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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: εκπαιδευτικό υλικό
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα "Οικολογικά Σχολεία" είναι ένα διεθνές πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης. Απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι το αειφόρο σχολείο, στόχος που
προφανώς διέρχεται και µέσα από την αναβάθµιση της σχολικής αυλής, η οποία αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα του σχολικού περιβάλλοντος και µπορεί να αποτελέσει έναν λειτουργικό και
ελκυστικό χώρο αγωγής, όπου οι µαθητές θα αναπτύσσουν δραστηριότητες και θα έχουν ευκαιρίες
και δυνατότητες να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσµο µέσα από ποικίλα εκπαιδευτικά
ερεθίσµατα. Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληµατισµού, αποφασίσαµε την συγγραφή του
εκπαιδευτικού υλικού «Στην αυλή των Οικολογικών Σχολείων… σαν στο σπίτι µας», µε σκοπό την
υποστήριξη προγραµµάτων σχετικών µε την σχολική αυλή, την ενεργό συµµετοχή των µαθητών σε
πρωτοβουλίες διαµόρφωσης του σχολικού περιβάλλοντος και επίλυσης σύγχρονων
περιβαλλοντικών ζητηµάτων.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Τα "Οικολογικά Σχολεία" είναι ένα διεθνές πρόγραµµα Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης, µε στόχο την εξοικείωση των µαθητών/τριών, αυριανών πολιτών, µε τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα και τη διαµόρφωση θετικής στάσης για την αντιµετώπισή τους. Η
καινοτοµία του προγράµµατος στηρίζεται στη συνεργασία του σχολείου µε την τοπική κοινωνία
και την ανάπτυξη κοινών δράσεων, ώστε οι στόχοι του σχολείου να εναρµονίζονται µε τους
στόχους της τοπικής κοινωνίας.
Απώτερος στόχος του προγράµµατος είναι το αειφόρο σχολείο, στόχος που προφανώς διέρχεται και
µέσα από την αναβάθµιση της σχολικής αυλής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του
σχολικού περιβάλλοντος. Επιπλέον, η αναβάθµισή της απαιτεί την συλλογική εµπλοκή της
σχολικής κοινότητας, τη συνεργασία µε το ∆ήµο, ενώ συνδυάζει ποικιλία δράσεων για τη βελτίωσή
της, µε κατεύθυνση την αειφορία (δράσεις για την εξοικονόµηση ενέργειας και νερού, δράσεις για
τη σωστή διαχείριση των απορριµµάτων κ.λπ.).
Στην σύγχρονη πραγµατικότητα των ελληνικών πόλεων, που χαρακτηρίζονται από έλλειψη
υπαίθριων χώρων και περιορισµό της επαφής των κατοίκων τους, ιδιαίτερα των παιδιών, µε το
φυσικό περιβάλλον, οι σχολικές αυλές θα µπορούσαν, µε την κατάλληλη διαµόρφωσή τους, να
παρέχουν ευκαιρίες για την αποκατάσταση της επαφής µε το φυσικό περιβάλλον, για
επανασύνδεση του σχολείου µε τη φύση.
Εποµένως, στην προοπτική ενός αειφόρου σχολείου, η σχολική αυλή µπορεί να αποτελέσει έναν
λειτουργικό και ελκυστικό χώρο αγωγής, όπου οι µαθητές θα αναπτύσσουν δραστηριότητες και θα
έχουν ευκαιρίες και δυνατότητες να εκφράζουν τον εσωτερικό τους κόσµο µέσα από ποικίλα
εκπαιδευτικά ερεθίσµατα.
Στο πλαίσιο του παραπάνω προβληµατισµού, αποφασίσαµε την συγγραφή του εκπαιδευτικού
υλικού «Στην αυλή των Οικολογικών Σχολείων… σαν στο σπίτι µας», µε σκοπό την υποστήριξη
προγραµµάτων σχετικών µε την σχολική αυλή, την ενεργό συµµετοχή των µαθητών σε
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πρωτοβουλίες διαµόρφωσης του σχολικού περιβάλλοντος και επίλυσης σύγχρονων
περιβαλλοντικών ζητηµάτων.
Θεωρούµε ότι η ενασχόληση των µαθητών /τριών µε τη «σχολική αυλή» δίνει µια σπουδαία
ευκαιρία να συνειδητοποιήσουν τη προσωπική τους ευθύνη, να αναπτύξουν συνεργατικότητα και
κοινωνική ευαισθησία, να παρακινηθούν σε δράσεις και παρεµβάσεις, να «µετρήσουν» αξίες,
στάσεις και συµπεριφορές που επικρατούν στο χώρο τους, στην κοινωνία και να αναµετρηθούν µε
τον εαυτό τους.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι οι µαθητές/τριες να σχεδιάσουν, να αναλάβουν δράσεις και
να υλοποιήσουν παρεµβάσεις για να διαµορφώσουν τη σχολική τους αυλή στα πλαίσια της
αειφορίας και «κοντά στη φύση» µε τρόπο ώστε να είναι ελκυστική, λειτουργική και να
αναβαθµίζει εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά το χώρο.
ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:
•
Να κατανοήσουν οι µαθητές/τριες τις διαφορετικές διαστάσεις (περιβαλλοντική, εκπαιδευτική,
παιδαγωγική, πολιτιστική - αισθητική, κοινωνική, οικονοµική) του θέµατος «σχολική αυλή».
•
Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και να διαµορφώσουν στάσεις, αξίες και συµπεριφορές µε τη
καλλιέργεια διαφόρων ικανοτήτων.
•
Να αναπτύξουν ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας µέσω της οµαδικής εργασίας.
•
Να αντιληφθούν την ανάγκη συνεργασίας µέσα στη σχολική κοινότητα, µε την τοπική
αυτοδιοίκηση και γενικότερα µε την τοπική κοινωνία.
•
Να συνδεθούν συναισθηµατικά µε τη φύση.
•
Να αναλάβουν πρωτοβουλίες δράσεων και παρεµβάσεων για την αναβάθµιση της σχολικής
αυλής.
∆ΟΜΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Το εκπαιδευτικό υλικό «Σχολική Αυλή» αποτελείται από δύο τµήµατα. Το Α΄ τµήµα (Εισαγωγικό
σηµείωµα) απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, ενώ το Β΄ τµήµα (Παιδαγωγικές ∆ραστηριότητες)
απευθύνεται κυρίως σε µαθητές/τριες Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και του Γυµνασίου. Οι δραστηριότητες
εύκολα προσαρµόζονται είτε «προς τα κάτω» (µαθητές/τριες Α΄, Β΄, Γ΄, και ∆΄ ∆ηµοτικού) είτε
«προς τα πάνω» (µαθητές/τριες Λυκείου).
Το εκπαιδευτικό υλικό για τον εκπαιδευτικό (Α΄ τµήµα), χωρίς να έχει πρόθεση να εξαντλήσει
επιστηµονικά το θέµα, προσπαθεί να αναδείξει το ρόλο της σχολικής αυλής σαν χώρο αγωγής και
µάθησης και τη σηµασία που έχει µια αυλή µε πράσινο, µια «αυλή κοντά στη φύση». ∆ίνει
ιδιαίτερη έµφαση στις αρχές που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασµό της σχολικής
αυλής και στη σύνδεση του θέµατος µε το αναλυτικό πρόγραµµα.
Το εκπαιδευτικό υλικό για το µαθητή (Β΄ τµήµα) περιλαµβάνει 17 φύλλα δραστηριοτήτων. Σε κάθε
φύλλο, στην αρχή, υπάρχει ένα κείµενο, ως αφορµή, για να διεγείρει το ενδιαφέρον των µαθητών.
Στο εισαγωγικό αυτό κείµενο εµπεριέχονται και οι στόχοι κάθε δραστηριότητας. Στη συνέχεια οι
µαθητές αναπτύσσουν δικό τους σχέδιο για την υλοποίησή της. Οι οκτώ πρώτες δραστηριότητες
αποτελούν ουσιαστικά µια σειρά από αναγκαία βήµατα της έρευνας, ώστε να φθάσουν οι µαθητές
στη διατύπωση µιας ολοκληρωµένης πρότασης για την αναβάθµιση της σχολικής αυλής. Οι
υπόλοιπες εννέα δραστηριότητες καταλήγουν κυρίως σε συγκεκριµένες δράσεις και παρεµβάσεις
µε βάση αειφορικές αρχές διαχείρισης σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας (π.χ. το µικροκλίµα
στη σχολική αυλή), εξοικονόµησης νερού (π.χ. πότισµα, κατασκευή λιµνούλας), ανακύκλωσης
(π.χ. παραγωγή compost) κ.λπ.
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να αξιοποιηθεί το παρόν εκπαιδευτικό υλικό είναι:
Α. Με ένα σχεδιασµένο πρόγραµµα (project), στα πλαίσια του προγράµµατος «Οικολογικά
Σχολεία».
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B. Με επιλογή µιας µικρής οµάδας δραστηριοτήτων που αφορούν π.χ. το πράσινο και το σχολικό
κήπο.
Γ. Σε συνδυασµό µε δραστηριότητες από το εκπαιδευτικό υλικό «Οι Πράσινες Γωνιές της γειτονιάς
µου», έκδοση της ΕΕΠΦ, αντιµετωπίζοντας τη σχολική αυλή ως µια πράσινη γωνιά.
∆. Με επιλογή µεµονωµένων δραστηριοτήτων ενταγµένων στα διάφορα µαθήµατα, όπως
αναλυτικά αναφέρεται στη σύνδεση της σχολικής αυλής µε το αναλυτικό πρόγραµµα.
Συνολικά, έγινε προσπάθεια ώστε το εκπαιδευτικό υλικό να είναι ευέλικτο, ώστε ο εκπαιδευτικός
να έχει τη δυνατότητα κάθε φορά να επιλέγει ως βάση εκείνες από τις οκτώ πρώτες δραστηριότητες
που εκτιµά ότι αναδεικνύουν τις διαστάσεις του θέµατος στις συγκεκριµένες συνθήκες και όσες
δραστηριότητες - παρεµβάσεις επιλέξουν οι µαθητές/τριες τη συγκεκριµένη σχολική χρονιά.
Επίσης, µαθητές και εκπαιδευτικοί µπορούν να τροποποιούν τις προτεινόµενες δραστηριότητες
όπως και να τις εµπλουτίζουν σύµφωνα µε την πραγµατικότητα και τις ιδιαιτερότητες του σχολικού
τους χώρου. Με αυτό τον τρόπο το εκπαιδευτικό υλικό µπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο, που
συνεχώς θα εµπλουτίζεται και θα προσαρµόζεται στις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες του
προγράµµατος.
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