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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Η παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεη ηηο δξαζηεξηόηεηεο θαη ζπδεηά ηα απνηειέζκαηα ελόο 

πξνγξάκκαηνο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε ζέκα: «Τν δάζνο», πνπ εθαξκόζηεθε 

ζε καζεηέο Γ΄Γεκνηηθνύ ζην 2
ν
 Γεκ. Σρ. Αιίκνπ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2009-2010. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο, δάζνο 
 

 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

     Η αλάπηπμε ζρνιηθώλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο ηεο Δθπαίδεπζεο 

γηα ηελ Αεηθόξν Αλάπηπμε (2005-2014) απνηειεί θαζήθνλ ηνπ ζύγρξνλνπ ζρνιείνπ, 

εθόζνλ επηζπκεί λα αθνπγθξάδεηαη ηηο αλάγθεο ηεο θνηλσλίαο θαη ηα επίθαηξα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (UNESCO, 2005). Δμάιινπ, ε ζεκαζία ηεο αλάπηπμεο 

πεξηβαιινληηθώλ πξνγξακκάησλ ζηελ ηππηθή εθπαίδεπζε έρεη αλαγλσξηζηεί από ηε 

Γηαθήξπμε ηεο Σηθιίδαο (UNESCO, 1978) θαη έρεη επαλαβεβαησζεί από  ηε 

Γηάζθεςε ηνπ Ρίν (UNCED, 1992).  

 

ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΘΔΜΑΣΟ 

Η επηινγή ηνπ ζέκαηνο έγηλε από ηελ εθπαηδεπηηθό ηεο ηάμεο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο καζεηέο κε βάζε ηα εμήο θξηηήξηα: 

 ηελ επηθαηξόηεηα, ιόγσ ησλ ππξθαγηώλ ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 2009 ζε όιε ηελ 

Διιάδα  

  ηελ αλαθήξπμε ηνπ 2008 σο «Έηνπο ησλ Γαζώλ» ζην πιαίζην ηεο Γεθαεηίαο 

ηεο Δθπαίδεπζεο γηα ηελ Αεηθνξία  (2005-2014), πνπ ζέζπηζε ε UNESCO 

 ηελ ύπαξμε πνιιώλ εξεζηζκάησλ κέζα από ηα καζήκαηα ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο  

 ηελ θαηαιιειόηεηα ηνπ ζέκαηνο γηα ηελ αληηιεπηηθή ηθαλόηεηα ησλ καζεηώλ 

ηεο Γ΄ ηάμεο Γεκνηηθνύ 

 

ΣΟΥΟΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  

Οη ζηόρνη θάζε πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο νθείινπλ λα 

θαιύπηνπλ ην επξύ θάζκα ησλ απαηηήζεσλ ησλ βαζηθώλ θεηκέλσλ ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Φινγαΐηε, 1998). Οη ζηόρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηνπο 

καζεηέο κέζα από ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ: 

 Να απνθηήζνπλ βαζηθέο γλώζεηο γηα ηα δαζηθά κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα 

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ηηο σθέιεηεο ηεο πόιεο από ηελ ύπαξμε πεξηαζηηθώλ 

δαζώλ 

 Να ελεκεξσζνύλ γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη έλα δάζνο θαη γηα ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ  

mailto:amandrik@otenet.gr


 Να πηνζεηήζνπλ λέεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ 

πεξηαζηηθώλ δαζώλ 

 Να εξγαζηνύλ νκαδηθά 

 Να απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο έξεπλαο, ζπιινγήο, αμηνιόγεζεο θαη ζύλζεζεο 

ζηνηρείσλ 

 Να εθθξαζηνύλ κε πνιινύο ηξόπνπο θαιιηεξγώληαο θιίζεηο θαη ηαιέληα 

 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

     Γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πηνζεηήζεθε ε κέζνδνο ησλ ζρεδίσλ 

εξγαζίαο (project) (Frey, 1986, Υξπζαθίδεο, 1994). Σν ζρέδην εξγαζίαο είλαη κηα 

«αλνηθηνύ ηύπνπ» καζεζηαθή δηαδηθαζία, ρσξίο απόιπηα ζηαζεξά όξηα θαη 

ζπγθεθξηκέλε δνκή, ώζηε κέζσ ηεο παξερόκελεο ειεπζεξίαο θαη απηνλνκίαο λα 

νδεγήζεη ζε βαζύηεξε θαη ζηαζεξόηεξε κάζεζε (Γεσξγόπνπινο & Σζαιίθε, 1993). 

Γηαζέηεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Δίλαη πξνζαλαηνιηζκέλν ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 

 Οινθιεξώλεηαη κέζα από ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο 

 Αλαδεηά ζηνηρεία θαη κε βησκαηηθό ηξόπν 

 Κηλεηνπνηεί ηνπο καζεηέο επεηδή νη ίδηνη επηιέγνπλ ην ζέκα 

 Παξέρεη ειεπζεξία ζηνπο ηξόπνπο έξεπλαο, ζύλζεζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

ζηνηρείσλ 

Έγηλε πξνζπάζεηα γηα δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο (Π.Ι., 2003) κε 

ηελ εκπινθή όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξσλ καζεκάησλ:  

 Γιώζζα (κειέηε θεηκέλσλ ηεο ελόηεηαο: Δκέλα κε λνηάδεη, ηεο ελόηεηαο : Η 

ειηά, δεκηνπξγία πνηεκάησλ) 

 Μειέηε πεξηβάιινληνο (κειέηε ελνηήησλ: Οηθνζπζηήκαηα ηεο Διιάδαο, Σα 

δάζε εθπέκπνπλ ζήκα θηλδύλνπ, Σν πξάζηλν ζηηο πόιεηο θ.ά.) 

 Μαζεκαηηθά (κεηξήζεηο, ιύζε πξνβιεκάησλ) 

 Αηζζεηηθή Αγσγή (δεκηνπξγία αθίζαο, θνιιάδ) 

 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ  

     Σν πξόγξακκα εθαξκόζηεθε από καζεηέο Γ΄Γεκνηηθνύ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 

2009-2010 θαη θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ αλαπηύρζεθαλ νη εμήο δξαζηεξηόηεηεο: 

 αξρηθή ζπδήηεζε γηα ηα νξεηλά νηθνζπζηήκαηα κε αθνξκή ελόηεηα ζην βηβιίν 

ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φωτ. 1: Φπηεύζεηο δηαθόξσλ θπηώλ γηα παξαηήξεζε 

 



 

 πξνβνιή ζεηξάο slides γηα ηα ειιεληθά δάζε (δαλεηζκόο από ην WWF Διιάο) 

 κειέηε ηνπ εληύπνπ «Σα δάζε καο» ηνπ Τπ. Γεσξγίαο γηα ηελ αμία ηνπ 

δάζνπο θαη ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη 

 πεηξάκαηα κε θύηεπζε δηαθόξσλ θπηώλ κε ζθνπό ηελ θαηαλόεζε ησλ 

απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ γηα λα κεγαιώζνπλ (θση. 1) 

 κειέηε πεδίνπ ζε αιζύιιην δίπια ζην ζρνιείν: παξαηεξήζεηο ησλ κεξώλ ελόο 

δέληξνπ, θαηαγξαθέο ρισξίδαο, νξληζνπαλίδαο & εδαθνπαλίδαο, παηρλίδη 

ξόισλ (θση. 2) 

 κειέηε ησλ θεηκέλσλ από ην βηβιίν ηεο Μειέηεο Πεξηβάιινληνο «Σα δάζε 

εθπέκπνπλ ζήκα θηλδύλνπ» θαη «Σν πξάζηλν ζηηο πόιεηο» 

 βηβιηνγξαθηθή έξεπλα (ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, εγθπθινπαίδεηεο, 

επηζηεκνληθά βηβιία θιπ) γηα ηε ρισξίδα & παλίδα ησλ ειιεληθώλ δαζώλ, ηηο 

σθέιεηεο θαη ηηο αηηίεο θαηαζηξνθήο ηνπο 

 εηδηθή ζπδήηεζε γηα ηνπο Δζληθνύο Γξπκνύο & ηα Αηζζεηηθά Γάζε θαη ηε 

λνκνζεζία πνπ ηα δηέπεη  
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φωτ. 2: Βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε αιζύιιην 

 

 δεκηνπξγία δσγξαθηθώλ έξγσλ  

 δεκηνπξγία νκαδηθνύ θνιιάδ ηνπ πξάζηλνπ δάζνπο 

 δεκηνπξγία νκαδηθνύ θνιιάδ ηνπ θακέλνπ δάζνπο (θση. 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Φωτ. 3: Γεκηνπξγία θνιιάδ θαηά νκάδεο 

 

 εθπαηδεπηηθή επίζθεςε ζην ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο κε παξαθνινύζεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο «Γάζνο-Πεξηαζηηθό πξάζηλν» (πξνζθνξέο ηνπ 



πεξηαζηηθνύ δάζνπο ζε κηα κεγάιε πόιε, ζπλεηζθνξά ηνπ ζηνλ θύθιν ηνπ 

λεξνύ, ζηε θσηνζύλζεζε θαη ζηε δηακόξθσζε ηνπ θιίκαηνο, ηξνθηθέο 

αιπζίδεο, ηζηνξία ηνπ Τκεηηνύ θαη αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο,  επηπηώζεηο ησλ 

κεγάισλ δξόκσλ ζην δαζηθό νηθνζύζηεκα, νηθηζηηθή πίεζε, κειέηε πεδίνπ – 

κεηξήζεηο, παξαηεξήζεηο, ζπιινγέο, παηρλίδηα) (θση. 4 & θση. 5) 

 
      Φωτ. 4: Παηρλίδηα ζην ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο           Φωτ. 5: Μειέηε πεδίνπ ζηνλ Τκεηηό  

 

 επεμεξγαζία ζηελ ηάμε θπιιαδίσλ εξγαζίαο ηνπ ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο κεηά 

ηελ επίζθεςε 

 κειέηε ελεκεξσηηθώλ θπιιαδίσλ ηεο Γελ. Γξακκαηείαο Πνιηηηθήο 

Πξνζηαζίαο «Μαζαίλνληαο γηα ηηο θσηηέο...παξέα κε ηνλ Ππξνζβεζηάθε» 

 αλάγλσζε – κειέηε ησλ παξακπζηώλ «Σν δάζνο ηεο μύιηλεο μύζηξαο» (Κ. 

Μάγνο) θαη «Σν δάζνο πνπ ην ΄ζθαζε» (Β. Κάληδνια-ακπαηάθνπ) 

 ζπγγξαθή πνηεκάησλ  

 δεκηνπξγία νκαδηθήο αθίζαο  

 ην αιθαβεηάξη ηνπ δάζνπο: βηβιίν κε μερσξηζηέο ζειίδεο γηα θάζε γξάκκα 

ηνπ αιθαβήηνπ, όπνπ γξάθεηαη κηα ιέμε ζρεηηθή κε ην δάζνο & ν νξηζκόο ηεο 

ζπλνδεπόκελε από δσγξαθηά ή θσηνγξαθία (θση. 6) 

 

 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 6: Σν αιθαβεηάξη ηνπ δάζνπο 
 

 παξνπζίαζε: α) παξνπζίαζε κε slides όισλ ησλ παξαπάλσ δξαζηεξηνηήησλ 

β) πξνβνιή βίληεν θηινπεξηβαιινληηθνύ πεξηερνκέλνπ πνπ ζπλόδεπε ην 

ηξαγνύδη κε ηίηιν «Βαζηά πιεγή» (Κίηξηλα Πνδήιαηα) γ) παηρλίδη ξόισλ γηα 

ηηο σθέιεηεο ηνπ δάζνπο κέζα από δηαιόγνπο θπηώλ θαη δώσλ ηνπ δάζνπο 

(θση. 7) δ) παηρλίδη ξόισλ γηα ηε δηαρείξηζε ελόο θακέλνπ δάζνπο κέζα από 

ππνηηζέκελε ηειενπηηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζην δήκαξρν, ηνπο θαηνίθνπο θαη 



άιινπο ηνπηθνύο θνξείο, πνπ εκπιέθνληαη ζηηο απνθάζεηο γηα ηελ ηύρε ελόο 

θακέλνπ δάζνπο (θση. 8) 

 
                    Φωτ. 7: Παηρλίδη ξόισλ                                      Φωτ. 8: Παηρλίδη ξόισλ  

 

 αμηνιόγεζε α) κε ηήξεζε εκεξνινγίνπ δξαζηεξηνηήησλ & παξαηεξήζεσλ 

ηνπ εθπαηδεπηηθνύ β) κε ηειηθό εξσηεκαηνιόγην γλώζεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ 

καζεηώλ 

 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΕΖΣΖΖ 

     Σα απνηειέζκαηα από ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ ζεηηθά κε βάζε ηα 

ζηνηρεία από ηα εξγαιεία αμηνιόγεζεο αιιά θαη ηελ επίδξαζε ηόζν ζην ζρνιηθό όζν 

θαη ζην νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ.  

     Οη γλσζηηθνί ζηόρνη επηηεύρζεθαλ, όπσο ζπλάγεηαη από ηηο απαληήζεηο ησλ 

ηειηθώλ εξσηεκαηνινγίσλ. Οη καζεηέο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο αύμεζαλ ηηο γλώζεηο 

ηνπο γηα ηα δαζηθά κεζνγεηαθά νηθνζπζηήκαηα, γηα ηηο σθέιεηεο ηεο πόιεο από ηελ 

ύπαξμε πεξηαζηηθώλ δαζώλ, γηα ηνπο θηλδύλνπο πνπ δηαηξέρεη έλα δάζνο θαη γηα ηα 

πξνιεπηηθά κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ. 

     Οη ζπλαηζζεκαηηθνί ζηόρνη, αλ θαη είλαη πεξηζζόηεξν καθξνπξόζεζκνη, θξίλεηαη 

όηη απμήζεθε ε πηζαλόηεηα λα επηηεπρζνύλ κε ηε βνήζεηα ελόο ζεηηθόηεξνπ 

νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο. Οη γνλείο ησλ καζεηώλ ελεκεξώζεθαλ από ηελ αξρή 

γηα ην πξόγξακκα, απνδείρζεθαλ αξσγνί θαηά ηε δηάξθεηά ηνπ θαη αλαγλώξηζαλ ηε 

καθξνπξόζεζκε ζεηηθή ηνπ επίδξαζε ζηα παηδηά κεηά ηελ παξνπζίαζε. 

     Οη ςπρνθηλεηηθνί ζηόρνη είραλ ηελ ακεζόηεξε θαηαγεγξακκέλε επηηπρία, θαζώο 

απμήζεθε θαηαθόξπθα ε ηθαλόηεηα ζπλεξγαζίαο ησλ καζεηώλ θαζώο θαη νη 

δεμηόηεηεο έξεπλαο, ζπιινγήο, αμηνιόγεζεο θαη ζύλζεζεο ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ, 

αλαδείρζεθαλ νη ηδηαίηεξεο θιίζεηο νξηζκέλσλ καζεηώλ θαηά ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ 

απαηηνύζαλ πνιύκνξθε έθθξαζε (πνίεζε, αθίζεο, δξακαηνπνηήζεηο).  

     Αζθαιώο, δελ ζεσξνύκε όηη κε ηελ πινπνίεζε απηνύ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμαζθαιίζηεθαλ νη πξνϋπνζέζεηο γηα αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ ειιεληθώλ δαζώλ ή 

γηα καθξόπλνα πξνγξάκκαηα πξνζηαζίαο ηνπο. Έγηλε απιώο έλα κηθξό αξρηθό βήκα 

πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε θαη ε πξαγκαηηθή επίηεπμε ησλ ζηόρσλ εμαξηάηαη: 

 από ηε ζπλέρεηα πνπ ζα έρεη ε πξαγκαηνπνίεζε ζρνιηθώλ πεξηβαιινληηθώλ 

πξνγξακκάησλ από ηνπο ίδηνπο καζεηέο ζε επόκελεο ηάμεηο ή βαζκίδεο 

 από ην ζπλδπαζκό ησλ γλώζεσλ πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο κέζσ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο κε απηέο πνπ ζα απνθηήζνπλ από άιια καζήκαηα 

 από ηε ζηαζεξόηεηα πνπ ζα επηδείμνπλ νη νηθνγέλεηεο ζηελ πηνζέηεζε λέσλ 

ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ 



 από ηε βνύιεζε ηεο πνιηηείαο γηα ηελ πξαγκαηηθή ζεζκηθή θαη πξαθηηθή 

πξνζηαζία ησλ δαζώλ ζε εζληθό επίπεδν 

     Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε δίλεη ην έλαπζκα γηα ηε ζσζηή πιεξνθόξεζε θαη 

ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ επόκελσλ γελεώλ γηα ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, 

σζηόζν απνηειεί κόλν έλα  θξίθν ζηελ αιπζίδα ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ελόο αεηθόξνπ κέιινληνο.  

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

     Θεσξνύκε, ηειηθά, όηη αμίδεη λα εκπιέθεηαη ν εθπαηδεπηηθόο θαη νη καζεηέο ζε 

πξνγξάκκαηα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, γηαηί θαιιηεξγείηαη ε δηεξεπλεηηθή 

καζεζηαθή δηαδηθαζία θαη ην νκαδνζπλεξγαηηθό πλεύκα, ζηνηρεία πνπ ηππηθά 

ηζρύνπλ ζην εθπαηδεπηηθό καο ζύζηεκα, αιιά ζηελ πξάμε αθόκε αλαδεηνύληαη. Οη 

καζεηέο καζαίλνπλ βησκαηηθά, επεξεάδεηαη ζεηηθά ε ζρνιηθή θνηλόηεηα, ην ζρνιείν 

αλνίγεηαη ζηελ ηνπηθή θνηλσλία,. Μεηά από 20 ρξόληα εθαξκνγήο παξόκνησλ 

πξνγξακκάησλ ζηα ειιεληθά Γεκνηηθά ρνιεία πηζηεύνπκε όηη έρνπλ σξηκάζεη νη 

ζπλζήθεο γηα γεληθεπκέλε εθαξκνγή ηνπο από όινπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο. 
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