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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη έλα εθπαηδεπηηθό πιηθό Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζεο, ζπγθεθξηκέλα ην παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ, κε ηε κνξθή αθίζαο,
ωο εξγαιείν κάζεζεο θαη δξάζεο, γηα ηελ ελίζρπζε ελόο πξνγξάκκαηνο
Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο. Σθνπόο ηνπ είλαη κέζα από ην παηρλίδη νη καζεηέο λα
γλωξίζνπλ ην δαζηθό νηθνζύζηεκα, ηνπο θηλδύλνπο πνπ ην απεηινύλ θαη λα
θαηαλνήζνπλ ηε δπλακηθή αιιειεμάξηεζε ηωλ θπζηθώλ θαη αλζξώπηλωλ ζρέζεωλ.
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: πεξηβαιινληηθά παηρλίδηα, εθπαηδεπηηθό-παηδαγωγηθό πιηθό
ΔΙΑΓΧΓΗ
Ζ απνηειεζκαηηθή ελζσκάησζε ησλ πνηνηηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ΠΔ
ζηελ εθπαηδεπηηθή πξαθηηθή πξνϋπνζέηεη ηελ παξαγσγή παηδαγσγηθνύ πιηθνύ θαη
εθπαηδεπηηθώλ εξγαιείσλ, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ ζηελ ηάμε θαη ζην πεδίν κπνξνύλ
λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαζηέξσζε καζεζηαθώλ δηαδηθαζηώλ κέζσ ησλ νπνίσλ ζα
πξνάγνληαη ν νιηζηηθόο θαη δηαζεκαηηθόο ραξαθηήξαο ηεο ΠΔ, ην άλνηγκα ηνπ
ζρνιείνπ ζηελ θνηλόηεηα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε δξάζεηο κε
πεξηβαιινληηθό πεξηερόκελν (Καηζίθεο, θ.ά. 2003). Οη δηεζλείο δηαζθέςεηο έρνπλ
πξνηείλεη ηελ εηζαγσγή ηεο ΠΔ ζηελ ηππηθή θαη ηελ άηππε εθπαίδεπζε, θαζώο θαη
ηελ παξαγσγή ζρεηηθνύ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ (UNESCO, 1997, UNESCO, 1999).
Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρεη παξαρζεί πινύζην εθπαηδεπηηθό πιηθό από
ζεζκηθνύο θνξείο (ΥΠΔΠΘ, ΚΠΔ, Υπεπζύλνπο ΠΔ). Γηαζέηεη πνηθηιία ζηε κνξθή
θαη ηε ζεκαηνινγία, πξσηνηππία ζηε ζύιιεςε θαη ηελ εθαξκνγή, ηάζε αλαλέσζεο
ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Πιενλεθηήκαηά ηνπ, απνηεινύλ, ε ώζεζε ζε
πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ε έκθαζε ζε ηνπηθά ζέκαηα (Μαλδξίθαο &
Σθνξδνύιεο, 2008).

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ – ΠΑΙΓΑΓΧΓΙΚΟ ΤΛΙΚΟ
Ζ έλλνηα ηνπ παηδαγσγηθνύ πιηθνύ έρεη ζπλδεζεί δηεζλώο θαη ηδηαίηεξα ζηελ
Διιάδα κε ηε κνξθή ηνπ ζρνιηθνύ εγρεηξηδίνπ. Ψο παηδαγσγηθό πιηθό κπνξεί λα
ζεσξεζεί νηηδήπνηε αμηνπνηείηαη από ηνλ εθπαηδεπηηθό ηόζν γηα ηα ζρεδηαζκό όζν
θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ. Μηα εηθόλα, κηα ηαηλία, έλα θύιιν
εξγαζίαο, έλα άξζξν, έλα θείκελν, έλα ζρεδηάγξακκα, έλα εγρεηξίδην, αιιά θαη
νπνηνδήπνηε αληηθείκελν πνπ δηεπθνιύλεη ηε κάζεζε θαη βνεζά ηνλ εθπαηδεπηηθό λα
δηακνξθώζεη έλα καζεζηαθό πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη παηδαγσγηθό πιηθό
(Φινπξήο, 1995).
Τν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ελόο παηδαγσγηθνύ πιηθνύ είλαη ε δηδαθηηθή θαη
καζεζηαθή ηνπ απνηειεζκαηηθόηεηα. Πέξα από ην πεξηερόκελν, ηε κεζνδνινγία θαη
ηνπο ζηόρνπο ηνπ πνπ δηακνξθώλνληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε, είλαη ζεκαληηθό
λα είλαη ειθπζηηθό θαη θπξίσο θηιηθό πξνο ην ρξήζηε ηνπ. Να έρεη ζαθή θαη εύιεπηε
νξγάλσζε θαη δνκή, ώζηε λα είλαη εύρξεζην θαη θαηαλνεηό, λα είλαη επέιηθην,
εππξνζάξκνζην, λα έρεη επεμεγεκαηηθά θαη θηιηθά ζρήκαηα, θείκελα θαη
ζπλνδεπηηθά ζηνηρεία (Φινγαΐηε, 2003).
Τν εθπαηδεπηηθό πιηθό, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη πξνζδνθίεο ησλ
Παηδαγσγηθώλ θαη Μαζεηηθώλ Οκάδσλ, είλαη δπλαηόλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα: α)
ελεκέξσζε (δηδαθηηθό πιηθό / πεγή πιεξνθνξηώλ / πεγή ηδεώλ γηα άληιεζε - επηινγή
ζεκάησλ) β) ππνζηήξημε (καζεζηαθό πιηθό /πξνηάζεηο γηα δξαζηεξηόηεηεο, θύιια
εξγαζίαο) γ) εκςύρσζε. Ζ κνξθή ηνπ κπνξεί λα είλαη έληππε ή ειεθηξνληθή (βηβιίν,
θπιιάδηα, CD, DVD, βηληενηαηλία, θάθεινο δξαζηεξηνηήησλ ή πνιπκνξθηθό κε
θάπνηα ή θαη όια από ηα πξνεγνύκελα).
Ο όξνο εθπαηδεπηηθό πιηθό πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα
νπνηνδήπνηε δηδαθηηθό θαη καζεζηαθό πιηθό ζε έληππε, νπηηθναθνπζηηθή ή ςεθηαθή
κνξθή κπνξεί λα αμηνπνηεζεί από ηνλ εθπαηδεπηηθό θαη ηνπο καζεηέο γηα λα
ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ελόο πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο
Δθπαίδεπζε (Μαλδξίθαο & Σθνξδνύιεο, 2008).
Τα θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα παηρλίδηα, έρνληαο ηα παηδηά ζε πξσηαγσληζηηθό
ξόιν, εμαζθαιίδνπλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, κέζα
από ηηο νπνίεο επηδηώθνπλ ηνπο ζηόρνπο ηεο. Μέζα από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή ηε
δξάζε, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπζηεκαηηθή παξαηήξεζε ηα παηδηά απνθηνύλ γλώζεηο,
δηαπηζηώλνπλ ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο πεξηβάιινληνο θαη θνηλσλίαο θαη
καζαίλνπλ λα ιεηηνπξγνύλ κέζα από απηή, δηακνξθώλνληαο ζηάζεηο ζπκπεξηθνξάο
(Βιαζηάξεο, 2003).
Σηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη «Τν παηρλίδη θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ».
Δίλαη έλα μερσξηζηό εξγαιείν ζηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, πνπ κε ηξόπν
ειθπζηηθό αθήλεη ηδηαίηεξεο εληππώζεηο ζηα παηδηά, θαζώο ηνπο δίλεη ηελ επθαηξία
λα δήζνπλ ιίγεο ώξεο γεκάηεο πεξηπέηεηα θαη θαληαζία. Ταπηόρξνλα κπνξεί λα
βνεζήζεη ζηε θαηαλόεζε ελλνηώλ, όπσο απνηθνδόκεζε πιηθώλ, εζληθόο δξπκόο,
ηξνθηθή αιπζίδα, ρισξίδα, παλίδα, δηάβξσζε ηνπ εδάθνπο, νηθνζύζηεκα. Οη
καζεηέο παίδνληαο έξρνληαη θνληά ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα (δαζηθέο
ππξθαγηέο, ξύπαλζε ησλ λεξώλ, ζπζζώξεπζε απνξξηκκάησλ…) , εθθξάδνπλ ηηο
αλεζπρίεο θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ηνπο γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα, πνπ
απαληώληαη ηόζν ζε ηνπηθό όζν θαη ζε παγθόζκην επίπεδν θαη παξαθηλνύληαη ζε

δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο (Καηλνύξγηνπ, 2008). Τν παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ
παίδεηαη ζε θπζηθό ή δνκεκέλν πεξηβάιινλ. Δίλαη έλα παηρλίδη πξσηνηππίαο,
εμππλάδαο, γλώζεσλ, ζπκπεξηθνξάο, παξαηήξεζεο θαη ηαρύηεηαο. Γεκηνπξγνί ηνπ
παηρληδηνύ κπνξεί λα είλαη θαη νη ίδηνη νη καζεηέο – παίθηεο (Γεκνπνύινπ θ.ά.,
2003).
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΠΑΙΥΝΙΓΙΟΤ
Τν παηδαγσγηθό πιηθό δεκηνπξγήζεθε ην 2008, γηα ην δηεζλέο δίθηπν
«Μαζαίλσ γηα ηα δάζε» ην νπνίν ζπληνλίδεη ε Διιεληθή Δηαηξεία Πξνζηαζίαο ηεο
θύζεο θαη ε Β΄ Γηεύζπλζε Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Αζήλαο. Τν πιηθό βαζίδεηαη
ζε ζύγρξνλεο παηδαγσγηθέο ζεσξίεο γηα ηε κάζεζε θαη ελζαξξύλεη ηελ άκεζε
εκπεηξία, ώζηε ην παηδί λα αλαπηύμεη ηε δηθή ηνπ θξηηηθή ζθέςε. Δπηπιένλ,
θαιιηεξγεί ηε δεκηνπξγηθόηεηα, θηλεηνπνηώληαο ηελ πεξηέξγεηα θαη νμύλνληαο ηελ
παξαηεξεηηθόηεηά ηνπο, ελώ ηαπηόρξνλα ηα ελζαξξύλεη λα αζρνιεζνύλ κε ηε θύζε
θαη ηα πξνβιήκαηά ηεο.
Σύκθσλα κε ηνπο Μαλδξίθα & Σθνξδίιε (2008) πιεξνί όια ηα θξηηήξηα πνπ
απαηηνύληαη ώζηε λα ραξαθηεξηζηεί έλα πιηθό εθπαηδεπηηθό όπσο: ε ελεκέξσζε
ζρεηηθά κε κεζνδνινγηθέο ζηξαηεγηθέο, ε έθδνζε από κηα δηεύζπλζε εθπαίδεπζεο
κε ηελ επηκέιεηα ησλ Υπεπζύλσλ ΠΔ, ε νινθιεξσκέλε έθδνζε κέζσ ηππνγξαθείνπ,
ε απηόλνκε δηαθίλεζε θαη δηάζεζε ηνπ πιηθνύ. Δπηπξόζζεηα ε Παπαδεκεηξίνπ
(2003), αλαθέξεη σο θξηηήξηα αμηνιόγεζεο ηεο πνηόηεηαο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ
γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε, ηελ ακεξνιεςία θαη αθξίβεηα, ην εύξνο, ηελ
έκθαζε ζηελ νηθνδόκεζε δεμηνηήησλ, ηνλ πξνζαλαηνιηζκόο ζηε δξάζε, ηε
ρξεζηηθόηεηα, ζηνηρεία πνπ ραξαθηεξίδνπλ ην ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθό πιηθό «ην
παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ».
Τν καζεζηαθό πιηθό είλαη έλα έληππν – αθίζα κε ρξήζε θαη ησλ δύν
πιεπξώλ ηνπ. Σηελ κηα πιεπξά απνηππώλεηαη κε δσγξαθηά (Κνζθνινύ, 2008) έλα
πεξηβαιινληηθό κνλνπάηη κέζα ζην δάζνο, κε όια ηα ζηνηρεία πνπ ην απνηεινύλ
(ρισξίδα, παλίδα, πηλαθίδεο, αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο) θαη ζηελ άιιε πιεπξά
ππάξρνπλ ελδεηθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα θάζε έλα ζηαζκό.
ΣΟΥΟΙ
Οη καζεηέο επηδηώθεηαη:
 Να γλσξίζνπλ ην δάζνο θαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινύλ έλα δαζηθό
νηθνζύζηεκα (βηνηηθνί θαη αβηνηηθνί παξάγνληεο) θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε
ζρέζε αιιειεμάξηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμύ απηώλ ησλ ζηνηρείσλ.
 Να αλαθαιύςνπλ ηελ επεξγεηηθή επίδξαζε ηνπ δάζνπο ζηελ αλζξώπηλε δσή
θαη λα αλαπηύμνπλ βησκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο γηα ηε γλσξηκία ηνπ δάζνπο
ηεο πεξηνρήο ηνπο, ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη λα ηα ζπλδέζνπλ κε ηηο
αλζξώπηλεο ελέξγεηεο.
 Να πξνβιεκαηηζηνύλ ζηνλ ηξόπν επίιπζεο απηώλ ησλ πξνβιεκάησλ θαη λα
αλαιάβνπλ αληίζηνηρεο δξάζεηο.
 Να απνθηήζνπλ ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην δάζνο θαη λα κπνξνύλ λα
κεηαδώζνπλ απηή ηε ζηάζε ζηνλ άκεζν νηθνγελεηαθό θαη θνηλσληθό ηνπο
πεξίγπξν.
 Να θαιιηεξγήζνπλ αμίεο όπσο ε ζπλεξγαζία, νκαδηθόηεηα, ε θηιία, θαζώο
θαη αμίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

Τν παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ έρεη σο θεληξηθή ηδέα ηελ αλαδήηεζε
θαη ηελ αλαθάιπςε θαη ζε απηή βαζίδεηαη όιν ην πεξηερόκελό ηνπ. Τν «ζελάξην»
ηνπ παηρληδηνύ, πνπ ζα απνηειέζεη θαη εξέζηζκα εθόξκεζεο, κπνξεί λα είλαη έλα
παξακύζη, έλαο ζξύινο, έλα θαληαζηηθό ηαμίδη, κηα πεξηπεηεηώδεο ηζηνξία. Τν πιηθό
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηα ζεκεία πνπ επηιέγνληαη πξέπεη λα εληππσζηάδνπλ θαη λα
ηξαβνύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηώλ. Τν παηρλίδη απεπζύλεηαη ζε παηδηά
Νεπηαγσγείνπ, Γεκνηηθνύ Σρνιείνπ θαη κε νξηζκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ζε παηδηά
Γπκλαζίνπ. Ζ δηάξθεηά ηνπ είλαη πεξίπνπ δύν ώξεο. Πεξηιακβάλεη δέθα ζηαζκνύο
(πξνζαλαηνιηζκόο, απνηθνδόκεζε, απνξξίκκαηα, παλίδα, ρισξίδα, δαζηθέο
ππξθαγηέο...) κε δξαζηεξηόηεηεο ελδεηθηηθέο ηεο ζεκαηνινγίαο ηνπ δάζνπο. Οη
ζηαζκνί έρνπλ ρξνληθή δηάξθεηα από 10 έσο 15 ιεπηά. Ζ δηαδξνκή ησλ καζεηώλ
από ηνλ έλα ζηαζκό ζηνλ άιιν ζεκαηνδνηείηαη κε ραξνύκελν ηξόπν ( π.ρ
πνιύρξσκα ηνύιηα, θηεξά, θνξδέιεο…) πνπ ζα ηα αθνινπζνύλ νη καζεηέο. Τν
παηρλίδη κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί:
 ζηνλ αξηζκό ησλ παηρηώλ
 ζηελ ειηθία θαη ζηελ εκπεηξία ησλ παηρηώλ
 ζην ρώξν
 ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο
 ζην εθάζηνηε ζέκα.
Κάζε εθπαηδεπηηθόο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα επηιέμεη όζνπο ζηαζκνύο ζέιεη,
θαζώο θαη λα εληάμεη θαη άιιεο έλλνηεο, ηηο νπνίεο ζα επεμεξγαζηεί ζην πεδίν. Δίλαη
επίζεο εθηθηό λα πξνζζέζεη ή λα αθαηξέζεη δξαζηεξηόηεηεο ζε θάζε ζηαζκό.
Δπηπιένλ κπνξεί λα πξνζαξκόζεη ην παηρλίδη ζηε δηθή ηνπ πεξηνρή (δάζνο αιιά θαη
έλα θνληηλό πάξθν ή αιζύιιην). Απαξαίηεην είλαη ν/ε εθπαηδεπηηθόο λα γλσξίδεη
πνιύ θαιά ην ρώξν, όπνπ ζα παηρηεί ην παηρλίδη θαη λα ηνλ έρεη επηζθεθηεί από πξηλ,
ώζηε λα μέξεη πνπ ζα δεκηνπξγήζεη ηνπο ζηαζκνύο. Δπηπξόζζεηα, ρξεηάδεηαη λα είλαη
ελεκεξσκέλνη θαη νη άιινη ζπλεξγάηεο εθπαηδεπηηθνί γηα ηε δηαδξνκή πνπ ζα
αθνινπζήζνπλ θαη ηε ζεηξά κε ηελ νπνία ζα επηζθεθηνύλ ηνπο ζηαζκνύο ηνπ
παηρληδηνύ. Αλ θξηζεί αλαγθαίν, κπνξεί λα έρνπλ ζρεδηάγξακκα- ράξηε ηνπ ρώξνπ.
Τα δέθα βήκαηα πινπνίεζεο ηνπ παηρληδηνύ ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ είλαη ηα εμήο:
1. Δπηινγή ζέκαηνο: « Τν δάζνο»
2.Καζνξηζκόο θαη αλίρλεπζε πεδίνπ θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ π.ρ
Μνλνπάηη ζηνλ Υκεηηό, ζηελ Πεληέιε, ζηελ Πάξλεζα., αλ είλαη πεξηαζηηθό δάζνο,
αλ είλαη πξνζηαηεπκέλε πεξηνρή, εζληθόο δξπκόο, κηθξνύ βαζκνύ δπζθνιίαο,
αζθαιέο γηα ηα παηδηά
3. Δπίζθεςε, ρσξίο ηα παηδηά, θαη επηινγή ησλ ζεκείσλ πνπ έρνπκε ζέζεη σο ζηόρν
λα πξνζεγγίζνπκε:
 Καζνξηζκόο αθεηεξίαο, ηεξκαηηζκνύ, ζηάζεσλ- ζηαζκώλ
 Σρεδηαζκόο δξαζηεξηνηήησλ θαη δνθηκαζηώλ πνπ επηζπκνύκε λα εληάμνπκε
 Φξνλνκέηξεζε δξαζηεξηνηήησλ
4.Καζνξηζκόο ελλνηώλ (εζληθόο δξπκόο, ρισξίδα, παλίδα, απνηθνδόκεζε, κεηξήζεηο,
πξνβιήκαηα, ππξθαγηέο, ζθνππίδηα, ηξνθηθή αιπζίδα )
5.Πξνζαξκνγή ελλνηώλ ζην πεδίν θαη επηινγή ζηαζκώλ
 Δπηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ, όπνπ ζα πξνζεγγίζνπκε ηελ έλλνηα πνπ
ζέινπκε κε δνθηκαζία, αίληγκα, εξσηήζεηο πνιιαπιώλ επηινγώλ, γξίθν…
 Δπηζήκαλζε ησλ ζεκείσλ ( κε πέηξεο ρξσκαηηζηέο, ζεκαίεο…)

 Καζνξηζκόο ηνπ ζεκείνπ αθεηεξίαο, όπνπ ζα γίλεη ελεκέξσζε θαη ζα δνζνύλ
γξαπηέο νδεγίεο ζηνπο παίρηεο.
 Καζνξηζκόο ηνπ ζεκείνπ ηεξκαηηζκνύ, όπνπ ζα βξίζθεηαη ν ζεζαπξόο.
6. Γνθηκαζίεο ( ζπλεξγαηηθέο, γλσζηηθέο, θνηλσληθέο…)
7. Πξνζαλαηνιηζκόο
8.Καηαζθεπή εγγξάθσλ νδεγηώλ
9. Σπδήηεζε
10.Αμηνιόγεζε
ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ
Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ πξνηείλνληαη έγηλε πξνζπάζεηα λα είλαη βησκαηηθέο,
λα πξνσζνύλ ηε ζπλεξγαηηθόηεηα, ηελ νιηζηηθή πξνζέγγηζε θαη ηε δηαζεκαηηθόηεηα,
λα έρνπλ δξάζε, λα θαιιηεξγνύλ ηηο πνιιαπιέο λνεκνζύλεο.







Πξνζαλαηνιηδόκαζηε κε απινύο ηξόπνπο θαη καζαίλνπκε ηα ζεκεία ηνπ
νξίδνληα
Γηαζαθελίδνπκε ηελ έλλνηα ηεο Απνηθνδόκεζεο, ην ξόιν θαη ηε ρξεζηκόηεηα
ησλ απνηθνδνκεηώλ.
Παίδνπκε έλα ξάιη θαζαξηόηεηαο- δηαρσξηζκνύ ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηα
ηνπνζεηνύκε ζε θνπηηά κε ηε ζήκαλζε «ραξηί», «πιαζηηθό» θαη «αινπκίλην».
Μεηξνύκε ην ύςνο ηνπ δέληξνπ. Υπνινγίδνπκε ηελ ειηθία ηνπ δέληξνπ.
Βξίζθνπκε ηα κέξε από ηα νπνία απνηειείηαη ην δέληξν .
Φηηάρλνπκε πηλαθίδεο κε ζπλζήκαηα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ δάζνπο από ηηο
ππξθαγηέο
Μαδεύνπκε θππαξηζζόκεια, θιαδάθηα… γηα ηελ θαηαζθεπή ελόο κόκπηιε.
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Μέζα από ηελ ελεξγό ζπκκεηνρή, ηε δξάζε, ηε ζπλεξγαζία, ηε ζπζηεκαηηθή
παξαηήξεζε, ηε ραξά ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ηα παηδηά απνθηνύλ γλώζεηο,
δηαπηζηώλνπλ ηε ζρέζε αιιειεπίδξαζεο πεξηβάιινληνο θαη θνηλσλίαο θαη καζαίλνπλ
λα ιεηηνπξγνύλ κέζα από απηή, δηακνξθώλνληαο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο
(Βιαζηάξεο, 2003).
Τν παηρλίδη ηνπ θξπκκέλνπ ζεζαπξνύ ζαλ εξγαιείν κάζεζεο θαη ζαλ εξγαιείν
δξάζεο, κπνξεί λα θάλεη ηε ζρέζε ησλ καζεηώλ κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε
επράξηζηε, δηαζθεδαζηηθή θαη αμηνκλεκόλεπηε. Υπνθηλεί ην ελδηαθέξνλ γηα κάζεζε,
βαζίδεηαη ζηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν, εθαξκόδεηαη εύθνια, δίλεη ηε δπλαηόηεηα
ζηνπο καζεηέο λα είλαη νη ίδηνη παξαγσγνί γλώζεο, θαζηζηνύλ ελδηαθέξνπζα ηελ
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Τα ζεηηθά ζεκεία κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο είλαη ηα αθόινπζα:
 Δλεξγόο ζπκκεηνρή θαη θαιιηέξγεηα επηθνηλσληαθώλ ζρέζεσλ εληζρύνληαο
θαη’ απηόλ ηνλ ηξόπν ηε δηάζεζε γηα ζπκκεηνρή θαη έθθξαζε πξνζσπηθώλ
απόςεσλ θαη ηαπηόρξνλα ζπκκεηνρή ζηε ιήςε απνθάζεσλ
 Δλίζρπζε ηεο απηνεθηίκεζεο ησλ παηδηώλ, κε όιεο ηηο ζεηηθέο ζπλέπεηεο
(Φξπζαθίδεο, 2003).
 Φξεζηκνπνίεζε θαη ζπλδπαζκόο πνιιώλ θαη δηαθνξεηηθώλ δηδαθηηθώλ.
 Δπηινγή ζε δηδαθηηθέο, ώζηε νη καζεηέο λα καζαίλνπλ κε πνιιαπινύο
ηξόπνπο θαη λα εκπιέθνληαη ζε κηα πινύζηα, πνηθίιε θαη ελδηαθέξνπζα
εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε είλαη θαηλνηνκία γηα ην εθπαηδεπηηθό
ζύζηεκα, γηαηί εηζάγεη θαηλνύξγηεο πξνζεγγίζεηο θαη πξαθηηθέο ζηελ εθπαηδεπηηθή
πξάμε, ην ξόιν ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ ζρνιείνπ. Δγγξάθεηαη ζην
πιαίζην κηαο εθπαίδεπζεο πνπ ζηνρεύεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ζθέςεο, ηελ
θαιιηέξγεηα πξνζσπηθήο θαη ζπιινγηθήο δέζκεπζεο θαη ηελ αλάπηπμε θαηάιιειεο
δξάζεο γηα αιιαγέο ζηελ πεξηβαιινληηθή, ηελ θνηλσληθή θαη ηελ εθπαηδεπηηθή
πξαγκαηηθόηεηα. Ψο θαηλνηνκία ινηπόλ πξνηείλεη θαη ελαιιαθηηθέο ινγηθέο ζην
ραξαθηήξα, ηε δνκή θαη ην πεξηερόκελν ησλ παηδαγσγηθώλ πιηθώλ θαη θπξίσο ζηε
θηινζνθία ηνπο θαη ηελ παηδαγσγηθή ηνπο πξνζέγγηζε (Φινγαΐηε, 2003).
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