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  Περιβαλλοντική εκπαίδευση : παιδαγωγική 
διαδικασία παρέμβασης μεταξύ υποκειμένου-
μαθητή και αντικειμένου-περιβάλλοντος, 

 Πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης : 
η εφαρμογή της Π.Ε. στο πλαίσιο της 
θεσμοθετημένης αγωγής σε όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης 

 (Ντίνα Σχίζα, φυσικός, πρ. Υπ. Π.Ε.) 



Μέθοδοι - 
Τεχνικές 

Περιεχόμενο 

Θέμα 

Σκοπός Στόχοι 

Πρόγραμμα 

Ευαισθητοποί
ηση, 
Διαμόρφωση 
αξιών & 
στάσεων, 
ενεργός 
συμμετοχή 
στη λήψη 
αποφάσεων 



Η έννοια της Διατήρησης του 

Φυσικού Περιβάλλοντος 

Η έννοια της υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος 

Τοπικό περιβάλλον 



Διατήρηση και προστασία αστικού και 

περιαστικού πρασίνου 

Διαχείριση Φυσικών Πόρων 

Αειφόρο Σχολείο – Αυλή σχολείου 

Ελεύθεροι χώροι : Αξιοποίηση – 

Διαμόρφωση – Προστασία 

 

 



 

Με τη βοήθεια ενός χάρτη οι 
αθλητές προσπαθούν να εντοπίσουν 
δέκα (συνήθως) σημεία μέσα στο 
δάσος (και την ύπαιθρο όπου 
διεξάγεται ο αγώνας γενικότερα), 
από τα οποία πρέπει να περάσουν 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα πριν 
φτάσουν στη γραμμή του 
τερματισμού. 
 



 Χάρτης  

 Καρτέλα ήδαχτυλίδι 

 Πυξίδα, GPS, φακός, κυάλια 

 

 Σημαία 

 Διακορευτής ή ηλεκτρικό σύστημα 
επιβεβαίωσης 

 Κωδικός ή έμμεση πληροφορία 
 





https://www.pressandjournal.co.uk/fp/news/moray/364409/p
upils-enjoy-orienteering-festival/ 

Αγωνιστικός Προσανατολισμός και σχολεία 

Οι μαθητές απολαμβάνουν το Φεστιβάλ του 
αγωνιστικού  προσανατολισμού 



Αστικό περιβάλλον 
Πάρκα 
Αλσύλλια 
Δάσος 
Ελεύθεροι χώροι 
Αυλή του σχολείου 
Παράκτια περιβάλλοντα 



 
Λιβάδια 
Βάλτοι 
Σπηλιές 
Όχθες 
Βυθός 
Εμπορικό Κέντρο 



Το αγώνισμα του προσανατολισμού δεν 
αποτελεί από μόνο του Π.Ε.  

Μπορεί να εφαρμοστεί ως μια 
παιδαγωγική προσέγγιση σε 
περιβαλλοντικά προγράμματα 

Το αγώνισμα του προσανατολισμού 
δίνει πολλές αφορμές και ερεθίσματα 
για ανακαλύψεις και περαιτέρω 
συζητήσεις και συμπεράσματα 
 
 
 



Το αγώνισμα του προσανατολισμού 
μπορεί να προσφέρει βιώματα στους 
μαθητές, αναθεωρεί αξίες και 
πράγματα δεδομένα.  

Μέσα από την αμεσότητα με τη φύση 
προκύπτει συναισθηματική εμπλοκή 
σε περιβαλλοντικά ζητήματα – 
θεωρία 3H (Heart, Hand, Head) 



Συναισθηματική εμπλοκή του  μαθητή  - 
ενδιαφέρον για το αντικείμενο 

Εμπλοκή μαθητή πρακτικά – πραγματικό 
πρόβλημα για επίλυση – εξάγει μόνος 
συμπεράσματα 

Παροχή θεωρητικής γνώσης – 
συστηματοποίηση των γνώσεων 
που έχει ήδη αποκτήσει 

http://yourstory.com/author/rajiv-jayaraman/
http://yourstory.com/author/rajiv-jayaraman/
http://yourstory.com/author/rajiv-jayaraman/


 Ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, 
συνεργατική ατμόσφαιρα 

 

 Ενθάρρυνση μαθητικής πρωτοβουλίας 

 

 Καλλιέργεια κριτικής σκέψης 

 

 Βιωματική προσέγγιση 
 



Ευχαρίστηση από την επαφή με τη 
φύση 
 
 

Ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας & 
υπευθυνότητας (ομάδες) 

βελτίωση επιδόσεων (μαθητικών και 
αθλητικών) και συμπεριφορών σε 
νέους 
 
 

 

 

http://www.arcadiavoice.gr/wp-content/uploads/2012/02/oreino-treximo.jpg


ενίσχυση αυτοεκτίμησης (μπορεί να 
διαλέξει ο μαθητής μία διαδρομή που 
να ταιριάζει στις ικανότητες και στην 
εμπειρία του – άρα μπορεί να πετύχει ) 
 

 

 



Συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι 
όλοι αποτελούμε μέρος    ενός 
συνόλου και ότι ο καθένας μας  μπορεί 
να  βοηθήσει στην επίλυση του 
προβλήματος 
 

 

 



 Αυτογνωσία (να γνωρίζει τα σωματικά 
και ψυχικά του αποθέματα)  

 τεχνική (να αποκωδικοποιήσει τις 
λεπτομέρειες του χάρτη και του 
εδάφους)  

 σωματική και πνευματική εξάσκηση 

 Ψυχική ανάταση 

 Υπομονή-ταχύτητα-συνεργασία 
 



 Άσκηση στην παρατήρηση  
 Όξυνση των αισθήσεων 
    (όσφρηση, ακοή) 
 Απόκτηση δεξιότητας ανάγνωσης χάρτη 

 
 

 Απόκτηση δεξιότητας 
προσανατολισμού στο χώρο – χρήση 
οργάνων 
 



Αγωνιστικός 
Προσανατολισμός 

 Εξωτερικό περιβάλλον 

 

 

 Επιλογή της κατάλληλης 
διαδρομής  

 Ανάγνωση χάρτη 

 

 Προσεκτική παρατήρηση 
του χώρου 

 

 

 

 

 





 Δεξιότητα ανάγνωσης 
χάρτη, προσανατολισμού 
στο χώρο 



 Ενσυναίσθηση 


Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 



Λόγω της ευχαρίστησης που αντλούν 
οι μαθητές από όλη τη διαδικασία 

Επαφή με τη φύση 

Επαφή – συνεργασία με άλλους 
συμμαθητές τους 

Ελευθερία 

Διαφορετικός τρόπος προσέγγισης 
της διαδικασίας της μάθησης 



Ο αγωνιστικός προσανατολισμός 
δεν θα χρησιμοποιηθεί ως 
«αγώνισμα» στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση 

Δεν είναι σημαντικός ο χρόνος 
 



 Κάλυψη όλων των υποθεμάτων μελέτης 

 Έμφαση στην ανακαλυπτική μάθηση 

 Προσέγγιση θέματος μέσα από 
διαφορετικές οπτικές γωνίες 

 Οι πληροφορίες που παρέχονται να 
αποτελούν αφόρμηση για περαιτέρω 
διερεύνηση 

 Ευκαιρίες για προβληματισμό & ανάλυση 

 Έντονα ερεθίσματα 
 



Σημαίες 





Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου 



Σας ευχαριστώ 
για την 
προσοχή σας  



 http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-
to-diktyo.html 

 http://www.kpemaronias.gr 

 http://yourstory.com/2012/03/the-3h-principle-
using-the-head-heart-and-the-hand-to-
createbreakthrough-experiences 

 Γεωργόπουλος Αλέκος (Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του ΑΠΘ), Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Gutenberg 
- Γιώργος & Κώστας Δαρδανός, 2014 

http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpeparanestiou.gr/diktyo/genika-gia-to-diktyo.html
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.kpemaronias.gr/
http://www.biblionet.gr/book/196392/%CE%93%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%B3%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82,_%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82_%CE%94./%CE%A0%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7


 www.us.orienteering.org 

 www.orienteering-greece.org 

 www.britishorienteering.org.uk 

 http://www.youtube.com/watch?v=OZOI9kKuA4I 
(orienteering for beginners) 

 http://orienteering.org/wp-
content/uploads/2010/12/International-
Specification-for-Orienteering-Maps-2000.pdf 
(international specification for orienteering maps) 
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