ιεηηνπξγία, ε νπνία παίδεη 

ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε ηεο ζθέςεο ησλ παηδηώλ, σο πεγή αηνκηθώλ 

αλαπαξαζηάζεσλ (γλσζηηθώλ-ζπλαηζζεκαηηθώλ) θαη αηνκηθήο αλαπαξαζηαηηθήο 

ζρεκαηνπνίεζεο (Piaget, 1986). 

Τα παηδηά κέζα από ην παηρλίδη: 1) εληζρύνπλ ηελ αληίιεςε ηνπο 2) εκπινπηίδνπλ ηηο 

εκπεηξίεο ηνπο 3) ρεηξίδνληαη ζπλαηζζήκαηα 4) αιιειεπηδξνύλ 5) ιύλνπλ ζπγθξνύζεηο 6) 

θαιιηεξγνύλ δεμηόηεηεο 7) αλαπηύζζνπλ θαληαζία 8) νμύλνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε ηνπο 9) 

αλαπηύζζνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο 10) βειηηώλνπλ ηηο επηθνηλσληαθέο ηθαλόηεηεο ηνπο 

11) βειηηώλνπλ ηηο θνηλσληθέο ηθαλόηεηεο ηνπο 12) βειηηώλνπλ ηηο ζρέζεηο κε ην πεξηβάιινλ 

ηνπο. Τν παηρλίδη είλαη ξεπζηό θαη πνηέ ζηείξν. Γελληέηαη από ηηο παξνξκήζεηο ηνπ αλζξώπνπ, 

νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα επεξεάδνληαη από δηάθνξνπο εμσηεξηθνύο εξεζηζκνύο. Αξρίδεη ινηπόλ 

κε πξσηόγλσξεο κνξθέο πνπ ζηγά-ζηγά ζρεκαηίδνληαη, δηαθνξνπνηνύληαη, ζπλδπάδνληαη θαη 

ζπκπιέθνληαη. Με απηόλ ηνλ ηξόπν, πεξλάεη ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπ αλζξώπνπ θαη δπκώλεηαη 

θάζε θνξά κε ηε θαληαζία ηνπ, θαζώο θαη κε ηα ήζε θαη έζηκα ηεο θνηλσλίαο ηνπ. Tν 

παηρλίδη: 

• πξνζρεκαηίδεηαη από ηελ θίλεζε, πνπ είλαη πξσηαξρηθή ιεηηνπξγία ηεο δσήο, 
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• εμειίζζεηαη ζε ζρεκαηηζκό από ςπρνθηλεηηθέο ιεηηνπξγίεο (θίλεζε, θαληαζία, 

κίκεζε) θαη πλεπκαηηθέο ιεηηνπξγίεο (παξαηεξεηηθόηεηα, θξίζε, αληίιεςε, κλήκε)  

• κεηαπίπηεη ζε κεηαζρεκαηηζκό από αηηήκαηα πνπ πξνβάινπλ αμηώζεηο (ινγηθή 

ζθέςε). 

Ζ πξαγκαηηθόηεηα είλαη όηη ηα παηρλίδηα απηά εμειίζζνληαη ζε κνξθέο λνεκνζύλεο, γηαηί 

αθνινπζνύλ ζηελ πξάμε ηε ζεηξά: 

 Κηλεηηθόηεηα 

 Αίζζεζε 

 Πξνζαξκνγή 

 Παξάζηαζε 

 Γηεξεύλεζε 

 Σθέςε. 

Μέζα από ην παηρλίδη, ν άλζξσπνο δηεγείξεηαη από επράξηζηεο ζπλαηζζεκαηηθέο θαηαζηάζεηο, 

νη νπνίεο πξνθαινύλ ςπρηθέο-νξκνληθέο δηεξγαζίεο (έθθξηζε ησλ νξκνλώλ ηεο επηπρίαο ή 

ελδνξθίλεο) πνπ απνκαθξύλνπλ ηηο δπζάξεζηεο θαηαζηάζεηο αιιά παξάιιεια θαη ζσκαηηθέο 

δηεξγαζίεο, όπνπ γίλεηαη εληνλόηεξε ε αλαπλνή, απμάλνληαη νη θαξδηαθνί παικνί, ην αίκα 

ξέεη ηαρύηεξα, εηζέξρεηαη πεξηζζόηεξν νμπγόλν ζην ζώκα, νη κύεο εξγάδνληαη θαη θάλνπλ 

θαύζεηο, γεγνλόηα πνπ ζπληεινύλ ηειηθά ζηε ζσκαηηθή πγεία. Παίδσ ινηπόλ ζεκαίλεη: δσ, 

αζθνύκαη, καζαίλσ, θνηλσληθνπνηνύκαη (Πνιπκελάθνπ, 1998). 

5.  Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα – Υπαίζξηεο θηλεηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Σηα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, πεξηιακβάλνπκε εθείλεο ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, νη 

νπνίεο πιαηζηώλνληαη από θίλεζε, ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή, ιακβάλνπλ ρώξα ζε θπζηθό 

πεξηβάιινλ θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζηόρσλ ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

Τα πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ρσξίδνληαη ζε θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ ζηόρν πνπ έρνπλ 

θάζε θνξά. Έηζη έρνπκε: 

Παηρλίδη γηα ην ζπάζηκν ηνπ πάγνπ. (Icebreakers). Τα παηρλίδηα απηά  είλαη εηζαγσγηθά θαη 

έρνπλ ζηόρν λα ζπάζεη ν πάγνο, λα έξζνπλ πην θνληά ηα κέιε ηεο νκάδαο θαη λα αλαπηύμνπλ 

ηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο ηνπο. Σπκβάιινπλ ζην ζεηηθό θιίκα ηεο νκάδαο, δέλνπλ θαη 

ηνλώλνπλ ηελ νκάδα, ηελ πξνεηνηκάδνπλ γηα νκαδηθή εξγαζία (Αξρνληάθε & Φηιίππνπ, 

2003). 

Παηρλίδηα ζπλεξγαζίαο. (Trust building activities). Παηρλίδηα θαη δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ 

ζθνπό λα αλαπηπρζεί ε ζπλεξγαζία θαη ε εκπηζηνζύλε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο νκάδαο, 

πξνεηνηκάδνπλ ηελ νκάδα λα εξγαζηεί ζπλεξγαηηθά (Neuman, 2004). 
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Παηρλίδηα γλσξηκίαο. (Games of acquaintance). Σθνπόο ηνπο είλαη ε γλσξηκία ησλ κειώλ κηαο 

νκάδαο θαη ε αλάπηπμε θηιηθώλ ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο. (Neuman, 2004). 

Χπρνθηλεηηθά –Μνπζηθνθηλεηηθά παηρλίδηα. (Psycho-kinetic and motor-music skills buidling 

games). Παηρλίδηα πνπ έρνπλ ζθνπό ηελ έθθξαζε, αλάπηπμε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο θαη 

δεμηνηήησλ ησλ καζεηώλ, κέζα από ην ρνξό, ηελ θίλεζε θαη ηε θαληαζία (Αλαγλώζηνπ 

2014). 

Παξαδνζηαθά παηρλίδηα. (Traditional games). Τν παηρλίδη ζηελ «αιάλα», ζην πάξθν ηεο 

γεηηνληάο, έμσ ζηε θύζε ζα δηεπξύλεη ην πλεύκα ηνπ παηδηνύ, ζα δηεγείξεη ηηο αηζζήζεηο ηνπ 

θαη ζα ηνπ πξνθαιέζεη πνηθίια ζπλαηζζήκαηα. Θα κάζεη λα «ιύλεη» πξνβιήκαηα θαη 

θαηαζηάζεηο, ζα νμύλεη ηελ θξηηηθή ηνπ ζθέςε, ζα κάζεη λα ζθέθηεηαη δεκηνπξγηθά, 

επξεκαηηθά. Τα παξαδνζηαθά παηρλίδηα δελ απαηηνύλ πιηθά από πιαζηηθό, κέηαιιν ή 

νπνηνδήπνηε άιιν πιηθό. Σηα παξαδνζηαθά παηρλίδηα ρξεζηκνπνηνύληαη πιηθά από ηε θύζε ή 

θαη θαζόινπ πιηθά. Τν Οηθνινγηθό ηνπο απνηύπσκα αλύπαξθην θαη ηεξάζηηα ε ζπκβνιή ηνπο 

ζηελ θαληαζία θαη δεκηνπξγηθόηεηα ησλ παηδηώλ. 

Παηρλίδηα δηαρσξηζκνύ. (Team-making game). Παηρλίδηα γηα ρσξηζκό ζε νκάδεο. 

Παηρλίδηα Αμηνιόγεζεο-Αλαηξνθνδόηεζεο. (Evaluation-Feedback games). Παηρλίδηα γηα 

αμηνιόγεζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. Παηρλίδηα ηα νπνία κε 

εύθνιν, πξνζηηό θαη ειθπζηηθό ηξόπν, αμηνινγνύλ ην πξόγξακκα θαη ηηο πξαθηηθέο ρσξίο ηε 

ρξήζε δηαγξακκάησλ θαη εξσηεκαηνινγίσλ. 

Παηρλίδηα αλαςπρήο-πεξηπεηεηώδεηο δξαζηεξηόηεηεο ζηε θύζε. (Adventurous activities in 

nature). Πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο θηλεηηθέο πνπ εκπεξηέρνπλ ξίζθν, σζνύλ ηνλ καζεηή 

ζε επίιπζε πξνβιεκαηηθώλ θαηαζηάζεσλ θαη ιήςε απνθάζεσλ, πξνάγνπλ ηελ νκαδηθόηεηα, 

θέξλνπλ ηνλ εθπαηδεπόκελν ζε άκεζε επαθή κε θπζηθά πιηθά θαη πξνβιεκαηηθέο 

θαηαζηάζεηο (Neuman, 2004).  

Γλσζηηθά παηρλίδηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. (Cognitive games on Environmental 

Education). Κάζε ζεκαηηθή ηεο ΠΔ κπνξεί λα εξεπλεζεί, λα παξνπζηαζηεί θαη λα κειεηεζεί, 

κέζα από παηρλίδηα θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην ζέκα θαη ηνλ 

ζθνπό, πξνζαξκόδνπκε ηα αληίζηνηρα παηρλίδηα.  

Καιιηηερληθέο δεκηνπξγίεο. (Artistic creations). Πξόθεηηαη γηα δξαζηεξηόηεηεο πνπ βνεζνύλ 

ζηελ αλάπηπμε θαη έθθξαζε ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο κέζα από θαιιηηερληθέο νπηηθέο όπσο ε 

θαηαζθεπή κηαο ζπείξαο κε θπζηθά πιηθά. 

Παηρλίδηα επαθήο κε ηε θύζε- Δλεξγνπνίεζεο ησλ αηζζήζεσλ. (Games for making contact 

with nature - Energizers of the senses). Γξαζηεξηόηεηεο επαθήο κε ηε θύζε πνπ έρνπλ ζηόρν 

ην άλνηγκα ηνπ αηόκνπ απέλαληη ζηε θύζε θαη ηελ ελεξγνπνίεζε όζν ην δπλαηό 

πεξηζζνηέξσλ αηζζήζεσλ. Απηό επηηπγράλεηαη κε αζθήζεηο ραιάξσζεο, αζθήζεηο αλαπλνώλ, 

γαιήληα πεξηζπιινγή, αζθήζεηο γηα λνεξή εμάζθεζε, θαζώο θαη κε  δξαζηεξηόηεηεο ζηηο 
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νπνίεο νη εθπαηδεπόκελνη έξρνληαη ζσκαηηθά ζε άκεζε επαθή κε ηε θύζε, όπσο θπιίζκαηα 

ζην έδαθνο, αγθαιηάζκαηα θνξκώλ, ζθαξθάισκα ζε δέληξα, θ.α. (Cornell, 1994).  

Γξαζηεξηόηεηεο πξνζνκνίσζεο. (Simulation activities). Αζιήκαηα όπσο ε αλαξξίρεζε, ε 

ζθνπνβνιή, ην orienteering πνπ κπνξνύλ λα παηρηνύλ κε πξνζαξκνζκέλνπο θαλόλεο, θπζηθά 

πιηθά θαη εμππεξεηώληαο ηηο αλάγθεο γηα ςπραγσγία, επαθή θαη εμνηθείσζε κε ην θπζηθό 

πεξηβάιινλ. 

Πεδνπνξία-Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη. (Hiking -Environmental Path). Τν Πεξηβαιινληηθό 

Μνλνπάηη είλαη κέξνο ηεο κεζόδνπ Σρεδίνπ Δξγαζίαο (project) θαη αθόκα ζπλεζέζηεξα ηεο 

κεζόδνπ Μεηαθίλεζεο ζην Πεδίν Δξγαζίαο (field trip). Πξόθεηηαη γηα κέζνδν εμεξεύλεζεο 

ηεο θύζεο. Ψο πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη (environmental trial) ελλννύκε κηα νξγαλσκέλε 

δηαδξνκή κέζα ζην θπζηθό ή αλζξσπνγελέο πεξηβάιινλ, όπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο, 

πξαγκαηνπνηείηαη πεδνπνξία κέζα ζε απηό, εθαξκόδνληαη δξαζηεξηόηεηεο αλαθάιπςεο, 

ζπιινγήο, εμεξεύλεζεο, όζν ην δπλαηό δίρσο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε θύιια εξγαζίαο θαη 

πιηθά, αιιά κε ό,ηη ππάξρεη γύξσ καο ζηε θύζε (Γεσξγόπνπινο & Τζαιίθε, 2003). 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ελδεηθηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ θαη παηρληδηώλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο από 

ηνπο ζπληάθηεο ηεο εξγαζίαο: 

 

Πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα ζην δάζνο όπσο αλαθέξνληαη από ηνπο Lizak, F. & Pertize, Z. K. 

(2005) θαη ΚΠΔ Παξαλεζηίνπ (2010). 

1.Τίηινο: «Βξεο ην δέληξν ζνπ». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε δεπγάξηα.  Ο έλα από ηνπο δύν 

θιείλεη ηα κάηηα κε έλα καληήιη θαη ν άιινο είλαη νδεγόο. Ο νδεγόο επηιέγεη  έλα 

ζπγθεθξηκέλν δέληξν θαη νδεγεί ην δεπγάξη ηνπ εθεί λα πεξηεξγαζηεί ην δέληξν απηό κε ηελ 

αθή ηνπ, λα αλαγλσξίζεη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη κεηά ηνλ νδεγεί πίζσ ζην 

ζεκείν εθθίλεζεο. Τνπ ιύλεη ηα κάηηα θαη ηνλ θαιεί λα βξεη απηό ην δέληξν.                                                                                                                                   

2. Τίηινο: «Ο θαηάινγνο ηνπ αληρλεπηή». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε νκάδεο θαη πξνζπαζνύλ 

λα βξνπλ θαη λα καδέςνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε ιίζηα από δηάθνξα θπζηθά πιηθά γύξσ ηνπο, ηα 

νπνία όκσο  πξέπεη κεηά λα ηα επηζηξέςνπλ  ζηε ζέζε ηνπο, ρσξίο λα πάζνπλ δεκηά.                                                                                   

3.Τίηινο: «αλαγλώξηζε ρισξίδαο, ηα δίδπκα πιηθά». 2 νκάδεο. Ζ πξώηε,  ζπιιέγεη θπζηθά 

πιηθά θαη ε δεύηεξε νκάδα αθνύ ηα παξαηεξήζεη γηα 2΄ ην είδνο θαη ηελ ζέζε ησλ πιηθώλ, 

αλαδεηά παξόκνηα όζν είλαη δπλαηό πιηθά θαη πξνζπαζεί λα ηα ηνπνζεηήζεη ζηελ ίδηα ζέζε.                                                                                 

4.Τίηινο: «θνπλέιηα καξνύιηα ιύθνη». Τα παηδηά ρσξίδνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: ιύθνη, 

πξόβαηα,  καξνύιηα. Φξνληίδνπκε  λα έρνπκε ηα πεξηζζόηεξα καξνύιηα, ιηγόηεξα  πξόβαηα 

θαη 2-3 ιύθνπο. Κάζε θαηεγνξία έρεη από έλα δηαθνξεηηθό ρξώκα καληήιαο. Με ην ζθύξηγκα 

θάζε νκάδα πξνζπαζεί λα πάξεη ηηο καληήιεο από ηελ άιιε νκάδα ( νη ιύθνη ηξώλε ηα 

πξόβαηα, ηα πξόβαηα ηξώλε ηα καξνύιηα θαη ηα καξνύιηα …ηξέρνπλ). Όπνηνο ράζεη ηελ 

καληήια ηνπ, βγαίλεη από ην παηρλίδη. Δξκελεύνπκε ηα απνηειέζκαηα ηνπ παηρληδηνύ. 
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Παηρλίδηα Δλεξγνπνίεζεο αηζζήζεσλ, ζε θπζηθό πεξηβάιινλ όπσο αλαθέξνληαη από ην ΚΠΔ 

Φηιίππσλ (2013) : 

1. Τίηινο: «γαιήληα πεξηζπιινγή». Γξαζηεξηόηεηα ραιάξσζεο κε αζθήζεηο αλαπλνήο, 

πεξηζπιινγήο θαη εζηίαζεο ζε ζηνηρεία ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γύξσ καο.   

2. Τίηινο: «Πίλαθαο – δσληαλή θύζε». Οκαδηθή δξαζηεξηόηεηα θαιιηηερληθήο πάλσ ζε έλα 

ζεληόλη ή ζην έδαθνο κε ζπιινγή θαη ρξήζε θπζηθώλ πιηθώλ. 

 Παηρλίδηα Αμηνιόγεζεο-Αλαζθόπεζεο ζηελ απιή. 

1. Τίηινο: «Βήκα ζε θύθιν» Ζ νκάδα ζε θύθιν, θάλεη βήκαηα πξνο ηα κέζα (ζεηηθή 

αμηνιόγεζε) ή έμσ (αξλεηηθή αμηνιόγεζε)  

2.Τίηινο: «θάξηεο κε ζθίηζα». Αμηνινγώληαο κε θάξηεο ηηο δξάζεηο.                                                                                                 

3. Τίηινο: «ζσζηό – ιάζνο». 2 αληίπαιεο νκάδεο, πνπ έρνπλ απέλαληη ηνπο, από κηα θαξέθια 

κε ηα αξρηθά Σ (ζσζηό) θαη Λ (ιάζνο). Σε θάζε εξώηεζε, ηξέρνπλ νη 2 πξώηνη ηεο ζεηξάο γηα 

λα πξνιάβνπλ λα θάηζνπλ  πξώηνη ζηε ζσζηή θαξέθια. 

 

Παηρλίδηα Σπλεξγαζίαο-Οκαδηθόηεηαο ζηελ απιή, όπσο αλαθέξνληαη από ην ΚΠΔ 

Παξαλεζηίνπ (2010): 

1.Τίηινο: « Γόξδηνο δεζκόο». Ζ νκάδα ζρεκαηίδεη θύθιν, θιείλνπλ ηα κάηηα θαη θηλνύληαη 

ζην θέληξν ηνπ θύθινπ κε ηα ρέξηα κπξνο. Καζέλαο πηάλεη όπνην ειεύζεξν ρέξη βξεη. Τέινο, 

ζρεκαηίδεηαη έλα θνπβάξη από κπιεγκέλα ρέξηα. Έπεηηα πξνζπαζνύλ λα μεκπιερηνύλ δίρσο 

λα αθήζνπλ ηα ρέξηα, παξά κόλν πεξλώληαο ν έλαο κέζα από ην ζρήκα ηνπ άιινπ θαη λα 

ζρεκαηίζνπλ ηνλ αξρηθό θύθιν 

2.Τίηινο: «ειηαθό ξνιόη». Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ θύθινπο ησλ 5 αηόκσλ θαη έλαο κπαίλεη 

ζηε κέζε απηνύ ηνπ θύθινπ. Απηόο πνπ είλαη ζηε κέζε αθήλεη ηνλ εαπηό ηνπ ειεύζεξν λα 

πέζεη πξνο κηα θαηεύζπλζε ρσξίο λα θάκςεη ηνλ θνξκό θαζόινπ. Οη άιινη καζεηέο πξέπεη λα 

θξαηήζνπλ ην βάξνο ηνπ θαη λα θάλνπλ ην ζώκα ηνπ λα πεξηζηξαθεί ζαλ κνριόο ζε όιν ηνλ 

θύθιν πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηώλ ηνπ ξνινγηνύ, όπσο ε ζθηά από ην ειηαθό ξνιόη ζηε 

δηάξθεηα ηεο εκέξαο.  

 3.Τίηινο: «Ζ αιπζίδα». Οη καζεηέο δηαζθνξπίδνληαη ζηελ απιή ή ζε θάπνην άιιν κεγάιν 

ρώξν. Έλα παηδί παίξλεη ην ξόιν ηνπ θηδηνύ. Κάζε έλαο πνπ πηάλεηαη από ην θίδη, ελώλεηαη κε 

ην θίδη θαη ζπλερίδνπλ ην θπλήγη καδί. Αλ ιπζεί ε ιαβή ηνπ θηδηνύ, νη ππόινηπνη ηνπο 

θαηαδηώθνπλ έσο όηνπ θηάζνπλ ζηε θσιηά. 

4.Τίηινο: «Κπθινθάζηζκα». Οη καζεηέο ζρεκαηίδνπλ έλαλ θύθιν  ηόζν ζθηρηό πνπ νη ώκνη 

ηνπο λα αθνπκπνύλ. Μεηά  ζηξέθνπλ ηα ζώκαηα ηνπο έηζη ώζηε λα βιέπνπλ ηελ πιάηε ηνπ 

κπξνζηηλνύ ηνπο. Τα ρέξηα ηνπο ηα ηνπνζεηνύλ ζηνπο ώκνπο ηνπ κπξνζηηλνύ ηνπο. Με ην 

πξόζηαγκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζπληνληζκέλα θάζνληαη όινη ηαπηόρξνλα ζηα γόλαηα απηνύ 

πνπ βξίζθεηαη πίζσ ηνπο.  

5.Τίηινο: «Τν λεζί». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη  ζε ηζάξηζκεο νκάδεο. Σην έδαθνο ζρεκαηίδνπκε 

ηόζα  ηεηξάγσλα, θύθινπο όζα θαη νη νκάδεο. Με εληνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνύ νη κεηέρνληεο  

πξνζπαζνύλ λα ρσξέζνπλ όινη (κε νπνηνδήπνηε ηξόπν π.ρ. ν έλαο πάλσ ζηελ πιάηε ηνπ 

άιινπ) ζηα ηεηξάγσλα θαη λα θξαηεζνύλ εθεί γηα 2΄. 
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6.Τίηινο: «3 επίπεδα-3 αληηθείκελα». Ζ νκάδα ζρεκαηίδεη θύθιν. Σε πξώην ρξόλν δίλεηαη έλα 

αληηθείκελν ην νπνίν πξέπεη λα κεηαθέξεηαη όζν ην δπλαηό πην γξήγνξα από ηνλ έλα ζηνλ 

άιιν ζην ύςνο ηνπ ζηήζνπο. Τν αληηθείκελν απηό πεξλάεη από ρέξη ζε ρέξη θαη δηαγξάθεη 

θύθινπο ρσξίο λα ζηακαηάεη. Σε δεύηεξν ρξόλν δίλεηαη έλα δεύηεξν πιηθό  ζην ύςνο ησλ 

καηηώλ. Έπεηηα έλα ηξίην ζην ύςνο ησλ γνλάησλ. 

7.Τίηινο: «Γεκέλα πόδηα». Φσξηδόκαζηε ζε 3άδεο, ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν. Γέλνπκε ηα 

πόδηα ησλ καζεηώλ ηεο θάζε νκάδαο κεηαμύ ηνπο κε έλα καληήιη. Πξνζπαζνύκε λα 

κεηαθηλεζνύκε ηαπηόρξνλα θαη ζπληνληζκέλα πξνο κηα θαηεύζπλζε. 

 8.Τίηινο: «Τν θίδη θαη ε νπξά ηνπ». Οη καζεηέο ρσξίδνληαη ζε 2 νκάδεο.  Σε θάζε νκάδα 

πηάλνληαη κεηαμύ ηνπο από ηελ κέζε. Κάζε νκάδα αλαπαξηζηά έλα θίδη. Τν θάζε θίδη 

πξνζπαζεί λα δαγθώζεη ηελ νπξά ηνπ άιινπ. Γηα λα γίλεη  θάηη ηέηνην πξέπεη ν πξώηνο 

παίθηεο ηεο ζεηξάο λα αγγίμεη ηνλ ηειεπηαίν ηεο άιιεο. 

 

Πεξηπεηεηώδεηο δξαζηεξηόηεηεο ζην δάζνο. 

1. Τίηινο: «Αλαθόηα ζε αλαδίπισζε». Όινη νη παίθηεο είλαη μαπισκέλνη πιάη πιάη θάησ. Με 

ην ζύλζεκα ν ηειεπηαίνο από ηελ θάζε νκάδα ηξέρεη θαη μαπιώλεη κπξνζηά από ηνλ πξώην. 

Έηζη νη νκάδεο θηλνύληαη θαη όπνηα θηάζεη πξώηε ζην ηέινο θεξδίδεη                               

 2. Τίηινο: «κήλπκα ζε δέληξν». Σρηζκέλα θνκκάηηα από ραξηί θξεκαζκέλα ζηα δέληξα 

ζπλζέηνπλ έλα κήλπκα πνπ πξέπεη λα βξεη ε νκάδα.                                      

 3.Τίηινο: «νκαδηθό ζθαξθάισκα ζε δέληξν».                                                             

 4.Τίηινο:  «θνπθνπλάξη ζην θεθάιη». Οη καζεηέο ηνπνζεηνύλ κηα  θνπθνπλάξα ζην θεθάιη 

ηνπο θαη δνθηκάδνπλ ηξόπνπο κεηαθίλεζεο ζην ρώξν. Με ην παξάγγεικα πξέπεη λα θαζίζνπλ 

θάησ θαη λα ζεθσζνύλ ρσξίο λα ηνπο πέζεη θαη δίρσο ηελ βνήζεηα ησλ ρεξηώλ ηνπο                                                                                                                        

5. Τίηινο: «Πνξεία κε θιεηζηά κάηηα». Οη καζεηέο  ηνπνζεηνύληαη ν έλαο πίζσ από ηνλ άιιν 

ζε κηα επζεία γξακκή θαη θάζε καζεηήο θιείλεη ηα κάηηα κε καληήιη θαη πηάλεη έλα ζθνηλί. Ο 

πξώηνο καζεηήο, έρεη αλνηθηά κάηηα. Πξνζπαζνύλ λα πεξπαηήζνπλ ζπληνληζκέλα, ζύκθσλα 

κε ηηο ιεθηηθέο νδεγίεο πνπ δίλεη ν πξώηνο ζηελ νκάδα. 

 6. Τίηινο: «Οη θύιαθεο ηνπ δέληξνπ». Από έλα δέληξν θξέκνληαη ισξίδεο πθάζκαηα. Έρσ 2 

νκάδεο. Ζ κηα πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ εηζβνιή ηεο άιιεο νκάδαο θαη ε άιιε νκάδα 

πξνζπαζεί λα πάξεη ηηο θνξδέιεο.                                                            

 7. Τίηινο: «Ζ ζεκαία».2 νκάδεο-2 πεξηνρέο. Κάζε πεξηνρή έρεη κηα ζεκαία θαη 3 κπάιεο. 

Κάζε έλαο από ηελ νκάδα ηνπ πξνζπαζεί λα θιέςεη ηε ζεκαία από ηελ άιιε νκάδα αιιά εάλ 

ηνλ ρηππήζεη ε κπάια θαίγεηαη. Ζ κπάια ρξεζηκνπνηείηαη κία θνξά κόλν                                                                                                                                      

8. Τίηινο: «Πεξπάηεκα ζηνλ ηκάληα» Οη καζεηέο πξνζπαζνύλ λα δηαζρίζνπλ κηα δηαδξνκή 

πάλσ ζηνλ ηκάληα αηνκηθά ν θαζέλαο, ρξεζηκνπνηώληαο σο βνήζεηα έλα ζθνηλί πνπ θξέκεηαη 

θάζεηα.                                                                          .                   

 9. Τίηινο:  «Αληάκσκα». Εεπγάξηα ηνπνζεηεκέλα ην έλα ζηελ κηα άθξε θαη ην άιιν ζηελ 

άιιε άθξε ηνπ ηκάληα θαη θηλνύληαη επάλσ ηνπ. Θα πξέπεη λα πεξάζνπλ ν έλαο ηνλ άιιν, 

δίρσο λα θαηέβνπλ πνηέ από ηνλ ηκάληα. Βνήζεηα έρνπλ κόλν από ην ζθνηλί πνπ είλαη 
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νξηδόληηα ηνπνζεηεκέλν απέλαληη ηνπο θαη ν θαζέλαο θξαηά ηελ κηα άθξε ηνπ θαζώο 

δηαζρίδεη ηε δηαδξνκή.                                                                                         

  10. Τίηινο: «Πεξάζκαηα ζε ζθνηληά». Πέξαζκα πάλσ από ηα ζθνηληά δεκέλα ρηαζηή, όπσο ν 

θαζέλαο κπνξεί, δίρσο λα πέζεη θάησ.  

 

Πξνζνκνίσζε αζιεκάησλ. 

1.Orienteering ή πξνζαλαηνιηζκόο. Πξόθεηηαη ζηελ νπζία γηα κηα πξνζνκνίσζε ηνπ 

αζιήκαηνο ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ. Φσξίδνπκε νκάδεο 3-4 αηόκσλ. Ζ θάζε νκάδα έρεη ζηελ 

δηάζεζε ηεο έλαλ ράξηε (κηα θάηνςε ηνπ ρώξνπ) θαη κηα θάξηα ειέγρνπ ζεκείσλ κε αξηζκνύο 

από ην 2 έσο ην 12. Απηά είλαη ηα αξηζκεκέλα ζεκεία πνπ βιέπνπλ ζην ράξηε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο θαη ηα νπνία πξέπεη λα αλαθαιύςνπλ. Αλάινγα κε ην λνύκεξν πνπ ζα 

ηνπο ηύρεη (ξίρλνληαο ηα δάξηα), ε θάζε νκάδα ζα πξέπεη λα βξεη ζηνλ ράξηε ην ζεκείν, 

θαηόπηλ λα πάεη θαη λα βξεη ην ζεκείν ζην ρώξν θαη λα δηαβάζεη  ηελ αληίζηνηρε θαξηέια. 

Καηόπηλ, πξέπεη λα επηζηξέςεη πίζσ θαη λα δώζεη ηελ απάληεζε (όηη έιεγε ε θαξηέια) ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό. Αλ απαληήζεη ζσζηά ε νκάδα, ηνπο δίλεηαη ν επόκελνο αξηζκόο θαη ε νκάδα 

ζπλερίδεη κέρξη λα ηειεηώζεη θαη ηα 11 ζεκεία. Όπνηα νκάδα ην θαηαθέξεη απηό, ζηνλ 

θαιύηεξν ρξόλν, θεξδίδεη ΚΠΔ Φηιίππσλ (2013).  

 

Σπκπεξάζκαηα 

Σε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, αθνινπζήζεθε κηα  δηαξθήο δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο, 

ε νπνία δηακνξθσλόηαλ κέζα από  παηρλίδηα-δξάζεηο αλαηξνθνδόηεζεο θαη αλαζθόπεζεο 

ελώ ηα ηειηθά ζπκπεξάζκαηα πξνέθπςαλ κέζα από παηρλίδηα αμηνιόγεζεο.  

Καζώο ην πξόγξακκα δελ είρε επηζηεκνληθόηεηα κε ηελ έλλνηα ηεο έξεπλαο, ηεο ζηαηηζηηθήο 

κειέηεο θαη αλάιπζεο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα βαζίδνληαη 

ζηηο αληηδξάζεηο, ζέζεηο θαη δειώζεηο ησλ καζεηώλ θαη ηα πνξίζκαηα ηεο πξνθύπηνπλ από 

Οκάδα: Κάξηα ειέγρνπ ζεκείσλ πξνζαλαηνιηζκνύ 

Ζιηθία: Ώξα εθθίλεζεο:   

Σπλνιηθόο ρξόλνο: Ώξα ηεξκαηηζκνύ: 

12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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ηελ εξκελεία ησλ εθπαηδεπηηθώλ πνπ ηα πινπνίεζε θαη κεηαθέξνληαη από ηνπο ίδηνπο, κε 

θάζε επζύλε θαη αληηθεηκεληθόηεηα . Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ ζπλέηαμαλ ηελ εξγαζία έρνπλ 

πνιπεηή εκπεηξία ζην ζρεδηαζκό θαη πινπνίεζε αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ εληαγκέλα ζε 

project ζηε θαηεύζπλζε ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, ζε πξνγξάκκαηα πξνζθεξόκελα από ηα 

ΚΠΔ Παξαλεζηίνπ θαη Φηιίππσλ, αιιά θαη σο αλεμάξηεηεο δξαζηεξηόηεηεο ζηα πιαίζηα ηεο 

Φπζηθήο Αγσγήο (κνλνήκεξα, θαη 2ήκεξα θαηαζθελσηηθά) από ηηο ζέζεηο ππεπζύλσλ 

ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ, κειώλ παηδαγσγηθήο νκάδαο ΚΠΔ αιιά θαη θαζεγεηώλ Φπζηθήο 

Αγσγήο 

Έηζη ινηπόλ θαη ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ νη ζηόρνη αλάινγσλ δξαζηεξηνηήησλ 

επηηεύρζεθαλ ηόζν ζε επίπεδν ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ όζν θαη ζε γλσζηηθό επίπεδν. 

Μπνξεί ν βαζκόο επίηεπμεο ησλ ζηόρσλ λα κελ ήηαλ ν ίδηνο ζε όινπο ηνπο καζεηέο, αιιά ηα 

εξεζίζκαηα είραλ θαηαιπηηθά ζεηηθή επίδξαζε ζε όινπο. Οη καζεηέο ήηαλ ελζνπζηαζκέλνη κε 

ηε ζπκκεηνρή ηνπο ελώ ζεκαληηθό είλαη θαη ην γεγνλόο όηη  ε πινπνίεζε αλάινγσλ  

δξαζηεξηνηήησλ,  είραλ ζεηηθό  αληίθηππν ζηνπο γνλείο αιιά θαη ζηνπο ππόινηπνπο καζεηέο 

ηνπ ζρνιείνπ.  

Δηδηθόηεξα, ηα θηλεηηθά παηρλίδηα, νη πεδνπνξίεο, ε θαηαζθήλσζε θαη όια όζα αλαθέξνληαη 

παξαπάλσ, εληζρύνπλ ηε δπλακηθή ζε κηα νκάδα, πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαζία, ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή, πξνάγνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, ελώ ηαπηόρξνλα εμαζθαιίδνπλ  ζηνλ 

καζεηή ζπλαηζζήκαηα επεμίαο θαη αλαςπρήο. Ζ εκπεηξία ζε δξαζηεξηόηεηεο πεξηπέηεηαο, 

αλαθάιπςεο θαη νη  δξαζηεξηόηεηεο ηέρλεο, πξνθαινύλ ηόλσζε ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο, 

αλάπηπμε θξηηηθήο ζθέςεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο. Οη καζεηέο δηεγείξνληαη ζπλαηζζεκαηηθά, 

ηνλώλνληαη ςπρηθά θαη ελεξγνπνηνύληαη νιόπιεπξα. 

Δλδεηθηηθέο εθαξκνγέο δξαζηεξηνηήησλ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ, όπσο παηρλίδηα ζεζαπξνύ, 

orienteering, αλαθάιπςεο ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβάιινληνο, πξνζνκνίσζε αζιεκάησλ, 

πεδνπνξίεο, θπιίζκαηα ζην έδαθνο, ζθαξθάισκα ζε δέληξα, αζθήζεηο πεξηζπιινγήο θαη 

ραιάξσζεο, θαηαζθεπέο κε θπζηθά πιηθά αιιά αθόκε θαη ην πέξαζκα ελόο ππεξρεηιηζκέλνπ 

ξπαθηνύ, ην άλακκα θσηηάο θαη ε θαηαζθήλσζε, έρνπλ απνδεηρζεί όηη είλαη απνηειεζκαηηθέο 

γηα ηελ αλάπηπμε ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ, νκαδηθόηεηαο, ζπλεξγαζίαο, επηβεβαίσζεο θαη 

ηόλσζεο  ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο ηνπ αηόκνπ.  

Σπγθεθξηκέλα εθαξκόδνπκε δξαζηεξηόηεηεο απιέο κε όζν ην δπλαηό ιηγόηεξε ρξήζε 

πιηθνηερληθώλ κέζσλ, δίρσο ραξηί θαη κνιύβη, δξαζηεξηόηεηεο ελεξγνπνίεζεο ησλ 

αηζζήζεσλ, ηεο παξαηήξεζεο θαη ηεο εμεξεύλεζεο πνπ καο επηηξέπνπλ λα βιέπνπκε, λα 

αθνύκε, λα αηζζαλόκαζηε θαη λα εξρόκαζηε ηειηθά ζε κεγαιύηεξε επαθή, ηζνξξνπία θαη 

ελαξκόληζε κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ.  

Θα ήηαλ ζεκαληηθό ην πξόγξακκα λα είρε δηάρπζε θαη ζε άιια ζρνιεία αιιά θαη ζπλέρεηα ζε 

θάζε ζρνιηθή ρξνληά. Δπίζεο ζα ήηαλ πνιύ ελδηαθέξνλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κειινληηθέο 

έξεπλεο θαη κειέηεο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα κε ηελ έληαμε 

καζεηηθώλ νκάδσλ από όιεο ηηο βαζκίδεο εθπαίδεπζεο. 
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Γηα εγθπξόηεξεο δηαπηζηώζεηο ηεο εθαξκνγήο ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ ρξεηάδεηαη 

κεγαιύηεξν δείγκα καζεηώλ θαη από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο. 

Δπίζεο παξόκνηεο δξάζεηο κε ζηόρν ηελ πξνώζεζε ηεο δηα βίνπ άζθεζεο ζε θπζηθό 

πεξηβάιινλ, ζρεδηαζκέλεο  από ζρνιηθνύο ζπκβνύινπο  θαη θαζεγεηέο Φπζηθήο Αγσγήο κε 

ηε ζπλεξγαζία ΚΠΔ, γξαθείσλ Φπζηθήο Αγσγήο θαη ππεύζπλσλ ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζα ήηαλ πνιύ ζεκαληηθό λα νξγαλσζνύλ. Παξόιν ινηπόλ πνπ ηνλίδεηαη ε ζεκαληηθόηεηα ηεο 

βησκαηηθήο κάζεζεο θαη ησλ ππαίζξησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θπζηθό  πεξηβάιινλ, δελ 

ππάξρνπλ ζεζκνζεηεκέλα πιάλα δξαζηεξηνηήησλ, νύηε ζηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα 

θπζηθήο αγσγήο, αιιά νύηε θαη ζε project ζρνιηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πεξηβαιινληηθήο 

αγσγήο. 

Δδώ έγθεηηαη θαη ε  ζεκαληηθόηεηα ηεο εξγαζίαο, ζηελ αλαγλώξηζε δειαδή ηεο αμίαο όηη ε 

βησκαηηθή ελαζρόιεζε κε θηλεηηθέο, αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη παηρλίδηα ζε ππαίζξην 

πεξηβάιινλ δηακνξθώλνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο θαη ζπκβάινπλ ζηελ δηα βίνπ άζθεζε ησλ 

ζπκκεηερόλησλ θαη ζηελ θαιιηέξγεηα θαη απόθηεζε πεξηβαιινληηθά ππεύζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο. 

Τα απνηειέζκαηα απηήο ηεο εξγαζίαο εληζρύνπλ ηελ θαηεύζπλζε όηη ε Υπαίζξηα Δθπαίδεπζε 

ηα παηρλίδηα θαη νη θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε θπζηθό πεξηβάιινλ κπνξνύλ λα γίλνπλ έλα 

κεζνδνινγηθό εξγαιείν ζηα ρέξηα θάζε εθπαηδεπηηθνύ κε ζθνπό λα πξνζειθύζνπλ, λα 

ςπραγσγήζνπλ θαη λα εθπαηδεύζνπλ άηνκα ώζηε λα απνθηήζνπλ πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε,  

κε ην λα αιιάμνπλ ζηάζεηο, εληζρύζνπλ ζπκπεξηθνξέο θαη λα  δηακνξθώζνπλ πνιίηεο πνπ 

δξνπλ ζε κηα αεηθνξηθή θνηλσλία θαη έρνπλ κηα αλώηεξε πνηόηεηα δσήο. 
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