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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Οι Χαρτογράφοι του Βέρνου και του Βαρνούντα είναι το νέο πρόγραµµα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης (ΠΕ) της οικολογικής οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στο πλαίσιο του προγράµµατος 
INTERREG III. Στόχος του είναι η ευαισθητοποίηση και η ενασχόληση των µαθητών του 
∆ηµοτικού (Ε΄, ΣΤ΄ τάξη) και του Γυµνασίου µε τη φυσική και πολιτισµική ιδιαιτερότητα της 
περιοχής που ορίζεται από τα βουνά Βέρνο και Βαρνούντα. Περιλαµβάνει α) οκτώ γραπτές 
δραστηριότητες, που σχετίζονται µε την ιστορία, τον πολιτισµό, την αρχιτεκτονική, το φυσικό 
περιβάλλον, τους τύπους οικοτόπων και τις παραδοσιακές φορεσιές της περιοχής, β) πέντε 
εκπαιδευτικά βίντεο, που προέκυψαν από την πιλοτική φάση, γ) έντυπο µε τρεις διαδροµές της 
περιοχής, δ) γεωφυσικό χάρτη της περιοχής και δ) οδηγό δασκάλου. Το πρόγραµµα είναι ολιστικό 
και βασίστηκε στη σύνδεση των δραστηριοτήτων µε τα σχολικά µαθήµατα (διαθεµατικότητα) και 
την εκπόνηση σχεδίων εργασίας µε στόχο την έκφραση της δηµιουργικότητας των µαθητών. Θα 
διανεµηθεί στα σχολεία όλης της χώρας από τη νέα σχολική χρονιά.   
 
ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Η συµβολή της οικολογικής οργάνωσης ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευσης του ελληνικού µαθητικού πληθυσµού. 
 
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Για το σχεδιασµό του προγράµµατος δηµιουργήθηκε διεπιστηµονική οµάδα από φιλολόγους 
ειδικευµένους στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, βιολόγους, δασολόγους, αρχιτέκτονες, 
σχεδιαστές µόδας, αγγειοπλάστες, σχεδιαστές κόµικ και µουσικούς. Στην πρώτη φάση του 
προγράµµατος υλοποιήθηκε πιλοτική εφαρµογή των δραστηριοτήτων σε σχολεία της περιοχής της 
Φλώρινας. Από τη βιντεοσκόπηση της πιλοτικής εφαρµογής προέκυψαν πέντε εκπαιδευτικά βίντεο, 
τα οποία θα διανεµηθούν ως οδηγοί εφαρµογής των δραστηριοτήτων για µαθητές και 
εκπαιδευτικούς.  
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Η πιλοτική εφαρµογή έδειξε ότι τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι µαθητές που συµµετείχαν 
απόλαυσαν τη διαδικασία την αξιολόγησαν θετικά. Ο σκοπός της κάθε δραστηριότητας ήταν να 
προσεγγίσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες µια γνωστική περιοχή (ιστορία, πολιτισµός, φυσικό 
περιβάλλον, τοπικά προϊόντα) µέσα από την εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project) και τη 
δηµιουργική παραγωγή πρωτότυπων χαρτών, που θα αποτύπωναν τη γνώση που απέκτησαν. Με 
την πρόθυµη συνεργασία κατοίκων, επαγγελµατιών και γονέων της περιοχής τα παιδιά παρήγαγαν 
µαγειρικές συνταγές και εικαστικούς χάρτες από λαδόκολλα και τοπικά προϊόντα (πατάτες, 
κόκκινες πιπεριές κ.λπ.), σπίτια από πηλό, ζυµάρι και χαρτί, φύτεψαν κήπο στην αυλή του σχολείου 



τους και περιηγήθηκαν σε δάσος της περιοχής παίζοντας και ανακαλύπτοντας τα µυστικά του 
φυσικού περιβάλλοντος.  
 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Το πρόγραµµα Οι Χαρτογράφοι του Βέρνου και του Βαρνούντα φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης ∆ιδακτικής και Παιδαγωγικής στο ελληνικό σχολείο. Η βασική του 
στοχοθεσία έγκειται στο να γνωρίσουν οι µαθητές και οι µαθήτριες την ορεινή περιοχή της 
Ελλάδας, που ορίζεται από τα βουνά Βέρνο και Βαρνούντα, να κοινωνικοποιηθούν και να 
εκφράσουν τη δηµιουργικότητά τους και να επιτευχθεί η σύνδεση του σχολείου µε την τοπική και 
ευρύτερη κοινωνία µέσα από τη συνεργασία µε φορείς, καλλιτέχνες, γονείς και επαγγελµατίες. 
Σχεδιάστηκε, τέλος, λαµβάνοντας υπόψη βασικές παιδαγωγικές αρχές όπως η διαθεµατικότητα, η 
βιωµατική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης, η διαπολιτισµικότητα, η υιοθέτηση ρόλων και ο 
επαγγελµατικός προσανατολισµός των µαθητών. 
 
ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Οι Χαρτογράφοι του Βέρνου και του 
Βαρνούντα σχεδιάστηκε για την περιοχή που ορίζεται από τα βουνά Βέρνο και Βαρνούντα και 
απευθύνεται στους µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού και των τριών τάξεων του Γυµνασίου. 
Πρόκειται για τη συνέχεια των προγραµµάτων Ο δικός µου Γράµµος/Η δική µου Ροδόπη-Χάρτες του 
τόπου µου, που εκπονήθηκαν για τις περιοχές του Γράµµου και της Ροδόπης και συνδέεται µε την 
προσπάθεια του Αρκτούρου να ευαισθητοποιήσει τους µαθητές γύρω από τις περιοχές της Βόρειας 
Ελλάδας µε πλούσιο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον. 

Ο σχεδιασµός του εκπαιδευτικού υλικού έγινε µε τέτοιον τρόπο ώστε: 
1. Να επεξεργαστεί από µαθητές και µαθήτριες που κατοικούν στην περιοχή του Βέρνου και 

του Βαρνούντα και να χαρτογραφήσουν στη συνέχεια τον τόπο τους. 
2. Να επεξεργαστεί από µαθητές που κατοικούν εκτός της συγκεκριµένης περιοχής µε 

στόχο να προσεγγίσουν µια ορεινή περιοχή της Ελλάδας µε πλούσιο φυσικό περιβάλλον, να 
εντοπίσουν οµοιότητες και διαφορές µε τον δικό τους τόπο και να τον χαρτογραφήσουν µέσα από 
τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που προτείνονται.  

Βασική επιδίωξη είναι να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των µαθητών προκειµένου να 
µελετήσουν σε βάθος την ιστορία, τον πολιτισµό, τα ήθη και τα έθιµα, το φυσικό περιβάλλον και 
την καθηµερινή ζωή της περιοχής του Βέρνου και του Βαρνούντα κατασκευάζοντας πρωτότυπους 
χάρτες της περιοχής, όπως έναν κήπο στο σχολείο τους, ένα χάρτη που τρώγεται ή σπίτια από πηλό 
και ζυµάρι! Η µεθοδολογία που προτείνεται είναι η εκπόνηση σχεδίων εργασίας (project) 
διαπνεόµενα από τις θεµελιώδεις αρχές της σύγχρονης Παιδαγωγικής. 

Πιο συγκεκριµένα, το πρόγραµµα περιλαµβάνει:  
1) Η περιοχή του Βέρνου και του Βαρνούντα (γεωφυσικός χάρτης). Βασικός οδηγός των 

παιδιών για όλες τις δραστηριότητες. Παρουσιάζει την περιοχή µε όλες τις γεωφυσικές 
πληροφορίες καθώς και τις τρεις διαδροµές που περιγράφονται στο αντίστοιχο έντυπο. 

2) Η περιοχή του Βέρνου και του Βαρνούντα (ταινία). Παρέχει µια οπτικοακουστική 
παρουσίαση της περιοχής καλύπτοντας το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον.  

3) ∆ιαδροµές στο Βέρνο και το Βαρνούντα (έντυπο). Περιλαµβάνει προτάσεις για την 
οργάνωση τριών περιηγήσεων στην περιοχή. 

4) Οι Χαρτογράφοι (φάκελος δραστηριοτήτων). Οκτώ γραπτές δραστηριότητες που η κάθε 
µια αποτελεί συγχρόνως και ένα αυτοτελές πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και 
αναφέρονται στα τοπικά προϊόντα και τις τοπικές συνταγές µαγειρικής, στην ιδιαιτερότητα της 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, στη βλάστηση, στην πανίδα, στους σηµαντικούς τύπους οικοτόπων, 
στα ήθη και τα έθιµα, στην καθηµερινή ζωή και τα επαγγέλµατα της περιοχής. 

5) Οι Χαρτοφάγοι, Οι Χαρτοκηπουροί, Οι Χαρτοτέκτονες, Οι Χαρτοπλάνοι, Οι Χαρτοπαίκτες, 
Οι Χαρτοφύλακες (ταινίες). Προέκυψαν από την πιλοτική εφαρµογή του προγράµµατος σε σχολεία 
της περιοχής και παρουσιάζουν στα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς τον τρόπο υλοποίησης των έξι 
από τις οκτώ δραστηριότητες των Χαρτογράφων.  



6) Οδηγός δασκάλου (έντυπο). Παρουσιάζει στον εκπαιδευτικό τις παιδαγωγικές 
προϋποθέσεις και τη µεθοδολογία του προγράµµατος.  

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι το πρόγραµµα είναι ολιστικό, προσεγγίζει δηλαδή το 
περιβάλλον ως ενιαίο αναδεικνύοντας τόσο τη φύση όσο και τον ανθρώπινο παράγοντα. Για το 
λόγο αυτό χρειάστηκε να συµβάλουν στο σχεδιασµό και την υλοποίηση η επιστηµονική οµάδα του 
Αρκτούρου (παιδαγωγοί, βιολόγοι, δασολόγοι, σχεδιαστές GIS και κόµικ), οι µαθητές και οι 
εκπαιδευτικοί για την πιλοτική εφαρµογή, οι µητέρες που µαγείρεψαν µαζί µε τα παιδιά τους, 
αρχιτέκτονες, δασολόγοι, γεωπόνοι, σχεδιαστές µόδας, καλλιτέχνες και λαογράφοι που 
συνεργάστηκαν µε τους µαθητές και νέοι που εµπλούτισαν το πρόγραµµα µε τις µουσικές και 
γραφιστικές τους δηµιουργίες.  

Όλα τα παραπάνω βασίστηκαν στις εξής παιδαγωγικές αρχές: α) ολιστική προσέγγιση της 
γνώσης: κάθε δραστηριότητα καλύπτει ένα γνωστικό θέµα ολιστικά, αλλά και όλες οι 
δραστηριότητες µαζί διατρέχουν το βασικό θέµα του προγράµµατος που είναι τα χαρακτηριστικά 
της ορεινής περιοχής του Βέρνου και του Βαρνούντα, β) διαθεµατικότητα: προκειµένου να 
υλοποιηθεί η κάθε δραστηριότητα θα πρέπει εκπαιδευτικοί και µαθητές να ενεργοποιήσουν γνώσεις 
και δεξιότητες από διάφορες επιστηµονικές περιοχές, γ) βιωµατική προσέγγιση της γνώσης: τόσο οι 
δραστηριότητες που προβλέπεται να υλοποιηθούν µέσα στη σχολική τάξη όσο και αυτές που 
απαιτείται η δράση των παιδιών εκτός αυτής διαπνέονται από το σκοπό της βιωµατικής µάθησης 
και της ανοιχτής διδασκαλίας. Τα παιδιά καλούνται να ανακαλύψουν και να βιώσουν τη γνώση 
µέσα από παιγνιώδεις και δηµιουργικές µορφές διδασκαλίας, δ) παιδοκεντρικότητα και 
διαφοροποίηση της σχολικής εργασίας: στο επίκεντρο της κάθε δραστηριότητας ο στόχος είναι να 
συνδεθεί το ευρύτερο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής µε τα προσωπικά 
ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις του κάθε παιδιού, ε) οµαδοσυνεργατικές και 
εξατοµικευµένες µορφές διδασκαλίας: οι δραστηριότητες ενδείκνυται να υλοποιηθούν µέσα από 
σχέδια εργασίας (project), οµαδικά παιγνίδια αλλά και ατοµικές εργασίες για το κάθε παιδί και στ) 
υιοθέτηση ρόλων: σε κάθε δραστηριότητα οι µαθητές υιοθετούν ένα διαφορετικό ρόλο. Ο στόχος 
είναι να βιώσουν και να ανακαλύψουν διαφορετικές πνευµατικές και πρακτικές δραστηριότητες 
που λαµβάνουν χώρα σε κάθε κοινωνία και να πειραµατιστούν µε τις ικανότητες τους. Έτσι, η 
υιοθέτηση ρόλων στο πρόγραµµα αποτελεί µία ακόµη µορφή Σχολικού Επαγγελµατικού 
Προσανατολισµού αφενός και αφετέρου αποσκοπεί στην ολόπλευρη µορφωτική καλλιέργεια των 
µαθητών. Έτσι, Οι Χαρτοτέκτονες γκρεµίζουν και στεριώνουν πήλινα και ζυµαρένια σπίτια, Οι 
Χαρτοράφτες κόβουν, ράβουν και ξηλώνουν παραδοσιακές στολές, Οι Χαρτοφύλακες ερευνούν, 
παίρνουν συνεντεύξεις και γράφουν τη δική τους ιστορία, Οι Χαρτοκηπουροί δηµιουργούν τον 
κοραλλένιο κήπο τους, Οι Χαρτοπαίκτες κάνουν παιχνίδι µε τα ζώα, Οι Χαρτοφάγοι µαγειρεύουν 
τον κόσµο των γεύσεων, Οι Χαρτοπλάνοι ανακαλύπτουν τα µαγικά της φύσης και Οι Χαρτογνώστες 
περιηγούνται στον κόσµο των οικοτόπων.  

Ο στόχος είναι σηµαντικός: η µάθηση να προκύπτει µέσα από τη γνώση, τη χαρά της 
δηµιουργίας και τη σύνδεση του σχολείου µε την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  
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