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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 
 

Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 
 
 

 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2000

2ο Ενιαίο Λύκειο Νεάπολης  (πρώην ΕΠΛ) 

2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης  

5ο ΤΕΕ Ηρακλείου Κρήτης 

Ενιαίο Λύκειο Ληξουρίου Ν. Κεφαλληνίας 

3ο Γυµνάσιο Νεάπολης Θεσσαλονίκης 

Γυµνάσιο Μεσοποταµίας Ν. Καστοριάς 
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Το εκπαιδευτικό υλικό «Υπαίθριος σχολικός χώρος: εργαλείο αγωγής και 
εκπαίδευσης» είναι το κύριο προϊόν της έρευνας και των εργασιών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
το οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Σχολικής Πολυεταιρικής Εθνικής 
Σύµπραξης των Προγραµµάτων Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.  
Το συντονισµό της σύµπραξης είχε το 2ο Ενιαίο Λύκειο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. 
Στη σύµπραξη συµµετείχαν  επίσης το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 
3ο Γυµνάσιο Νεάπολης, το 5ο ΤΕΕ Ηρακλείου Κρήτης, το Ενιαίο Λύκειο Ληξουρίου 
Κεφαλλονιάς, το Γυµνάσιο –Λύκειο Μεσοποταµίας Καστοριάς, 

 
Υπεύθυνη του προγράµµατος 

ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ,  ∆ρ Παιδαγωγικών 
 

Παιδαγωγικός Σχεδιασµός, Οργάνωση και επιµέλεια του εκπαιδευτικού υλικού 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ ∆ρ Παιδαγωγικών 

 
Για την υλοποίηση του προγράµµατος και την παραγωγή του εκπαιδευτικού υλικού 
συνεργάστηκαν οι εκπαιδευτικοί : 
Σταφυλλίδου Σταµατία Μαθηµατικός, ∆ηµητρίου Πηνελόπη οικονοµολόγος,  
Μιχελάκη ∆έσποινα Θεολόγος, Παπαδοπούλου Παναγιώτα Μαθηµατικός από το 2ο 
Ενιαίο Λύκειο Νεάπολης, Αντωνιάδου Nαζλού Φυσιογνώστρια, Καρδαρά Αθηνά 
Φιλόλογος, από το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης,Ευσταθίου Αικατερίνη 
Γυµνάστρια, Σιωπίδης Παναγιώτης Μηχανικός από το 3ο Γυµνάσιο Νεάπολης, 
Τζουλιαδάκη Ευαγγελία Κοινωνιολόγος από το Ενιαίο Λύκειο Ληξουρίου, Βασιλάκη 
Αναστασία Γεωπόνος από το 5ο ΤΕΕ Ηρακλείου, Παπαγιαννοπούλου Αικατερίνη 
Γαλλικής, από Γυµνάσιο Μεσοποταµίας 
Συγγραφή φύλλων εργασίας 
Κωσταντία Ταµουτσέλη   1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,21,25,26,28,16,31 
Αγαθαγγελίδου Μαρία  2,18,19,20,22,23,24,27 
Σταφυλλίδου Ματούλα       11,12,15 
Μιχελάκη ∆έσποινα            29,30,32 
 
Στην επιµέλεια των φύλλων εργασίας και των παιδαγωγικών οδηγιών συνεργάστηκε 
η ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΛΙ∆ΟΥ, ∆ρ Φιλοσοφικής, εκπαιδευτικός.  
 
Το θεωρητικό Κείµενο, τα κείµενα του CDROM, το σενάριο και τη σκηνοθετική 
επιµέλεια του VIDEO και τις οδηγίες χρήσης του παιδαγωγικού υλικού, έγραψε η 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ ∆ρ Παιδαγωγικών. 
 
Στην πιλοτική εφαρµογή του εκπαιδευτικού υλικού στα σχολεία συνεργάστηκαν οι 
εκπαιδευτικοί:  Βογιατζή Καµέλια, Καρδαρά Αθηνά, Εξάρχου Καλλιόπη, 
Καραµπουρνίδου Αναστασία, Καρδαρά Αθανασία, Κιντώνη Αικατερίνη,  
Κοτσαπουίκης Χρίστος, Λαδάς Κίµων, Νικολακούδης Ακύλας, Παπαδάτος 
Ευάγγελος, Πατρίκιος ∆ηµήτριος, Σπυριδόπουλος Σπύρος,  Μπάλιου Χρυσάνθη, 
Ντάφη Ζωή, Καρπούζα Αρχοντούλα, Φαρακλός Ευάγγελος, Ρίζος Κώστας. 
 
Η αξιολόγηση του προγράµµατος καθώς και η αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρµογής 
του εκπαιδευτικού υλικού έγινε από την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΑΛΑ, ∆ρ 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 

Το εκπαιδευτικό υλικό «Υπαίθριος σχολικός χώρος: εργαλείο αγωγής και 
εκπαίδευσης» είναι το κύριο προϊόν της έρευνας και των εργασιών που 
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
το οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο Σχολικής Πολυεταιρικής Εθνικής 
Σύµπραξης των Προγραµµάτων Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.  
 
Το συντονισµό της σύµπραξης είχε το 2ο Ενιαίο Λύκειο Νεάπολης Θεσσαλονίκης. 
Στη σύµπραξη συµµετείχαν  επίσης το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 
3ο Γυµνάσιο Νεάπολης, το 5ο ΤΕΕ Ηρακλείου Κρήτης, το Ενιαίο Λύκειο Ληξουρίου 
Κεφαλλονιάς, το Γυµνάσιο –Λύκειο Μεσοποταµίας Καστοριάς. 
 
Το πρόγραµµα διήρκεσε δύο χρόνια ( 1998-2000.) και εξελίχτηκε σε τρεις φάσεις: 
Κατά την πρώτη φάση έγινε ο σχεδιασµός και η πιλοτική εφαρµογή του 
προγράµµατος που αφορούσε τον παιδαγωγικό επανασχεδιασµό του υπαίθριου 
σχολικού χώρου. 
Στη δεύτερη φάση υλοποιήθηκε ο σχεδιασµός και η αρχική συγγραφή του οδηγού για 
την υλοποίηση προγράµµατος ΠΕ µε θέµα τον «Παιδαγωγικό επανασχεδιασµό του 
υπαίθριου σχολικού χώρου» και η αρχική συγγραφή και πιλοτική εφαρµογή των  
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 
Η τρίτη φάση περιέλαβε την τελική διαµόρφωση και τη συγγραφή του εκπαιδευτικού 
υλικού σύµφωνα µε τα πορίσµατα της αξιολόγησης, καθώς και την παραγωγή  
υποστηρικτικού υλικού αποτελούµενου από ένα  VIDEO και ένα CDROM. 
Το εκπαιδευτικό υλικό απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές της 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και περιλαµβάνει: 
Κείµενα βασικής ενηµέρωσης « Υπαίθριος σχολικός χώρος: παιδαγωγικός 
σχεδιασµός και εκπαιδευτική αξιοποίηση». 
Παιδαγωγικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς αρθρωµένο σε  έναν  οδηγό για την 
πορεία υλοποίησης ενός προγράµµατος µε θέµα τον «Παιδαγωγικό επανασχεδιασµό 
του υπαίθριου σχολικού χώρου» και σε 32 αυτοτελή φύλλα παιδαγωγικών οδηγιών. 
Εκπαιδευτικό υλικό για τους µαθητές αρθρωµένο σε 32 αυτοτελή φύλλα εργασίας. 
 
Ευχαριστούµε θερµά τους εκπαιδευτικούς και τους µαθητές του συντονιστικού και 
των εταιρικών σχολείων που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, καθώς και όλους όσοι 
συνέβαλαν µε κάθε τρόπο στην επιτυχή έκβαση του προγράµµατος.  
Ευχαριστούµε ιδιαίτερα το Υπουργείο Παιδείας χωρίς την οικονοµική στήριξη του 
οποίου το πρόγραµµα δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί. 
 
 
 
      Η Υπεύθυνη του προγράµµατος 
 
 
      ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ 
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ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ 

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
 

 
 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
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Το εκπαιδευτικό υλικό και η χρήση του 

 
Το θέµα του εκπαιδευτικού υλικού 
 
Σύµφωνα µε σύγxρονες παιδοκεντρικές παιδαγωγικές απόψεις που 
αναγνωρίζουν το ρόλο του περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του παιδιού 
και το θεωρούν ως ένα από τους παράγοντες της παιδαγωγικής 
διαδικασίας, οι σχολικές αυλές αντιµετωπίζονται ως χώροι αγωγής.  
Θεωρείται µάλιστα, ότι ο σχεδιασµός τους  και η εκπαιδευτική 
διαδικασία πρέπει να υπακούουν σε κοινές αρχές.  Με βάση την   άποψη 
αυτή γίνεται αντιληπτό  ότι ο σχεδιασµός της αυλής του ελληνικού 
σχολείου που εκφράζει και την άποψη της πολιτείας και την κυρίαρχη 
κοινωνική αντίληψη για την ποιότητα του χώρου που ταιριάζει στην 
εκπαίδευση των παιδιών, ανταποκρίνεται και εξακολουθεί να στηρίζει 
ένα παρωχηµένο µοντέλο διδασκαλίας, το παραδοσιακό 
δασκαλοκεντρικό µοντέλο, που περιορίζει τη διδασκαλία και τη µάθηση 
στην σχολική αίθουσα, στην τάξη. 
Οι σχολικές αυλές  όµως εκτός από χώροι αγωγής είναι ουσιαστικά και οι 
τελευταίες ευκαιρίες που έχουν αποµείνει στη σύγχρονη ελληνική πόλη 
για να φιλοξενηθούν χώροι φύσης για τους µαθητές και να βελτιωθεί το 
αστικό περιβάλλον γενικότερα.  
Στο υλικό αυτό παρουσιάζονται οι δυνατότητες κατάλληλου σχεδιασµού 
της σχολικής αυλής ώστε να λειτουργεί ως µέσο στήριξης µιας 
παιδαγωγικής προσέγγισης που διευκολύνει την ανάπτυξη δηµοκρατικών 
παιδαγωγικών σχέσεων και καθιστά την µάθηση µια ευχάριστη 
διαδικασία.  Να αποτελέσει επίσης η αυλή του σχολείου ένα χώρο στον 
οποίο οι µαθητές θα παρατηρούν, θα συµµετέχουν και θα µαθαίνουν από 
ένα δυναµικό σύνθετο και πλούσιο περιβάλλον, θα αποκτούν βιώµατα 
από το περιβάλλον της φύσης για να το αγαπήσουν ώστε ως ενήλικες, να 
ενδιαφερθούν για την προστασία του, και συγχρόνως  να συµβάλουν και 
στην αισθητική και φυσική βελτίωση του περιβάλλοντος του σχολείου 
και της πόλης. 
 
Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού υλικού 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό «Υπαίθριος σχολικός χώρος εργαλείο αγωγής και 
εκπαίδευσης» απευθύνεται σε µαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολείων 
της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Είναι το κύριο προϊόν της έρευνας και 
των εργασιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια προγράµµατος 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης το οποίο οργανώθηκε και υλοποιήθηκε 



 6 

στο πλαίσιο Σχολικής Πολυεταιρικής Εθνικής Σύµπραξης των 
Προγραµµάτων Κινητικότητας του ΕΠΕΑΕΚ. Το πρόγραµµα 
χρηµατοδοτήθηκε από το ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας.  
 
Το συντονισµό της σύµπραξης είχε το 2ο Ενιαίο Λύκειο Νεάπολης 
Θεσσαλονίκης. Στη σύµπραξη συµµετείχαν  επίσης  το 3ο Γυµνάσιο 
Νεάπολης, το 2ο Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκης, το 5ο ΤΕΕ 
Ηρακλείου Κρήτης, το Ενιαίο Λύκειο Ληξουρίου Κεφαλληνίας, το 
Γυµνάσιο –Λύκειο Μεσοποταµίας Καστοριάς. 
 
Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι  να βοηθήσει τα µέλη της 
σχολικής κοινότητας να ακολουθήσουν µια αποτελεσµατική διαδικασία 
µε βάση τη προτεινόµενη µεθοδολογία για να βελτιώσουν αισθητικά και 
λειτουργικά τον υπαίθριο σχολικό χώρο, ώστε αυτός να ανταποκρίνεται 
σε σύγχρονες απόψεις για το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και 
εκπαίδευση, και να τον αξιοποιήσουν για τη στήριξη της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.  
Ειδικότερα αποσκοπεί: 
• να γνωρίσει στους εκπαιδευτικούς  

- Μια  µεθοδολογία για την πορεία την οποία µπορούν να 
ακολουθήσουν µε στόχο τη  βελτίωση του υπαίθριου σχολικού 
χώρου  

- Έναν ενδεικτικό τρόπο εκπαιδευτικής αξιοποίησης του 
υπαίθριου σχολικού χώρου  στην διδασκαλία διαφόρων 
γνωστικών αντικειµένων µε εφαρµογή σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων 

• Να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των µαθητών   
- να συµµετάσχουν σε προγράµµατα επανασχεδιασµού της σχολικής 

αυλής ώστε να γίνουν πιο ευχάριστες η διαδικασία µάθησης και η 
παραµονή τους στο σχολείο. 

 
Η µεθοδολογία που προτείνεται εφαρµόστηκε πιλοτικά στα πλαίσια του 
προγράµµατος και στηρίζεται σε  συµµετοχικές διαδικασίες σχεδιασµού, 
στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η σχολική κοινότητα ώστε οι 
αλλαγές που θα προκύψουν να είναι βιώσιµες. 

  
Οι παιδαγωγικές δραστηριότητες που περιλαµβάνονται σχεδιάστηκαν µε 
στόχο να εγείρουν το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών να υιοθετήσουν 
σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιµοποιούν το περιβάλλον 
για τη στήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στηρίζονται στην 
ενεργητική συµµετοχή του µαθητή στη µάθηση.  
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∆οµή του εκπαιδευτικού υλικού 
 
 
Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από υλικό για τον εκπαιδευτικό και 
για τον µαθητή. Το υλικό για τον εκπαιδευτικό περιλαµβάνει 
ενηµερωτικό κείµενο για τον παιδαγωγικό σχεδιασµό και την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του υπαίθριου σχολικού χώρου, επίσης 
παιδαγωγικό υλικό που αναφέρεται στην µεθοδολογία υλοποίησης ενός 
Προγράµµατος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τον παιδαγωγικό 
σχεδιασµό του Υπαίθριου σχολικού χώρου καθώς και παιδαγωγικό υλικό 
που αναφέρεται στις διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
απαιτεί η υλοποίηση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας µε τους 
µαθητές. Το υλικό για τον µαθητή περιλαµβάνει 32 δραστηριότητες 
διατυπωµένες σε 32 φύλλα εργασίας.  
Ειδικότερα  
 
Το εκπαιδευτικό υλικό για το µαθητή 
 

Αποτελείται από 32 αυτοτελή φύλλα εργασίας διαρθρωµένα σε δύο 
ενότητες. Στην Α΄ ενότητα τα φύλλα εργασίας πραγµατεύονται θέµατα 
που αναφέρονται στον παιδαγωγικό σχεδιασµό του υπαίθριου σχολικού 
χώρου. Στο Β΄ µέρος τα φύλλα εργασίας αρθρώνονται µε τρόπο ώστε να 
υλοποιούνται παιδαγωγικές δραστηριότητες από διάφορες γνωστικές 
περιοχές του αναλυτικού προγράµµατος µε βιωµατικό τρόπο και  
συνεργατική και οµαδοκεντρική διδακτική προσέγγιση. 
Κάθε φύλλο εργασίας περιλαµβάνει κατάλληλα επιλεγµένες 
δραστηριότητες σε κάθε µια διευκρινίζεται στον µαθητή ο τρόπος  που 
θα εργαστεί. Οι µαθητές έχουν την ευκαιρία να εργαστούν τόσο στην 
αίθουσα όσο και κυρίως στην αυλή του σχολείου και να 
χρησιµοποιήσουν ποικίλες πηγές πληροφόρησης (περιβάλλον, ειδικούς, 
έντυπο υλικό) και να έρθουν σε επαφή µε τοπικούς φορείς και την τοπική 
κοινωνία. Οι διδακτικές δραστηριότητες εγείρουν το ενδιαφέρον του 
µαθητή, αξιοποιούν το χώρο ως εργαλείο µάθησης, ενθαρρύνουν την 
ενεργό συµµετοχή του µαθητή στη διαδικασία µάθησης. 
 
Το παιδαγωγικό υλικό για τον εκπαιδευτικό 
 
Το παιδαγωγικό υλικό για τον εκπαιδευτικό  αποτελείται από αναλυτικό 
κείµενο µε τη µεθοδολογία και τα στάδια που µπορεί να ακολουθήσει για 
την υλοποίηση ενός προγράµµατος στα πλαίσια της Π.Ε. για τον 
παιδαγωγικό επανασχεδιασµό του υπαίθριου σχολικού χώρου µε 
συµµετοχικές διαδικασίες. Περιλαµβάνει επίσης 32 αυτοτελή φύλλα 
οδηγιών (ισάρριθµα µε τα φύλλα εργασίας του µαθητή), κάθε ένα από τα 
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οποία αναφέρεται στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας του µαθητή. Στις 
οδηγίες γράφονται οι στόχοι, οι προτεινόµενες διδακτικές προσεγγίσεις 
καθώς και τα απαιτούµενα υλικά για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων.  
 
Το ενηµερωτικό κείµενο για τον εκπαιδευτικό 
 
Στο κείµενο αυτό µε τίτλο « Παιδαγωγικός σχεδιασµός και εκπαιδευτική 
αξιοποίηση του υπαίθριου σχολικού χώρου» συγκεντρώνεται συνοπτικά 
βασική επιστηµονική γνώση, σύγχρονα δεδοµένα και αντιλήψεις, για τη 
παιδαγωγική διάσταση του χώρου, τη σύνδεση µεταξύ του τρόπου 
σχεδιασµού και οργάνωσης του χώρου και της διδακτικής προσέγγισης 
που εξυπηρετεί, την δυνατότητα αξιοποίησης του χώρου και ειδικότερα 
της σχολικής αυλής ως παιδαγωγικού εργαλείου, στα πλαίσια σύγχρονων 
παιδαγωγικών προσεγγίσεων που αναγνωρίζουν το περιβάλλον ως 
συντελεστή της διαδικασίας µάθησης.  
Περιλαµβάνονται επίσης κριτήρια παιδαγωγικού σχεδιασµού του 
υπαίθριου σχολικού χώρου ώστε αυτός να αποτελέσει εκπαιδευτικό 
εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού.  
 
Στόχος του κειµένου είναι να εισαγάγει τον εκπαιδευτικό γενικά στην 
έννοια της παιδαγωγικής διάστασης του χώρου και τις προοπτικές 
αξιοποίησής του στα πλαίσια εφαρµογής σύγχρονων διδακτικών 
προσεγγίσεων για βιωµατική µάθηση µέσα από την εφαρµογή 
οµαδοκεντρικής και συνεργατικής διδακτικής προσέγγισης µε 
αξιοποίηση του κατάλληλα σχεδιασµένου υπαίθριου σχολικού χώρου, 
ώστε η διδασκαλία και η µάθηση να αποτελέσουν µια ευχάριστη 
διαδικασία που λειτουργεί σε κλίµα δηµοκρατικών παιδαγωγικών 
σχέσεων.  
 

Επισηµαίνεται ότι τι κείµενο δεν φιλοδοξεί να εξαντλήσει επιστηµονικά 
το θέµα αλλά να προσφέρει βασική θεωρητική ενηµέρωση στον 
εκπαιδευτικό, η οποία θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση προκειµένου ο 
εκπαιδευτικός να υιοθετήσει σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στην 
διδασκαλία του και να συµβάλλει στον παιδαγωγικό επανασχεδιασµό του 
υπαίθριου σχολικού χώρου και την αισθητική και λειτουργική του 
αναβάθµιση. 
 
Χρήση και αξιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού 
 
Το υλικό όσον αφορά την εφαρµογή του µπορεί να υλοποιηθεί το πρώτο  
µέρος ολόκληρο στα πλαίσια προγράµµατος περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης µε θέµα το συµµετοχικό παιδαγωγικό σχεδιασµό και την 
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αισθητική και λειτουργική αναβάθµιση του υπαίθριου σχολικού χώρου.  
Τα φύλλα εργασίας από το Β΄µέρος µπορούν να υλοποιηθούν 
µεµονωµένα στα πλαίσια διδασκαλίας των ειδικών γνωστικών περιοχών 
που πραγµατεύονται.   
Ο εκπαιδευτικός φωτοτυπεί και µοιράζει από ένα φύλλο εργασίας σε 
κάθε οµάδα µαθητών ώστε να ενισχύσει τη συνεργατική µάθηση. 
Παρακολουθεί την εργασία των µαθητών στην οµάδα και παρεµβαίνει 
διακριτικά και µόνον όταν του ζητηθεί από τους µαθητές. Η αξιολόγηση 
των οµάδων γίνεται µε βάσει τη συµπλήρωση του υλικού των φύλλων 
εργασίας στην οµάδα και αφού ολοκληρωθεί η παρουσίαση και η 
συζήτηση   στην τάξη. 
Επισηµαίνεται ότι το εκπαιδευτικό υλικό δεν είναι στατικό αλλά 
δυναµικό. Εκπαιδευτικοί και µαθητές έχουν τη δυνατότητα να βασίζονται 
στις προτεινόµενες δραστηριότητες αλλά και να τις τροποποιούν και να 
τις εµπλουτίζουν ανάλογα µε την πραγµατικότητα και τις ιδιαιτερότητες 
του δικού τους σχολικού χώρου.   
Μπορεί επίσης να αποτελέσει και οδηγό για όλους τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου για το σχεδιασµό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη 
διδασκαλία και άλλων γνωστικών αντικειµένων. 
 
 
Επίλογος 
  
Το εκπαιδευτικό υλικό “Υπαίθριος σχολικός χώρος: εργαλείο αγωγής και 
εκπαίδευσης” αποτελεί έναν οδηγό για  τον παιδαγωγικό σχεδιασµό και 
την εκπαιδευτική αξιοποίηση του υπαίθριου σχολικού χώρου µε στόχο 
εκτός από την ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας στην αισθητική 
και λειτουργική αναβάθµιση του υπαίθριου σχολικού χώρου να συµβάλει 
στην υιοθέτηση σύγχρονων µεθόδων βιωµατικής µάθησης µε αξιοποίηση 
της οµαδοκεντρικής και συνεργατικής διδασκαλίας. 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΧΩΡΟΥ. 
 
 
Η µεθοδολογία που προτείνεται στηρίζεται σε  συµµετοχικές διαδικασίες, 
στο επίκεντρο των οποίων βρίσκεται η σχολική κοινότητα 
 
 
Σχεδιαστής            σχεδιαστική λύση 
 
∆ιαδικασία        προστιθέµενη αξία 
σχεδιασµού           

 
 ώστε οι αλλαγές που θα προκύψουν να ανταποκρίνονται:  

• στις ανάγκες και επιθυµίες των παιδιών,  
• στον τρόπο που θέλουν  να τον χρησιµοποιήσουν οι  εκπαιδευτικοί 

και  
• στην αντίληψη για το σχολικό χώρο που έχουν οι γονείς,  

ώστε οι αλλαγές να είναι βιώσιµες. 
Eπίσης : 

• να αποτελέσουν προϊόν παιδαγωγικής δραστηριότητας µέσα από 
την οποία οι µαθητές θα κατανοήσουν τις διαδικασίες σχεδιασµού 
του περιβάλλοντος, το ρόλο του ανθρώπου στη διαµόρφωση του 
περιβάλλοντος, και θα αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες  

• να συµβάλλουν στη µελλοντική εξέλιξη των µαθητών σε 
υπεύθυνους και ενεργούς πολίτες 

• να ενισχύουν την αυτοεικόνα και αυτοεκτίµηση του µαθητή 
 

Mε τη µεθοδολογία αυτή επιδιώκεται να εξασφαλισθεί το άνοιγµα 
του σχολείου στην κοινωνία και η συνεργασία του µε τους τοπικούς 
φορείς 
 
Αντίθετα µε την  παραδοσιακή προσέγγιση σχεδιασµού του σχολικού  
χώρου στo κέντρο της διαδικασίας βρίσκεται ο σχεδιαστής, και η 
διαδικασία  σχεδιασµού. 

ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
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Ενώ πολύ συχνά στη χώρα µας στη σχέση του σχεδιαστή µε τη 
σχεδιαστική πρόταση δεν εµφανίζεται πουθενά ο άµεσα ενδιαφερόµενος- 
ο χρήστης που είναι οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές. 
 
 
   
 
   
 
 
Στην πορεία υλοποίησης του προγράµµατος της Π.Ε. ο εκπαιδευτικός 
µπορεί να δουλέψει µε τους µαθητές τα φύλλα εργασίας Νο 1-10 που 
περιέχονται στο παιδαγωγικό υλικό του προγράµµατος  και να σχεδιάσει 
και δικά του φύλλα εργασίας.   
 
 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΡΕΙΑ EPΓAΣIAΣ 
 
Στάδια: 
1ο ΣTA∆IO 
Επιλογή θέµατος µε τη µέθοδο του καταιγισµού ιδεών. O εκπαιδευτικός 
γράφει στον πίνακα τις λέξεις «σχολική αυλή» και ζητάει από τους 
µαθητές να καταγράψουν στον πίνακα ουσιαστικά και επίθετα τα οποία 
εκφράζουν συναισθήµατα, σκέψεις, στάσεις, απόψεις, και 
χαρακτηρισµούς, που σκέφτονται καθώς βλέπουν αυτές τις λέξεις. 
Kατόπιν, σχολιάζονται και αιτιολογούνται οι ιδέες και τα συναισθήµατα 
των παιδιών για τον υπαίθριο σχολικό χώρο. Στη συνέχεια ο 
εκπαιδευτικός συζητάει µε τους µαθητές το ενδεχόµενο συµµετοχής τους 
σε οµάδα που θα εργαστεί για να αλλάξουν αυτές οι απόψεις, στάσεις και 
συναισθήµατα. 
 

2ο ΣTA∆IO  
Προβολή ταινίας VIDEO µε παραδείγµατα από άλλα σχολεία στα οποία 
έγινε παιδαγωγική παρέµβαση για την βελτίωση και την παιδαγωγική 
αξιοποίηση του σχολικού χώρου. Στόχος είναι να ενεργοποιηθεί το 

Προτάσεις στη 
σχολική κοινότητα 

 

Σχεδιαστική 
λύση 

Σχεδιαστής 
& 

Σχεδιαστική 
διαδικασία 

σχεδιαστής Σχεδιαστική 
λύση 



 13 

ενδιαφέρον των µαθητών και των εκπαιδευτικών και να συµµετάσχουν 
στον  επανασχεδιασµό του υπαίθριου σχολικού χώρου.  
  
3 ο ΣTA∆IO  
Συζήτηση  στη τάξη για την  προετοιµασία και το  σχεδιασµό της πορείας 
δράσης από τους µαθητές, διαχωρισµός οµάδων δράσης και  
καταµερισµός αρµοδιοτήτων. 
 
4 ο ΣTA∆IO 
Ενηµέρωση της  τοπικής αυτοδιοίκησης για το πρόγραµµα ώστε να 
εξασφαλιστεί η συνεργασία της τεχνικής υπηρεσίας στην πορεία της  
διαδικασίας σχεδιασµού αλλά και η τελική χρηµατοδότηση για την 
εφαρµογή- υλοποίηση της σχεδιαστικής πρότασης. 

 
5 ο ΣTA∆IO 
Εισαγωγικό επιµορφωτικό σεµινάριο για τους υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά της περιβαλλοντικής οµάδας, µε 
παραδείγµατα παρεµβάσεων για τον παιδαγωγικό σχεδιασµό του 
υπαίθριου σχολικού χώρου και προτάσεις παιδαγωγικής αξιοποίησής του. 

 
6 ο ΣTA∆IO 
Καθορισµός της µεθοδολογίας δράσης για τους µαθητές. 
Ως µεθοδολογία  χρησιµοποιείται  η «έρευνα δράσης» (action research). 
Ο µαθητής που διεξάγει την έρευνα είναι και το πρόσωπο στο οποίο 
απευθύνεται η έρευνα και τα συµπεράσµατα αφορούν τον ίδιο 
προσωπικά. Μια από τις οµάδες µαθητών ασχολείται µε τη σύνταξη  
ερωτηµατολογίων που απευθύνονται σε:  

• Μαθητές 
• Εκπαιδευτικούς 
• Γονείς 

Στη σύνταξη των ερωτηµατολογίων, ο εκπαιδευτικός περιορίζεται σε  
ρόλο διεκπεραιωτή της διαδικασίας µε διακριτική  παρέµβαση. Μπορεί 
να προτείνει οδηγούς συνέντευξης για να βοηθήσει τους µαθητές. 
Παραδείγµατα µε οδηγούς συνέντευξης ακολουθούν στο τέλος του 
κειµένου (συνηµµένα 1,2,3) 
 
Τα ερωτηµατολόγια παρουσιάζονται στις υπόλοιπες οµάδες, ακολουθεί 
συζήτηση για το περιεχόµενο και γίνονται προτάσεις βελτίωσης.  
Στη συνέχεια γίνεται η επιλογή και ο καθορισµός του µεγέθους του 
δείγµατος της έρευνας. 

• Τα ερωτηµατολόγια µοιράζονται και  
• συµπληρώνονται µε συνεντεύξεις: 

Απευθύνονται: 
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• σε όλους τους µαθητές του σχολείου, ώστε να είναι ενήµεροι για 
το επιχειρούµενο εγχείρηµα. Στόχος: να αισθανθούν ότι 
συµµετέχουν και ότι υπολογίζεται η γνώµη και οι ανάγκες τους 
για να υιοθετήσουν µια µελλοντική παρέµβαση και να 
περιοριστούν τα φαινόµενα βανδαλισµού στο ελάχιστο. 

•  σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και συµπληρώνονται 
µε συνεντεύξεις 

• στους γονείς όλων των µαθητών  

Μια δεύτερη οµάδα µαθητών αναλαµβάνει τη σύνταξη οδηγού 
παρατήρησης για την οργάνωση και λειτουργία του χώρου της αυλής, 
την ανάλυση των χαρακτηριστικών και την αξιολόγησή τους (αισθητική, 
λειτουργική, οικολογική) από τους ίδιους τους µαθητές  
Η αξιολόγηση γίνεται µε βάση το βαθµό συµβατότητας των 
χαρακτηριστικών µε επιθυµητές δράσεις στο χώρο της αυλής και µε την 
εκδήλωση γενικότερα ενός ήθους του σχολείου που σέβεται το 
περιβάλλον και το µαθητή. 
Για τη σύνταξη του οδηγού παρατήρησης ο εκπαιδευτικός περιορίζεται 
και πάλι σε ρόλο διεκπεραιωτή της διαδικασίας, µε διακριτική   
παρέµβαση. Mπορεί να προτείνει έναν οδηγό παρατήρησης για να 
βοηθήσει τους µαθητές να συντάξουν το δικό τους οδηγό (Συνηµµένο 4). 
 
Η ίδια οµάδα αναλαµβάνει επίσης την καταγραφή και ανάλυση των 
χαρακτηρισµών του χώρου. Χρησιµοποιεί φωτoγραφική µηχανή και 
Videocamera. Κάνει σχεδιαστικές προτάσεις βελτίωσης  µε τη τεχνική 
ΠΡΙΝ – ΜΕΤΑ για επιθυµητές αλλαγές ορισµένων χαρακτηριστικών του 
χώρου.  

 
Μια άλλη οµάδα ασχολείται µε σύνταξη οδηγού παρατήρησης της 
συµπεριφοράς των µαθητών για να φανεί η σύνδεση-αλληλεπίδραση 
ανάµεσα στην εκδηλούµενη συµπεριφορά και το υλικό πλαίσιο που τη 
στηρίζει και να καταγραφούν ανάγκες χώρου ώστε να στηριχθούν  
ορισµένες  επιθυµητές µορφές συµπεριφοράς. 
 

Για την παρατήρηση της συµπεριφοράς ο χώρος υποδιαιρείται σε 
υποχώρους και οµάδα από δύο τουλάχιστον µαθητές παρατηρεί και 
καταγράφει στη διάρκεια του διαλείµµατος τη συµπεριφορά των 
µαθητών σε κάθε υποχώρο µε βάση οδηγό παρατήρησης που 
συντάσσουν οι ίδιοι  µαθητές ( Συνηµµένο 5). 
Για την καταγραφή χρησιµοποιείται φωτογραφική µηχανή και 
Videocamera και κάτοψη του χώρου της αυλής.  
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7ο ΣΤΑ∆ΙΟ 
Επισκέψεις σε σχολεία µε αυλές σχεδιασµένες µε αισθητικά και 
λειτουργικά κριτήρια καθώς επίσης  και σε πάρκα  για  να πάρουν οι 
µαθητές ερεθίσµατα και να αναδειχτούν οι ιδέες τους για το σχέδιο της 
δικής τους αυλής.  
 
8 ο ΣTA∆IO 
Πρόσκληση στο σχολείο και συνεργασία µε ειδικούς, αρχιτέκτονες, 
αρχιτέκτονες τοπίου για τη βελτίωση της σχεδιαστικής πρότασης των 
µαθητών . 

 
9 ο ΣTA∆IO 
∆ιοργάνωση σεµινάριου κατάλληλης επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών 
για να αποκτήσουν κατάλληλες δεξιότητες ώστε  να µπορούν να 
χρησιµοποιήσουν τον υπαίθριο σχολικό χώρο ως εκπαιδευτικό εργαλείο  
 
10 ο ΣTA∆IO 
∆ιαδικασία σχεδιασµού από τους µαθητές. 
Eπιλογή της τελικής σχεδιαστικής πρότασης, κατασκευή µακέτας  και 
µοντέλων εξοπλισµού του χώρου σε συνεργασία µε τον καθηγητή της 
τεχνολογίας. 
 
11 ο ΣTA∆IO 
Παρουσίαση σε ειδική εκδήλωση στο σχολείο  
 
12 ο ΣTA∆IO 
Συνεργασία µε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων για την υλοποίηση 
στον υπαίθριο σχολικό χώρο παιδαγωγικών δραστηριοτήτων από 
διάφορα γνωστικά αντικείµενα  
 
13 ο  Σ T A ∆ I O  
Αξιολόγηση της δραστηριότητας από τους µαθητές και τους 
εκπαιδευτικούς µε κατάλληλα ερωτηµατολόγια ή δοµηµένες 
συνεντεύξεις των µαθητών που συµµετείχαν και των εκπαιδευτικών που  
υλοποίησαν την δραστηριότητα.  
 
14 ο ΣTA∆IO 
Παρουσίαση των σχεδίων στην τοπική αυτοδιοίκηση για χρηµατοδότηση 
και υλοποίηση της πρότασης. Συνεργασία µαθητών-εκπαιδευτικών µε τη 
τεχνική υπηρεσία του δήµου. 
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15ο ΣΤΑ∆ΙΟ 
Αξιολόγηση του προγράµµατος από τους µαθητές, µε αυτοαξιολόγηση 
ως προς την συµµετοχή, τη συνεργατικότητα, τη διατήρηση 
ενδιαφέροντος, το βαθµό ικανοποίησης από την πορεία, επίσης 
αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι µαθητές 
µέσα από τη συµµετοχή τους στο πρόγραµµα και αξιολόγηση του 
αποτελέσµατος της εργασίας τους.   
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Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ (Συνηµµένο 1) 
 
1. Xρησιµοποιείτε την αυλή του σχολείου για εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες που προβλέπονται από το αναλυτικό πρόγραµµα;  
Aν NAI,-Θα µπορούσατε να αναφέρετε κάποιες και τη συχνότητα µε την 
οποία  χρησιµοποιείτε την αυλή για τις δραστηριότητες αυτές; 
Αν ΟΧΙ,- Μπορείτε να εξηγήσετε Γιατί; 
 
2. Yπάρχουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα θέλατε να 
πραγµατοποιήσετε  στην αυλή του σχολείου;   Aν NAI, - θα µπορούσατε 
να εξηγήσετε γιατί και να αναφέρετε αξιολογικά µερικές από αυτές; 
 
3. Παρέχει η σχολική αυλή ευκαιρίες για παιχνίδι, ελεύθερο ή 
οργανωµένο και ποιες; Aν NAI,  -περιγράψτε τις δυνατότητες αυτές. 
 
4.Yπάρχουν χώροι της αυλής που απαγορεύονται στους µαθητές;  
Aν NAI,-µπορείτε να αναφέρετε ποιοι είναι; -εξηγήστε τους λόγους που 
σας ώθησαν να πάρετε αυτή την απόφαση. 
 
5. Υπάρχουν χώροι στην αυλή όπου θα προτιµούσαν να βρίσκονται οι 
µαθητές;  Αν ΝΑΙ -µπορείτε να αναφέρετε ποιοι είναι; 
 
6.Έχει αλλάξει η σχολική αυλή τα τελευταία χρόνια;  
Aν NAI,  -ποιες αλλαγές έχουν γίνει και γιατί;  Αν ΟΧΙ   -Γιατί? 
 
7. Θα θέλατε να γίνουν αλλαγές στο χώρο της αυλής;  
A NAI, -µπορείτε να αναφέρετε ποιες αλλαγές θα θέλατε κατά 
προτεραιότητα και να αιτιολογήσετε γιατί; Αν ΟΧΙ –Μπορείτε να 
εξηγήσετε Γιατί; 
 
8. Νοµίζετε ότι η εικόνα του   χώρου της σχολικής αυλής επηρεάζει τη 
συµπεριφορά των µαθητών και πως: 
• στην αυλή  
• στο σχολείο γενικότερα   
 
9. Η εικόνα του σχολικού χώρου µπορεί να εµπνεύσει στους µαθητές 
σεβασµό για το χώρο του σχολείου; 
 
10. Η εικόνα της αυλής εκφράζει ένα ήθος σχολείου που µεριµνά για το 
περιβάλλον; 
 
11. Θα θέλατε να συνεργαστείτε µε τους µαθητές και τη τοπική 
αυτοδιοίκηση για να αλλάξει η εικόνα της αυλής?  
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Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ (Συνηµµένο 2) 
 
1. Τι σας αρέσει περισσότερο στο χώρο της αυλής και γιατί; Περιγράψτε 

µε λέξεις, εικόνες, φράσεις. 
 
2. Τι δε σας αρέσει στο χώρο της αυλής και γιατί; Περιγράψτε µε λέξεις, 

εικόνες, φράσεις. 
 
3. Σε ποια σηµεία της αυλής προτιµάτε  να βρίσκεστε και γιατί; 
 
4. Πως θα θέλατε να χρησιµοποιείτε την αυλή;  
 
5. Νοµίζετε ότι η αυλή έχει σχεδιαστεί µε µέριµνα και φροντίδα για το 

περιβάλλον; Αν ΟΧΙ µπορείτε να δικαιολογήσετε το γιατί; 
 
6. Νοµίζετε ότι η αυλή έχει σχεδιαστεί µε µέριµνα και φροντίδα για τους 

µαθητές; Αν ΟΧΙ µπορείτε να δικαιολογήσετε το γιατί? 
 
7. Τι είδους συναισθήµατα σας προκαλεί η κατάσταση του χώρου της 

αυλής? Απαντήστε µε λέξεις, φράσεις. 
 
8. Πως αντιδράτε στα συναισθήµατα που σας δηµιουργεί;   
 
9. Νοµίζετε ότι οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές του σχολείου µπορούν  

να έχουν άποψη για το σχεδιασµό του χώρου τους; Αν ΝΑΙ 
αναφέρατε πώς και γιατί; 

 
10. Οι εκπαιδευτικοί και οι µαθητές έχουν δυνατότητα παρέµβασης στο 

χώρο της αυλής; Πώς µπορεί να πραγµατοποιηθεί αυτή η παρέµβαση; 
 
11. Έχετε σκεφτεί αν θα µπορούσαν να γίνουν αλλαγές στην αυλή του 

σχολείου; Αν ΝΑΙ  ποιες αλλαγές θα θέλατε;  
 
12. Με ποια διαδικασία νοµίζετε ότι  θα µπορούσαν να 

πραγµατοποιηθούν οι αλλαγές;  
 
14. Θα θέλατε να συµµετέχετε σε µια οµάδα που θα καταγράψει και θα 
σχολιάσει την υπάρχουσα κατάσταση της αυλής και θα προτείνει τον 
επανασχεδιασµό της µε βάση τις ανάγκες και προτιµήσεις των παιδιών 
και µε κριτήρια αειφορικού σχεδιασµού; 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ   ΓΟΝΕΩΝ (Συνηµένο 3) 
 
ΗΛΙΚΙΑ γονέα:             ΦΥΛΟ γονέα:                         

 
1. Σας έχουν απασχολήσει  στο σύλλογο γονέων και κηδεµόνων 

θέµατα σχετικά µε την αισθητική και τη λειτουργική ποιότητα  της 
σχολικής  αυλής; Απαντήστε ΝΑΙ, ή ΟΧΙ. 

 
2. Τα παιδιά σας έχουν διατυπώσει παράπονα µε την αισθητική και 

τη λειτουργική ποιότητα της σχολικής αυλής; Αν ΝΑΙ, µπορείτε να 
αναφέρετε συγκεκριµένα ποια? 

 
3. Τι σας αρέσει περισσότερο στο χώρο της αυλής του σχολείου του 

παιδιού σας;  (βάλτε ότι σας αρέσει µε αξιολογική σειρά). 
Εξηγήστε το γιατί σας αρέσουν. 

 
4. Τι δεν σας αρέσει στο χώρο της αυλής;   Αναφέρατε µε αξιολογική 

σειρά 
 

5. Ποια χαρακτηριστικά της  θεωρείτε επικίνδυνα για τους µαθητές 
και γιατί. 

  
6. Τι αλλαγές θα προτείνατε να γίνουν   στην αυλή (και στην 

εξωτερική όψη του κτιρίου του σχολείου) ώστε να γίνει ο χώρος 
πιο ευχάριστος και πιο λειτουργικός για τα παιδιά και για όσους το 
επισκέπτονται; 

 
7. Πιστεύετε ότι η ποιότητα του σχολικού χώρου επηρεάζει τη 

συµπεριφορά των παιδιών στο σχολείο και τη στάση τους απέναντι 
στο σχολείο?  

 
8. Υπάρχει στο σχολείο σας η δυνατότητα πρόσβασης ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες;  Αν ΟΧΙ, κρίνετε αναγκαία και σκόπιµη την 
ύπαρξη ειδικής ράµπας γι’ αυτά τα παιδιά; 

 
9. Θέλετε να συνεργαστείτε µε τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και 

τους άλλους φορείς για την βελτίωση των σχολικών χώρων; 
 

10. Ποια συγκεκριµένα συµµετοχή θα  µπορούσατε να έχετε στην 
αναµόρφωση της σχολικής αυλής? 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΟΥ (Συνηµµένο 4) 
 
1.Eξωτερικό των κτιρίων 
- ζαρντινιέρες  µε λουλούδια στα παράθυρα, για διακόσµηση ή για 
διδακτικούς σκοπούς 
- διάφορες µορφές - κατηγορίες πρασίνου γύρω από και δίπλα στα 
κτίρια  
- φυτοδοχεία στις εισόδους 
 
2.Kυρίως αύλειος χώρος 
α. οργάνωση του χώρου 

-     παραλλαγές σχήµατος, µεγέθους, περίφραξης/ αποµόνωσης του 
χώρου 

- µορφές σύνδεσης - διαδοχής των χώρων  
- ποικιλία περιοχών-υλικών πλαισίων για υποκίνηση εκδήλωσης 
διαφορετικών µορφών συµπεριφοράς, όπως: 

 - περιοχή δραµατοποίησης-κοινωνικοποίησης 
 - περιοχή υποκίνησης φανταστικού παιχνιδιού 
 -  περιοχή φυσικών δραστηριοτήτων 
 - περιοχή ενασχόλησης µε στοιχεία της φύσης 
 - περιοχή δηµιουργικού παιχνιδιού 
         - περιοχή µεταβατική µεταξύ δραστηριοτήτων 

εσωτερικού-      εξωτερικού χώρου 
  - οριοθέτηση, τυποποίηση των χώρων και της 
λειτουργίας τους 
  - ασφάλεια µετακίνησης στο χώρο 

β. Tρόπος επικοινωνίας εσωτερικού-εξωτερικού χώρου 
- οπτική επικοινωνία 

- φυσική-λειτουργική, 
 - άµεση 
 -  έµµεση σε επίπεδο 
 -  έµµεση σε δύο επίπεδα  

 
γ. Φυσικό έδαφος 
- εδαφικό ανάγλυφο µε ποικιλία τοπογραφικών χαρακτηριστικών, 
φυσικών ή      τεχνητών 
- προτεινόµενες λειτουργικές χρήσεις του εδαφικού ανάγλυφου, 
όπως: 
  - παροχή προστασίας  
  - απόκρυψη ανεπιθύµητης θέας 
  - δηµιουργία εξέδρας για παρατήρηση 
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  - υποκίνηση εκδήλωσης ποικιλίας µορφών 
συµπεριφοράς 
  -  εξυπηρέτηση διαφορετικών µορφών παιχνιδιού 
 
δ. Σκληρές επιφάνειες- πλακοστρώσεις 
- υλικό κατασκευής 

-  ποικιλία υφής, χρώµατος, σχεδίου 
-  ποσοστό επί τοις % της συνολικής επιφάνειας 
-  κατάσταση συντήρησης 
-  προτεινόµενες χρήσεις 
- τρόποι χρήσης 

 
ε. Bλάστηση 
-. κατηγορίες βλάστησης:εδαφοκάλυψη, θαµνώδης, δενδρώδης, -
.µορφολογία 

-. αισθητικά χαρακτηριστικά 
-. φυσικά   ' 
-. οικολογικά '' 
-. εκπαιδευτικά ' 
-  ποσοστό επί τοις % της συνολικής επιφάνειας 
-  κατάσταση συντήρησης 
-  χρήση: 

 - προτεινόµενη 
 - πραγµατική 

-  αξιοποίηση σε διαδικασίες εκπαιδευτικές 
 
στ. Eξοπλισµός του χώρου 
- κινητά στοιχεία, βράχοι, πέτρες, κορµοί δέντρων, λάστιχα, καθίσµατα 
      τραπέζια 
-    σταθερά στοιχεία 
-  υλικά κατασκευής 
-  προτεινόµενες χρήσεις: 

 - παιχνίδι  
 - εκπαίδευση 
 - άλλες χρήσεις 

 
ζ. Aυλόγυρος 
 είδος περίφραξης: ύψος, συνέχεια, υλικό 
- βαθµός οπτικής επικοινωνίας µε τον εξωτερικό χώρο 
- βαθµός φυσικής επικοινωνίας µε τον εξωτερικό χώρο 
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η. Aίσθηση χώρου 
- ποια τα χαρακτηριστικά της ταυτότητας χώρου που αποκτά το παιδί 

µέσα από τις πρακτικές εµπειρίες του στο χώρο της αυλής και από τα 
κοινωνικά µηνύµατα που µεταφέρει η οργάνωσή του.  

( H ταυτότητα χώρου κατά τους Ittelson & Proshansky θα συµβάλει στη 
διαµόρφωση της προσωπικής ταυτότητας του παιδιού και του πρίσµατος 
µέσα από το οποίο αργότερα θα αναγνωρίζει, θα κρίνει, θα δηµιουργεί 
και θα χειρίζεται το υλικό περιβάλλον) 

- δηµιουργεί ο χώρος της αυλής προϋποθέσεις ταύτισης του 
παιδιού µε αυτόν, οικειοποίησής του, µέριµνας, και γενικά αίσθηµα 
επιβεβαίωσης, αυτοεκτίµησης.και συµβάλει θετικά στη δηµιουργία 
της προσωπικής του ταυτότητας; 
- αντικατοπτρίζει ο χώρος του σχολείου ένα σύγχρονο περιβάλλον 
µάθησης ή αντιπροσωπεύει απλά και µόνο ένα ακόµη ίδρυµα - 
θεσµό; 

(Mε την έννοια ίδρυµα-θεσµός περιγράφεται ένα φυσικό-κοινωνικό 
πλαίσιο που χαρακτηρίζεται από ψηλό βαθµό ελέγχου στην οργάνωσή 
του, στην τυποποίηση της συµπεριφοράς, και στον περιορισµό των 
ευκαιριών για προσωπικές επιλογές). 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (Συνηµένο 5) 

 
-  Συχνότητα συγκέντρωσης των παιδιών στις διάφορες υποπεριοχές:  
 - αποµονωµένες περιοχές, γωνιές και διάδροµοι 
 - περιοχές µε βλάστηση ή χώµα 
 - περιοχές τσιµέντου 
 - περιοχές µε τυποποιηµένες παιχνιδοκατασκευές 
- ∆ιάφορες µορφές δραστηριοτήτων των παιδιών στους 
διαφορετικούς χώρους-υποπεριοχές της αυλής, ( συζήτηση, τρέξιµο, 
φαγητό κτλ.) 
- Στοιχεία του χώρου που χρησιµοποιήθηκαν σε κάθε είδος 
δραστηριότητας  
-   Tρόπος χρησιµοποίησης αυτών των στοιχείων, 
     Σχετική διάρκεια των διαφόρων δραστηριοτήτων   
-    Συχνότητα χρησιµοποίησης των διαφορετικών χώρων  
- Tρόπος αλληλεπίδρασης µεταξύ των παιδιών (ήρεµος, φιλικό, 

επιθετικός) 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
 
 
 
 
 
 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ: 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
Η ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

 
 
 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 
 
 

 
 

Συγγραφή παιδαγωγικών δραστηριοτήτων 
 

Κωσταντία Ταµουτσέλη   (1,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,17,21,25,26,28,16,31 
Αγαθαγγελίδου Μαρία  (2,18,19,20,22,23,24,27 
Σταφυλλίδου Ματούλα     (11,12,15) 
Μιχελάκη ∆έσποινα          (29,30,32) 
 

 
 
 
 

 
 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΚΩΣΤΑΝΤΙΑ ΤΑΜΟΥΤΣΕΛΗ 
                                  ΜΑΡΙΑ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΛΙ∆ΟΥ 
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Μέρος α 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΘΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 



 26 

 
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 1 

 
ΤΙΤΛΟΣ: Η αυλή του σχολείου µου 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες 4 ατόµων. Στο χαρτί που σας δίνεται  γράψτε 
ουσιαστικά και επίθετα µε τα οποία θα χαρακτηρίζατε την αυλή του 
σχολείου σας και τα συναισθήµατα που σας δηµιουργεί. Συζητήστε στην 
οµάδα και συγκρίνετε τις δικές σας απόψεις µε αυτές των συµµαθητών 
σας. 
• Καταγράψτε τα επίθετα σε λίστα στον πίνακα. Υπογραµµίστε αυτά 

που χρησιµοποίησαν οι περισσότεροι µαθητές.   
 
 
 
 
 
 
2. Συζητείστε στην οµάδα και καταγράψτε χαρακτηριστικά της αυλής τα 

οποία σας οδήγησαν στους χαρακτηρισµούς που χρησιµοποιήσατε.  
• Παρουσιάστε στις υπόλοιπες οµάδες και συγκρίνετε τις απόψεις σας.  
• Κάντε στο πίνακα µια λίστα µε τα χαρακτηριστικά αυτά. 
 
 
 
 
 
3. Συζητείστε στην οµάδα και προτείνετε τρόπους δικής σας συµβολής 
στην αλλαγή αυτών των χαρακτηριστικών.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 2 
 
ΤΙΤΛΟΣ: « Περιγράφω την αυλή του σχολείου µου» 
 

1. Χωριστείτε σε τρεις οµάδες. Η κάθε οµάδα θα πάρει από ένα 
όνοµα: η  οµάδα  του  ουσιαστικού, η οµάδα  του  ρήµατος,  
η  οµάδα  του  επιθέτου. 

   
 
2. Κινηθείτε στο χώρο της αυλής και καταγράψτε όσα βλέπετε 

και όσα αισθάνεστε χρησιµοποιώντας µόνο λέξεις της 
κατηγορίας της οµάδας σας (ουσιαστικά, ρήµατα, επίθετα) 

 
 
3. Σ’ ένα ρολό χαρτί που απλώνετε στην αυλή συγκεντρώστε το 

υλικό από την έρευνα της οµάδας  σας σε τρεις στήλες που 
διαµορφώνετε σε πίνακα όπως ο παρακάτω. Παρουσιάστε 
τους πίνακες στις υπόλοιπες οµάδες.   

 
 
Ουσιαστικά Επίθετα Ρήµατα 
Κήπος Σκιερός ξεκουράζοµαι 
   
   
   
   
   
   
   
 
 
4. Γράψτε προτάσεις που να σχηµατίσουν ένα κείµενο µε το 
οποίο να περιγράφετε την αυλή σας, χρησιµοποιώντας µόνον 
λέξεις από τον παραπάνω πίνακα. Παρουσιάστε το κείµενο στην 
τάξη. 
 
 
 



 28 

 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 3 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Χαρτογράφιση της αυλής/ µια άσκηση µαθηµατικών στο 
χώρο 
 
 
1. Προετοιµαστήτε για χαρτογράφηση του υπαίθριου σχολικού χώρου.  
Χωριστείτε σε οµάδες και κάθε οµάδα ας αναλάβει να χαρτογραφίσει ένα 
τµήµα  της αυλής. Σηµειώστε  τη θέση που βρίσκονται τα κτίρια, τα 
δένδρα, οι θάµνοι, τα καθιστικά, οι αθλοπαιδιές, οι βρύσες, οι κάδοι 
απορριµµάτων και ότι άλλο υπάρχει στην αυλή.  
 
 
 
 
 
 
2. Συγκεντρώστε τους χάρτες όλων των οµάδων και βγάλτε τόσα  

φωτοαντίγραφα όσα και  οι οµάδες. Κάθε οµάδα ας παρουσιάσει το 
χάρτη που έκανε στις υπόλοιπες οµάδες. Συζητήστε στη τάξη και 

σχολιάστε  το χάρτη.  Κάθε οµάδα ας προσπαθήσει να συνθέσει το παζλ 
του χάρτη όλης της αυλής και στη συνέχεια να τον παρουσιάσει  στη 

τάξη. 
 
 
 
 
 
 

3. Με την οµάδα σας βγείτε στην αυλή και χρησιµοποιώντας µετροταινία 
προσπαθείστε να τοποθετήσετε τις διαστάσεις πάνω στο χάρτη της αυλής 

που έχετε συνθέσει.   Επιστρέψτε στην τάξη και µε τη βοήθεια του 
καθηγητή των µαθηµατικών προσπαθήστε να σχεδιάστε  την κάτοψη της 

αυλής σε σχέδιο µε κλίµακα 1:200.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ   4 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Aνάλυση του χώρου της αυλής 
 
 
• Χωριστείτε σε τετραµελείς οµάδες, συζητήστε και ετοιµάστε ένα 

κατάλογο µε χαρακτηριστικά της αυλής και του εξωτερικού του 
σχολικού κτιρίου που αντανακλούν το ήθος ενός σχολείου που 
σέβεται και εκτιµά τη φύση και το περιβάλλον. Παρουσιάστε το 
κατάλογο στις υπόλοιπες οµάδες, συνθέστε ένα  κοινά αποδεκτό 
κατάλογο.  
Με οδηγό τον κατάλογο περιηγηθείτε την αυλή µε την οµάδα σας, 
συζητήστε στην οµάδα και διατυπώστε την άποψή σας για το ήθος 
του σχολείου που αντανακλά η αυλή και το εξωτερικό του κτιρίου του 
σχολείου σας. Παρουσιάστε την άποψή σας στις υπόλοιπες οµάδες 
συζητήστε και συγκρίνετε τις απόψεις σας.  

 
 
• Χρησιµοποιώντας τη κάτοψη του χώρου της αυλής σηµειώστε µε 

πράσινο χρώµα τις θέσεις στοιχείων που σας αρέσουν, µε µπλέ 
στοιχεία που σας ενοχλούν και  µε κόκκινο σηµεία στοιχεία που 
θεωρείτε επικίνδυνα. Συζητήστε στην οµάδα  και εξηγείστε τους 
χαρακτηρισµούς που κάνατε. (Παρατηρείστε το είδος της περίφραξης, 
την όψη του κτιρίου, τα υλικά επίστρωσης των επιφανειών, τα 
καθιστικά, τους κάδους απορριµµάτων, τους χώρους αθλοπαιδιών, τις 
διάφορες µορφές βλάστησης κ.α.). Παρουσιάστε στις υπόλοιπες 
οµάδες και συγκρίνετε τους χαρακτηρισµούς σας. 

 
 
• Μελετήστε   στην οµάδα  σας   
-  την οργάνωση και λειτουργία του χώρου της αυλής,  
- την ποικιλία υποπεριοχών 
- τον τρόπο επικοινωνίας κτιρίου-αυλής χώρου 
- τον τρόπο σύνδεσης των διαφόρων υποπεριοχών 
-  τις σχέσεις σκληρών   επιφανειών- φυσικού εδάφους 
- την οπτική και φυσική επικοινωνία της αυλής µε τον περιβάλλοντα 

χώρο 
- τη θέση του υπαίθριου εξοπλισµού ως προς το βαθµό 

λειτουργικότητας, τα υλικά κατασκευής του, την ασφάλεια, την 
αισθητική, το σχεδιασµό  

- τις διάφορες µορφές βλάστησης 
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- Συζητήστε στην οµάδα σας και σχολιάστε τα χαρακτηριστικά αυτά 
ως προς το βαθµό που   ανταποκρίνονται στο τρόπο που θα θέλατε να 
τα χρησιµοποιείτε.    Φωτογραφίστε τα στοιχεία αυτά και ετοιµάστε  
ένα πόστερ µε σχόλια και παρουσιάστε στην τάξη. 

 
 
 
• Φωτοτυπείστε φωτογραφίες περιοχών-στοιχείων της αυλής που δεν 

σας αρέσουν. Στη συνέχεια αντιγράψτε σε ριζόχαρτο το περίγραµµα 
των στοιχείων που θα θέλατε να διατηρήσετε σε µια  εικόνα της 
περιοχής-στοιχείου που θα σας ήταν αρεστή. Σχεδιάστε  τις αλλαγές 
που θα έκαναν επιθυµητή την περιοχή-στοιχείο που επιλέξατε. 
Χρωµατίστε τις δύο εικόνες ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ και παρουσιάστε στις 
υπόλοιπες οµάδες. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ  5 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη συµπεριφοράς στο χώρο της αυλής 
 
 
• Χωριστείτε σε οµάδες και κάθε οµάδα ας αναλάβει να παρατηρήσει 

τη συµπεριφορά των µαθητών στο διάλειµµα στις διάφορες περιοχές  
της αυλής. Χωρίστε στο σχέδιο  κάτοψης της αυλής   σε: 

 - αποµονωµένες περιοχές, γωνιές και διάδροµοι 
 - περιοχές µε βλάστηση ή χώµα 
 - περιοχές τσιµέντου 

-      περιοχές µε τυποποιηµένες παιχνιδοκατασκευές 
-      περιοχές µε άτυπα ή τυποποιηµένα καθιστικά 
 

Κάθε οµάδα να παρατηρήσει τη συµπεριφορά των µαθητών σε µια από 
τις περιοχές. Καταγράψτε για όσο χρόνο διαρκεί το διάλειµµα τις 
δραστηριότητες των µαθητών (παιχνίδι, συζήτηση, τρέξιµο) σε σχέση µε 
το χώρο που αναπτύσσεται, τον τρόπο που αλληλεπιδρούν οι µαθητές 
µεταξύ τους (ήρεµος, επιθετικός) και τη διάρκεια κάθε δραστηριότητας. 
 
• Επεξεργαστείτε και σχολιάστε τα δεδοµένα στην οµάδα σας  
αναφορικά µε τη σχέση των χαρακτηριαστικών του χώρου και το είδος 
και τη διάρκεια της δραστηριότητας που καταγράψατε. ∆ηµιουργήστε 
ραβδογράµµατα µε τα στοιχεία που επεξεργαστήκατε στα οποία να 
φαίνεται συγκριτικά η διάρκεια διαφορετικών δραστηριοτήτων  σε σχέση 
πάντα µε τη περιοχή στην οποία εκδηλώνεται. Σχολιάστε  στην οµάδα τις 
σχέσεις χώρου-συµπεριφοράς που παρατηρήσατε. Παρουσιάστε στις 
υπόλοιπες οµάδες. 
• Με βάση τις παρατηρήσεις σας προτείνετε αλλαγές που θα 

ενισχύσουν επιθυµητές συµπεριφορές στην αυλή.   
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 6 

 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ιερεύνηση απόψεων µαθητών-παιδιών για το χώρο της 
αυλής 
 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες. Συζητήστε στην οµάδα και συντάξτε ένα 

ερωτηµατολόγιο για τους µαθητές του σχολείου και ένα για τους 
εκπαιδευτικούς µε  τα οποία θα µπορέσετε να διερευνήσετε την 
άποψή τους για τον επιθυµητό τρόπο οργάνωσης και εξοπλισµού του 
χώρου της αυλής. Παρουσιάστε τα ερωτηµατολόγια στις υπόλοιπες 
οµάδες, συζητήστε και καταλήξτε στη σύνταξη κοινών 
ερωτηµατολογίων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Μοιράστε τα ερωτηµατολόγια στους µαθητές και τους εκπαιδευτικούς  

του σχολείου. Στη συνέχεια συγκεντρώστε τα ερωτηµατολόγια και µε 
τη βοήθεια του καθηγητή των µαθηµατικών επεξεργαστείτε τα 
στοιχεία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, δηµιουργήστε ιστογράµµατα.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Παρουσιάστε τα δεδοµένα στις υπόλοιπες οµάδες, καταγράψτε κατά 

σειρά σπουδαιότητες τις επιθυµητές αλλαγές στο χώρο της αυλής που 
θα ικανοποιούν την πλειοψηφία των µαθητών και των καθηγητών. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 7 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Σχέδιο χωροθέτησης λειτουργιών στο χώρο της αυλής 
 
 
 
1. Χωριστείτε σε τετραµελείς οµάδες.  Κάθε οµάδα  χρησιµοποιώντας το 
σχέδιο κάτοψης της αυλής να δηµιουργήσει  ένα σχέδιο προτεινόµενων 
χρήσεών της, µε βάση τα δεδοµένα που έχετε συλλέξει από: 
- την ανάλυση των χαρακτηριστικών του χώρου της αυλής,  
- τα σχέδια ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ,  
- τη µελέτη της συµπεριφοράς των µαθητών στην αυλή κατά τη 

διάρκεια του διαλείµµατος,  
- την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων που µοιράσετε στους µαθητές 

και τους καθηγητές του σχολείου 
 
• Παρουσιάστε τις προτάσεις στην τάξη, συζητήστε για τη χωροθέτηση 

των δραστηριοτήτων στο σχέδιο της κάτοψης, προσπαθήστε να 
καταλήξετε σε κοινά αποδεκτό σχέδιο οργάνωσης των προτεινόµενων 
χρήσεων της αυλής. 

 
 
 
   
• Οργανώστε στο σχολείο ηµερίδα και προσκαλέστε εκπροσώπους της 

τοπικής αυτοδιοίκησης, του συλλόγου γονέων, διαφόρων δηµόσιων 
φορέων (Τεχνική υπηρεσία, ∆ασική υπηρεσία, ∆ιεύθυνση γεωργίας, 
µη Κυβερνητικές Οικολογικές Οργανώσεις, Συλλόγους 
Πολιτιστικούς, ειδικούς στο σχεδιασµό υπαίθριων χώρων).   
Ενηµερώστε  για τις προθέσεις σας να αλλάξετε  την εικόνα του 
υπαίθριου σχολικού χώρου, παρουσιάστε τις προτάσεις σας  και 
ζητήστε τη βοήθειά τους. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 8 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη τοπικής βλάστησης 
 
 
 
1. Χωριστείτε σε τετραµελείς οµάδες και αναζητήστε πληροφορίες στο 

διαδίκτυο για σχολεία και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στη 
κατεύθυνση παιδαγωγικού επανασχεδιασµού του υπαίθριου σχολικού 
χώρου. Παρουσιάστε τις πληροφορίες που συγκεντρώσατε στην τάξη. 

 
 

2. Οργανώστε επίσκεψη µελέτης σχολεία που έχουν φιλικές προς το 
περιβάλλον της φύσης αυλές. Μελετήστε την οργάνωσή τους, τα φυτά 
που υπάρχουν στο χώρο. Φωτογραφήστε ό,τι σας ενδιαφέρει. 

      Φτιάξτε  µια αφίσα µε τις φωτογραφίες. 
 

3. Επισκεφτήτε πάρκα και κήπους της περιοχής σας. Μελετήστε τη   
βλάστησή τους. Φωτογραφήστε ή σχεδιάστε φυτά που ευδοκιµούν 
στο πάρκο.  

 
 

4. Καλέστε στο σχολείο σας έναν ειδικό (γεωπόνο αρχιτέκτονα τοπίου) ή 
επισκεφτείτε ένα φυτώριο για να αναγνωρίσετε τα φυτά που 
φωτογραφήσατε. Συγκεντρώστε πληροφορίες για τις συνήθειές τους, 
τις εδαφοκλιµατικές απαιτήσεις τους, το ρυθµό ανάπτυξής τους, το 
σχήµα τους, την αντοχή τους στις συνθήκες µόλυνσης του 
περιβάλλοντος. 

 
 

5. Συζητήστε στις οµάδες και αποφασίστε για τα φυτά που θα 
χρησιµοποιήσετε στο σχέδιο βελτίωσης της αυλής σας. Παρουσιάστε 
στην τάξη.  

 
 

 



 35 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 9 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Σχέδιο –µακέτα σχεδιαστικής πρότασης της αυλής 
 
 

1. Με βάση το τελικό σχέδιο χρήσεων της αυλής στο οποίο 
συµφωνήσατε όλες οι οµάδες, να σχεδιάσει η κάθε οµάδα  ένα σχέδιο 
για την αναµόρφωση της αυλής. Συνεργαστείτε µε τον αρχιτέκτονα, 
τον µηχανικό τον καθηγητή καλλιτεχνικών του σχολείου σας. 

 
 

2. Προσκαλέστε ειδικό αρχιτέκτονα τοπίου και συζητήστε µαζύ του το 
σχέδιο που ετοιµάζετε. Συγκεντρώστε πληροφορίες για υλικά 
κατασκευών και προτείνετε υλικά κατασκευής. 

 
 

3. Τοποθετείστε τα σχέδια σε πόστερ µε σχόλια και ερµηνείες των 
προτάσεών σας και παρουσιάστε   στο  σχολείο. Ζητήστε από τους 
µαθητές του σχολείου να επιλέξουν το σχέδιο που προτιµούν.  

 
4. Στο µάθηµα της τεχνολογίας ετοιµάστε την µακέτα του σχεδίου σας. 

Φτιάξτε µοντέλα εξοπλισµού του χώρου της αυλής.  
 

5. Οργανώστε ειδική εκδήλωση στο σχολείο. Παρουσιάστε τα σχέδια και 
τη µακέτα σε τοπικούς φορείς και οργανώσεις και ζητήστε την βοήθειά 

τους για την υλοποίηση του σχεδίου σας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 10 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ: Υλικά – εργαλεία και κατηγορίες εργασιών για την 
αναβάθµιση  Κοστολόγηση σχεδίου αναµόρφωσης  της σχολικής 
αυλής 
 

 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες. Κάθε οµάδα να συγκεντρώσει πληροφορίες 

για : 
• το είδος και το κόστος των υλικών που θα χρειαστούν 

(χαρακτηριστικά, πηγές αγοράς) για την αναµόρφωση της σχολικής 
αυλής σύµφωνα µε  το σχέδιο που εκπονήθηκε. 

• Το είδος των εργαλείων που θα χρησιµοποιηθούν   
• τις ειδικότητες των τεχνητών που θα απασχοληθούν, το είδος της 

εργασίας καθενός,  το κόστος της εργασίας τους .  
Παρουσιάστε στις υπόλοιπες οµάδες. 
 
2. Συζητήστε στην οµάδα σας και ετοιµάστε ένα προϋπολογισµό για την  
• υλοποίηση  του σχεδίου αναµόρφωσης της αυλής που 

επεξεργαστήκατε.  
• Παρουσιάστε στην τάξη τον προϋπολογισµό των επί µέρους 

δαπανών. Συντάξτε έναν συνολικό προϋπολογισµό. 
 
 
 
 
 
3. Συζητήστε στις οµάδες για πιθανούς χρηµατοδότες που θα 
προσεγγίσετε για την υλοποίηση της αλλαγής που ονειρεύεστε. Συντάξτε 
µια επιστολή στον τοπικό τύπο και κοινοποιήστε το σχέδιό σας σε 
πιθανούς χρηµατοδότες. 
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Μέρος β 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΩΣ ΕΠΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ 

ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
 
 

Σε γνωστικά πεδία: 
• Μαθηµατικά 
• Βιολογία 
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
• Γεωγραφία 
• Ποίηση 
• ∆ραµατοποίηση 
• Γλώσσα 
• Φυτολογία 
• Σχέδιο 
• Καλλιτεχνικά 
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ΦΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 11 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Γνωριµία µε γεωµετρικά σχήµατα στο χώρο της αυλής 

 
 

1. Χωριστείτε σε οµάδες 4 ατόµων. Παρατηρείστε στη αυλή και 
καταγράψτε στο χαρτί τα γεωµετρικά σχήµατα που αναγνωρίζετε.  

 
 
 
 
 
 
 

• Συζητήστε στην οµάδα για τα γεωµετρικά σχήµατα και τις συµµετρίες 
που εµφανίζουν.  

 
 
 
 
 
 

• Κατασκευάστε  πίνακα στον οποίο εµφανίζονται τα διαφορετικά 
γεωµετρικά σχήµατα που παρατηρήσατε µε τις συχνότητές τους στο 
εξωτερικό του κτιρίου και στην αυλή.  

 
 
 

 
 

• Παρουσιάστε τον πίνακα στις υπόλοιπες οµάδες και συζητήστε για τις 
συµµετρίες που εµφανίζουν τα γεωµετρικά σχήµατα στο χώρο και για 
την αναγκαιότητα ύπαρξης αυτών των σχηµάτων ως συµβολικής 
αναπαράστασης πραγµατικών οντοτήτων του χώρου στο επίπεδο.  

 
 
 
• Ανταλλάξτε απόψεις για τη χρησιµότητα της δραστηριότητας αυτής 

στη κατανόηση της αξίας της συµβολικής αναπαράστασης των 
αντικειµένων που υπάρχουν στο χώρο. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 12 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Σχήµα και χώρος» 
 
 

1. Χωριστείτε σε τετραµελείς οµάδες και περιηγηθείτε στην αυλή του 
σχολείου.  Παρατηρείστε χώρους αντικείµενα που υπάρχουν στην αυλή 

και προσπαθήστε  να  συµπληρώσετε  τον παρακάτω πίνακα: 
 
    Πού  µπορείτε  να  δείτε …; 
 

 

Μια  ορθή  γωνία 
Μια  οξεία  γωνία 
Μια  αµβλεία  γωνία 
Μια  εξωτερική  γωνία 
Μια  εσωτερική  γωνία 
Μια  κάθετη  γραµµή 
Μια  οριζόντια  γραµµή 
Παράλληλες  γραµµές 
Μια  διαγώνια  γραµµή 
Μια  καµπύλη  γραµµή 
΄Ένα  ακανόνιστο  σχήµα 
΄Ένα   κανονικό  σχήµα 
΄Ένα  εξάγωνο 
΄Ένα τρίγωνο 
 

 

 
Φτιάξτε   ένα  κουίζ  σχηµάτων     βασισµένο  σε ότι παρατηρήσατε και 
παρουσιάστε στην τάξη. 
 
• Συζητήστε στην οµάδα σας για την έννοια της συµµετρίας. 

Συγκεντρώστε πληροφορίες  για τη συµµετρία, τις γραµµές 
συµµετρίας, τη συµµετρία εξ αντανακλάσεως, τη συµµετρία εκ 
περιστροφής.  

• Στη συνέχεια συζητήστε στην οµάδα σας και γράψτε 5  αντικείµενα  
που  θεωρείτε ότι µπορεί να βρίσκονται  στην αυλή και που νοµίζετε  
ότι  θα  είχαν συµµετρικά  χαρακτηριστικά.  

 
• Πάρτε  έξω  µαζί  σας  το  χάρτη της αυλής.  Κοιτάξτε  προσεκτικά  

κάθε  ένα από τα 5 αντικείµενα της αυλής  που  διαλέξατε. Σχεδιάστε 
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από ένα αντικείµενο  κάθε οµάδα και προσπαθήστε   να  του  βάλετε  
γραµµές  συµµετρίας.  

 
• Συµπληρώστε τον πίνακα που ακολουθεί. 
 
Αντικείµενο Γραµµές 

οριζόντιας 
συµµετρίας 

Γραµµές 
κάθετης 
συµµετρίας 

Γραµµές 
συµµετρίας 
εκ περιστροφής 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 13 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Μέτρηση του ύψους αντικειµένων στο χώρο 
    
 
1. Στην αυλή του σχολείου υπάρχει ένα ψηλό γέρικο δένδρο που κατά 

την άποψη των ειδικών κινδυνεύει να πέσει σε µια καταιγίδα. 
Αποφασίζεται το κόψιµο του δένδρου. Κοντά στο δένδρο υπάρχουν 
διάφορες κατασκευές που πιθανόν να πάθουν ζηµιά από την πτώση 
του δένδρου κατά το κόψιµό του. Χρειάζεται οπωσδήποτε να γίνει 
µέτρηση του ύψους του δένδρου για να υπολογιστεί προς ποια 
κατεύθυνση θα κοπεί. ∆εν µπορεί κανείς να ανεβεί στο δένδρο για να 
γίνει µέτρηση του ύψους  µε µετροταινία.   Συζητήστε στην οµάδα 
σας πιθανούς τρόπους υπολογισµού του ύψους του δένδρου από το 
έδαφος µε εφαρµογή µαθηµατικών σχέσεων που γνωρίζετε.   

 
2. Εφαρµόστε την θεωρία των οµοίων τριγώνων για να υπολογίσετε το 

ύψος του δένδρου. 
 
3. Εφαρµόστε τον τύπο της εφαπτοµένης αξιοποιώτας τη σκιά του 

αντικειµένου που θέλετε να µετρήσετε ( λόγος   της  απέναντι  
πλευράς µιας  οξείας  γωνίας  ενός  ορθογωνίου  τριγώνου  προς  την  
προσκείµενη  κάθετη  πλευρά)    

 
4. Εφαρµόστε τη θεωρία του ισοσκελούς τριγώνου επιλέγοντας την 

κατάλληλη ώρα της ηµέρας που το ύψος του αντικειµένου θα είναι 
ίσο µε τη σκιά του στο επίπεδο έδαφος.  

 

5. Παρουσιάστε τη µεθοδολογία υπολογισµού του ύψους που 
χρησιµοποιήσατε και τον τρόπο εφαρµογής της στις υπόλοιπες οµάδες. 
Συζητήστε για την πρακτική εφαρµογή των µαθηµατικών εννοιών.   
  
  
 
 
    
 



 42 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 14 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  “Μετρώ την ηλικία του δένδρου” 

 
 

1. Χωριστείτε σε οµάδες. Μελετήστε τις παρακάτω πληροφορίες που 
αφορούν την µέτρηση της ηλικίας ενός δένδρου. 

• Για τα περισσότερα δένδρα ο µέσος όρος ηλικίας σε χρόνια δίνεται αν 
διαιρέσουµε την περιφέρεια του δένδρου δια 2,5 

• Για τα δένδρα δενδροστοιχίας µιας λεωφόρου ο συντελεστής αυτός 
µειώνεται στο 1,5 

• Για τα δένδρα που αναπτύχτηκαν σε µια δασική έκταση ο 
συντελεστής γίνεται 2 

• Για την ιτιά, τη λεύκα, το κυπαρίσσι, το πλατάνι διαιρούµε την 
περιφέρεια δια του 5.  

Συζητήστε στην οµάδα σας και εξηγείστε την αυξοµοίωση του 
συντελεστή για τον υπολογισµό της ηλικίας των διαφόρων δένδρων που 
αναφέρονται παραπάνω.Παρουσιάστε στις υπόλοιπες οµάδες. 
 
 
2. Με βάση τις πληροφορίες που σας δόθηκαν κάθε οµάδα ας µετρήσει  

την ηλικία ενός δένδρου  της αυλής σας. Προσδιορίστε το γηραιότερο 
δένδρο. 

 
3. Κάθε οµάδα να συγκεντρώσει φωτογραφίες και πληροφορίες για το 
δένδρο που µέτρησε σχετικά µε τη χρονολογία που φυτεύτηκε, από ποιόν 
φυτεύτηκε, την γεωγραφική του προέλευση και εξάπλωση,  την ονοµασία 
του, τον τρόπο εισαγωγής και διάδοσης στη χώρα µας. το ρυθµό 
ανάπτυξής του,  το τελικό του µέγεθος, τη χρησιµότητά του, τις 
εδαφοκλιµατικές του απαιτήσεις. Φτιάξτε ένα πόστερ και παρουσιάστε  
στο σχολείο. 
•  
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 15 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Υπολογισµός του εµβαδού επιφανείας ακανόνιστου 
σχήµατος  

 
1. Χωριστείτε σε οµάδες 4 ατόµων για να υπολογίσετε το εµβαδόν της 

αυλής.  Κάντε ένα γύρο στην αυλή και σχεδιάστε ένα σκαρίφηµα της 
αυλής σε χαρτόνι. Τοποθετείστε το κτίριο και σηµαντικά   στοιχεία 
της αυλής διαισθητικά. Συζητήστε στην οµάδα για πιθανούς τρόπους 
υπολογισµού του εµβαδού της αυλής. Παρουσιάστε στις υπόλοιπες 
οµάδες. 

 
• ∆ιαχωρίστε την επιφάνεια της αυλής σε τρίγωνα, ορθογώνια, 

παραλληλόγραµµα και τραπέζια µε σπάγκο και κιµωλία. Μεταφέρετε 
αυτό το διαχωρισµό στο υποτυπώδες σχέδιο της αυλής που έφτιαξε 
κάθε οµάδα. Καθορίστε συγκεκριµένα σηµεία στην αυλή τα οποία θα 
χρησιµοποιήσετε ως βασικά σηµεία στις µετρήσεις σας. Συµβολίστε 
τα παραπάνω σηµεία µε κεφαλαία γράµµατα στην αυλή και στο 
σχέδιο. Μετρήστε µε µετροταινία τις αποστάσεις των βασικών 
σηµείων. Αποτυπώστε στην αυλή µε κιµωλία αυτές τις αποστάσεις.  
Μετρήστε µε µετροταινία τις πλευρές όλων των σχηµάτων στα οποία 
διαχωρίσαµε την αυλή. Μεταφέρετε τις πραγµατικές τιµές στο 
σκαρίφηµα που φτιάξατε στην αρχή. 

•  
2. Συζητήστε στην οµάδα  για την αναγκαιότητα χρησιµοποίησης της 

κλίµακας ώστε να γίνει αποτύπωµα της αυλής που να ανταποκρίνεται 
στο πραγµατικό της σχέδιο.   Συζητήστε επίσης για την  έννοια 
οµοιότητας των γεωµετρικών σχηµάτων και τη σχέση των εµβαδών 
των όµοιων γεωµετρικών σχηµάτων.  
Σχεδιάστε τα  διάφορα στοιχεία της αυλής και αποφασίστε για τη 
κλίµακα µε την οποία θα αποτυπώσετε τελικά την αυλή σε χαρτόνι. 
Κατασκευάστε στην οµάδα σας διάφορα στοιχεία  που υπάρχουν στην 
αυλή σε σχέση µε την κλίµακα που έχετε  αποφασίσει για το τελικό 
σχέδιο.  
• Σχεδιάστε την αυλή σε χαρτόνι µε κλίµακα. 

Υπολογίστε τα εµβαδά των γεωµετρικών σχηµάτων που 
περιλαµβάνει. Βρείτε το  συνολικό εµβαδό. 

• Παρουσιάστε στις οµάδες και συζητήστε και ανταλλάξτε απόψεις 
για την πορεία εργασίας και το αποτέλεσµά σας. Συζητήστε για 
την εφαρµογή αυτής της διαδικασίας ώστε να γίνει εφικτή η 
επίλυση άλλων ρεαλιστικών προβληµάτων µε εµβαδά ή µε άλλες 
έννοιες της γεωµετρίας όπως το Πυθαγόρειο θεώρηµα, το θεώρηµα 
διαµέσων και διχοτόµων τριγώνων. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ 16 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Τροφική αλυσσίδα-τροφικό πλέγµα 
 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες 5 ατόµων.   Ορίστε  ένα µέλος της κάθε οµάδας 

να πάρει από µια αυτοκόλλητη καρτέλα    και να τη κολλήσει στο 
µέτωπο. Στη συνέχεια οι µαθητές µε τις κάρτες, χωρίς να µιλούν, να 
τοποθετηθούν στη σειρά για να υποδηλώσουν τη διαδοχή και σχέση 
σε µια τροφική αλυσσίδα.  Οι υπόλοιποι µαθητές παρακολουθούν ως 
απλοί παρατηρητές στην αρχή και ύστερα επιβεβαιώνουν τη σωστή 
θέση του εκπροσώπου της οµάδας ή προτείνουν τη µετακίνησή του 
στη σωστή θέση. 

 
 
 
 
 
2. Συζητήστε στην οµάδα σας και δικαιολογήστε τη σωστή σειρά. 

Εξηγείστε πως η τροφή (ενέργεια) περνάει από το ένα επίπεδο στο 
άλλο, τι θα συνέβαινε αν υπήρχαν περισσότερα µικρά πουλιά από 
γεράκια, ή περισσότερα γεράκια από τα µικρά πουλιά. Παρουσιάστε 
στις υπόλοιπες οµάδες. 

 
 
 
3. Περιγράψτε µια δική σας τροφική αλυσίδα µε είδη που παρατηρείτε 
στην αυλή του σχολείου. Παρουσιάστε στις υπόλοιπες οµάδες. Εξηγείστε 
τη ροή ενέργειας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 17 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Η ηχορύπανση στην αυλή του σχολείου 
 
1. Χωριστήτε σε τετραµελείς οµάδες και σκορπιστήτε σε 
διαφορετικές  θέσεις της αυλής. Σε χάρτη της αυλής σηµειώστε τη θέση 
της οµάδα σας µε γράµµατα Α,Β,Γ,∆ κλπ. Και περιγράψτε τη θέση σας 
σε σχέση µε τις πηγές των θορύβων. 
Καταγράψτε τα είδη των θορύβων, την πηγή προέλευσής τους, τη 
συχνότητά τους, τη διάρκεια   και µε ένα ντεσιµπελόµετρο την έντασή 
τους.  
 
 
 
2. Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της έρευνάς σας µε ραβδογράµµατα. 
Συζητήστε στην τάξη ποιοί θόρυβοι είναι πιο ενοχλητικοί και ποιοί 
επηρεάζουν τη διάθεσή σας την ώρα του διαλείµµατος. Συζητήστε για 
πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό ηχορύπανσης από τη µια 
περιοχή της αυλής στην άλλη.  
 
 
 
 
3. Συγκεντρώστε πληροφορίες από το διαδίκτυο ή καλέστε ειδικό να σας 

ενηµερώσει για το ρόλο της βλάστησης στην µείωση των θορύβων. 
Προτείνετε τρόπους αξιοποίησης της βλάστησης στον περιορισµό της 
ηχορύπανσης.  

 
  
4. Παρουσιάστε τα αποτελέσµατα της έρευνας και τις προτασεις σας σε 

ποστερ στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 18 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Γνωριµία µ’ ένα δέντρο» 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες των πέντε.  
• ∆ιαλέξτε µε «λαχνίσµατα» έναν από κάθε οµάδα και αφού του δέσετε 

ένα µαντήλι στα µάτια, ώστε να µη βλέπει, οδηγήστε τον προς ένα 
από τα δέντρα της αυλής. Αφήστε τον να εξερευνήσει το δέντρο µε τις 
υπόλοιπες αισθήσεις του. Προσέξτε να είναι ασφαλής. 

• Για τον µαθητή µε τα κλειστά µάτια: Προσπάθησε να αισθανθείς το 
δέντρο: άγγιξε το φλοιό, βάλε τα χέρια σου γύρω του για να 
υπολογίσεις το πάχος του, µύρισε τα φύλλα. Προσπάθησε να το 
γνωρίσεις καλά από τις ρίζες µέχρι το ύψος που φθάνεις. 

 
 
2. Αποµακρύνετε το µαθητή µε τα κλειστά µάτια από το δέντρο και µετά 

λύστε του το µαντήλι από τα µάτια. 
• Για τον µαθητή µε τα κλειστά µάτια: Προσπάθησε να αναγνωρίσεις το 

«δικό σου» δέντρο 
 
3. Παρατηρήστε το δέντρο της οµάδας σας. Χρησιµοποιήστε φακούς, 
καθρέφτες κλπ. Ξαπλώστε κάτω από το δέντρο και περιγράψτε τι βλέπετε
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 19 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Ηµερολόγιο ενός δέντρου 

 
 

1. Χωριστείτε σε οµάδες των πέντε. Η κάθε οµάδα ας  επιλέξει να 
υιοθετήσει ένα  δέντρο της αυλής. Σε περίπτωση που περισσότερες 
οµάδες θέλουν το ίδιο δέντρο αποφασίστε µε κάποιο από τα 
«λαχνίσµατα» που γνωρίζετε. 

 
 
 

2. Κρατήστε ηµερολόγιο του δέντρου σας για ένα τρίµηνο. Σ’ αυτό να 
περιγράφετε κάθε εβδοµάδα τις αλλαγές που παρατηρείτε. Μπορείτε 
να χρησιµοποιήσετε φωτογραφίες ή σκίτσα, µετρήσεις, δείγµατα, 
ακόµη και να γράψετε ποιήµατα π.χ. 
    Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε έναν πίνακα όπως ο παρακάτω. 

 
 

Ηµεροµηνία Αλλαγές 
στο 

φύλλωµα 

Αλλαγές 
στον κορµό 

Μετρήσεις Εµπνεύσεις 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 20 
 
ΤΙΤΛΟΣ: «Το κυνήγι του φύλλου» 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες τετραµελείς. Βγείτε στην αυλή στο «κυνήγι». 

Προσπαθήστε να βρείτε: 
• Το µεγαλύτερο φύλλο 
• Το µικρότερο φύλλο 
• Το φύλλο µε τα πιο πολλά χρώµατα 
• Το φύλλο µε τα λιγότερα χρώµατα 
• Το φύλλο µε τις πιο πολλές τρύπες 
• ∆ύο φύλλα ακριβώς όµοια σε σχήµα 
•  ∆ύο φύλλα ίσα 
• Φύλλα µε οδοντωτό περίγραµµα 
• Φύλλα µε διαφορετικό σχήµα 
 
 

 
2. Φτιάξτε στην οµάδα σας ένα κολλάζ µε τα διαφορετικά φύλλα. 

Παρουσιάστε στις υπόλοιπες οµάδες.  
 
 
 
3. Ζωγραφίστε τα φύλλα 
 
 
 
4. Αντιστοιχίστε  τα φύλλα   µε το φυτό της  προέλευσής τους. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 21 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Η κοινωνία ενός δέντρου 
 
 

1. ∆ιαλέξτε ένα δέντρο στην αυλή του σχολείου και χωριστείτε σε τρεις 
οµάδες.  

• Η πρώτη οµάδα να εξερευνήσει, να καταγράψει και να 
αναγνωρίσει ζωντανούς οργανισµούς που ζουν στο χώµα γύρω 
από τη ρίζα του δέντρου 

• Η δεύτερη οµάδα να εξερευνήσει να καταγράψει και να 
αναγνωρίσει ζωντανούς οργανισµούς που ζουν στον κορµό του 

• Η τρίτη οµάδα να εξερευνήσει να καταγράψει και να 
αναγνωρίσει ζωντανούς οργανισµούς που ζουν στα κλαδιά και 
στο φύλλωµα 

 
2. Αφού συγκεντρώσετε αυτά τα στοιχεία, όλη η τάξη µαζί προσπαθήστε 

να σχηµατίσετε την τροφική αλυσίδα του δέντρου: 

□⇨ □⇨ □⇨ □⇨ □⇨ □⇨ □⇨ □⇨ □⇨□ 

 

3. Ο δήµαρχος της περιοχής στην οποία ανήκει το σχολείο σε 
συνεννόηση µε το διευθυντή του σχολείου αποφασίζει να κόψει το 
δένδρο γιατί στη θέση που υπάρχει το δένδρο αποφασίστηκε να 
χτιστούν συµπληρωµατικές αίθουσες για τις ανάγκες του σχολείου. 
Ορισµένοι καθηγητές αντιδρούν και τους ακολουθούν και µαθητές. 
Οργανώστε µια συζήτηση στο σχολείο στην οποία θα εκπροσωπηθούν 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι.   

Χωριστείτε σε τόσες οµάδες όσοι και οι ενδιαφερόµενοι. Ετοιµάστε  τα 
επιχειρήµατα για να στηρίξετε τη θέση της οµάδας που εκπροσωπείτε. 

• ∆ήµαρχος (επιδιώκει την πάση θυσία άµεση επίλυση του 
προβλήµατος της έλλειψης αιθουσών διδασκαλίας) 

• Εργολάβος (που ανέλαβε το έργο) 
• Ο διευθυντής του σχολείου 
• Τρεις οικολόγοι 
• Εκπρόσωπος της  Νοµαρχίας 
• Εκπρόσωπος των καθηγητών 
• Εκπρόσωπος των µαθητών 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ  22 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Αναγνώριση φύλλου;  
 
 
1. Περιπλανηθείτε στο χώρο της αυλής και ο καθένας ας βρει και ας 

πάρει από ένα φύλλο 
 
• Αναζήτησε άλλους συµµαθητές σου που έχουν το ίδιο φύλλο µε το 

δικό σου και κάντε οµάδα 
 
• Κάντε κατάλογο µε τα χαρακτηριστικά του φύλλου της οµάδας σας: 

π.χ. 
 
σχήµα  
µέγεθος  
χρώµα  
Φυτό 
προέλευσης 

 

…  
…  
…  
 
2. Μαζέψτε όλα τα φύλλα (ένα από κάθε οµάδα) και εκθέστε τα πάνω σ’ 

ένα τραπεζάκι ή ένα άσπρο χαρτόνι. Ένας µαθητής να µαζέψει τις 
περιγραφές των οµάδων και να τις ξαναµοιράσει στις οµάδες τυχαία 

     Όταν πάρετε το χαρτί µε την περιγραφή του φύλλου που  έτυχε στην   
οµάδα σας, προσπαθήστε να βρείτε το φύλλο στο οποίο αναφέρεται. 
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 23 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  ∆έντρο- σκραµπλ 
 
 
1. Χωριστείτε σε τετραµελείς οµάδες. Από τον κατάλογο µε τα φυτά που 

σας δίνεται προσπαθήστε να αναγνωρίσετε είδη που υπάρχουν στην 
αυλή. Συγκεντρώστε   ένα χαρακτηριστικό δείγµα (φύλλο, λουλούδι),    
φωτογραφία ή σκίτσο   από ένα είδος  του καταλόγου.    
 

3. Χωριστείτε σε δύο ισάριθµες οµάδες και πάρτε από έναν αριθµό, 
αρχίζοντας από το «ένα» (έτσι σε κάθε οµάδα υπάρχουν π.χ. µαθητές από 
το «ένα» µέχρι το «δέκα») 
• Ένας µαθητής (ή ο δάσκαλος) επιλέγει και διαβάζει το όνοµα ενός 

φυτού από τον κατάλογο, και συγχρόνως φωνάζει έναν αριθµό, που 
να αντιστοιχεί στα µέλη των οµάδων (π.χ. 1-10) 

• Τα   δύο  παιδιά  µε  τον  ίδιο   αριθµό (ένα  από  κάθε  οµάδα) 
«παλεύουν»  για  να διαλέξουν  το  δείγµα  που  ανήκει  στο  φυτό  
που  ακούστηκε. 

Η οµάδα µε τις περισσότερες επιτυχίες είναι η νικήτρια   
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 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΑΘΗΤΗ  24 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Γνωριµία µε τα επίπεδα 
 
 
1. Χωριστείτε σε οµάδες ανά δύο άτοµα και σκορπιστείτε σε διάφορα 

µέρη της αυλής. Παρατηρείστε και καταγράψτε σε ένα χαρτί ότι 
βλέπετε πάνω από το κεφάλι σας. Ψάξτε και καταγράψτε σχήµατα, 
χρώµατα, κινήσεις κ.α.  

• Φτιάξτε ένα κατάλογο µε ότι παρατηρήσατε και παρουσιάστε στους 
συµµαθητές σας. Συζητήστε για τα θέµατα που παρατηρήσατε. 

• Συνθέστε ένα στίχο ή ένα µικρό ποίηµα µε τις λέξεις που 
καταγράψατε και διαβάστε το στους συµµαθητές σας. 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………….……………………………………………….. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………  

 
2. Παρατηρείστε σε ζευγάρια και καταγράψτε οτιδήποτε βρίσκεται στο 

έδαφος. Αναζητήστε σχήµατα, χρώµατα, υλικά. Φτιάξτε ένα 
κατάλογο µε ότι παρατηρήσατε και παρουσιάστε στους συµµαθητές 
σας. Συγκρίνετε το δικό σας κατάλογο µε αυτό των άλλων οµάδων. 

• Συζητήστε για τα θέµατα που παρατηρήσατε  
• Συνθέστε ένα στίχο ή σύντοµο ποίηµα για το θέµα από αυτά που 

παρατηρήσατε.  
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………….  
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 25 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Περίπατοι µε τις αισθήσεις 
 
 
1. Σκορπιστείτε σε διάφορα σηµεία της  αυλής, ο καθένας µόνος του. 

Συγκεντρωθείτε στις αισθήσεις σας.  
α) Κλείστε τα µάτια και προσπαθήστε να διακρίνετε τους 

διαφορετικούς ήχους και να τους κρατήσετε στη µνήµη σας 
β) Αισθανθείτε µε την αφή. Αισθάνεστε τον ήλιο, τον αέρα; Αγγίξτε 

τους τοίχους του σχολείου, τα δέντρα. 
γ)  Ανοίξτε τα µάτια. Πώς φαίνονται τα αντικείµενα σε σχέση το ένα 

µε το άλλο; το σχολείο σε σχέση µε τον ουρανό, ο φράχτης σε σχέση  µε  
το γρασίδι; Τι λεπτοµέρειες  µπορείτε  να  δείτε  στα  κτίρια; είναι  παλιά,  
καινούρια,  ξεφλουδισµένα,  νοτισµένα …; 

δ) Πάρτε κάτι από τον περίπατό σας, - ίσως µια  πέτρα,  ένα  φύλλο- 
για να σας βοηθήσει να θυµηθείτε τα  συναισθήµατα που  ανακαλύψατε. 
 
 
2. Περιγράψτε µε λέξεις την εµπειρία σας. Συνθέστε ένα ποίηµα που να 

περιγράφει τα συναισθήµατά σας 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 26 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Ταυτότητα χώρου 
 
 
1. Χωριστείτε σε πενταµελείς οµάδες . Κάθε οµάδα να αναλάβει να 

δώσει όνοµα σε µια περιοχή της αυλής, ανάλογα µε την ατµόσφαιρα, 
τη θέση της, τα χαρακτηριστικά της κλπ. 

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
 
 
2. Φανταστείτε το «πνεύµα» της περιοχής που «βαφτίσατε» και φτιάξτε 
µια ιστορία. Παρουσιάστε την ιστορία στις υπόλοιπες οµάδες. 
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………… 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 27  
 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Ποίηση στο χώρο 

 
 

1. Χωριστείτε σε πενταµελείς οµάδες. ∆ιαλέξτε από ένα ποίηµα ή 
απόσπασµα µεγάλου ποιήµατος, που σας αρέσει,  και γράψτε το πάνω 
σε χαρτόνι. 

• Εφαρµόστε ξύλινα πηχάκια στο χαρτόνι και ανοίξτε µια τρύπα στη 
µέση της επάνω πλευράς του 

• Περάστε ένα κοµµάτι σχοινί από την τρύπα και διαλέξτε µια θέση  της 
αυλής για να το κρεµάσετε 

• Κάθε δύο µήνες αλλάξτε το ποίηµα  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 28 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ:  Κυνήγι θησαυρού µε ποίηση 
 

 

1. Χωριστείτε σε οµάδες των δύο ατόµων και ψάξτε να βρείτε 
κρυµµένες στην αυλή δέκα καρτέλες µε αποσπάσµατα ενός ποιήµατος. 
Όταν βρεθούν όλες οι καρτέλες, καθίστε όλοι κάτω σε εκτός από τους 
δέκα µαθητές που βρήκαν τις καρτέλες. 

Οι µαθητές που βρήκαν τις καρτέλες στέκονται απέναντι από τους 
συµµαθητές τους και διαβάζουν το περιεχόµενο των καρτελών τους, µε 
τυχαία  σειρά. 

 Πέστε όλοι τη γνώµη σας και προσπαθήστε να ξανασυναρµολογήσετε το 
ποίηµα, µετακινώντας τους όρθιους συµµαθητές σας ανάλογα µε τη 
σειρά που κατά τη γνώµη σας έχει το απόσπασµά τους στο ποίηµα. 

 

 

 

 

2. Επαναλάβετε την ίδια δραστηριότητα µε άλλο ποίηµα. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 29 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Γένεση 2.9 
 
 
1. Σκορπιστείτε στην αυλή σε οµάδες των τριών ατόµων. Παρατηρήστε 

γύρω σας και προβληµατιστείτε στα παρακάτω: 
• Πολυµορφία της φύσης (ήχοι  των πουλιών,  χρώµα  των  λουλουδιών 

, χρώµα  της φύσης,  φως  του  ήλιου) 
• Προέλευση της ονοµασίας των λουλουδιών 
• Την έννοια «κατακυριεύσατε» 
• Τη φράση «φως του ηλίου- άκτιστον φως» 

 
 
 
2. Επιστρέψτε στην τάξη. Αφού  διαβάσετε το εδάφιο 2.9 της «γένεσης» 
και αναφερθείτε στη σχετική τοιχογραφία που φέρει τον Αδάµ να 
ονοµάζει τα ζώα, συζητήστε για τις σχετικές εκφράσεις µε τη φράση 
«φως του ηλίου- άκτιστον φως» και κάντε παρατηρήσεις σχετικά µε τη 
χρήση της έκφρασης «κατακυριεύσατε». Τέλος συζητήστε για τη 
δυναµική της φύσης που φανερώνεται µέσα από τα πλάσµατα της αυλής, 
καθώς και τη σοφία του Θεού µέσα από την ύπαρξη της.  



 58 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 30 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ: Παιχνίδια στο χώρο 

 

 

1. Ζητήστε από  τους γονείς ή τους παππούδες σας να σας περιγράψουν 
ένα παιχνίδι παραδοσιακό του τόπου καταγωγής τους που παίζονταν 
στο χώρο.  

 

2. Περιγράψτε το στους συµµαθητές σας  
 

 

3. Παίξτε τα παιχνίδια στην αυλή του σχολείου. Κάντε τα σχέδια που 
απαιτεί το παίξιµό τους  και βγάλτε φωτογραφίες τόσο των σχεδίων 
όσο και των φάσεων εκτέλεσης. 

 

4. Γράψτε την περιγραφή, τους κανόνες του παιχνιδιού που προτείνατε 
και  την περιοχή προέλευσής του. Ορίστε µια οµάδα συµµαθητών σας 
που θα συγκεντρώσει τα παιχνίδια που περιέγραψαν όλες οι οµάδες 
και θα αναλάβει να φτιάξει ένα έντυπο  µε παραδοσιακά παιχνίδια 

 

5. Οργανώστε στο σχολείο µια ηµέρα γιορτής µε παραδοσιακά 
παιχνίδια. Χωριστείτε σε οµάδες 4 ατόµων και κάθε οµάδα ας 
αναλάβει να διδάξει ένα από τα παιχνίδια που µελετήσατε.  
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 31 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Ο πλανήτης γη 
 
 
1. Χωριστείτε σε πέντε οµάδες. Η κάθε οµάδα θα αναλάβει τη µελέτη µιας 

ηπείρου 
 
2. Μελετήστε και σηµειώστε τα κύρια γεωµορφολογικά - πολιτικά στοιχεία 
της Ηπείρου που µελετάτε πάνω σε ένα χάρτη. 
 
1. Κάθε οµάδα να αναλάβει να σχεδιάσει την Ήπειρο που µελέτησε στον 

αύλειο χώρο χρησιµοποιώντας διαφορετικά χρώµατα και σχέδια.   
    Συζητήστε στην οµάδα σας τρόπους, τεχνικές που θα χρησιµοποιήσετε  

για να σχεδιάσετε την Ήπειρο που επιλέξατε. Παρουσιάστε στις 
υπόλοιπες οµάδες. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΤΗ 32 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Αναπαράσταση σκηνών από την ιστορία 
 
 
1. Χωριστείτε σε 3 οµάδες 
 
2. Συζητήστε στην οµάδα και αποφασίστε ποια σκηνή από την ιστορία 

που διδάσκεστε θέλετε να αναπαραστήσετε 
 
3. Αποφασίστε για τις φορεσιές, τους ήχους, για το αν θέλετε να 

παρουσιάσετε τη σκηνή σας στατικά ή να προσθέσετε στοιχεία όπως 
µουσική, χορό, κάποιο απλό σκηνικό ή το χώρο της αυλής όπως είναι 
κλπ 

 
4. Κάθε µια οµάδα  να παρουσιάσει διαδοχικά τη σκηνή της στους 
υπόλοιπους συµµαθητές . 
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ΦΥΛΛΑ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 
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Μέρος α 
 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΟΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΟ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ 
ΕΠΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΑΘΡΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  1 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Η αυλή του σχολείου µου 
 
 
ANΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Έκφραση συναισθηµάτων µε τη 
µέθοδο του καταιγισµού ιδεών  
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: ΓΛΩΣΣΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 

• Ανάδειξη απόψεων ,συναισθηµάτων των µαθητών για το χώρο  
της σχολικής αυλής 
• Ενεργοποίηση του ενδιαφέροντος των µαθητών για συµµετοχή 

σε δράσεις αναµόρφωσης του σχολικού χώρου 
 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες 
τετραµελείς. Ο εκπαιδευτικός γράφει στο πίνακα τη φράση «η αυλή του 
σχολείου µου» ή µοιράζει στις οµάδες κολλά χαρτιού 30Χ50 εκ. µε µια 
φωτογραφία της αυλής στο κέντρο και ζητά από τους µαθητές να 
γράψουν ουσιαστικά και επίθετα που εκφράζουν απόψεις  και 
συναισθήµατα που τους προκαλούνται.  
 
 
ΥΛΙΚΑ: Κόλλες χαρτί 30Χ50 εκ., µαρκαδόροι 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 2 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Περιγράφω την αυλή του σχολείου µου  
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά σχηµατίζουν προτάσεις- 
και κείµενο για να περιγράψουν την αυλή του σχολείου τους από 

προεπιλεγµένες λέξεις. 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γλώσσα 
 

ΣΤΟΧΟΙ:  
• Nα  ασκηθούν  οι  µαθητές  στη  διάκριση  των   µερών του 

       λόγου                
• Να  ασκηθούν  στην  παρατήρηση του χώρου  
• Να  ασκηθούν  στη  συνεργασία  µε  τους  συµµαθητές  τους. 
• Να  ασκηθούν  στην  γραπτή έκφραση  του  λόγου. 

   
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  
 Οι µαθητές δουλεύουν στην αυλή χωρισµένοι  σε τρεις οµάδες,  την  
οµάδα  του  ουσιαστικού, την οµάδα  του  ρήµατος,  την  οµάδα  του  
επιθέτου. Η συµπλήρωση του πίνακα γίνεται στη αυλή ενώ η   σύνθεση  
του  κειµένου  µπορεί  να  γίνει  στην  τάξη.    
 
ΥΛΙΚΑ:   Χαρτί,  µαρκαδόροι,  ρολό  χαρτί. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 3 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Χαρτογράφιση της αυλής/ µια άσκηση µαθηµατικών στο 
χώρο 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Σχεδιασµός της κάτοψης της αυλής 
 

ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, σχέδιο 
 

ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ανάπτυξη παρατηρητικότητας 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιαστικών 
• Εξοικείωση µε την πρακτική εφαρµογή µαθηµατικών εννοιών  
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναπαράστασης του χώρου 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων οµαδικής εργασίας 
   
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  
 Οι µαθητές δουλεύουν στην αυλή χωρισµένοι  τετραµελείς οµάδες.  
 
ΥΛΙΚΑ:   Σηµειωµατάριο, µολύβια, µαρκαδόροιµετροταινία, χάρακας, 
κλιµακόµετρο. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ   4 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Aνάλυση του χώρου της αυλής 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καταγραφή, αξιολόγηση των επί µέρους 
χαρακτηριστικών της αυλής ως προς την αισθητική ποιότητα, την λειτουργικότητα. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Σχέδιο, καλλιτεχνικά, γλώσσα 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
•  Άσκηση παρατηρητικότητας 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων οµαδικής εργασίας 
• Αισθητική καλλιέργεια 
• Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη σχεδιαστικών δεξιοτήτων   
        
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές δουλεύουν σε τετραµελείς 
οµάδες. 
 
ΥΛΙΚΑ: Ριζόχαρτο, ξυλοµπογιές, χαρτί Α4, φυτογραφική µηχανή, 
σηµειωµατάριο, κάτοψη της αυλής, µαρκαδόρους. 
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 ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  5 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη συµπεριφοράς στο χώρο της αυλής  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Παρατήρηση συµπεριφοράς σε σχέση 
µε το υλικό πλαίσιο που εκδηλώνεται 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: µαθηµατικά, γλώσσα 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ανάπτυξη παρατηρητικότητας 
• Κατανόηση σχέσεων χώρου -συµπεριφοράς 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων κοινωνιολογικής έρευνας  
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων καταγραφής δεδοµένων 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων 
 

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες τριων 
ατόµων. 
 
 
ΥΛΙΚΑ: Κάτοψη της αυλής, φωτογραφική µηχανή, σηµειωµατάρια, 
µολύβια 
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 ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 6 
 
ΤΙΤΛΟΣ: ∆ιερεύνηση απόψεων µαθητών-παιδιών για το χώρο της 
αυλής 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Σύνταξη, διανοµή επεξεργασία 
ερωτηµατολογίων έρευνας της στάσης των µαθητών  
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γλώσσα, µαθηµατικά, νέες τεχνολογίες 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Γνωριµία µε τη µέθοδο έρευνας µε ερωτηµατολόγια 
• Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων οµαδικής εργασίας 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων επεξεργασίας δεδοµένων 
• Αξιοποίηση νέας τεχνολογίας 
                  
          
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Εφαρµογή µεθόδου ενεργητικής έρευνας. 
Οι µαθητές επεξεργάζονται σε οµάδες για τη σύνταξη ερωτηµατολογίων 
που απευθύνονται στους ίδιους και αφορούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του χώρου που οι ίδιοι χρησιµοποιούν. Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει µε 
διακριτική παρέµβαση τη σύνταξη των ερωτηµατολογίων από τους 
µαθητές. Η διανοµή των ερωτηµατολογίων γίνεται από οµάδες δύο 
µαθητών.  
 
ΥΛΙΚΑ: Σηµειωµατάρια, µολύβια. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  7 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Σχέδιο χωροθέτησης λειτουργιών στο χώρο της αυλής 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Σύνθεση σχεδίου χρήσεων της αυλής  
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Σχέδιο 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ανάπτυξη συνθετικής και κριτικής σκέψης 
• Ανάπτυξη παρατηρητικότητας 
• Κατανόηση αρχών σχεδιασµού του χώρου 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων οµαδικής εργασίας 
• Κατανόηση σχέσεων χώρου-συµπεριφοράς 

                  

∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές εργάζονται σε τετραµελείς 
οµάδες.   Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τους µαθητές µε διακριτική 
παρέµβαση και απαντάει στις ερωτήσεις  όταν του ζητηθεί. Ο 
εκπαιδευτικός µπορεί συνεργαστεί µε τον αρχιτέκτονα ή τον καθηγητή 
του σχεδίου για να δώσει στους µαθητές  οδηγίες για συµβολική 
απεικόνιση στοιχείων στο σχέδιο. 
 
 
ΥΛΙΚΑ: Σχέδιο κάτοψης του χώρου της αυλής ένα για κάθε οµάδα, 
µολύβια µαρκαδόροι. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 8 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Μελέτη τοπικής βλάστησης 
 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Μελέτη της τοπικής βλάστησης, 
γνωριµία µε είδη που ευδοκιµούν στη περιοχή του σχολείου. 
 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: φυτολογία, καλλιτεχνικά, σχέδιο 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Γνωριµία µε είδη φυτών και δένδρων που ευδοκιµούν στην  
• περιοχή 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού 
• Καλλιέργεια αισθητική 
• Ανάπτυξη κριτικής σκέψης 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφόρησης στο 
• ∆ιαδίκτυο 
• Ανάδειξη ιδεών των µαθητών για τη βελτίωση του σχολικού 
• χώρου 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές εργάζονται σε τετραµελείς 
µάδες.   
 
ΥΛΙΚΑ: Σηµειωµατάρια, µολύβια, ξυλοµπογιές 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 9 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Σχέδιο –µακέτα σχεδιαστικής πρότασης της αυλής  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: ∆ιαµόρφωση σχεδίου επανα-σχεδιασµού της αυλής, 
κατασκευή µακέτας. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Σχέδιο, καλλιτεχνικά, τεχνολογία, µαθηµατικά 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ανάπτυξη ικανοτήτων σχεδιασµού  
• Ανάπτυξη ικανοτήτων πρακτικής εφαρµογής µαθηµατικών   
• Εννοιών 
• Γνωριµία µε τα υλικά κατασκευών 
• Γνωριµία µε τον κόσµο της αγοράς   
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων κριτικής σκέψης 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων οµαδικής εργασίας 

  
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές εργάζονται σε τετραµελείς 
οµάδες. Ο εκπαιδευτικός διευκολύνει τους µαθητές στην αναζήτηση 
ειδικών που θα προσκαλέσουν στο σχολείο.    
 
ΥΛΙΚΑ: Σχέδιο κάτοψης της αυλήςαρτί σχεδίασης, µολύβια, ξυλοµπογιές, 
χαρτόνια, ψαλίδια, κόλλα. Πολλά υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για τη 
µακέτα (δένδρα, χόρτο, ξύλα, καλάµια, πέτρεςκ.α.) µπορούν να τα 
προµηθευτούν  οι µαθητές σε µια βόλτα γύρω από το σχολείο.  
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 10 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ: Υλικά εργαλεία και κατηγορίες εργασιών για την 
αναβάθµιση.  Κοστολόγηση σχεδίου αναµόρφωσης  της σχολικής 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Σύνταξη προϋπολογισµού έργου 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: µαθηµατικά, οικονοµία, τεχνολογία, υλικά, 
γλώσσα, νέες τεχνολογίες 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης πληροφορίας 
• Γνωριµία µε τον κόσµο της αγοράς 
• Πρακτική εφαρµογή αρχών οικονοµικής διαχείρισης 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων οικονοµικής διαχείρισης, κατανοµής δαπανών 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων οµαδικής εργασίας 
• Ανάπτυξη ικανοτήτων διατύπωσης επιχειρηµάτων, τεκµηρίωσης 

προτάσεων 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων γλωσσικών και χρήσης Η. Υ.για συγγραφή 

κειµένου 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Οι µαθητές εργάζονται σε τετραµελείς 
οµάδες. Ο εκπαιδευτικός βοηθάει τους µαθητές στην αναζήτηση φορέων 
χρηµατοδότησης και τη σύνταξη επιστολής στον τοπικό τύπο και στους 
πιθανούς χρηµατοδότες.  
 
ΥΛΙΚΑ: σηµειωµατάριο, µολύβια, Η.Υ. 
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Μέρος β 
 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΩΣ Ε 

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ 
∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 
 

Σε γνωστικά πεδία: 
• Μαθηµατικά 
• Βιολογία 
• Περιβαλλοντική εκπαίδευση 
• Γεωγραφία 
• Ποίηση 
• ∆ραµατοποίηση 
• Γλώσσα 
• Φυτολογία 
• Σχέδιο 
• Καλλιτεχνικά 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 11 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Γεωµετρικά σχήµατα στο χώρο της αυλής 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι µαθητές παρατηρούν και 
αναγνωρίζουν γεωµετρικά σχήµατα στην αυλή του σχολείου.  

 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, γεωµετρικά σχήµατα 

 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Αναγνώριση βασικών γεωµετρικών σχηµάτων στον περιβάλλοντα 

χώρο του σχολείου. 
 

• Εξοικείωση των παιδιών µε τα γεωµετρικά σχήµατα και τις ονοµασίες 
τους.  

• Καταγραφή της µαθηµατικής έννοιας της συµµετρίας όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον περιβάλλοντα χώρο. 

• Αναγνώριση της αναγκαιότητας ύπαρξης αυτών των σχηµάτων ως 
συµβολικής αναπαράστασης πραγµατικών οντοτήτων του χώρου στο 
επίπεδο.  

 
• ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

Βγάλτε τους µαθητές στην αυλή και χωρίστε τους σε οµάδες. Ζητήστε 
τους να παρατηρήσουν  πραγµατικά αντικείµενα και τα γεωµετρικά 
σχήµατα που αναγνωρίζουν  σε αυτά, στο κτίριο, στην αυλή και στα φυτά 
που υπάρχουν σ’ αυτήν και να τα καταγράψουν στα φύλλα εργασίας. 
Στη συνέχεια οι οµάδες παρουσιάζουν την εργασία τους στη τάξη , 
σχολιάζουν και συζητούν. ∆ιευκολύνετε τη συζήτηση και δώστε 
διευκρινιστικές απαντήσεις.   
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 12 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Σχήµα και χώρος  
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά ψάχνουν για σχήµατα και 
συµµετρίες στην αυλή του σχολείου 

 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, σχήµατα, συµµετρία 

 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Εξοικείωση µε µαθηµατικές έννοιες και όρους 
• Άσκηση της παρατηρητικότητας 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδίασης 
• Κατανόηση των σχηµάτων και της συµµετρίας 

  
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

  
 Χωρίστε τους µαθητές  σε τετραµελείς οµάδες και αφήστε τους να 
περιηγηθούν  την αυλή του σχολείου, να παρατηρήσουν και να 
καταγράψουν τα διάφορα σχήµατα και τη συµµετρία τους. Κάντε 
συζήτηση για την έννοια της συµµετρίας και εξηγήστε στους µαθητές 
τυχόν απορίες τους.   
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 13 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Μέτρηση ύψους ενός αντικειµένου στο χώρο  

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Μέτρηση ύψους αντικειµένων στο 
χώρο µε χρήση µαθηµατικών τύπων 
 
\ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά,  
 
ΣΤΟΧΟΙ:   
• Εξοικείωση µε µαθηµατικές έννοιες και όρους 
• Άσκηση της παρατηρητικότητας 
• Κατανόηση της   χρησιµότητας των µαθηµατικών στην επίλυση 

καθηµερινών προβληµάτων 
    
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: 
 Επαναλάβετε στην τάξη τις θεωρίες των οµοίων τριγώνων, της 
εφαπτοµένης, του ισοσκελούς τριγώνου. Χωρίστε τους µαθητές  σε 
τετραµελείς οµάδες και αφήστε τους να εργαστούν στην αυλή. 
Απαντήστε στις ερωτήσεις τους. Συντονίστε τη συζήτηση στην τάξη 
κατά τη παρουσίαση της εργασίας των µαθητών.  
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 14 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  “Μετρώ την ηλικία του δένδρου” 

 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι µαθητές εξοικιώνονται µε τεχνικές 
υπολογισµού της ηλικίας ενός δένδρου 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, φυτολογία, ιστορία, γεωγραφία 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Απόκτηση δεξιοτήτων 
• Εκτίµηση της αξίας ενός µεγάλου 
• Καλλιέργεια  σεβασµού προς τη φύση 
• Κατάνοηση της επίδρασης των συνθηκών του περιβάλλοντος 
• στην ανάπτυξη και υγιεινή των δένδρων 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Τα παιδιά εργάζονται σε τετραµελείς 
οµάδες και κάθε οµάδα αναλαµβάνει να µετρήσει από ένα διαφορετικό 
δένδρο. Για τον υπολογισµό της ηλικίας του δένδρου κάνουµε συζήτηση 
στην τάξη δίνουµε στους µαθητές τις παρακάτω πληροφορίες και τις 
σχολιάζουµε.  πληροφορίες όπως: 
στη συνέχεια βγαίνουµε στην αυλή. 
 
ΥΛΙΚΑ: Σχοινί, µεροταινία  
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 ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 15   
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Υπολογισµός εµβαδού επιφανείας ακανόνιστου σχήµατος   
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Επίλυση ενός ρεαλιστικού 
προβλήµατος γεωµετρίας. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μαθηµατικά, γραµµικό σχέδιο 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Κατανόηση της διαδικασίας εύρεσης του εµβαδού ενός πολυγώνου.  
• Εξοικείωση µε τις µονάδες µέτρησης µήκους και εµβαδού  
• Κατανόηση πρακτικής χρήσης των µαθηµατικών στην επίλυση 

καθηµερινών προβληµάτων 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Βγάλτε τους µαθητές στην αυλή και χωρίστε τους σε οµάδες. Ζητήστε 
τους να µετρήσουν το εµβαδό της επιφάνειας της αυλής.  
 
 
ΥΛΙΚΑ: Σηµειωµατάρια, µολύβια, µετροταινίες, χαρτόνια Α4, σπάγγο, 
κιµωλίες. 
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ΤΙΤΛΟΣ:  Τροφική αλυσσίδα-τροφικό πλέγµα 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:   Παιχνίδι κατανόησης οικολογικών 
εννοιών µε χρησιµοποίηση όλων των αισθήσεων. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Βιολογία , οικολογία 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Κατανόηση οικολογικών εννοιών της  τροφικής αλυσίδας και του 

τροφικού πλέγµατος 
• Καλλιέργεια της φαντασίας 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 
Βγάλτε τους µαθητές στην αυλή και ορίστε µια τροφική αλυσσίδα π.χ. 
ΗΛΙΟΣ           ∆ΕΝ∆ΡΟ         ΕΝΤΟΜΟ          ΠΟΥΛΙ         ΓΕΡΑΚΙ  
Χωρίστε σε οµάδες και µοιράστε τις κάρτες, µια σε κάθε οµάδα.   
 
ΥΛΙΚΑ:   κουβάρι σπάγγο,  αυτοκόλλητα, κάρτες µε τις λέξεις  ΗΛΙΟΣ, 
∆ΕΝ∆ΡΟ, ΕΝΤΟΜΟ, ΠΟΥΛΙ, ΓΕΡΑΚΙ 
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ΤΙΤΛΟΣ: Η ηχορύπανση στην αυλή του σχολείου 
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι µαθητές καταγράφουν τις πηγές 
ηχορύπανσης στο χώρο της αυλής. 
 
ΣΤΟΧΟΙ:    
• Να εντοπίσουν τις πηγές ηχορύπανσης στο σχολείο 
• Να κατανοήσουν το ρόλο της βλάστησης στον έλεγχο της 

ηχορύπανσης 
• Να προτείνουν λύσεις για τον έλεγχο της ηχορύπανσης 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους µαθητές σε 
οµάδες και τους τοποθετεί σε προεπιλεγµένες θέσεις της αυλής όπου 
θεωρεί ότι υπάρχουν διαφορές στην ηχορύπανση (πηγή προέλευσης των 
θορύβων, την ένταση κλπ.). Κατά την παρουσίαση των µετρήσεων 
συζητά µε τους µαθητές και δίνει διευκρινήσεις. Τους βοηθάει στην 
διατύπωση προτάσεων για τη µείωση της ηχορύπανσης και στη σύνθεση 
του πόστερ. 
 
 
ΥΛΙΚΑ: Κάτοψη της αυλής, σηµειωµατάρια, µολύβια, συσκευή 
µέτρησης ήχου 
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ΤΙΤΛΟΣ: Γνωριµία µ’ ένα δέντρο  
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Γνωριµία µε ένα δέντρο µε όλες τις 
αισθήσεις  
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική ιστορία, φυτολογία 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Καλλιέργεια  των αισθήσεων 
• ∆ηµιουργία συναισθηµατικής σχέσης του µαθητή µε το δέντρο 
• Βιωµατική απόκτηση γνώσεων για το δέντρο και το περιβάλλον  
• του δένδρου 
• Αισθητική ανάπτυξη  
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Αν υπάρχουν δέντρα στην αυλή µπορούµε 
να κάνουµε την παρακάτω δραστηριότητα. Τα παιδιά χωρίζονται σε 
ολιγάριθµες οµάδες. Σε κάθε οµάδα δένουν ένα µαντήλι στα µάτια ενός 
από τα µέλη της, έτσι που ο µαθητής να µη βλέπει. Τα υπόλοιπα µέλη της 
οµάδας οδηγούν το παιδί που δεν βλέπει προς το δέντρο, ώστε να το 
εξερευνήσει µε τις υπόλοιπες αισθήσεις του 
Τα παιδιά µε τα κλεισµένα µάτια µπορούν να αισθανθούν το φλοιό, να 
βάλουν τα χέρια τους γύρω από το δέντρό τους για να υπολογίσουν την 
περιφέρεια, να µυρίσουν και να αισθανθούν τα φύλλα, αν υπάρχουν  
κάποια που φυτρώνουν χαµηλά, να ψηλαφήσουν  για να δουν αν οι ρίζες 
είναι εκτεθειµένες. Πρέπει, βέβαια, να φροντίσουµε ώστε να είναι 
ασφαλή από κλαδιά που πέφτουν  χαµηλά. Αφού αισθανθούν το δέντρο 
και το γνωρίσουν καλά, µπορούµε να τα αποµακρύνουµε και να τα 
αφήσουµε να το «αναγνωρίσουν». Τα παιδιά θα µπορούσαν να 
αναλάβουν αυτού του είδους την δραστηριότητα κρατώντας το χέρι ενός 
ενήλικα. Αυτή η φυσική επαφή µε το δέντρο γεννάει ένα δεσµό ανάµεσα 
στο δέντρο και στο παιδί που  αυξάνει το ενδιαφέρον του παιδιού για το 
δένδρο.  
Αφήνουµε όλα τα παιδιά να εξετάσουν τις σχισµές / ρωγµές  στο  φλοιό, 
τις ρίζες και το κάτω µέρος των φύλλων, τους µύκητες κ. ά. 
χρησιµοποιώντας φακούς και καθρέφτες.  Ζητείστε από τα παιδιά να 
ξαπλώσουν κάτω από  το δέντρο και να περιγράψουν τι βλέπουν.  
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 19 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: «Ηµερολόγιο ενός δέντρου» 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Καταγραφή, µε ποικίλους τρόπους, των 
αλλαγών που συµβαίνουν σ’ ένα δέντρο για ένα συγκεκριµένο διάστηµα 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυσική ιστορία, φυτολογία 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Εξάσκηση στην παρατήρηση καταγραφή δεδοµένων  
• Άσκηση της παρατηρητικότητας 
• Καλλιέργεια των αισθήσεων 
• ∆ηµιουργία συναισθηµατικής σχέσης του παιδιού µε το δέντρο 
• Βιωµατική απόκτηση γνώσεων για το δέντρο   
• Ανάπτυξη καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων  

 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Ζητήστε από τα παιδιά να «υιοθετήσουν» 
ένα δέντρο της αυλής. Προτείνετέ τους να κρατήσουν ηµερολόγιο  του 
δέντρου για ένα τρίµηνο ή για ολόκληρη τη χρονιά. Σ’ αυτό να 
αναφέρουν εποχιακές αλλαγές και λεπτοµερείς παρατηρήσεις 
χρησιµοποιώντας φωτογραφίες, τυπώµατα φύλλων, δείγµατα του  
φλοιού, µετρήσεις, έργα τέχνης, ποιήµατα, γραπτά κείµενα και  
επιστηµονικές έρευνες. 
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ΤΙΤΛΟΣ: Το κυνήγι του φύλλου 

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά προσπαθούν να βρουν φύλλα 
µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυτολογία, φυσική ιστορία, καλλιτεχνικά 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Άσκηση της παρατηρητικότητας 
• Όξυνση των αισθήσεων 
• ∆ηµιουργία συναισθηµατικής σχέσης του παιδιού µε το δέντρο 
• Βιωµατική απόκτηση γνώσεων για το δέντρο  
• Ανάπτυξη καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων 
• Αναγνώριση των διαφόρων ειδών φυτών που υπάρχουν στην αυλή 

 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Βγάλτε τα παιδιά στην αυλή του σχολείου 
ή σε γειτονικό πάρκο και ζητήστε τους να βγουν στο «κυνήγι». ∆ώστε 
τους ένα  σκοπό για το κυνήγι  τους . Ζητείστε  τους  να  φτιάξουν  
έκθεση των ευρηµάτων τους ή µια καλλιτεχνική σύνθεση. 

τ 
Η ίδια δραστηριότητα µπορεί να έχει άλλο αντικείµενο, αρκεί να  
ζητήσετε από τα παιδιά να ερευνήσουν άλλα προβλήµατα π.χ.  
• Τα  µεγάλα φύλλα πέφτουν γρηγορότερα από τα µικρά; 
• Μερικά φύλλα σαπίζουν γρηγορότερα   από  άλλα 
• Γιατί οι λειχήνες λέγονται δείκτες µόλυνσης; Βρείτε  στοιχεία για  τις  

λειχήνες  που µεγαλώνουν  πάνω  στα  δέντρα. 
• Είναι τα δέντρα καλά µέρη για να καταφύγει κανείς από κάτω τους 

κατά τη διάρκεια µιας καταιγίδας; (Αυτό  θα εµπνεύσει µεθόδους  να 
ερευνήσουν τις διαφορετικές ποσότητες βροχόπτωσης κάτω από ένα  
δέντρο). 
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ΤΙΤΛΟΣ: Η κοινωνία ενός δέντρου 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά µελετούν το σύνολο των 
ζωντανών οργανισµών που ζουν σ’ ένα δέντρο  
 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυτολογία, ζωολογία, φυσική ιστορία, 
βιολογία, οικολογία 
 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Άσκηση στην έρευνα 
• Ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα περιβάλλοντος 
• ∆ηµιουργία συναισθηµατικής σχέσης του παιδιού µε το δέντρο 
• Βιωµατική απόκτηση γνώσεων για το δέντρο και το περιβάλλον του 
• Ανάπτυξη ικανότητας διατύπωσης επιχειρηµάτων 
• Ικανότητα ανάληψης δράσης για αντιµετώπιση περιβαλλοντικού 

προβλήµατος 
  
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Βοηθήστε τους µαθητές στην ανάπτυξη 
των επιχειρηµάτων τους και στην οργάνωση και διεξαγωγή της 
συζήτησης.  Αυτή η δραστηριότητα  τους  δίνει  µια  φανταστική  
ευκαιρία  για  να µάθουν για  την οικολογία  ενός δέντρου,  την  τροφική  
αλυσίδα και τους παράγοντες αποσύνθεσης, τη σηµασία του στη 
βελτίωση των φυσικών παραµέτρων του περιβάλλοντος.. 
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ΤΙΤΛΟΣ: Αναγνώριση φύλλου 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά µελετούν τα χαρακτηριστικά 
διαφόρων φύλλων και τα κατηγοριοποιούν 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυτολογία, βιολογία, γλώσσα 
 
ΣΤΟΧΟΙ: : 
• Άσκηση σε µεθόδους έρευνας 
• Ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα περιβάλλοντος 
• Άσκηση της παρατηρητικότητας 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων κατηγοριοποίησης 
• Ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων  
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  Βγάζουµε τα παιδιά στην αυλή και τους 
ζητούµε να βρουν από ένα φύλλο. 
• Κάθε παιδί πρέπει να βρει κι άλλους µε το ίδιο φύλλο και όλοι να 

σχηµατίσουν µια οµάδα. 
• Μέσα στην οµάδα τους τα παιδιά κάνουν κατάλογο των 

χαρακτηριστικών  του  φύλλου  έτσι  ώστε  να  δοθεί  µια  προσεκτική  
περιγραφή. 

•  Οι περιγραφές µαζεύονται και  ξαναµοιράζονται στις οµάδες τυχαία. 
•  Οι  οµάδες πρέπει τώρα να προσδιορίσουν τα καινούργια τους  φύλλα 

από τις περιγραφές. 
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ΤΙΤΛΟΣ:  ∆εντρο- σκραµπλ 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά 
γνωρίζουν χαρακτηριστικά διαφόρων δέντρων και άλλων φυτών 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Φυτολογία 
 
ΣΤΟΧΟΙ : 
• Άσκηση στην έρευνα 
• Ευαισθητοποίηση σε ζητήµατα περιβάλλοντος 
• Άσκηση της παρατηρητικότητας 
• Γνωριµία µε τα διαφορετικά είδη φυτών της αυλής  

 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:  
• Κάνουµε έναν κατάλογο από δέντρα και άλλα φυτά που τα παιδιά 

γνωρίζουν στο περιβάλλον τους.  
• Συλλέγουµε χαρακτηριστικά δείγµατα από µέρη δέντρων, φύλλων, 

λουλουδιών κλπ (µπορούµε να χρησιµοποιήσουµε και φωτογραφίες 
τους) 

• Χωρίζουµε τα παιδιά σε δύο οµάδες και δίνουµε στα παιδιά από έναν 
αριθµό, αρχίζοντας από το «ένα» (έτσι σε κάθε οµάδα υπάρχουν π.χ. 
µαθητές από το «ένα» µέχρι το «δέκα») 

• Ένας µαθητής (ή ο δάσκαλος) επιλέγει και διαβάζει το όνοµα ενός 
φυτού από τον κατάλογο, και συγχρόνως φωνάζει έναν αριθµό, που 
να αντιστοιχεί στα µέλη των οµάδων (π.χ. 1-10) 

• Τα δύο παιδιά µε τον ίδιο αριθµό (ένα από κάθε οµάδα) «παλεύουν» 
για να διαλέξουν το δείγµα που ανήκει στο  φυτό που  ακούστηκε.  
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 ΦΥΛΛΟ  Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 24 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  «Πάνω και κάτω» 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά παρατηρούν και 
καταγράφουν τι βρίσκεται πάνω από το επίπεδο του κεφαλιού τους και 
στο επίπεδο του εδάφους και συνθέτους πο 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ποίηση, φυσική ιστορία 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  Ευαισθητοποίηση των µαθητών στις οµορφιές της φύσης, 

         τους ήχους  τις οσµές, τα σχήµατα, τα χρώµατα.  
          Καλλιέργεια ποιητικής έκφρασης 
          Ανάπτυξη δεξιοτήτων   γραπτής έκφρασης 
          Άσκηση της παρατηρητικότητας 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Bγάλτε  τους µαθητές   στην  αυλή του 
σχολείου.  Ζητήστε τους  να  παρατηρήσουν  οτιδήποτε  βρίσκεται  πάνω  
από  το  επίπεδο του κεφαλιού τους. Πείτε  τους  να  ψάξουν  για  
λεπτοµέρειες :το  σχήµα  από τα σύννεφα, τα χρώµατα από τις στέγες, το 
πέταγµα των πουλιών, τις ουρές που αφήνουν τα αεροπλάνα  κ.λ.π. 
Στη συνέχεια πείτε στα παιδιά να κοιτάξουν χαµηλά και να 
παρατηρήσουν οτιδήποτε βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους: σκασίµατα  
στο τσιµέντο, έντοµα που τριγυρνούν εδώ και εκεί, φύλλα πεσµένα στο  
έδαφος. Πείτε στα παιδιά να κάνουν καταλόγους µ’ αυτά που  
παρατηρούν και να συνθέσουν ένα στίχο ή ποίηση µε τις λέξεις που θα 
καταγράψουν. 
Πολλοί ποιητές, από το Σαίξπηρ ως τον Ουίτµαν, χρησιµοποίησαν  
λίστες και καταγραφές σαν µια δυναµική ποιητική επινόηση. 
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ΤΙΤΛΟΣ: Περίπατοι µε τις αισθήσεις  
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά συγκεντρώνονται στις 
αισθήσεις τους για να νιώσουν τη φύση µέσα  στην αυλή του σχολείου 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ποίηση, φυσική ιστορία 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ευαισθητοποίηση των παιδιών στις οµορφιές της φύσης, τους  
• ήχους και τις οσµές της. 
• Άσκηση δηµιουργικής παρατήρησης 
• Εξάσκηση  της µνήµης 
• Άσκηση στην ποιητική έκφραση 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Πάρτε  τους µαθητές για  µια  βόλτα  γύρω  
στην  αυλή.  Πείτε τους να συγκεντρωθούν στις αισθήσεις τους. Τι 
µπορούν ν’ ακούσουν; Βοηθάει, αν κλείσουν τα µάτια τους. Στην αρχή 
όλοι οι ήχοι θα φαίνονται σαν ένας, αλλά σταδιακά θ’ αρχίσουν να  
ξεχωρίζουν οι ιδιαίτερες νότες στην όλη  ηχητική εικόνα. 

Τι αισθάνονται; άνεµο; λιακάδα; Τι  µυρίζουν; Πείτε  τους  ν’ 
αγγίξουν τους τοίχους του σχολείου, τον κορµό των δέντρων. Τώρα  
πείτε τους να κοιτάξουν τριγύρω. Πώς φαίνονται τα αντικείµενα  σε  
σχέση το  ένα µε το άλλο; το σχολείο σε σχέση µε τον ουρανό, ο φράχτης 
σε σχέση µε το γρασίδι; Τι λεπτοµέρειες µπορούν να δουν στα κτίρια; 
είναι παλιά, καινούρια, ξεφλουδισµένα, νοτισµένα ;Πείτε τους να πάρουν 
κάτι από τον περίπατό τους- ίσως µια πέτρα, ένα φύλλο- για να τους 
βοηθήσει να θυµηθούν τα συναισθήµατα που ανακάλυψαν. 

Όταν  γυρίσετε από τη βόλτα, πείτε στα παιδιά να βρουν λέξεις για 
να περιγράψουν αυτή την εµπειρία τους. Να βρουν πολύ συγκεκριµένες  
λέξεις για την περιγραφή τους.  

Όταν τα παιδιά έχουν εισαχθεί σ’ αυτό το πνεύµα της  
δηµιουργικής παρατήρησης και το έχουν εξασκήσει αρκετές φορές, είναι 
έτοιµα  να ξεκινήσουν να φτιάξουν µε τις εµπειρίες τους ποιήµατα. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  26 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Ταυτότητα χώρου 
 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά παρατηρούν και δίνουν 
«ταυτότητα» σε σηµεία της αυλής, στα οποία τοποθετούν φανταστικές 
ιστορίες 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ποίηση, έκφραση- έκθεση 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Συνειδητοποίηση της «ατµόσφαιρας» της αυλής και διαφόρων  
• περιοχών της 
• Ανάπτυξη της φαντασίας 
• Ανάπτυξη της ποιητικής διάθεσης 
• Ανάπτυξη συναισθηµατικής σχέσης του παιδιού µε την αυλή 
• Ανάπτυξη γλωσσικής δεξιότητας 
  
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Μια  πολύ  σπουδαία  πλευρά   της  
σχολικής  αυλής  είναι  η  ατµόσφαιρά  της.  Αυτή  την ατµόσφαιρα είναι  
κάτι  που  προσπαθούµε  να  επηρεάσουµε  µε  διάφορους  τρόπους,  
φυτεύοντας  δέντρα, φτιάχνοντας παγκάκια  ή  τοποθετώντας  ταµπέλες.  
Με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά αναφερόµαστε στις επί µέρους 
περιοχές της αυλής ενώ σπάνια τους δίνουµε ένα όνοµα 
Το  να  δώσουµε  ένα  όνοµα  σε  µια  περιοχή,  δηµιουργεί  ένα  είδος  
ταύτισης µ’ αυτή, συµβάλει στη οικειοποίησή της.  Επίσης  είναι  ένας  
τρόπος για τα παιδιά να εκφράσουν τα αισθήµατά τους για τη σχολική 
αυλή µε λέξεις.    
Ζητήστε από τους µαθητές να σκεφτούν δικά τους ονόµατα για περιοχές  
του  σχολείου.    
Απ’ τη στιγµή που ένας τόπος έχει όνοµα µπορεί να γίνει αφορµή ή θέµα  
για ένα ποίηµα. Πολλοί αρχαίοι λαοί πίστευαν ότι  κάθε  τόπος  είχε  το  
δικό  του  πνεύµα που προστάτευε την περιοχή. Ζητείστε από τα παιδιά 
να φανταστούν το  πνεύµα για κάποιο από τα µέρη που «βάφτισαν». 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  27 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ: Ποίηση στο χώρο  
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Οι µαθητές αναρτούν πανό µε 
ποιήµατα ή αποσπάσµατα ποιηµάτων σε διάφορα σηµεία της αυλής 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ποίηση 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Συνειδητοποίηση της «ατµόσφαιρας» της αυλής και διαφόρων  
• περιοχών της 
• Ανάπτυξη της φαντασίας 
• Ανάπτυξη της ποιητικής διάθεσης 
• Γνωριµία µε την ποίηση 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Ένας άλλος τρόπος να δώσουµε µια  
ξεχωριστή ατµόσφαιρα σε  συγκεκριµένες  περιοχές  στη  σχολική  αυλή  
και συγχρόνως να  συνδέσουµε  την  ποίηση µε  το  τοπίο  στο  µυαλό  
των παιδιών, είναι να φτιάξουµε πανό µε ποιήµατα.  Αυτό  είναι  µια  
ιδέα  που  χρησιµοποιήθηκε  στο  µετρό  του Λονδίνου, όταν το 1986  
άρχισαν  να  βάζουν ποιήµατα στους χώρους των διαφηµίσεών  του.   

Τα πανό χρειάζεται ν’ αλλάζουν σταδιακά, γιατί τα  συνηθίζει 
κανείς και παύει να τα παρατηρεί. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ  28 
 
 
ΤΙΤΛΟΣ:  Κυνήγι θησαυρού µε ποίηση 
 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά «συναρµολογούν»  
ποιήµατα, αφού συλλέξουν τα σκόρπια αποσπάσµατά τους  τα οποία 
έχουν τοποθετηθεί, γραµµένα σε καρτέλες, σε διάφορα σηµεία της αυλής. 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ποίηση, γλώσσα 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Συνειδητοποίηση της «ατµόσφαιρας» της αυλής και διαφόρων 

περιοχών της 
• Ανάπτυξη της φαντασίας 
• Ανάπτυξη της ποιητικής διάθεσης 
• Γνωριµία µε την ποίηση 
• Άσκηση στην κατανόηση της δοµής του ποιήµατος 

 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Το κυνήγι θησαυρού µε ποίηση είναι ένας 
τρόπος να χρησιµοποιήσουµε το φυσικό χώρο της σχολικής αυλής, για  
να βρούµε το νόηµα της ποίησης. Φτιάχνετε καρτέλες µε ποιήµατα και  
τις κόβετε κατά στίχο, στροφή ή ενότητα. 

Τοποθετείτε τις καρτέλες σε διάφορα µέρη της σχολικής αυλής ΄Όταν οι 
µαθητές µαζέψουν όλες τις καρτέλες, θα προσπαθήσουν να 
«ξανασυναρµολογήσουν» τα ποιήµατα. Ρωτήστε τα να σας πουν τι  
σκέφτονται για το κάθε ποίηµα. Συνήθως  τα  παιδιά  «συναρµολογούν»  
τα  ποιήµατα σύµφωνα µε τη διάθεσή  τους και όχι µε λογική  σειρά. 

 

ΥΛΙΚΑ: 

Κάρτες µε στίχους από διάφορα ποιήµατα 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 29 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Γένεση 2.9 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Ανάλυση του εδαφίου µέσα από την 
παρατήρηση της φύσης 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Θρησκευτικά, φυτολογία, ζωολογία 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
• Γνώση µέσα από την παρατήρηση 
• Γνώση της δυναµικής της φύσης, της αρµονίας της, των νόµων της 

και της θείας πρόνοιας 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Αναφορά  στη Γένεση 2.9.   
• Εξετάζουµε  τη  πολυµορφία της φύσης Αναφερόµαστε στην 

ονοµασία των λουλουδιών, των πουλιών κλπ και τις δικαιολογούµε  
• Εξηγούµε το «κατακυριεύσατε»  (δωρεά  της φύσης, επιβολή της  

λογικής, πού  εντοπίζεται, πώς εκδηλώνεται) 
• Αναλύουµε την έκφραση «Φως  του  ήλιου-άκτιστον  Φως». 

Συγκρίνουµε τον Αδάµ του εδαφίου µε τον σύγχρονο άνθρωπο 
Επιστροφή στη  τάξη:  
• ανάγνωση της περικοπής  απ’ τη  Γένεση 2.9 
• αναφορά στη  σχετική τοιχογραφία  που  φέρει  τον  Αδάµ  να  

ονοµάζει τα ζώα (προβολή  διαφάνειας) 
• «Φως του ήλιου- άκτιστον φως» συλλογή σχετικών εκφράσεων. 
Παρατηρήσεις όσον αφορά το «κατακυριεύσατε»  
 α) κακή χρήση 
 β)σηµασία της φροντισµένης αυλής που την άνοιξη διατρανώνει την 
δυναµική της φύσης και του δηµιουργού 
 γ) Εκδήλωση της σοφίας του θεού µέσα από την ύπαρξη  
«χελιδονοφωλιάς» 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 30  
 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ:  Παιχνίδια στο χώρο 
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: παραδοσιακά παιχνίδια που ασκούν τα 
παιδιά σε νέες δεξιότητες.   
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Λαογραφία, λογοτεχνία, θέατρο 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Γνωριµία µε παραδοσιακά παιχνίδι 
• Αποδοχή -ενσωµάτωση παιδιών µειονεκτικών οµάδων µέσα από τη 

γνωριµία µε κοινά στοιχεία του πολιτισµού τους όπως το παιχνίδι 
• Απόκτηση σχεδιαστικών δεξιοτήτων 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:   

Οι µαθητές εργάζονται σε οµάδες 4 ατόµων. Συγκεντρώνουν τις 
πληροφορίες, τις καταγράφουν, παίζουν τα παιχνίδια στο χώρο, 
σχεδιάζουν στο χώρο, φωτογραφίζουν τη δράση τους.   

Οι ανοικτές-κλειστές δοµές των  παιχνιδιών συνήθως  τους  
επιτρέπει να ενσωµατώνουν καινούργια πράγµατα και πολλά από αυτά 
αφήνουν περιθώρια για ενδιαφέρουσες παραλλαγές (γυρίσµατα). Καθώς  
η κοινωνία µας γίνεται ολοένα και πιο πολύ-πολιτισµική και  υπάρχουν 
νέες  επιρροές, τα παιδιά µπορούν να παίζουν στην αυλή παιχνίδια που  
προέρχονται από µια ποικιλία πολιτισµών. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 31 
 

 
ΤΙΤΛΟΣ: Ο πλανήτης γη 

 
 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Αποτύπωση των ηπείρων στον αύλειο 
χώρο 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Γεωγραφία 
 
ΣΤΟΧΟΙ:  
• Ευαισθητοποίηση των παιδιών για το χώρο του Σχολείου. 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων σχεδιασµού  
• Συνειδητοποιήση της έννοιας του παγκόσµιου χωριού.  
• Εξοικείωση µε την κατασκευή και χρήση χαρτών. 
•    Άσκηση στη χρήση της κλίµακας  
•    Ανάπτυξη δεξιοτήτων οµαδικής εργασίας 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Χωρισµός των παιδιών σε 5 οµάδες που η κάθε 
µια θα αναλάβει τη µελέτη µιας ηπείρου και θα αναλάβει να τη σχεδιάσει στο 
χώρο. 
  
 ΥΛΙΚΑ:  Χάρτες, χαρτόνια, µαρκαδόροι, χρώµατα, πινέλα, χάρακες,  
µετροταινία. 
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ΦΥΛΛΟ Ο∆ΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ 32 
 
 

ΤΙΤΛΟΣ: Αναπαράσταση σκηνών από την ιστορία  
 
 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: Τα παιδιά δραµατοποιούν εικόνες από 
την ιστορία στην αυλή του σχολείου 
 
ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ: Ιστορία, θέατρο 
 
ΣΤΟΧΟΙ: 
• Γνώση της ιστορίας µε τρόπο βιωµατικό 
• Ανάπτυξη της οµαδικότητας 
• Άσκηση στην έρευνα 
• Ανάπτυξη της φαντασίας και της δηµιουργικότητας 
• Άσκηση στη θεατρική έκφραση 
 
 
∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ: Όταν τα παιδιά έχουν εξασκηθεί στη 
δηµιουργία οµαδικών εικόνων, µπορεί να οργανωθεί ένα 
φαντασµαγορικό υπαίθριο θέαµα µε  ιστορικές στολές. 
 Ένα τέτοιο θέαµα είναι µια ηµιδραµατοποιηµένη παρουσίαση ενός  
θέµατος. Αντίθετα από ένα  θεατρικό έργο, το οποίο ερευνά µια  
κατάσταση, το θέαµα αυτό είναι συνήθως το αποτέλεσµα µιας  έρευνας.  
Για  παράδειγµα, τα παιδιά που διδάχτηκαν. Αρχαία Ιστορία θα 
µπορούσαν να παρουσιάσουν µερικές εικόνες µε κοστούµια εποχής, ένα 
θέαµα της Αρχαίας Σπάρτης, Αθήνας κλπ 
Αυτές οι εικόνες δεν χρειάζεται να συνδέονται µεταξύ τους. Θα 
διασυνδέονται µόνο θεµατικά. Αυτό, βεβαίως, κάνει το στήσιµο ενός 
µεγάλου τέτοιου θεάµατος πολύ ευκολότερη υπόθεση από το ανέβασµα  
ενός θεατρικού έργου µε σκηνές που η µια να ακολουθεί την άλλη.  Κάθε 
οµάδα παιδιών µπορεί να δουλέψει στην ανάπτυξη της δικής της εικόνας 
ανεξάρτητη από  τις  άλλες. 
Συνήθως ένα τέτοιο θέαµα είναι στατικό. Μπορούµε όµως να 
προσθέσουµε στοιχεία, όπως µουσική και χορό. 
 



 96 

 
 

 
 
 

ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟς ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 
 

CDROM 
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Γενικά για το CDROM 
Στο CDROM παρουσιάζονται τα στάδια και η µεθοδολογία που µπορεί 
να εφαρµοστεί σε ένα πρόγραµµα για την αναβάθµιση του υπαίθριου 
σχολικού χώρου σε ελληνικά σχολεία, Γυµνάσια και Λύκεια. 
Σκοπό; του CDROM είναι να αποτελέσει ένα σύγχρονο εργαλείο που 
θα βοηθήσει τα µέλη της σχολική; κοινότητας να βελτιώσουν αισθητικά 
και λειτουργικά τον υπαίθριο σχολικό χώρο ώστε να ανταποκρίνεται σε 
σύγχρονες απόψεις για το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και 
εκπαίδευση. Το προϊόν απευθύνεται : 
1. Σε εκπαιδευτικού; που επιθυµούν να βελτιώσουν τον υπαίθριο 
σχολικό χώρο και να τον αξιοποιήσουν ως παιδαγωγικό εργαλείο, στα 
πλαίσια σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, που αναγνωρίζουν 
το περιβάλλον ως παράγοντα της εκπαιδευτική; διαδικασίαξ. 
2. Σε µαθητές που θέλουν να συµµετέχουν στον επανασχεδιασµό του 
υπαίθριου σχολικού χώρου ώστε να εξυπηρετεί και να ενισχύει 
επιθυµητές συµπεριφορές και τρόπους χρήσεις που θα κάνουν 
ευχάριστη τη παραµονή τους στο σχολείο. 
 
 
Κείµενα-επιµέλεια 
.ι Κωσταντία Ταµουτσέλη 

 
 
 

Σχολεία που συνεργάστηκαν 
Το 20 Ενιαίο Λύκειο Νεάπολης (πρώην ΕΠΛ) 
Το 30 Γυµνάσιο Νεάπολης 
Το 20 Πειραµατικό Γυµνάσιο Θεσσαλονίκη; 
Το 50 ΤΕΕ Ηρακλείου Κρήτης 
Το Ενιαίο Λύκειο Ληξουρίου Κεφαλλονιάς 
Το Γυµνάσιο Μεσοποταµίας Καστοριάς
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ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟς ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

 
 

VIDEO
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Γενικά για το VIDEO 
Στην ταινία παρουσιάζονται τα στάδια που ακολουθήθηκαν και η 
µεθοδολογία η οποία εφαρµόστηκε πιλοτικά σε ένα πρόγραµµα για την 
αναβάθµιση του υπαίθριου σχολικού χώρου σε ελληνικά σχολεία, 
Γυµνάσια και Λύκεια, που συµµετείχαν σε πρόγραµµα πολυεταιρικής 
σύµπραξη; των προγραµµάτων ΕΠΕΑΕΚ του Υπουργείου Παιδείας µε 
θέµα «Υπαίθριο; σχολικός χώρος, εργαλείο αγωγής και εκπαίδευσης». 
Σκοπός της ταινίας είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο που θα βοηθήσει 
τα µέλη της σχολική; κοινότητας να βελτιώσουν αισθητικά και 
λειτουργικά τον υπαίθριο σχολικό χώρο ώστε να ανταποκρίνεται σε 
σύγχρονε; απόψεις για το ρόλο του περιβάλλοντος στην αγωγή και 
εκπαίδευση . 
Η ΤΑΙΝΙΑ ΑΠΕΥθΥΝΕΤΑΙ 
1. Σε εκπαιδευτικούς που επιθυµούν να βελτιώσουν τον υπαίθριο 
σχολικό χώρο και να τον αξιοποιήσουν ως παιδαγωγικό εργαλείο, στα 
πλαίσια σύγχρονων παιδαγωγικών προσεγγίσεων, που αναγνωρίζουν 
το περιβάλλον ως παράγοντα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
2. Σε µαθητές που θέλουν να συµµετέχουν στον επανασχεδιασµό του 
υπαίθριου σχολικού χώρου ώστε να εξυπηρετεί και να ενισχύει 
επιθυµητές συµπεριφορές και τρόπους χρήσει; που θα κάνουν 
ευχάριστη τη παραµονή τους στο σχολείο. 
3. Στην τοπική αυτοδιοίκηση που ενδιαφέρεται να βελτιώσει την 
αισθητική και λειτουργική ποιότητα του σχολικού χώρου µετρόπο 
που να ανταποκρίνεται σε σύγχρονε; παιδαγωγικές προσεγγίσεις και 
τις πραγµατικές ανάγκε; των µαθητών. 
4. Σε αρχιτέκτονες, αρχιτέκτονες τοπίου, ιδιώτες ή υπαλλήλου; 
δηµόσιων φορέων που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν συµµετοχικέ; 
διαδικασίες στο σχεδιασµό του υπαίθριου σχολικού χώρου. 
Σενάριο-Σκηνοθετική επιµέλεια 
Κ. Ταµουτσέλη 


