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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η αυλή του σχολείου μας» υλοποιήθηκε στο 

3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας και στη σημερινή εισήγηση παρουσιάζεται ειδωμένο από τη 

σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συζητούνται οι στόχοι και οι 

δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια υλοποίησής του με τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για την αειφορία, όπως αυτές προωθούνται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κύριο στόχο της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) αποτελεί η διαμόρφωση 

πολιτών, ικανών να επιλύουν προβλήματα, να συνεργάζονται υπεύθυνα και να λαμβάνουν 

αποφάσεις από κοινού για το μέλλον τους, το μέλλον του τόπου τους, της ποιότητας της ζωή 

τους. Τις τελευταίες δεκαετίες, μια σειρά από διεθνείς διακυβερνητικές και άλλες 

διασκέψεις, διαμορφώνουν την φυσιογνωμία, τους στόχους και τις αρχές του πεδίου της ΠΕ 

και κατευθύνουν τη μορφή της προς αυτήν της ΕΑΑ.  

Η σχέση μεταξύ εκπαίδευσης και αειφορίας δε μπορεί να είναι εξωτερική, εργαλειακή 

(Foster, 2001). Η Εκπαίδευση προς την κατεύθυνση της Αειφόρου Ανάπτυξης συνεπάγεται 

ότι οι άνθρωποι, ως άτομα και κοινωνίες, συνειδητά προσπαθούν να εναρμονιστούν με τα 

προϊόντα της φύσης, μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται το φυσικό κόσμο και τη θέση του 

ανθρώπου σ΄ αυτόν ως μια ενεργητική διαδικασία δια μέσου της οποίας η αίσθησή μας για 

το προϊόν της φύσης συνεχώς αναδημιουργείται. 

Στην Ελλάδα η ΕΑΑ υλοποιείται μέσα από τα Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης (ΣΠΠΕ), τα προγράμματα των Κέντρων Περιβαλλοντικών Εκπαίδευσης (ΚΠΕ), τα 

Θεματικά Δίκτυα ΠΕ συνεργασίας σχολείων και την Ευέλικτη Ζώνη. Η ΠΕ υλοποιείται σε 

εθελοντική βάση στα σχολεία και με πολλές δυσκολίες, από ανάγκη προσφοράς του 

εκπαιδευτικού και γνωριμίας με νέα αντικείμενα πέρα από αυτά των μαθημάτων που 

διδάσκει. 

Στο Λύκειο, η κατάσταση της ΠΕ είναι απογοητευτική. Οι Πανελλήνιες Εξετάσεις στο 

τέλος της Γ τάξης αποθαρρύνουν τους μαθητές στο να συμμετέχουν στα Σχολικά 

Προγράμματα Αγωγής και Πολιτισμού. Έτσι εξηγείται ο μικρός αριθμός ΣΠΠΕ που 

υλοποιούνται στα Λύκεια συγκριτικά με αυτών που υλοποιούνται στα Γυμνάσια και ακόμη 

περισσότερο στα δημοτικά σχολεία. Στο Λύκειο διδάσκονται μαθήματα που έχουν σχέση με 

το περιβάλλον, όπως είναι στη Β’ τάξη τα μαθήματα επιλογής «Αρχές Περιβαλλοντικών 

Επιστημών» και «Διαχείριση Φυσικών Πόρων». Σε μερικά ακόμη μαθήματα έχουν 

συμπεριληφθεί θεματικές ενότητες που εξετάζουν περιβαλλοντικά θέματα, όπως στη Γ’ τάξη, 

ένα μεγάλο κεφάλαιο της Βιολογίας Γενικής Παιδείας αναφέρεται στην Οικολογία και 

αποτελεί τη μισή εξεταστέα ύλη στις Πανελλήνιες Εξετάσεις. Σε παραθέματα και σχόλια στα 

Βιβλία Χημείας της Α’ και Β’ τάξης του Λυκείου γίνονται αναφορές σε περιβαλλοντικά 

προβλήματα και συσχετισμούς τους με τα διδακτικά αντικείμενα των αντίστοιχων 

κεφαλαίων. Μέσα από τα μαθήματα αυτά, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με οικολογικούς 
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όρους και με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, με τις αιτίες και τους μηχανισμούς 

δημιουργίας τους. 

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η αυλή του σχολείου μας» 

υλοποιήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας και στη σημερινή εισήγηση παρουσιάζεται 

ειδωμένο από τη σκοπιά της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Συζητούνται οι στόχοι 

και οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια υλοποίησής του με τις σύγχρονες 

αντιλήψεις για την αειφορία, όπως αυτές προωθούνται από την UNESCO και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Οι αντικειμενικοί στόχοι των εκπαιδευτικών διαδικασιών αναφέρονται στο Γνωστικό, 

στο Συναισθηματικό και στον Ψυχοκινητικό τομέα (Bloom & Krathwohl, 1991). Η σχεδίαση 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων με βάση αυτούς τους στόχους προτείνεται από το ΥΠΑΙΠΘ  

κάθε χρόνο με ειδική Εγκύκλιο (ΥΠΕΠΘ, 2007).  

Το Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Η αυλή του Σχολείου μας» 

υλοποιήθηκε στο 3ο Γενικό Λύκειο Καλαμάτας από 26 μαθητές της Α και Β τάξης και 3 

καθηγήτριες.  

Στόχοι του Προγράμματος ήταν: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα φυτά και τα δέντρα της περιοχής τους, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους και την περιποίηση που χρειάζονται. 

Να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και κοινής ευθύνης στην επίτευξη ενός στόχου που 

απαιτεί ομαδική εργασία. 

Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, καταγραφής, επεξεργασίας δεδομένων, ομαδικής 

εργασίας, αξιοποίηση νέας τεχνολογίας. 

Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντική ευθύνη, ικανότητα ανάληψης 

δράσης για αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Με τα Ερωτηματολόγια και τις συνεντεύξεις οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, 

ένιωσαν κομμάτι της διαδικασίας παρέμβασης στον χώρο της αυλής του σχολείου, χώρου 

που είναι μεγάλο κομμάτι της καθημερινής τους ζωής. Η εμπλοκή τους στη βελτίωση του 

υπαίθριου σχολικού χώρου, συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του σχετικά με τη φύση και 

στην εξέλιξή του σε υπεύθυνο και συνειδητό πολίτη. 

Εφαρόστηκε η Μέθοδος project, γνωστή ως μέθοδος Ερευνητικού δοκιμίου, μέθοδος 

βιωμάτων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του προγράμματος, σε μια διαθεματική 

προσέγγιση και εργασίας σε ομάδες. Η διαθεματική προσέγγιση καταργεί τα σύνορα των 

μαθημάτων ως αυτοτελών διδακτικών αντικειμένων, εξετάζει τα φαινόμενα ολόπλευρα, 

διευκολύνει τη μάθηση και συντελεί στην ποιοτική αναβάθμισή της, αφού οι διαδικασίες της 

γενίκευσης, της αφαίρεσης και της σύνθεσης που συνεπάγονται από αυτή, οδηγούν σε 

γνώση ανωτέρου επιπέδου (Μaingain & Dufour, 2002). Ταυτόχρονα βοηθά τους μαθητές να 

αναπτύξουν την ικανότητα να αντιληφθούν νέες σχέσεις και να δημιουργήσουν νέα μοντέλα, 

συστήματα και δομές. Μεθοδολογικά, η διαθεματική προσέγγιση προάγει την αυτενεργό 

μάθηση του μαθητή, αξιοποιεί την εποπτεία και συνάδει με τις σύγχρονες μεθόδους της 

Διδακτικής που θέλουν το μαθητή να δραστηριοποιείται, να παρατηρεί, να ταξινομεί, να 

κάνει συσχετίσεις (ΕΜΠ, 2007). 

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Ο υπαίθριος σχολικός χώρος, επιδρά στις διεργασίες απόκτησης δεξιοτήτων, στην 

διαμόρφωση ηθικής συμπεριφοράς και στην ωρίμανση του νέου. Με τα παιχνίδια σε ανοιχτό 

χώρο, την αυλή του σχολείου, χώρο που καθημερινά συχνάζουν οι μαθητές, βοηθούνται να 



έλθουν κοντύτερα στο φυσικό περιβάλλον για να το αγαπήσουν και να ευαισθητοποιηθούν 

για την προστασία του. Οι αυλές των σχολείων στις πόλεις είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες 

που έχουν απομείνει για να βελτιωθεί το αστικό περιβάλλον στο πλαίσιο ενός γενικότερου 

σχεδίου για πιο βιώσιμες πόλεις. 

Οι θεματικές περιοχές που αναπτύχθηκαν στο Πρόγραμμα αφορούσαν σε κατάρτιση 

σχεδίου δράσης για τις παρεμβάσεις που επρόκειτο να γίνουν στους χώρους της αυλής, τις 

ίδιες τις παρεμβάσεις, τον απαιτούμενο εξοπλισμό, την κομποστοποίηση και παραγωγή 

φυτοχώματος, τα ομαδικά παιχνίδια που εκτυλίσσονταν στην αυλή και την αξιολόγηση των 

δράσεων και του Προγράμματος. 

Οι Δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν στη διάρκεια των πέντε μηνών που κράτησε 

η υλοποίηση του προγράμματος ήταν ποικίλες. 

Κάναμε έρευνα σε βιβλία και στο διαδίκτυο για τα ονόματα και τα χαρακτηριστικά των 

φυτών, τις καλλιεργητικές τους ανάγκες και τη χρήση τους. Με ερωτηματολόγια και 

συνεντεύξειςζητήσαμε τη γνώμη από τους μαθητές και καθηγητές του σχολείου για το πώς 

θα ήθελαν την αυλή του σχολείου, ττι παρεμβάσεις μας πρότειναν να κάνουμε. 

Φροντίσαμε τα υπάρχοντα φυτά και δέντρα της αυλής μας. Εξοπλιστήκαμε με τα κατάλληλα 

γάντια και εργαλεία και ξεχορταριάσαμε, κλαδέψαμε, λιπάναμε, ποτίσαμε τα φυτά μας και 

φυτέψαμε καινούρια. Οι επεμβάσεις ακολουθούσαν την παρατήρηση και καταγραφή των 

αναγκών περιποίησης των υπαρχόντων φυτών και δένδρων. Της φύτευση νέων φυτών και 

δένδρων προηγήθηκε σχεδιασμός και διαμόρφωση του χώρου. 

Οι σχολικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια των ΠΕΑΑ που εφαρμόζουν σχολεία της Μ. 

Βρετανίας (Scott, 2007; DfES, 2006) εστιάζουν σε ειδικά θέματα της καθημερινής σχολικής 

ζωής, του τοπικού περιβάλλοντος και επεκτείνονται σε παγκόσμιο επίπεδο. Θέματα όπως τα 

σχολικά γεύματα, η καλλιέργεια του σχολικού κήπου, τα απορρίμματα, η ορθολογική χρήση 

φυσικών πόρων, τα πολιτικά δικαιώματα αποδίδουν σημαντικά οφέλη σε μαθητές, 

εκπαιδευτικούς, στην τοπική κοινότητα, στο τοπικό φυσικό περιβάλλον και ευρύτερα. Η 

χρήση του σχολείου προσφέρει αμφίδρομη επικοινωνία στη σχολική και τοπική κοινότητα. Η 

«οικολογικοποίηση» του σχολείου έχει μεγάλο εύρος και ολοκληρώνεται μέσα από το υλικό 

που υπάρχει στο σχολείο, μέσα από στόχους και αξίες, ως μέρος της διδακτικής και 

μαθησιακής διαδικασίας που ακολουθείται σε αυτό (Rauch F.,2000). Βασικός στόχος είναι το 

άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με την  οικοδόμηση και ανάπτυξη σχέσης με τη γειτονιά, 

με το σχολείο να λειτουργεί ως πυρήνας μάθησης για την τοπική κοινότητα. 

Επιπλέον, συγκεντρώσαμε σε τρεις κομποστοσωρούς όλα τα κλαδέματα και τα 

χορτάρια που βγάζαμε από τον κήπο. Δυο, τρεις φορές με αξίνες και φτυάρια σκεπάσαμε τα 

φρέσκα χορτάρια με το χώμα, που είχε δημιουργηθεί από τα παλαιότερα ξερά. Ο περυσινός 

κομποστοσωρός μας έδωσε φέτος πλούσιο φυτόχωμα που το χρησιμοποιήσαμε για να 

εμπλουτίσουμε το χώμα του κήπου μας.  

Αποτιμώντας το Πρόγραμμα, σε συζητήσεις μικρών ομάδων και όλων μαζί των 

συμμετεχόντων, συμφωνήσαμε πως μαθητές και καθηγητές έδειξαν ιδιαίτερη όρεξη, 

διάθεση και ευχαρίστηση στη δουλειά, με συνέπεια να προσέχουν τώρα περισσότερο την 

αυλή τους. Μάθαμε όλοι πολλά πράγματα για το πώς να διαμορφώνουμε το χώρο μας. 

Μάθαμε να δουλεύουμε σε ομάδες, να μοιραζόμαστε ευθύνες και να αναπτύσσουμε 

πρωτοβουλίες. Δεδομένου ότι η μάθηση πραγματοποιείται όσο αναλαμβάνουμε διάφορους 

ρόλους στη ζωή μας, η ΕΑΑ πρέπει να θεωρηθεί ως μια διαδικασία που επεκτείνεται σε όλη 

μας τη ζωή. Κάθε πρόγραμμα ΕΑΑ πρέπει να σχεδιάζεται στη βάση των γενικών αρχών της 

διεπιστημονικότητας, της δια βίου μάθησης και της ενεργού συμμετοχής. Οι νέοι είναι 

σημαντικό να συμμετέχουν ενεργά ως πολίτες και να ενθαρρύνονται σε συνεργασίες σε 



τοπικά και διεθνή επίπεδα προκειμένου να επιλυθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα 

(Καρούντζου, 2007). 

Η ΕΑΑ αντιμετωπίζεται ως μια δια βίου διαδικασία που ξεκινά στα πρώιμα παιδικά 

χρόνια, συνεχίζεται μέσω της ανώτατης εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης των ενηλίκων. 

Ξεπερνά τα όρια της τυπικής εκπαίδευσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2006). Ένα εκπαιδευτικό 

ίδρυμα που αναπτύσσει προγράμματα ΕΑΑ δραστηριοποιείται για και μαζί με την τοπική 

κοινότητά του, χτίζει και ενθαρρύνει τις αμοιβαίες συνεργασίες, υποστηρίζει τη δια βίου 

μάθηση και την κοινοτική ευημερία, φέρνει υπαρκτά ζητήματα στο πρόγραμμα σπουδών 

μέσω της εμπλοκής των διαφόρων κοινωνικών ομάδων (Scott, 2007). Τα ζητήματα γύρω από 

την αειφορία αντιπροσωπεύουν την ηθική του ιδρύματος, καθορίζουν έντονα το προφίλ των 

εργασιών του. Στις διασυνδέσεις του με την κοινότητα, δε στρέφονται μόνο στην αλλαγή 

συμπεριφοράς σε ότι σχετίζεται με τα γνωστά μόνο προβλήματα, αλλά κυρίως στην  

οικοδόμηση της ικανότητας των μαθητών για κριτική και ανεξάρτητη σκέψη για το μέλλον 

τους και το μέλλον της κοινότητας. Το κάθε τοπικό πρόβλημα αναγνωρίζεται ως μέρος του 

παγκόσμιου που εγείρει ηθικά  ζητήματα αλληλεξάρτησης και  κοινής ευθύνης, σε σχέση με  

την κοινωνική  και  περιβαλλοντική  δικαιοσύνη. 
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eTwinning, Ενιαίος Διοικητικός Τομέας Θεμάτων Σπουδών, Επιμόρφωσης και Καινοτομιών, 

Δ/νση Συμβουλευτικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Εκπαιδευτικών 

Δραστηριοτήτων, τμήμα Β Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα 

 

 

 

 

 


