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Περίληψη 
Η Ευέλικτη Ζώνη, ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου,  έδωσε λύση 
στο πρόβληµα εξεύρεσης  χρόνου υλοποίησης προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, 
θεσµού ο οποίος έχει εµφανιστεί στο ελληνικό σχολείο εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά η εφαρµογή 
του  ερχόταν σε ασυνέχεια µε τον τρόπο λειτουργίας αυτού. 
Στην 7η περιφέρεια Σχολικού Συµβούλου Π.Ε ν. Λάρισας το πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης 
εφαρµόστηκε για πρώτη φορά κατά το σχολικό έτος 2003-2004, από 6 δηµοτικά σχολεία, τα οποία  
υλοποίησαν 36 σχέδια εργασίας περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Οι βάσεις δηµιουργίας 
περιβαλλοντικής συνείδησης, η είσοδος πρωτοβουλίας, ευελιξίας, ποικιλίας και ενθουσιασµού, 
βιωµατικών και ερευνητικών µεθόδων στο σχολείο και το άνοιγµα αυτού στην τοπική κοινωνία 
είναι από τα θετικά που έχουµε να επισηµάνουµε. Οι προτάσεις µας αφορούν την χρηµατοδότηση 
των σχολείων,  την σοβαρότερη  επιµόρφωση των δασκάλων σε διδακτικές µεθοδολογίες 
διαφορετικές από αυτές που συναντούµε στο δασκαλοκεντρικό σχολείο, όπως επίσης και την 
υποχρεωτική επέκταση του προγράµµατος. 
 
Σκοπός της εργασίας 
Η παρουσίαση της λειτουργίας σχεδίων εργασίας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  στα πλαίσια της 
Ευέλικτης Ζώνης και η διεξαγωγή συµπερασµάτων. 
 
Γενικό Πλαίσιο 
Μέσα στα πλαίσια του ∆.Ε.Π.Π.Σ. εντάσσεται και λειτούργησε τα τελευταία τρία χρόνια σε 
εθελοντική βάση, η Ευέλικτη Ζώνη ∆ιαθεµατικών και ∆ηµιουργικών ∆ραστηριοτήτων, ένα 
ολοκληρωµένο πρόγραµµα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, το οποίο σχεδιάστηκε λαµβάνοντας 
σοβαρά υπόψη την ανάγκη ανοίγµατος του σχολείου προς την τοπική κοινωνία και τα 
ενδιαφέροντα του παιδιού, όπως επίσης και το  γεγονός ότι το σχολείο έχει χάσει το µονοπωλιακό 
του ρόλο. 
Οι βασικοί στόχοι της Ευέλικτης Ζώνης είναι: 

1. Η αναβάθµιση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. 
2. Η σύνδεση της σχολικής γνώσης µε τα ενδιαφέροντα του παιδιού και τις πραγµατικές 

καταστάσεις της ζωής. 
3. Η χρήση διαθεµατικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειµένων. 
4. Η ανάδειξη της διεπιστηµονικότητας των γνωστικών αντικειµένων. 
5. Η ανάπτυξη κριτικής και διαλεκτικής ικανότητας. 
6. Η θετική διάθεση για συνεργασία και αυτενέργεια. 
7. Η δηµιουργία συνθηκών που να παρέχουν σε κάθε άτοµο τη δυνατότητα της δια βίου 

ανανέωσης γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Οι στόχοι αυτοί εντάσσονται στα πλαίσια  ενός σχεδιασµού  που λειτουργεί στην απαλλαγή της 
καθηµερινής διδακτικής πράξης από µεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρακτικές που 
αναπτύσσονται στο πλαίσιο µιας παραδοσιακής µετωπικής ή δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας. 
Η Ευέλικτη Ζώνη κινείται σε πολλές θεµατικές περιοχές. µέσα στις οποίες εντάσσεται η 
Περιβαλλοντική Αγωγή, θεσµός ο οποίος εδώ και χρόνια έχει εµφανιστεί στο ελληνικό σχολείο, 
αλλά όλα αυτά τα χρόνια βρισκόταν σε ασυνέχεια µε τον τρόπο λειτουργίας του παραδοσιακού 
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σχολείου. Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση ενός περιβαλλοντικού  προγράµµατος ήταν θέµα 
πρωτοβουλίας του εκπαιδευτικού και πολλές φορές οι δράσεις του περιορίζονταν σε ώρες εκτός 
προγράµµατος ακόµα και σε ώρες µη λειτουργίας του σχολείου. Στο παραπάνω πρόβλήµα δίνει 
λύση ο προγραµµατισµένος χρόνος της Ευέλικτης Ζώνης µέσα στο ωρολόγιο πρόγραµµα. 
  
Εφαρµογή 
Στην 7η Περιφέρεια Π.Ε. ν. Λάρισας, κατά το σχολικό έτος 2003- 2004 συµµετείχαν στο 
πρόγραµµα της Ευέλικτης Ζώνης 6 σχολεία.. 
Τα σχέδια εργασίας που  υλοποιήθηκαν  ήταν 84 και κάλυπταν διάφορες θεµατικές περιοχές. Από 
αυτά τα 36 ανήκουν ή άπτονται της θεµατικής ενότητας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
 
Μεθοδολογία 
Σχεδόν στο σύνολο των προγραµµάτων εφαρµόστηκε η µέθοδος ανάπτυξης σχεδίων εργασίας µε 
διαθεµατική προσέγγιση, ενώ σε κοινωνικό επίπεδο  εφαρµόστηκε η οµαδοσυνεργατική 
διδασκαλία. 
Το µεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών που συµµετείχαν δεν διέθεταν προηγούµενη εµπειρία 
σε τέτοια µεθοδολογία, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίσουν πολλά προβλήµατα. Η κύρια αδυναµία 
επισηµάνθηκε στην σωστή στοχοθεσία. 
Τα περισσότερα σχέδια εργασίας είχαν 2 έως 3 µήνες διάρκεια. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν τα 
έφερνε ο εκπαιδευτικός ή τα συγκέντρωναν οι µαθητές εκτός σχολείου. 
 
∆ραστηριότητες 
Το κύριο βάρος της διαδικασίας υλοποίησης των σχεδίων εργασίας ανέλαβαν οι εκπαιδευτικοί, όχι 
οι µαθητές. Αυτό είναι αποτέλεσµα του καθεστώτος της δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας  στο 
ελληνικό σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί δεν µπορούν εύκολα να αποποιηθούν τον ρόλο που έχουν και 
να πάρουν αυτόν του συνερευνητή, ακόµα και αν έχουν κατανοήσει την αναγκαιότητα του 
γεγονότος.  
Παρόλα αυτά υπήρχε θετικό κλίµα στην οµάδα και ενθάρρυνση από πλευράς του εκπαιδευτικού 
προς τις προσπάθειες των παιδιών. Οι µαθητές ανέπτυξαν αρκετές πρωτοβουλίες, συνεργάστηκαν  
και συµµετείχαν στο σύνολό τους.  
Μια  κατάχρηση που επισηµάνθηκε ήταν ο µεγάλος αριθµός δύσκολων κατασκευών. Αρκετές 
φορές ο απαιτούµενος χρόνος και ο βαθµός δυσκολίας κάποιων δραστηριοτήτων ήταν δυσανάλογες 
µε τον διαθέσιµο χρόνο και τις δυνατότητες των µαθητών  
Οι επισκέψεις, οι δραµατοποιήσεις και η αναζήτηση των πληροφοριών, κατείχαν σηµαντική θέση 
στα περισσότερα προγράµµατα, σε αντίθεση µε την ταξινόµηση και την επεξεργασία πληροφοριών. 
∆ραστηριότητες µε χρήση Νέων Τεχνολογιών ήταν σχεδόν απούσες, αφού οι περισσότεροι 
εκπαιδευτικοί,  δεν µπορούν να κάνουν χρήση αυτών. 
Παρόλα αυτά, όλες οι δραστηριότητες, παρουσίασαν µεγάλο ενδιαφέρον για τα παιδιά, αφού ήταν 
κάτι διαφορετικό από την καθηµερινή διδασκαλία.  
 
 Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και τοπική κοινωνία 
Υπήρξε σύνδεση του σχολείου µε την τοπική κοινωνία, αφού δόθηκε η δυνατότητα επαφής των 
παιδιών µε τοπικούς φορείς, υπηρεσίες αλλά και µεµονωµένα άτοµα ή γονείς, που πήραν 
υποστηρικτικό ρόλο στην υλοποίηση των σχεδίων και ήταν αποδέκτες του τελικού αποτελέσµατος. 
 
Αποτελέσµατα 
∆εν µπορούµε σίγουρα να µιλήσουµε για κατάκτηση του επιθυµητού στόχου. Ωστόσο τα θετικά 
από την εφαρµογή του προγράµµατος είναι πολλά και σηµαντικά.  
Μέσα από την Ευέλικτη Ζώνη και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, µπορούµε σιγά σιγά να 
κατευθυνθούµε σε µια προσπάθεια αλλαγής κοινωνικής νοοτροπίας σε ότι έχει σχέση µε την 
εκπαιδευτική διαδικασία, αφού πρώτα πιστέψουµε ότι σκοπός του ελληνικού σχολείου είναι η 
δηµιουργία ελεύθερων προσωπικοτήτων, µε ισχυρή αυτοαντίληψη, συναισθηµατική σταθερότητα, 
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δυνατότητα συνεργασίας µέσα σε ένα  πολυπολιτισµικό περιβάλλον, µε ευαισθησία στα οικολογικά 
προβλήµατα και µε δυνατότητα να µαθαίνουν µόνοι τους σε µια κοινωνία όπου η γνώση παράγεται 
µε απίστευτη ταχύτητα. 
 
Προτάσεις  

• Η υποχρεωτική επέκταση του  προγράµµατος ή κάποιου   µε παρόµοια µορφή σε όλα τα 
σχολεία 

• Η σοβαρή επιµόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέµατα µεθοδολογικής προσέγγισης 
• Η επαρκής χρηµατοδότηση των προγραµµάτων.   
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