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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το Σ. Π. Π. Ε. υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2004-2005 στα πλαίσια της εκπαίδευσης για την 
αειφορία και είχε στόχο να γνωρίσουν οι µαθητές ένα οικοσύστηµα του γειτονικού περιβάλλοντός 
τους, να κατανοήσουν τη δοµή του, τη λειτουργία του, τη σχέση του ανθρώπου µ΄ αυτό και την 
ανάγκη της βιώσιµης διαχείρισής του. Για την υλοποίηση του προγράµµατος δηµιουργήθηκαν µε 
τη συνεργασία των µελών της περιβαλλοντικής οµάδας κατάλληλο θεωρητικό υποστηρικτικό 
υλικό, φύλλα εργασίας για τη µελέτη πεδίου και το εργαστήριο, διαφάνειες και αρκετές 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες για κατανόηση, εµπέδωση, ανατροφοδότηση αλλά και διάδοση του 
προγράµµατος. Το προϊόν του προγράµµατος ήταν ένα εκπαιδευτικό πακέτο σε έντυπη και 
ηλεκτρονική µορφή που περιλαµβάνει Α) Τρία έντυπα: 1ο τεύχος, «Σχεδιασµός - πορεία - 
αξιολόγηση», 2ο τεύχος, «Πάµε µια βόλτα στον Υµηττό;», 3ο τεύχος, «Τα πάθη του Υµηττού» Β) 
∆ιαφάνειες σε ηλεκτρονική µορφή Γ) Αφίσες ∆) Επιτραπέζιο παιχνίδι Ε) DVD µε περιεχόµενο το 
σύνολο των εντύπων, φωτογραφιών και καταγραφής της χλωρίδας και πανίδας του φρυγανικού 
οικοσυστήµατος του Υµηττού σε  µορφή διαφανειών powerpoint, τελική παρουσίαση  κ.λπ.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Οικοσύστηµα, µεσογειακή βλάστηση, εποχιακά διµορφικά φυτά (φρύγανα), 
βιοποικιλότητα, κλιµατικές αλλαγές, αειφορία, ατοµική ευθύνη, βιωµατική προσέγγιση, µελέτη 
πεδίου, φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

 
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Εκπαιδευτικό υλικό προϊόν υλοποίησησης Σ.Π.Π.Ε. 

 
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

• Παρουσίαση του προγράµµατος ΣΠΠΕ µε τίτλο «Εις το βουνό εκεί ψηλά υπάρχουν 
φρύγανα πολλά-Το φρυγανικό οικοσύστηµα του Υµηττού»-Αξιολόγηση 

• ∆ιάχυση του προγράµµατος και των αποτελεσµάτων  
• ∆ιδακτική και παιδαγωγική αξιοποίηση του παραχθέντος υλικού 
• Βάση για περαιτέρω έρευνα και µελέτη.  

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η κύρια µέθοδος που ακολουθήθηκε ήταν η Ανάπτυξη Σχεδίου Εργασίας (Project). Έγινε συχνή 
µελέτη πεδίου µε χρήση φύλλων εργασίας που σχεδιάστηκαν για το θέµα αλλά και στα πλαίσια της 
παρακολούθησης ηµερήσιων προγραµµάτων στα συνεργαζόµενα Κ. Π. Ε. ∆όθηκε ιδιαίτερη 
σηµασία στη βιωµατική προσέγγιση. Χρησιµοποιήθηκαν αρκετές διδακτικές στρατηγικές: 
καταιγισµός ιδεών, διερεύνηση των υπαρχουσών ιδεών και ανακάλυψη νέων, διασάφηση εννοιών, 
χαρτογράφηση εννοιών, ατοµικές και οµαδικές δραστηριότητες, περιβαλλοντικό µονοπάτι, 
καθοδηγούµενη ανακάλυψη, ερευνητική και πειραµατική προσέγγιση, εργασίες πεδίου, µελέτη 
περίπτωσης, διερεύνηση και επίλυση προβλήµατος, συνεντεύξεις, επισκόπιση, δραστηριότητες και 
παιχνίδια προσοµοίωσης, παιχνίδι ρόλων, αντιπαράθεση απόψεων κ.λπ. Για τη θεωρητική 
υποστήριξη του θέµατος  έγιναν διαλέξεις από την παιδαγωγική οµάδα και από ειδικούς και 
χρησιµοποιήθηκαν διάφορα εποπτικά µέσα διδασκαλίας και κυρίως προβολή διαφανειών µέσω 
Η/Υ και video. Χρησιµοποιήθηκαν διδακτικά εργαλεία και µέσα όπως φύλλα εργασίας, 
εννοιολογικός χάρτης, σχεδιαγράµµατα-πίνακες, εκπαιδευτικό παιχνίδι κ.λπ.  ∆όθηκε µεγάλη 
έµφαση στη χρήση του διαδικτύου σαν πηγή πληροφόρησης. 



Το παραχθέν υλικό είναι αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν για την υλοποίηση 
του προγράµµατος και της αρµονικής συνεργασίας µαθητών και καθηγητών Τα περιεχόµενα των 
εντύπων είναι τα εξής:  
ΤΕΥΧΟΣ 1ο   ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ-ΠΟΡΕΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ    
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑ∆Α  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α – ΠΡΟΛΟΓΟΣ- ΦΡΥΓΑΝΑ- κείµενο Γ. Κατσαδωράκη WWF                        
 
Α. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Στόχοι. Κριτήρια επιλογής του θέµατος. Μέθοδοι 
εργασίας. ∆ιδακτικές στρατηγικές-∆ιδακτικά µέσα και εργαλεία. Γνωστικά αντικείµενα του 
αναλυτικού προγράµµατος που εµπλέκονται στο πρόγραµµα. Συµµετοχή σε ∆ίκτυα-Συνεργασία µε 
φυσικά πρόσωπα, κοινωνικές οµάδες και Φορείς. ∆ιαστάσεις του θέµατος. Πηγές πληροφόρησης.                                                                 
 
Β. ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. Ηµερολόγιο συναντήσεων-θέµατα συζήτησης. 
∆ραστηριότητες της Π. Ο.  Φωτογραφικά στιγµιότυπα από την πορεία του προγράµµατος και τις 
δραστηριότητες της περιβαλλοντικής οµάδας.                                                                      
 
Γ. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ. Βιβλιογραφική έρευνα.                                        
1. ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ - ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗ. Μεσογειακό κλίµα-το κλίµα της ελιάς. 
Είδη µεσογειακού κλίµατος στην Ελλάδα-Βροχοπτώσεις. Μεσογειακή βλάστηση - ∆έντρα- θάµνοι 
-Φρύγανα. Μεσογειακά φυτά στην αρχαιότητα-Μύθος και λατρεία. Είδη Μεσογειακών φυτών.  Τα 
µεσογειακά φυτά στην Ελληνική ποίηση και το ελληνικό τραγούδι. 
2. ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ. Είδη - Βιοποικιλότητα στην Ελλάδα - Απειλές. Ενδηµικά. Ενδηµικά φυτά 
Αττικής και Υµηττού. Επιγενή είδη-Ξενικά φυτά.                                                                                         
3.ΥΜΗΤΤΟΣ. Προέλευση ονοµασίας. Προϊστορία - Αρχαιότητα. Ο Υµηττός ως τόπος 
θρησκευτικής λατρείας. Βυζάντιο - Τουρκοκρατία. Πηγές - Νερά και Μύθοι. Γεωγραφία -
Γεωλογικά στοιχεία. Σπήλαια - Βάραθρα. Κλιµατικά χαρακτηριστικά. Φυσικό περιβάλλον. 
Χλωρίδα - Πανίδα. Αξίες - Απειλές - ∆ιαταραχές.                                                                                                      
4.  ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ. Έννοια του οικοσυστήµατος. ∆ασικό οικοσύστηµα-Προσφορές.  
 
∆. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ. Βοτανικός Κήπος Ιουλίας και Αλεξ.  Ν. ∆ιοµήδους. Φιλοδασική Ένωση. 
Τριήµερη περιβαλλοντική εκδροµή στην Καστοριά. Παρακολούθηση ηµερήσιου προγράµµατος 
στο Κ.Π.Ε. Καστοριάς και στο Κ.Π.Ε. Αργυρούπολης. ∆ήµος Αργυρούπολης 
 
Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ. Μ. Αριανούτσου, Β. Νοµικός και ∆. Κυριόπουλος ( Σ.Π.Α.Υ.), Γ. Σφήκας, Ν. 
Στεφανόπουλος. 
 
ΣΤ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
1. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΣΗ ΕΝΝΟΙΩΝ 
2. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕ∆ΙΟΥ - ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ∆ασικό και φρυγανικό οικοσύστηµα. Μέτρηση 
ύψους και υπολογισµός ηλικίας δέντρου. Επίλυση προβλήµατος.  Μελέτη εδάφους- Προσδιορισµός 
pH. Ποσοστό φυτοκάλυψης στο φρυγανικό οικοσύστηµα.  Σχέσεις αλληλεξάρτησης δέντρων και 
φυτών χαµηλής βλάστησης. Περιβαλλοντικό µονοπάτι. Χλωριδική βιοποικιλότητα. Αναγνώριση 
φυτών µε τη βοήθεια κλείδας. Η χηµεία των χρωµάτων των λουλουδιών.                                                      
3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  (Φρύγανα, γεώφυτα, θάµνοι, πόες Υµηττού, εδαφοπανίδα, εντοµοπανίδα)                                                               
4. ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. Περιαστικό πράσινο περιοχής Αργυρούπολης-Ηλιούπολης-
Καρέα -Προτάσεις.           
5. ΠΟΙΗΜΑ- ΤΡΑΓΟΥ∆Ι- ΑΚΡΟΣΤΙΧΙ∆ΕΣ- ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ-ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι 
ΤΥΠΟΥ ΦΙ∆ΑΚΙ- ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΡΟΛΩΝ-ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ- ΑΦΙΣΕΣ 
 
Ζ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Ερωτηµατολόγια-επεξεργασία των απαντήσεων. Αξιολόγηση του 
προγράµµατος.    
 



Η. ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΗΣΗ. ∆ελτίο τύπου Σ.Π.Α.Υ. ∆ηµοσίευση                                                                                                                                            
 
Θ. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΕΣ 
 
Ι. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ    
 
ΤΕΥΧΟΣ 2ο. ΠΑΜΕ ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ; Αν έχεις γνώσεις 
διάβαινε…Εκπαιδευτικές δραστηριότητες εµπέδωσης-ανατροφοδότησης για τους µαθητές. 
(Εκπαιδευτικό παιχνίδι τύπου φιδάκι µε κάρτες θετικών-αρνητικών επεµβάσεων στον Υµηττό και 
ερωτήσεις στάσεων και συµπεριφορών, ακροστιχίδες, σταυρόλεξα, ποίηµα, τραγούδι κ.λπ.) 
 
ΤΕΥΧΟΣ 3ο. ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ. Τα πάθη του Υµηττού και η ελπίδα για προστασία 
και ανάπλαση. Παιχνίδι ρόλων - Αντιπαράθεση απόψεων σε κείµενο και σε µορφή comic. 
DVD µε το σύνολο του περιεχοµένου των εντύπων, τις διαφάνειες για τη θεωρητική υποστήριξη 
του προγράµµατος, τις φωτογραφικές κλείδες, το σύνολο της καταγραφείσας χλωρίδας, 
εδαφοπανίδας και του ζουζουνόκοσµου του Υµηττού σε µορφή powerpoint, επιλογή φωτογραφιών 
από τις δραστηριότητες και την παρουσίαση, συνέντευξη ∆ηµάρχου σε αρχείο ήχου, video 
παρουσίασης του τραγουδιού για τον Υµηττό, συλλογή µελωδιών από τραγούδια για µεσογειακά 
φυτά και τον Υµηττό, αφίσες, αναµνηστικό δίπλωµα που απενεµήθη στους µαθητές.  
  
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
• Εκπαίδευση για το περιβάλλον και την αειφορία 
• Συνεργασία και λειτουργία της οµάδας 
• Επαφή των παιδιών της πόλης µε τη φύση και την οµορφιά της 
• Απόκτηση χρήσιµων γνώσεων µε ευχάριστο τρόπο 
• Ευαισθητοποίηση σε θέµατα προστασίας του περιβάλλοντος και διαµόρφωση θετικών  
            στάσεων και συµπεριφορών         
• Συνειδητοποίηση της ατοµικής ευθύνης 
• ∆ιατύπωση προτάσεων 
• Εξάσκηση στην ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων  
• Ενηµέρωση της τοπικής κοινωνίας 
• Αξιοποίηση και διάδοση από τον Σύνδεσµο Προστασίας και ανάπτυξης Υµηττού Σ.Π.Α.Υ. 
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και απόλαυσαν πραγµατικά τις εξορµήσεις στη φύση. Ήθελαν να 
συµµετέχουν όλα στις βιωµατικές δραστηριότητες και ζητούσαν να είναι πιο συχνές. ∆εν 
καταφέραµε όµως να κάνουµε πολλές φορές εργασία πεδίου, ώστε να βγάλουµε και κάποια 
αξιόπιστα συµπεράσµατα. Απλώς προσεγγίσαµε µεθόδους επιστηµονικής έρευνας. Με το 
πρόγραµµα δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να κατανοήσουν τη έννοια της αειφορίας.  Γνώρισαν 
καλύτερα το κοντινό φυσικό τους περιβάλλον, το αγάπησαν περισσότερο,  ευαισθητοποιήθηκαν για 
την  προστασία του και έκαναν προτάσεις.  
Το θέµα ήταν σχετικά πρωτότυπο και τα φρύγανα  σχεδόν άγνωστα στα παιδιά. Χρησιµοποιήθηκε 
ποικιλία διδακτικών µεθόδων και επιχειρήθηκε διαθεµατική προσέγγιση αλλά το θέµα είναι πολύ 
µεγάλο και δεν µπορεί να εξαντληθεί σε ετήσιο σχολικό πρόγραµµα.  
Το υλικό που παρήχθη ήταν πέρα από τις προσδοκίες µας και µπορεί να αποτελέσει χρήσιµο 
υποστηρικτικό υλικό για Π. Ε. αλλά και για το µάθηµα της Βιολογίας. Παρόλο που η συνολική 
χρηµατοδότηση του Σ.Π.Π.Ε. ήταν σχετικά ικανοποιητική δεν µπόρεσε να καλύψει τα έξοδα 
έκδοσης του τελικού εντύπου. Τα παραδοτέα παρήχθησαν αποκλειστικά από την Περιβαλλοντική 
και Παιδαγωγική Οµάδα στα κοµπιούτερ του σχολείου αλλά και τα προσωπικά, γεγονός 
κουραστικό και χρονοβόρο. Υπάρχει σηµαντική δυσκολία στην αναπαραγωγή του παραχθέντος 
υλικού και φυσικά σηµαντικό κόστος. Καταγράψαµε το σύνολο της εργασίας πιστεύοντας ότι θα 



φανεί χρήσιµη. Θα µπορούσε ίσως να αξιοποιηθεί το παραχθέν υλικό µέσω του διαδικτύου 
καθόσον έχει καταγραφεί στο σύνολό του σε ηλεκτρονική µορφή. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΊΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΊ∆ΕΣ 
1. Σχίζας Γ., 1991. Ο Υµηττός.  Στοχαστής. 2. «ΕΠΤΑ ΗΜΕΡΕΣ», 28-9-1997. Υµηττός: Το 
µενεξεδένιο βουνό. Ειδική έκδ. Καθηµερινής. 3. Αριανούτσου Μ.-Φαραγγιτάκης Γ., 1996. 
Περιβαλλοντική Εκπ/ση στα Χερσαία οικοσυστήµατα της Ελλάδας. ΥΠΕΧΩ∆Ε.  4. Νέζης Ν., 2002. 
Τα βουνά της Αττικής. Ανάβαση. 5. Κυριόπουλος ∆., 29 Μαρτίου 2005. ∆ιάλεξη στο 4ο Γυµν. 
Αργυρούπολης µε θέµα: Γνωριµία µε το δάσος του Υµηττού. 6. Marjorie Blamey-Cristopher Grey-
Wilson, 1993.  Mediterranean wild flowers, εκδ. Collins. 7. Παρασκευόπουλος Σ., ∆ούκα Ε., 1999. 
Το δάσος-Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έκδοση ΠΤ∆Ε ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. 8. ΚΠΕ 
Αργυρούπολης, 2004: «Το δάσος-∆ασικές πυρκαγιές», «Επικονίαση στο φρυγανικό οικοσύστηµα του 
Υµηττού» και « ∆ασικές πυρκαγιές-Αποκατάσταση τοπίου». 9. Χριστοδουλάκης Ν., 1995. Οικολογία-
Εισαγωγή στη µελέτη του περιβάλλοντος. εκδ. Πατάκη. 10. Αριανούτσου Μ., Γιαννίτσαρος Αρτ., 
Κουµπλή Λ.. Τα χερσαία οικοσυστήµατα της Ελλάδας. Εθν. Καπ. Παν. Αθηνών. 11. Βελλέ Μαντώ, 
διπλωµατική εργασία. Μελέτη της επικονίασης αντιπροσώπων του γένους Cistus και εφαρµογή στην 
Περιβαλλοντική εκπαίδευση. Πανεπιστήµιο Αθήνας. 12. Αριανούτσου Μ.,1998-99. Ταξινόµηση της 
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