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ΠΔΡΙΛΗΦΗ  
Η αλάγθε γηα αεηθόξν αλάπηπμε, καο νδεγεί ζηνπο θόιπνπο ηεο πεξηβαιινληηθήο 

εθπαίδεπζεο. Σηελ εθαξκνγή πνπ πξνηείλνπκε, ην Πεξηβαιινληηθό-Δηθαζηηθό Παηρλίδη 

είλαη  κηα πξνζέγγηζε ηεο αεηθνξίαο, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη αλαπηύρζεθε ζηα πιαίζηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο. Σθνπόο καο είλαη λα θαηαλνήζνπλ νη καζεηέο όηη ην 

πεξηβάιινλ είλαη κηα έλλνηα πνιπδηάζηαηε θαη λα αληηιεθζνύλ, κέζα από ην παηρλίδη, 

ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ παξαγόλησλ θαη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

αλζξώπηλεο παξέκβαζεο. Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνύ, νη παίθηεο-καζεηέο 

ζπζρεηίδνπλ άκεζα ή έκκεζα, έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνινγία, αλαθύθισζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ θαη ζέκαηα εηθαζηηθώλ, κνπζηθήο, βηνινγίαο γεσγξαθίαο, 

γεσινγίαο, ηζηνξίαο ηεο ηέρλεο, ζενινγίαο, αξραίαο θαη λενειιεληθήο γξακκαηείαο, 

ιατθνύ πνιηηηζκνύ θιπ, γλσξίδνληαο ην πεξηβάιινλ κέζα από δηαζεκαηηθέο 

πξνζεγγίζεηο. Τν παηρλίδη θαιιηεξγεί ζπκπεξηθνξέο, πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θνηλνύ ζηόρνπ ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηεο αεηθνξίαο. Η ίδηα ε έλλνηα ηεο αεηθνξίαο άιισζηε σο όξνο, 

ζηεξίδεηαη ζε ηέζζεξηο ππιώλεο: πεξηβάιινλ, νηθνλνκία, πνιηηηζκόο θαη θνηλσλία. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβαιινληηθή ελεξγνπνίεζε, ηέρλε, παηρλίδη, καζεηέο 

δεκηνπξγνί, αεηθόξν ζρνιείν 

 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ  
     Ζ αλάγθε γηα Αεηθόξν Αλάπηπμε γέλλεζε ηνλ όξν ηνπ  Αεηθόξνπ Σρνιείνπ θαη 

ηελ  πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε. Αεηθνξία, Οηθνινγία, Πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε 

είλαη έλλνηεο πνιπζήκαληεο θαη πνιπεπίπεδεο πνπ εκπεξηέρνπλ ηε δπλακηθή ηεο 

εμέιημεο θαη ηεο αλαπαξαγσγήο ηνπο, όρη κόλν σο ηδέα, αιιά κέζα από ην βίσκα θαη 

σο απηή πξαγκαηηθόηεηα, εάλ απνηειεί ηκήκα κηαο δηαρξνληθήο δηαδηθαζίαο 

(Σθνύινο, 2010). 
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     Σηε πξνζπάζεηα καο λα νξίζνπκε ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν κπνξεί λα 

αλαπηπρζεί ην Αεηθόξν Σρνιείν, εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε εξσηήκαηα όπσο: πνην ζα 

είλαη ην πεξηερόκελν θαη ηα κελύκαηα πνπ επηδηώθνπκε λα πξνβάιινπκε, πνηόλ ηξόπν 

ζα επηιέμνπκε γηα λα ηα πξνζεγγίζνπκε θαη λα ηα κεηαδώζνπκε θαη ηέινο ζε πην 

πεξηβάιινλ ζα  κπνξνύζε λα ζπληειεζηεί απηή ε δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο. 

Έρνπκε ζηόρν ν ηξόπνο πξνζέγγηζεο θαη κεηάδνζεο λα θαιύπηεηαη από ζπκκεηνρηθέο 

δηαδηθαζίεο, πνπ αλαπηύζζνπλ ηελ θξηηηθή ζθέςε. Καιιηεξγνύλ δεμηόηεηεο θαη 

πξνζδηνξίδνπλ έλαλ νιηζηηθό ηξόπν αληίιεςεο. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν ζα κπνξνύζαλ λα πξαγκαηώλνληαη νη παξαπάλσ δηεξγαζίεο ζα 

πξέπεη λα έρεη απαξαίηεηα νηθνινγηθό πξνζαλαηνιηζκό. Ο ξόινο ηειηθά ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ ζηνρεύεη ζηελ αεηθνξία, είλαη λα σζεί ηνπο καζεηέο ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε, 

θάλνληάο ηνπο ηθαλνύο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ όπνηα πξαγκαηηθόηεηα δηακνξθώλνπλ 

νη εθάζηνηε ζπλζήθεο (UNESCO, 1996).  

 

      Οη καζεηέο  κέζα από ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ηελ πεξηβαιινληηθή 

ηέρλε ζα πξέπεη λα κάζνπλ: λα ελεξγνύλ, λα πξάηηνπλ, λα ζπλεξγάδνληαη  ώζηε ε 

κάζεζε λα επηηπγράλεηαη κέζα από ηνλ πξνβιεκαηηζκό θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο 

γλώζεο. Έξεπλεο, άιισζηε, ππνζηεξίδνπλ όηη ζηελ ειηθία 12-14 εηώλ ζε κηα ηάμε 

25-30 καζεηώλ κόλν 5 καζεηέο κπνξνύλ λα αληηιεθζνύλ ηηο αθεξεκέλεο έλλνηεο 

(Scayer & Adey, 1981). Σεκεηώλεηαη όηη ε Τέρλε, ζπρλά πξνζεγγίδεη κε πιηθό ηξόπν 

αθεξεκέλεο έλλνηεο, άξα ελδείθλπηαη σο εξγαιείν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο, ελώ σο 

εθθξαζηηθό εξγαιείν, δηεπθνιύλεη ηελ αλάγθε ηνπ λένπ λα δηεξεπλά ηνλ θόζκν θαη κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν  ελδπλακώλεη ηε ζηνραζηηθόηεηα ηνπ. 

 

     Τν παηρλίδη όπσο παξαηεξείηαη ζηελ εμέιημε ηνπ αλζξώπηλνπ είδνπο, απνηειεί 

θεληξηθή παξάκεηξν ηνπ πνιηηηζκνύ θαη δηέζεηε πάληα ηελ ίδηα ζνβαξόηεηα όπσο ε 

ηζηνξία, ε ζξεζθεία, ε αζηξνλνκία. O Vygotsky ζεσξεί ην παηρλίδη σο ην πξσηαξρηθό 

κέζν ηεο πνιηηηζκηθήο αλάπηπμεο ησλ παηδηώλ. (Vygotsky, 1997, ζει. 202) Μέζα από 

ην παηρλίδη ν λένο άλζξσπνο αλαγλσξίδεη ηελ αηνκηθή θαη νκαδηθή ηνπ ηαπηόηεηα, 

αθνύ ε εηθόλα ηνπ εαπηνύ καο δηακνξθώλεηαη ελ κέξεη κέζσ ηεο εκθαλνύο ζρέζεο 

καο κε άιινπο αλζξώπνπο (Strauss, 1956, ζει. 212-94). Τν παηρλίδη είλαη δξάζε κε 

ηειεηνπξγηθό θαη ζπκβνιηθό ραξαθηήξα. Οη ηειεηέο, ηα εηδηθά κνηίβα θαη  ηα 

ζύκβνια γίλνληαη θώδηθαο επηθνηλσλίαο, εδξαηώλνληαο ηε ζρέζε ηνπ εαπηνύ κε ηελ 

θνηλσλία, αιιά ηαπηόρξνλα εθθξάδεη αηνκηθνύο ηξόπνπο ζπκπεξηθνξάο (Chapman, 

1993, ζει. 93). Δίλαη έλαο ελδηαθέξνλ ηξόπνο λα πιεζηάζνπκε ζνβαξά ζέκαηα, 

θνηηώληαο ηνλ θόζκν κε δηαθνξεηηθή καηηά. Ζ ηέρλε ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

όρη κόλν εληζρύεη ηε γλώζε γεγνλόησλ, αιιά καο βνεζάεη λα νδεγεζνύκε ζε 

εθθξαζηηθνύο παξαιιειηζκνύο θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε. Σπρλά ε ηέρλε εκπεξηέρεη ην 

παηρλίδη θαη  βνεζάεη ηνπο παίθηεο λα ζπζρεηίζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ώζηε «…λα 

επηηύρνπλ ηελ πξνζσπηθή ελνπνίεζε ησλ εκπεηξηώλ ηνπο» (Chapman, 1993, ζει. 16). 

 

     Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε, πξνηείλνπκε ην Δηθαζηηθό -Πεξηβαιινληηθό Παηρλίδη, 

πνπ πξνζεγγίδεη κε εηθαζηηθό ηξόπν πεξηβαιινληηθά ζέκαηα. Οη καζεηέο εθηόο από 

ηηο γλώζεηο, ηηο δεμηόηεηεο θαη ηηο εκπεηξίεο πνπ απνθηνύλ κέζα από ηηο νκαδηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο -κέζα από ην ζρήκα όινη καδί θεξδίδνπκε ή όινη καδί ράλνπκε, - 

βηώλνπλ ην γεγνλόο όηη όινη είκαζηε εμίζνπ ππεύζπλνη γηα ην πεξηβάιινλ καο θαη ην 

πνιηηηζκό καο. (Μπνιηεξάθε θ.ά., 2010). Τν παηρλίδη, θαιιηεξγεί ζπκπεξηθνξέο, πνπ 

ζηνρεύνπλ ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ζπλεξγαζίαο. Ο ζηόρνο απηόο επηηπγράλεηαη 

κέζσ ηεο ηέρλεο θαη κέζσ ησλ δηαζεκαηηθώλ εξσηήζεσλ πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη 

ν παίθηεο ζηα δηάθνξα ζηάδηα ηνπ παηρληδηνύ. Οη καζεηέο-παίθηεο ζπζρεηίδνπλ 



άκεζα, ή έκκεζα, έλλνηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ νηθνινγία, αλαθύθισζε, 

επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθώλ θαη κε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ζηα εηθαζηηθά, κνπζηθή, 

βηνινγία, γεσγξαθία, γεσινγία,  ηζηνξία ηεο ηέρλεο, ζενινγία, αξραία θαη λέα 

ειιεληθή γξακκαηεία θαη ιατθό πνιηηηζκό, κε ζηόρν ηελ νιηζηηθή αληίιεςε ηεο 

ζρέζεο ηνπ αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ αλά ηνπο αηώλεο. 

 
 

  

Σχήμα 1: «θαηαζθεπή παηρληδηνύ»                         Σχήμα 2: ιεπηνκέξεηα «Η πνιηηεία Γέθπξα.»                                  

 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

     Σηε ζπλέρεηα παξνπζηάδεηαη ν ζρεδηαζκόο ηνπ παηρληδηνύ, πνπ βαζηθό  ζθνπό ηνπ 

απνηειεί ε πεξηβαιινληηθή ελεξγνπνίεζε κέζσ ηεο αηζζεηηθήο θαη θνηλσληθήο 

αγσγήο ησλ παηθηώλ. 

 

Πεξηβαιινληηθή Οκάδα: Μαζεηέο θαη Δθπαηδεπηηθνί  

     Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ παηρληδηνύ, ζπλεξγάδνληαη δύν νκάδεο: ε εηθαζηηθή θαη ε 

δηεπηζηεκνληθή νκάδα. Ζ Δηθαζηηθή Οκάδα απνηειείηαη  από ηνπο εηθαζηηθνύο 

εθπαηδεπηηθνύο θαη από ηνπο καζεηέο. Οη  εηθαζηηθνί αλαιακβάλνπλ ηελ εθπαίδεπζε 

θαη δηδαζθαιία ησλ καζεηώλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηελ αηζζεηηθή θαη ζηελ 

ηερληθή, όζν θαη ζηελ δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ κέζσ εηθαζηηθώλ δηεξγαζηώλ. Οη 

καζεηέο ζρεδηάδνπλ θαη δεκηνπξγνύλ ηελ εηθαζηηθή θαηαζθεπή ηνπ παηρληδηνύ από 

αλαθπθισκέλα πιηθά όπσο εθεκεξίδεο, θνπηηά, αινπκίλην, ζύξκα, ζρνηληά, 

ρξεζηκνπνηώληαο νηθνινγηθά ρξώκαηα θαη ηερληθέο θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ. Ζ 

Γηεπηζηεκνληθή Οκάδα απνηειείηαη επίζεο από εθπαηδεπηηθνύο δηαθνξεηηθώλ 

εηδηθνηήησλ (εηθαζηηθνύο, θηινιόγνπο, ζενιόγν, κνπζηθό, ρνξεπηή, εζνπνηό, 

ζθελνζέηε, γπκλαζηή γεσιόγν-σθεαλνγξάθν)  θαη ηνπο καζεηέο. Οη εθπαηδεπηηθνί 

δεκηνπξγνύλ εξσηήζεηο ή δξάζεηο (ζελάξην, δξώκελν) πεξηβαιινληηθνύ 

ελδηαθέξνληνο από ην γλσζηηθό αληηθείκελν ηεο  εηδηθόηεηαο ηνπο κε ζθνπό ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηώλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε. Οη 

καζεηέο αλαιακβάλνπλ λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο, πξνζδίδνληαο κηα επηπιένλ 

δηάζηαζε ζηελ ρεηξνπνίεηε ηξηζδηάζηαηε εηθαζηηθή θαηαζθεπή ηνπ παηρληδηνύ.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 3: «θαξάβη-ππόγεηα ξεύκαηα» 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ παηρληδηνύ 

     Ζ επηθάλεηα ηνπ παηρληδηνύ έρεη δηαζηάζεηο 150x200cm θαη ζηεξίδεηαη ζε δπν 

εκηθύθιηεο βάζεηο πνπ ηεο επηηξέπνπλ λα ηαιαληώλεηαη (ζρ. 1). Ζ επηθάλεηα, σο επί 

ην πιείζηνλ, είλαη θαηαζθεπαζκέλε από αλαθπθισκέλν ραξηί θαη ρσξίδεηαη ζε νθηώ 

πεξηνρέο-θαηαζθεπέο. Κάζε θαηαζθεπή είλαη θηηαγκέλε  από επαλαρξεζηκνπνηεκέλα 

πιηθά π.ρ. ραξηόληα, εθεκεξίδεο, αινπκίλην, ζύξκα, ζρνηληά, θ.ά. θαη 

επηδσγξαθίζηεθε κε νηθνινγηθά ρξώκαηα θαη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν άλζξσπνο, 

από ηα πξώηα δείγκαηα ηνπ πνιηηηζκνύ σο ηηο κέξεο καο.    

       

Γηα ην παηρλίδη ρξεηάδνληαη κηα θιεςύδξα, νθηώ πηόληα, έλα δάξη θαη νθηώ πνπγθηά κε 

κπίιηεο πνπ αλαινγνύλ ζε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε (όπσο πρ απόβιεηα). Σηελ 

ζπλέρεηα ε πεξηβαιινληηθή επηβάξπλζε ζα αλαθέξεηαη ζαλ «απόβιεηα». Τν ζπλνιηθό 

βάξνο ησλ «απνβιήησλ»  πξέπεη λα είλαη θαηά ηη κεγαιύηεξν ησλ δπλάκεσλ πνπ 

επηηξέπνπλ ζηελ  επηθάλεηα ηνπ παηρληδηνύ λα ηζνξξνπεί, έηζη ώζηε απηή λα 

ηαιαληώλεηαη θαη λα είλαη αζηαζήο, θάζε θνξά πνπ ππεξθνξηώλεηε κε «απόβιεηα». 

Τν δηαδξαζηηθό κέξνο ηνπ παηρληδηνύ πεξηιακβάλεη  ηεηξαθόζηεο εξσηήζεηο γλώζεσλ 

θαη νθηώ ζελάξηα δξάζεο πνπ αθνξνύλ ζην ζέαηξν θαη ζην ρνξό. Ο αξηζκόο ησλ 

παηθηώλ μεθηλάεη από νθηώ θαη κπνξεί ελ δπλάκεη λα θηάλεη νπνηνδήπνηε  

πνιιαπιάζην ηνπ. Σε θάζε επηκέξνπο πεξηνρή ηνπ παηρληδηνύ αλαπηύζζεηαη κηα 

πνιηηεία θαζ’ ύςνο ε νπνία ξίρλεη «απόβιεηα» ζε έλα πνηάκη (ζρ. 2, ζρ. 3). Τα 

πνηάκηα ησλ δηαθόξσλ πεξηνρώλ απνηεινύλ ηνπο παξαπνηάκνπο ελόο θεληξηθνύ 

πνηακνύ. Σε θάζε παξαπόηακν ππάξρνπλ ζηαζκνί δηαρείξηζεο ησλ «απνβιήησλ» 

(ζρ.3), πνπ ηα εκπνδίδνπλ λα θηάζνπλ ζηνλ θπξίσο πνηακό θαη λα επηβαξύλνπλ ην 

πεξηβάιινλ. Οη παίθηεο θαινύληαη λα απαληήζνπλ ζε εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ην 

πεξηβάιινλ, πνπ αθνξνύλ ζηε βηνινγία, ζηελ νηθνινγία, ζηε γεσγξαθία, αιιά θαη 

ζηελ παξάδνζε, ζηε κνπζηθή, ζηελ αξραία θαη λέα ειιεληθή γξακκαηεία, θαη ζηελ 

ηζηνξία ηεο ηέρλεο. Όζνλ αθνξά ζηηο εξσηήζεηο δξάζεο ε απάληεζε είλαη έλα 

δξώκελν πνπ ζα παξνπζηάζεη όιε ε νκάδα ζην δεδνκέλν ρξόλν πνπ ππνινγίδεηαη κε 



ηελ  θιεςύδξα. Αλ απαληήζνπλ ζσζηά, δηαηεξνύλ ηα εκπόδηα ζηηο ζέζεηο ηνπο θαη 

πξνζηαηεύνπλ έηζη ην πεξηβάιινλ. Αλ απαληήζνπλ ιάζνο ζε κηα εξώηεζε, ράλνπλ 

έλα εκπόδην δηαηαξάζζνληαο έηζη ηελ ηζνξξνπία ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Αλ ε 

πνζόηεηα ησλ «απνβιήησλ» πνπ θαηαιήγνπλ ζηνλ θπξίσο πνηακό, μεπεξάζεη ηα όξηα 

αληνρήο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, ηόηε ράλνπλ όινη. Τν νηθνζύζηεκα θαηαξξέεη θαη ε 

θαηαζθεπή θαηαζηξέθεηαη πξνθαιώληαο νπηηθά θαη ερεηηθά εθέ. . Όηαλ ην παηρλίδη 

πξνρσξάεη  ζηε νινθιήξσζε ηνπ θάζε νκάδα έρεη ην δηθαίσκα κηαο  βνήζεηαο από 

ηνπο ζπκπαίρηεο πξνθεηκέλνπ λα θαζπζηεξήζεη ηε θαηαζηξνθή.  Υπεύζπλε γηα ηελ 

θαηαζηξνθή είλαη ε νκάδα ε νπνία έπαημε ηειεπηαία θαη ηελ πξνθάιεζε. Αλ θάπνηα 

νκάδα θηάζεη ζην ηέινο ησλ εξσηήζεσλ ηεο πεξηνρήο ηεο ρσξίο λα δηαηαξαρηεί ην 

ζύζηεκα, ηόηε απηή έρεη θεξδίζεη. Μαδί κε απηήλ ηελ νκάδα έρνπλ θεξδίζεη θαη όιεο 

νη ππόινηπεο, αθνύ έρνπλ ζπλεηζθέξεη κε ηηο ζσζηέο ηνπο απαληήζεηο ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

 

 

ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ 

     Σηόρνο ηεο εθπαηδεπηηθήο νκάδαο είλαη ε πξνώζεζε ηνπ πξνβιεκαηηζκνύ γηα ην 

πεξηβάιινλ κέζσ ηεο ηέρλεο, κε ηε βνήζεηα ελόο Πεξηβαιινληηθνύ-Δηθαζηηθνύ 

Παηρληδηνύ, όπνπ νη καζεηέο θαινύληαη: 

 Να βηώζνπλ κέζα από ην παηρλίδη ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ζην πεξηβάιινλ καο, 

ηόζν ην θπζηθό όζν θαη ην πνιηηηζκηθό, ώζηε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε απηό αλά ηνπο αηώλεο.  

 Να έξζνπλ ζε επαθή κε έλλνηεο όπσο: νηθνινγία, αεηθόξνο αλάπηπμε, 

αλαθύθισζε θαη ζεβαζκόο ζηνπο θπζηθνύο λόκνπο, αλαδεηθλύνληαο ηελ 

νκαδηθόηεηα θαη ηε ζπλεξγαζία ζαλ κνλόδξνκν γηα ηελ βηώζηκε αλάπηπμε 

θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 Να εκπινπηίζνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ κέζα από ζπλεηδεζηαθέο δηαδξνκέο (πίζηε, αληηιήςεηο 

ζξεζθεηώλ θ.ά.). 

 Να απειεπζεξσζνύλ θαη λα εθθξαζηνύλ κέζα από πξαθηηθέο ππνθξηηηθήο 

ηέρλεο πάλσ ζην ζρήκα παξαηεξώ-αθνύσ-αγγίδσ.  

 Να αηζζαλζνύλ ηελ ζρέζε ηνπ αλζξώπηλνπ ζώκαηνο ζην ρώξν κέζα από ηελ 

θίλεζε. 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηελ αηνκηθή επζύλε ηνπ θαζελόο από εκάο θαη λα 

αλαπηύμνπλ λέα πξόηππα ήζνπο, ζπκπεξηθνξάο θαη ζηάζεηο απέλαληη ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ.  

 Να κεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αλαλέσζεο ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο. 

 Να θαηαλνήζνπλ όηη νη ελέξγεηεο ηνπ θαζελόο από εκάο, όπσο θαη θάζε 

νκάδαο αλζξώπσλ, δξα ζπζσξεπηηθά ζην πεξηβάιινλ, άξα ε ζπλνιηθή 

επηβάξπλζε πνπ πξνθύπηεη, είλαη ηόζν αηνκηθή, όζν θαη ζπιινγηθή επζύλε.  

 Να αληηιεθζνύλ ην κέγεζνο ηεο επζύλεο καο, γηαηί νη ζπλέπεηεο ησλ 

ελεξγεηώλ καο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ην νηθνζύζηεκα ή ζηελ θαηάξξεπζε, ή 

ζηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηελ αεηθνξία.  

 Να επαηζζεηνπνηεζνύλ νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ζε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ζην πεξηβάιινλ θαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ θαηαζθεπή-παηρλίδη ζην πιαίζην 

ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο θαη ησλ εξεζηζκάησλ πνπ αληινύλ από απηήλ. Γηαηί ε 

ηέρλε έρεη ηε δπλαηόηεηα λα εθθξάζεη ζθέςεηο θαη θαηαζηάζεηο θαη λα 

απεπζύλεηαη ζηε ςπρή θαη ζηελ θαξδηά ηνπ ζεαηή. 

 



ΜΔΘΟΓΟ   
     Τν πξνηεηλόκελν παηρλίδη-θαηαζθεπή απνηειείηαη από επηκέξνπο απηόλνκεο 

θαηαζθεπέο. Ζ νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ έξγνπ ζπκβάιιεη ζηελ επηηπρία ελόο από 

ηνπο επηδησθόκελνπο ζηόρνπο ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο, πνπ είλαη όρη κόλν λα 

απνθεύγνπκε λα ηνλίζνπκε, ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δηαλνεηηθέο θαη ηηο 

δηαηζζεηηθέο δηεξγαζίεο, αιιά λα πξνζπαζνύκε λα ηηο ζπλδέζνπκε θαη λα ηηο 

ζπληνλίζνπκε. Πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε ην γλσζηηθό θνκκάηη ηνπ παηρληδηνύ 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο από ηα καζήκαηα ηνπ αλαιπηηθνύ πξνγξάκκαηνο ησλ ηξηώλ 

ηάμεσλ ηνπ Γπκλαζίνπ. 

 

     Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζεί ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ είλαη: ε αληαιιαγή 

πιεξνθνξηώλ, απόςεσλ θαη ηδεώλ κε ηνπο καζεηέο, ε ζπλεξγαζία γηα έλα θνηλό 

ζηόρν θαη γηα έλα ηειηθό απνηέιεζκα. 

 

Ο ξόινο ηνπ θαζεγεηή είλαη θαζνδεγεηηθόο-ζπκβνπιεπηηθόο, κε παξεκβάζεηο πνπ 

γίλνληαη κόλνλ όηαλ ην απαηηνύλ νη καζεηέο. Τν θέληξν βάξνπο κεηαηίζεηαη από ην 

δάζθαιν ζηνπο καζεηέο, αθνύ έρνπλ πξνεγεζεί ζπδεηήζεηο θαη έρεη ππνδεηρζεί 

ηξόπνο έξεπλαο θαη ζπγθέληξσζεο πιεξνθνξηώλ, ηόζν γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ 

παηρληδηνύ, όζν θαη γηα ηηο εξσηήζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα παίμνπλ κε απηό. Τα 

ζηάδηα πνπ αθνινπζνύκε είλαη ν πξνβιεκαηηζκόο, ε δηεμαγσγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ε αλαηξνθνδόηεζε θαη ε αμηνιόγεζε (Frey, 1980, Φξπζαθίδεο, 1994).  

 

Ζ αμηνιόγεζε ηνπ εγρεηξήκαηνο αθνξά ζηε βειηίσζε ηνπ ηξόπνπ επηθνηλσλίαο ησλ 

αηόκσλ θαη ησλ νκάδσλ, ζηελ θαηεύζπλζε ηεο θαηαλόεζεο ηνπ παηρληδηνύ, ζηελ 

αλάπηπμε ζεκάησλ ζπδήηεζεο, ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηε ζπλνιηθή δηαπξαγκάηεπζε 

ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζεκάησλ. Δπίζεο αμηνινγείηαη ε ηθαλόηεηα επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ πνξεία ηνπ παηρληδηνύ. Οη καζεηέο 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ηνπ παηρληδηνύ, αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία 

ηνπ ηξόπνπ πνπ απνθόκηζαλ ηηο γλώζεηο πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ν θύθινο ηνπ λεξνύ, όπσο πξνηείλεηαη ζην παηρλίδη καο θαη ε δηαζύλδεζή 

ηνπ κε ζέκαηα δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε κε παξαδνζηαθνύο, αιιά θαη δεκηνπξγηθνύο-πξσηόηππνπο ηξόπνπο.  

Σηελ πνξεία απηήο ηεο δηαδηθαζίαο δηαπηζηώζακε όηη ην παηρλίδη ελεξγνπνηεί ηνπο 

καζεηέο πεξηβαιινληηθά, σζώληαο ηνπο λα πηνζεηήζνπλ θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξέο 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, κέζα από ηε βησκαηηθή-επηθνηλσληαθή-δηαζεκαηηθή θαη 

κεηαζρεκαηηζηηθή πξνζέγγηζε (Κσζηνύια-Μαθξάθε, 2010).  

 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ-Δηθαζηηθνύ παηρληδηνύ, όπσο ήδε 

αλαθέξακε, ζπλεξγάζηεθαλ εθπαηδεπηηθνί δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ θαη καζεηέο. 

Κηλεηνπνηήζεθε νιόθιεξε ε ζρνιηθή κνλάδα, γεγνλόο πνπ επηβεβαηώλεη ηελ επηηπρία 

ηνπ εγρεηξήκαηνο. Οη καζεηέο ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο 

θαζεγεηέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο πινπνίεζεο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ 

παηρληδηνύ. Κάζε νκάδα απνηύπσζε κε εηθαζηηθό ηξόπν ηε γλσζηηθή εκπεηξία ησλ 

κειώλ ηεο. Τα επηκέξνπο θνκκάηηα ηνπ παηρληδηνύ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ από 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο καζεηώλ, ζπλζέηνπλ έλα επξύηεξν νινθιεξσκέλν έξγν, 

απνηέιεζκα ηόζν ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο θαη ηεο ζηελήο ζπλεξγαζίαο ησλ 

καζεηώλ, όζν θαη ηεο αηνκηθήο πξνζπάζεηαο θαη έθθξαζεο.  

   



   Σηηο νκάδεο παξαηεξήζεθαλ πνηθίιεο ζπκπεξηθνξέο, αλαδεηρζήθαλ ραξαθηήξεο, 

δηακνξθώζεθαλ πνηθίιεο ζρέζεηο αλάκεζα ζηνπο ζπλεξγάηεο. Αλαπηπρζήθαλ ηξόπνη 

επηθνηλσλίαο, δεκηνπξγήζεθαλ θηιίεο θαη αληαγσληζκνί, μερώξηζαλ εγεηηθέο 

πξνζσπηθόηεηεο. Οη  καζεηέο  έκαζαλ λα  ππεξαζπίδνληαη ηηο απόςεηο ηνπο, λα 

ππνδύνληαη ξόινπο, λα απνθηνύλ εκπεηξίεο πξνζαξκνγήο θαη επηθξάηεζεο κέζα ζην 

θνηλσληθό ζύλνιν. Σπλνιηθά, νη νθηώ νκάδεο ησλ καζεηώλ ηεο Β΄ ηάμεο ηνπ 

Καιιηηερληθνύ Γπκλαζίνπ Γέξαθα, πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ θαηαζθεπή, δηέζεζαλ 

ρξόλν κέζα θαη έμσ από ηελ ηάμε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ηελ θαηαζθεπή ηνπο.          

Ζ ζπκκεηνρή ζην πξόγξακκα είλαη πνηνηηθή θαη αθνξά ζε ζπκπεξηθνξέο.  

 

Τξεηο από ηηο νθηώ νκάδεο εξγάζηεθαλ από ηελ αξρή κε ελζνπζηαζκό, ζπλέπεηα, 

ζύκπλνηα θαη εθεπξεηηθόηεηα. Μνίξαζαλ ξόινπο θαη επζύλεο. Δθάξκνζαλ γηα ην 

ζρεδηαζκό θαη ηε δεκηνπξγία ηεο θαηαζθεπήο ηνπο γλώζεηο πνπ αθνξνύλ ζε ζέκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη ηα είραλ δηδαρζεί ζηελ πξνεγνύκελε ζρνιηθή ρξνληά. Ο ξόινο ηνπ 

εηθαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ήηαλ λα αλαηξνθνδνηεί κε λέα ζηνηρεία ηελ εμέιημε ηεο 

άζθεζεο θαη λα εληζρύεη ηε ζεηηθή πνξεία πνπ ήδε ππήξρε.  

 

Μία από ηηο νθηώ νκάδεο, παξόιν πνπ ζηελ αξρή ηα κέιε ηεο ελζνπζηάζηεθαλ, 

δηαηύπσζαλ νινθιεξσκέλεο θαη πξσηόηππεο ζθέςεηο, ζηελ πινπνίεζε απηώλ ησλ 

πξνηάζεσλ δελ κπόξεζαλ λα ζπλεξγαζηνύλ, κεηαζέηνληαο ηηο επζύλεο ζηνπο 

ζπλεξγάηεο ηνπο. Δθεί ε εηθαζηηθή νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ αληηκεηώπηζε ηα 

πξνβιήκαηα κε ζπδήηεζε, πξνβάιινληαο ηε έλλνηα ηεο νκαδηθόηεηαο θαη ηα νθέιε 

πνπ απνξξένπλ από απηή. 

 

Γύν από ηηο νθηώ νκάδεο παξόιν πνπ ζε αξρηθό ζηάδην ζπκθώλεζαλ κεηαμύ ηνπο 

ζην πσο ζα ρεηξηζηνύλε ην ζέκα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πινπνίεζήο ηνπ ππήξμε 

δηαθσλία σο πξνο ηελ θαηαλνκή ξόισλ θαη αλάιεςε επζπλώλ. Δθεί, ρξεηάζηεθε ε 

παξέκβαζε ηνπ εηθαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ, ώζηε λα αλαιάβεη ν θάζε καζεηήο έλα 

κέξνο ηεο εξγαζίαο θαη έηζη ε θάζε νκάδα λα παξνπζηάζεη ην δηθό ηεο νινθιεξσκέλν 

θνκκάηη ηεο ηειηθήο θαηαζθεπήο.  

 

Γύν από ηηο νθηώ νκάδεο δελ είραλ από ηελ αξρή απνζαθελίζεη ηελ ηδέα ηνπο θαη 

πσο ζα ηελ ρεηξίδνληαλ, κε απνηέιεζκα ε εξγαζία θαηά ην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο λα 

έρεη πνιιέο δηνξζώζεηο θαη λα κελ εμειίζζεηαη. Δπίζεο παξαηεξήζεθε, όηη ζε απηέο 

ηηο νκάδεο ππήξμε δηάζπαζε ηεο πξνζνρήο θαη ηεο πξνζήισζεο αθόκα θαη σο πξνο 

ην ακηγώο θαηαζθεπαζηηθό θνκκάηη ηεο δνπιεηάο. Δθεί ρξεηάζηεθε επίζεο, ε 

παξέκβαζε ηνπ εηθαζηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ, ώζηε λα δώζεη ιύζεηο πνπ λα επηηξέπνπλ 

ηόζν ζηελ εξγαζία λα πξνρσξήζεη, όζν θαη λα αθήζεη ην πεξηζώξην λα κπνξέζνπλ νη 

καζεηέο λα εθθξαζηνύλ δεκηνπξγηθά. 

 

Παξά ηηο όπνηεο δπζθνιίεο ζηε δηάξθεηα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Πεξηβαιινληηθνύ-

Δηθαζηηθνύ Παηρληδηνύ ε θπζηθή επαθή, νπηηθή θαη απηηθή, κε δηαθνξεηηθά ζρήκαηα, 

ρξώκαηα, επηθάλεηεο, πιηθά θαη ε λνεηηθή δηαζύλδεζε δηαθνξεηηθώλ γλσζηηθώλ 

αληηθεηκέλσλ θαη επηζηεκνληθώλ πξνζεγγίζεσλ (εηθαζηηθή ηέρλε, γεσγξαθία, 

γεσινγία, αξραία θαη λέα ειιεληθή γξακκαηεία, ζξεζθεπηηθά, κνπζηθή, ηζηνξία 

ηέρλεο, κπζνινγία, ιατθή ηέρλε, παξάδνζε) δηεύξπλαλ ηνπο νξίδνληεο ησλ καζεηώλ. 

Μέζα από ηε δηαδηθαζία ηνπ παηρληδηνύ, νη καζεηέο εξεύλεζαλ ηε ζρέζε ηνπ 

αλζξώπνπ κε ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη θαιιηέξγεζαλ κηα ζεηηθή εηθόλα γηα απηό, ηελ 

νπνία πάληα ζ' αλαδεηνύλ ζην κέιινλ. Παξάιιεια έκαζαλ λα εθηηκνύλ ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ, λα αλαδεηνύλ ηξόπνπο λα ην πξνζηαηέςνπλ, λα 



δεκηνπξγνύλ θαη λα εθθξάδνληαη πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε. Δπηπιένλ, 

εμνηθεηώζεθαλ κε ηελ ηδέα όηη ν θαζέλαο κπνξεί θαη πξέπεη λα λνηάδεηαη γηα ηνλ 

άιινλ.  

 

Ζ δηαδηθαζία θαηέιεμε ζηελ παξαγσγή ελόο ληνθηκαληέξ
1
, όπνπ νη 

πξσηαγσληζηέο-καζεηέο πεξηγξάθνπλ παίδνληαο ην πεξηβαιινληηθό παηρλίδη.  

 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
     Μέζα από ην παηρλίδη νη έθεβνη καζεηέο, είραλ ηελ επθαηξία λα αλαγλσξίζνπλ ηελ 

αηνκηθή θαη νκαδηθή ηνπο ηαπηόηεηα, κέζσ ηεο εκθαλνύο ζρέζεο ηνπο κε ηνπο 

άιινπο αλζξώπνπο πνπ ζπλεξγάζηεθαλ (ηα κέιε ηεο νκάδαο ηνπο, ηηο άιιεο νκάδεο, 

ηνπο θαζεγεηέο). Αλαγλσξίδνληαο ηα ζεκεία ηνπ ρξόλνπ, ηνπ ηόπνπ θαη ηνπ αλήθεηλ, 

αλέπηπμαλ κηα πεξηβαιινληηθή πξνζσπηθή ηαπηόηεηα θαη ελδηαθέξζεθαλ λα 

αλαιάβνπλ θαη λα αλαπηύμνπλ θαη άιιεο αεηθόξεο δξάζεηο, ζε ζρέζε κε ηελ 

ελεκέξσζε θαη πεξηβαιινληηθή ελεξγνπνίεζε ηνπ θνηλσληθνύ ηνπο πεξίγπξνπ.  

 

     Μέζσ ηεο ηέρλεο θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε ηνπο ζηόρνπο ηνπ αλαιπηηθνύ 

πξνγξάκκαηνο, κε έλαλ ηξόπν πνπ νδεγεί ην ζρνιείν ζην λα δηαδξακαηίζεη έλαλ 

κεηαζρεκαηηζηηθό ξόιν, όπνπ ε κάζεζε εζηηάδεη ζηελ θαιιηέξγεηα ησλ πνιιαπιώλ 

κνξθώλ λνεκνζύλεο θαη ζηε ζύλδεζε ησλ καζεζηαθώλ δξώκελσλ κε ηελ θνηλσλία, 

παξέρνληαο έλα δπλακηθό πεδίν γηα αεηθόξν αλάπηπμε.  

 

 

ΕΥΦΑΡΙΣΤΙΕΣ 

    Δπραξηζηνύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαζεγεηέο νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ηελ πνιύηηκε 

βνήζεηά ηνπο ζηε ζύληαμε ησλ εξσηήζεσλ πνπ αθνξνύλ ζην Πεξηβαιινληηθό-

Δηθαζηηθό Παηρλίδη Γξ. Γθέθα Πνιπηίκε (θηιόινγν, Γηεπζύληξηα ηνπ Καιιηηερληθνύ 

Γπκλαζίνπ Γέξαθα), Μεηαμά Αλδξηάλα (θηιόινγν, Υπ/ληξηα Καιιηηερληθνύ 

Γπκλαζίνπ Γέξαθα), Παπαβαζηιείνπ Άλλα (κνπζηθό), Αλησλνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

(δαζθάια ρνξνύ), Καξαθάζε Φξήζην (δάζθαιν θηλεκαηνγξάθνπ), Γξ. 

Πξεβεδνπξάθε Κνξίλα (δσγξάθν, Υπ/ληξηα Καιιηηερληθνύ Γπκλαζίνπ Γέξαθα), 

Σηακνύιεο Γεώξγηνο (ζενιόγνο, Υπ/ληή Καιιηηερληθνύ Γπκλαζίνπ Γέξαθα).  
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