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Εισαγωγή
Σήμερα είναι η αγαπημένη μου μέρα στο σχολείο: είναι η μέρα που πάμε στο δάσος!
Πάμε κάθε Τετάρτη ανεξαρτήτως καιρού, γιατί είμαστε πολύ καλά προετοιμασμένοι.
Φτάνουμε στο σχολείο νωρίς, νομίζω επειδή είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι. Χθες
βράδυ, προτού κλείσω τα μάτια μου για να κοιμηθώ, σκέφτηκα τι θα ήθελα να κάνω
σήμερα που είμαστε εδώ. Νομίζω θα προσπαθήσω να ισορροπήσω στο μεγάλο
πεσμένο κορμό που είχαμε βρει την προηγούμενη φορά και μετά μαζί με τους φίλους
μου θα το μετατρέψουμε σε πλοίο πειρατών. Μου αρέσει να παίζω τους πειρατές σε
εκείνες τις μεγάλες πέτρες και ο κορμός θα είναι το νέο μας πλοίο, έτσι ο καθένας
στην παρέα θα μπορεί να έχει μία βάρκα!
Αχ… το δάσος είναι φοβερό… τώρα που πέρασε ο χειμώνας γίνεται ολοένα και πιο
πράσινο. Σήμερα είναι λίγο συννεφιασμένα, αλλά πιστεύω ότι ο ήλιος θα βγει να μας
συναντήσει. Εδώ, πρώτα θα κάνουμε τον κύκλο μας, για να χαιρετίσουμε τα δέντρα
και όλα τα πλάσματα τριγύρω μας και για να θυμηθούμε τις συμφωνίες μας όσο
βρισκόμαστε εδώ. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ενώ παίζουμε γιατί είμαστε
επισκέπτες στο μέρος. Τόσα πολλά πλάσματα έχουν το σπίτι τους εδώ τριγύρω και
αν είμαστε τυχεροί μπορεί να δούμε μερικά. Τώρα που ο καιρός ζεσταίνει, τα
μυρμήγκια συνήθως βγαίνουν από τις φωλιές τους και οι χελώνες θα ξυπνήσουν
σύντομα. Μερικά πουλιά, όπως τα χελιδόνια, θα φέρουν μαζί τους την άνοιξη όταν
έρθουν.
Δες! Υπάρχουν μερικά μικρά φυτά που ξεπροβάλλουν από τη γη! Και το πράσινο χαλί
του δάσους (που συνήθως το λένε βρύο) είναι τόσο μα τόσο μαλακό! Μερικές φορές
μας αρέσει να ξαπλώνουμε εκεί κοιτώντας τον ουρανό και τα σύννεφα που περνούν.
Και αυτό το ψηλό δέντρο το λένε λεύκα. Δεν είχε καθόλου φύλλα. Είχαν όλα πέσει
κάτω και παίζαμε με αυτά ‘βροχή φύλλων’. Τώρα βλέπω ότι στα κλαδιά του υπάρχουν
πολλά πράσινα φύλλα. Άκου πώς σφυρίζει ο άνεμος που φυσά ανάμεσά τους…
Οι φίλοι μου είναι πολύ χαρούμενοι εδώ. Παίζουν μαγειρική και ετοιμάζουν ένα
μεγάααααλο τραπέζι για να καθίσουμε όλοι όταν θα είναι έτοιμο το δείπνο. Έχουμε
όλα τα είδη φαγητού εδώ. Λασπόσουπα, ραβδοκέικ, χαλικοψητό κατσαρόλας.
Προσέχουμε να χρησιμοποιούμε μόνο ότι βρίσκεται στο έδαφος γιατί στα φυτά
αρέσει να έχουν πάνω τους τα φύλλα και τα κλαδιά τους. Τα φύλλα είναι μέρος του
σώματος των φυτών άλλωστε!
Κάποιοι άλλοι σκαρφαλώνουν στο μικρό λόφο. Από εκεί πάνω μπορείς να δεις πολύ
μακριά. Πρέπει όμως να θυμόμαστε να έχουμε ελεύθερα τα χέρια μας καθώς
σκαρφαλώνουμε. Υπάρχουν κάποιες ρίζες δέντρων που είναι τέλειες για σκαλιά και
στην κορυφή βρίσκουμε βελανίδια και τα καπέλα τους και παίζουμε διάφορα
παιχνίδια. Όπως εκείνο που φτιάχνουμε μικρά ανθρωπάκια από τα βελανίδια.
Έχω βρει μια κρυψώνα όπου πηγαίνω όταν θέλω να ησυχάσω για λίγο. Μερικές
φορές μπορεί να μείνει κάνεις ακίνητος ή ακίνητη και να ακούσει το δάσος. Όταν
είμαστε ήσυχοι, ακούμε πολύ περισσότερους ήχους. Μια φορά ένας κοκκινολαίμης,
ήρθε πολύ κοντά μου, όσο ήμουν εκεί.
Α, είναι ώρα να τρέξουμε σαν υπερήρωες! Φτιάξαμε αυτό το σπίτι από σπασμένα
κλαδιά και μερικές φορές είναι ακόμη εκεί όταν ερχόμαστε, μερικές φορές πρέπει να
το ξαναχτίσουμε. Έτσι είναι το δάσος, συνεχώς αλλάζει. Κάθε φορά εξερευνούμε νέα
πράγματα. Γι’ αυτό μου αρέσει να έρχομαι σε αυτό το μέρος κάθε εβδομάδα.
Βλέπουμε πώς μεταμορφώνεται και τι θησαυροί μας περιμένουν. Θα βάλω αυτήν την
πέτρα που μοιάζει με πασχαλίτσα στην τσάντα των θησαυρών, αφού τη δείξω και
στους φίλους μου.
Λοιπόν… ώρα να φύγουμε… Ακούω το μυστικό κάλεσμα της κουκουβάγιας και αυτό
σημαίνει ότι είναι η ώρα του κύκλου για άλλη μια φορά. Θα μοιραστούμε τι μας άρεσε
από τις σημερινές περιπέτειες και θα πούμε το τραγούδι του αποχαιρετισμού μας
στο δάσος.
Ευχαριστούμε πλάσματα του δάσους που μας φιλοξενήσατε για άλλη μια φορά. Θα
ξανάρθουμε την άλλη εβδομάδα… νιώθω τόση, τόση κούραση και πείνα. Είμαστε πολύ
τυχεροί που είμασταν εδώ… δες τα πρόσωπα των φίλων μου. Κι εκείνοι φαίνονται
κουρασμένοι, θαρρώ είναι από το πολύ χαμόγελο…
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Τι είναι η μάθηση
στην ύπαιθρο;

•Μια ιστορική αναδρομή
•Οφέλη της μάθησης στο ύπαιθρο
•Χαρακτηριστικά της υπαίθριας μάθησης
•Πρόγραμμα σπουδών στην υπαίθρια τάξη;
•Πώς μαθαίνουν τα παιδιά στη φύση;
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Μάθηση στο ύπαιθρο –
μια ιστορική αναδρομή
Στο μακρινό παρελθόν, η εκπαίδευση γινόταν κατά
κύριο λόγο έξω στο ύπαιθρο, προετοιμάζοντας τα
παιδιά να γίνουν ικανοί κυνηγοί, ψαράδες και να
χρησιμοποιούν τη φύση ώστε να έχουν στέγη, τροφή
και υγεία. Τα παιδιά μάθαιναν από νωρίς ότι υπάρχει
ένας ρυθμός και μια ισορροπία στη φύση την οποία
πρέπει να σέβονται, χρησιμοποιώντας παράλληλα τους
πόρους της με σύνεση.
Ήδη από την εποχή του Πλάτωνα ή του Επίκουρου στην
Αρχαία Ελλάδα, τα μεγάλα μυαλά καταλάβαιναν τη
σημασία της μάθησης στο ύπαιθρο. Οι πρώτες θεωρίες
για τη χρήση του περιβάλλοντος στην εκπαίδευση
αναδύθηκαν με τον John Amos Comenius, τον Friedrich
Fröebel και τη Maria Montessori. «Όλα ξεκίνησαν […]
στον παιδικό σταθμό και μερικοί από τους πιο
σημαντικούς πρωτοπόρους […] έχουν δώσει μεγάλη
έμφαση στην ανάγκη των παιδιών να έχουν τη
δυνατότητα να επισκέπτονται χώρους λιγότερο
δομημένους και να μαθαίνουν εκεί, αναπτύσσοντας
ανεξαρτησία και δημιουργικότητα» . Στις αρχές του
20ου αιώνα, διεθνείς οργανώσεις όπως το Προσκοπικό
Κίνημα ή το Outward Bound, χρησιμοποιούν τη
βιωματική μάθηση στο ύπαιθρο για την προσωπική και
κοινωνική ανάπτυξη των συμμετεχόντων. Λίγες
δεκαετίες αργότερα, αναπτύχθηκαν στην Δανία τα
Σχολεία του Δάσους και γρήγορα διαδόθηκαν και στις
άλλες Σκανδιναβικές χώρες. Σήμερα, ο αριθμός
τέτοιων Σχολείων του Δάσους και σχολείων που
προσφέρουν προγράμματα για ομάδες στο δάσος μία
φορά την εβδομάδα, αυξάνεται σταθερά σε όλον τον
κόσμο.
Το βιβλίο του Richard Louv «Last Child in the Woods»
(2005,2008) επίσης έδωσε αξιοσημείωτη ώθηση στα
προγράμματα φύσης στην εκπαίδευση. Τόνισε το χάσμα
που υπάρχει μεταξύ της σημερινής γενιάς και εκείνης
των γονιών τους όσον αφορά στο ελεύθερο φυσικό
παιχνίδι. Παρά το γεγονός ότι τα παιδιά σήμερα είναι
περισσότερο ενημερωμένα σχετικά με την κλιματική
αλλαγή και τα περιβαλλοντικά ζητήματα, η «φυσική
τους επαφή, η οικειότητά τους με την φύση
ξεθωριάζει. Όλο και περισσότερο η φύση γίνεται κάτι
που παρακολουθούμε, καταναλώνουμε, φοράμε –
αγνοούμε.»
Δυστυχώς, στις μέρες μας ακόμη και η επικρατούσα
τάση της εκπαίδευσης στο ύπαιθρο περιορίζεται στην
προσχολική ηλικία και ο χρόνος που περνούν τα παιδιά
έξω μειώνεται, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ετών
που τα παιδιά πάνε σχολείο.
Το πρόγραμμα σπουδών, ο χρόνος και οι οικονομικά
περιορισμοί, είναι οι κύριες δικαιολογίες ενός
εκπαιδευτικού συστήματος που αντιμετωπίζει τη φύση
ως κάτι που κοιτά και αναλύει από μακριά και όχι ως
μία πολύτιμη και ανεξάντλητη πηγή εφαρμοσμένης
μάθησης.

John Amos Comenius
(1592 –1670)

‘Τα παιδιά πρέπει να
μαθαίνουν μέσα από
αισθητηριακές εμπειρίες
και όχι μέσα από την
απλή επεξήγηση των
λέξεων (Φρίντριχ
Φρέμπελ)

Η σωστή εκπαίδευση […] δεν
συνίσταται στο να γεμίζει τα
κεφάλια με μια μάζα λέξεων,
προτάσεων και ιδεών […],
αλλά στο να εντείνει την
κατανόησή τους για τον
κόσμο, έτσι ώστε ένα
ζωντανό ρεύμα να ρέει από το
μυαλό τους ακριβώς όπως τα
φύλλα, τα λουλούδια και τα
φρούτα πηγάζουν από ένα
μπουμπούκι σε ένα δέντρο.
(Ι. Α. Κομένιος)

Friedrich Fröebel
(1782-1852)
Η εκπαίδευση είναι μία
φυσική διαδικασία που
πραγματοποιείται από το
παιδί και δεν αποκτάται
ακούγοντας λέξεις, αλλά
από τις εμπειρίες του
περιβάλλοντος
(Maria Montessori)

Maria Montessori
(1870-1952)
Το Προσκοπικό Κίνημα
/ Outward Bound /
Σχολικές
κατασκηνώσεις

Richard Louv
(γεννηθείς
1949)

Το Σύνδρομο Στέρησης της
Φύσης (Nature-deficit disorder)
περιγράφει το κόστος που
πληρώνει ο άνθρωπος εξαιτίας
της αποξένωσής του από τη
φύση […] Το Σύνδρομο μπορεί
να εντοπιστεί σε άτομα,
οικογένειες και κοινότητες.
(Richard Louv)

Σχολεία του Δάσους, ομάδες
δάσους και άλλα
εκπαιδευτικά προγράμματα
φύσης χρησιμοποιούν το
ύπαιθρο για να αναπτύξουν
δεξιότητες του 21ου αιώνα.

1. “The Outdoor Classroom Ages 3-7 Using Ideas from Forest Schools to Enrich Learning“, Karen Constable, Routledge
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«Το σώμα το μυαλό και οι
αισθήσεις μας είναι
σχεδιασμένα να συνδέονται με
τη φύση» (Scott D. Samson)

Οφέλη της υπαίθριας
εκπαίδευσης
Όλα αυτά τα προβλήματα
έχουν μία απλή λύση:
τακτικές δόσεις βιταμίνης
Π (Πράσινο)!

Προβλήματα του
σύγχρονου κόσμου:
1. 25% των παιδιών είναι υπέρβαρα
2. Τα παιδιά περνούν λιγότερο από 1
ώρα έξω και πολλές ώρες μπροστά
στην οθόνη κάθε μέρα. ,

«Τα στοιχεία δείχνουν ότι, όπως ακριβώς
συμβαίνει με μια βιταμίνη, έτσι απαιτείται
επαφή με τη φύση και με πράσινα
περιβάλλοντα σε συχνές, τακτικές
δόσεις.» (Frances Ming Kuo)

3. Το ποσοστό των παιδιών στην
Ευρώπη που χρειάζονται κάποιου
είδους φροντίδα ψυχικής υγείας
αυξήθηκε στο 9,9%
Μου αρέσει
περισσότερο να παίζω
μέσα γιατί εκεί είναι
όλες οι πρίζες.

«Μπορούμε τώρα να υποθέσουμε ότι
όπως τα παιδιά χρειάζονται καλή
διατροφή και επαρκή ύπνο, μπορεί
κάλλιστα να χρειάζονται επαφή με τη
φύση.» (Scott D. Samson)
1
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World
Health
Organization
(Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας), «Δεκαπλάσια αύξηση της
παιδικής και εφηβικής παχυσαρκίας σε τέσσερις
δεκαετίες, νέα μελέτη από το Imperial College
London και τον ΠΟΥ» (μετρήθηκαν 31,5
εκατομμύρια άτομα ηλικίας 5-19
ετών). «Ο
αριθμός των παχύσαρκων ηλικίας πέντε έως 19
ετών αυξήθηκε πάνω από δέκα φορές παγκοσμίως,
από 11 εκατομμύρια το 1975 σε 124 εκατομμύρια
το 2016. 213 εκατομμύρια επιπλέον ήταν
υπέρβαροι το 2016, αλλά έπεσαν κάτω από το όριο
της παχυσαρκίας».
Διαδικτυακό ερωτηματολόγιο από την Happy Kids
Kindergarten, 2017
Richard Louv "The Last Child in the Woods", «Στις
Η.Π.Α. το μέσο παιδί περνάει μόλις 30 λεπτά με
αδόμητο υπαίθριο παιχνίδι κάθε μέρα, αλλά
περισσότερες από επτά ώρες κάθε μέρα μπροστά
από μια ηλεκτρονική οθόνη» (National Wildlife
Federation,2014)
Από τα αποτελέσματα του προγράμματος «Η
ψυχική υγεία των μαθητών στην Ευρώπη (SCMHE)
2015» που συνέλλεξαν και παρακολούθησαν την
ψυχική υγεία παιδιών (6-11) στις χώρες της ΕΕ.
Ο Richard Louv, op.cit. παραθέτει τον Πωλ (4η
δημοτικού).

Ευτυχώς για εμάς αυτή τη ‘συνταγή’ δεν είναι
καθόλου δύσκολο να την ακολουθήσουμε! Είναι
εντυπωσιακό το πόσο εύκολα μπορούμε να
επανασυνδεθούμε με τη φύση και αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι είμαστε μέρος της και
αισθανόμαστε ένα αρχέγονο κάλεσμα να
συνδεθούμε μαζί της.
Εφόσον αρχίσουν να παίζουν και να μαθαίνουν
τακτικά στο ύπαιθρο, γίνεται σαφές ότι τα παιδιά
νιώθουν μία βαθιά χαρά και θαυμασμό στο φυσικό
περιβάλλον. Αλλά ποιοι άλλοι λόγοι υπάρχουν για
να βγούμε έξω ως οικογένεια; Υπάρχει μία
συνεχώς αυξανόμενη μερίδα ερευνών που δείχνει
ότι η φύση κάνει καλό στη φυσική και πνευματική
μας υγεία, ατομικά, οικογενειακά και σε επίπεδο
κοινότητας:
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Challenge and
risk assessment6
Self regulation3

Deeper connection
within the family8

Cognitive
development1

Academic
achievement2

Socio-emotional
development4

1. Payam Dadvand et. co., “The Association Between Lifelong Greenspace Exposure and 3-Dimen¬sional
Brain Magnetic Resonance Imaging in Barcelona Schoolchildren“ (2018): «Εντοπίσαμε διάφορες περιοχές
του εγκεφάλου οι οποίες είχαν μεγαλύτερο όγκο σε παιδιά της πόλης που είχαν υψηλότερη έκθεση σε
οικιστικό πράσινο καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Περιοχές του εγκεφάλου των οποίων ο όγκος
ήταν αυξημένος και συνδέονταν με καλύτερες βαθμολογίες σε γνωστικά τεστ, μερικώς επικαλύπτονταν
με κάποιες από τις περιοχές που συνδέονται με το πράσινο»
2. Ming Kuo, Michael Barnes and Catherine Jordan, “Do Experiences with Nature Promote Learning?
Converging Evidence of a Cause-and-Effect Relationship” (2018): «Σε ακαδημαϊκά πλαίσια, η διδασκαλία
που βασίζεται στη φύση υπερτερεί της παραδοσιακής διδασκαλίας. Τα στοιχεία εδώ είναι ιδιαίτερα
ισχυρά, συμπεριλαμβανομένων πειραματικών στοιχείων, στοιχείων από ένα ευρύ φάσμα δειγμάτων και
εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, αποτελεσμάτων όπως είναι οι βαθμολογίες σε τυποποιημένα τεστ και
τα ποσοστά αποφοίτησης.»
3. Patty Born Selly, "Teaching Stem Outdoor Activities for Young Children" (2017): "Κατά τη διάρκεια του
παιχνιδιού στη φύση, τα παιδιά έχουν πολλές ευκαιρίες να εξασκήσουν την αυτορρύθμιση. Τα παιδιά
μαθαίνουν ότι διαχειριζόμενα τις πράξεις τους θα πάρουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα, ένα άμεσο
όφελος όπως περισσότερο χρόνο με ένα ζώο ή μία ματιά από κοντά σε ένα όμορφο λουλούδι.»
4. Louise Chawla, "Learning to Love the Natural World Enough to Protect It" (2006): «Οι έρευνες έχουν δείξει
ότι οι μαθητές που μαθαίνουν στο ύπαιθρο αναπτύσσουν: Αίσθηση του εαυτού τους, ανεξαρτησία,
αυτοπεποίθηση, δημιουργικότητα, ικανότητες λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων, και
ενσυναίσθηση απέναντι στους άλλους, κινητικές ικανότητες, αυτοπειθαρχία και πρωτοβουλία.»
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Benefits of Outdoor Learning

Health and
prophylaxis10

More friends,
less bullying5
Physical
development9

Reduced level of
aggression7

5. Richard Louv, «Τα παιδιά που περνούν περισσότερο χρόνο παίζοντας στο ύπαιθρο έχουν περισσότερους
φίλους […] οι βαθύτερες φιλίες αναπτύσσονται μέσα από τις κοινές εμπειρίες, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα
όπου ζωντανεύουν όλες οι αισθήσεις. »
6. Department for Environment, Food and Rural Affairs UK, "Wellbeing and the Natural Environment: a Brief
Overview of the Evidence" (2007) « Η φύση βοηθά τους νέους να διαχειρίζονται το ρίσκο και τα ενθαρρύνει
να καλωσορίζουν την πρόκληση.»
7. Scott D. Sampson, How to Raise a Wild Child- The Art and Science of Falling in Love with Nature" (2016): «Σε
σύγκριση με τους κατοίκους σε κτίρια που περιβάλλοντα από άγονο έδαφος, εκείνοι που ζούσαν σε ένα
κτίριο με θέα σειρές δέντρων απολάμβαναν χαμηλότερα επίπεδα επιθετικότητας, βίας και αναφερόμενων
εγκλημάτων, μαζί με αυξημένη αποτελεσματικότητα στη διαχείριση θεμάτων της ζωής τους».
8. Shelley Hutchinson, "Five Benefits of Nature to Parents and Kids" (2014): «Ο χρόνος στη φύση μπορεί να
είναι επωφελής για την ψυχική, συναισθηματική και σωματική ευημερία της οικογένειάς σας.»
9. Scott D. Sampson, op. cit. «Σε σύγκριση με τα παιδιά που περιορίζονται σε εσωτερικό χώρο, τα παιδιά
που παίζουν στη φύση τακτικά, επιδεικνύουν καλύτερο έλεγχο κινητικότητας – συμπεριλαμβανομένων της
ισορροπίας, του συντονισμού και της ευκινησίας».
10. Scott D. Sampson, op. cit.: «Όσοι ασκούν την πρακτική του Shinrin–yoku (Forest Bathing) βίωσαν μείωση
της κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες κατά 16% ή περισσότερο. Στο δάσος, η πίεση του αίματος τείνει
επίσης να πέφτει, ενώ το ανοσοποιητικό σύστημα παίρνει μεγάλη ώθηση, αυξάνοντας την δημιουργία
λευκών αιμοσφαίριων και αντικαρκινικών πρωτεινών. Τουλάχιστον ένα μέρος αυτών των επιδράσεων
φαίνεται να οφείλεται σε χημικές ουσίες που εκκρίνονται από τα φυτά.»
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Creativity and
sensory awareness 11

Reduced stress15

Enhances
communication13
Vitamin D20

11. Patty Born Selly, op. cit.:«Τα ανοιχτού τύπου παιχνίδια προάγουν τη δημιουργικότητα, τη συνεργασία
και την αισθητηριακή επίγνωση. Προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες για γνωστική ανάπτυξη. Τα παιδιά
που χρησιμοποιούν ανοιχτού τύπου παιχνίδια γνωρίζουν διαισθητικά ότι αυτά τα αντικείμενα έχουν
πολλαπλές χρήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, τα αντικείμενα παιχνιδιού ανοιχτού τύπου ενθαρρύνουν την
αποκλίνουσα σκέψη και τη δημιουργικότητα.»
12. Rachel and Stephen Kaplan, "The Experience of Nature: A Psychological Perspective" (1980): «Η θεωρία
αποκατάστασης της προσοχής: οι άνθρωποι μπορούν να συγκεντρωθούν καλύτερα αφού περάσουν χρόνο
στη φύση ή ακόμα και βλέποντας σκηνές της φύσης.»
13. Learning Through Landscapes, "Taking it Outdoors: Communication, Language and Literacy" (2009): «Το
υπαίθριο περιβάλλον μπορεί να λειτουργήσει ως ένα εξαιρετικά παρακινητικό μέρος για την ανάπτυξη
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων».
14. American Academy of Ophthalmology, quoted by North Carolina Division of Child Development and
Early Education op. cit.: «Περισσότερος χρόνος αφιερωμένος σε υπαίθριο χώρο σχετίζεται με μειωμένα
ποσοστά μυωπίας σε παιδιά και έφηβους»
15. Scott D. Sampson, op. cit., «Το να βρισκόμαστε σε φυσικά τοπία βοηθά στη μείωση του άγχους και
στην προώθηση της χαλάρωσης. Τέτοιες εμπειρίες μειώνουν την ψυχική κόπωση και ενισχύουν την
ψυχική διαύγεια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν τόσο την απόδοση στην εργασία όσο και τη θεραπεία.»
16. Cheryl Charles, "Research Articles and Summaries of Outdoor Education Research“ (2010) «Οι
εμπειρίες σε υπαίθριο χώρο βοηθούν τους μαθητές να αυξήσουν την κατανόηση τους για τις φυσικές και
ανθρώπινες κοινωνίες, κάτι το οποίο οδηγεί στην αίσθηση του ανήκειν.»
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Sense of balance
and well-being18

Lasting love and
care for the
environment17

Sense of place
and comunity16

Focus and
concentration12
Soothe ADHD
symptoms20

Good eye-sight14

17. Scott D. Sampson, op. cit.:«Τα άτομα που περνούν άφθονο χρόνο παίζοντας σε υπαίθριους χώρους ως παιδιά,
είναι πιθανότερο να μεγαλώσουν διατηρώντας ισχυρούς δεσμούς με τον τόπο και με περιβαλλοντική ηθική»
18. New Economics Foundation, "National accounts of well-being: bringing real wealth onto the balance sheet" (2009)
«Βασικοί δείκτες της ευεξίας (η ευεξία είναι ένδειξη κοινωνικής προόδου): συνδεθείτε με τους άλλους, να είστε
δραστήριοι, να προσέχετε τι υπάρχει γύρω σας, να μαθαίνετε και να δίνετε στους άλλους. Η υπαίθρια
δραστηριότητα είναι ένας υπέροχος τρόπος ενίσχυσης της ευεξίας με αυτόν τον τρόπο.»
19. Florence Williams “The Nature Fix, Why Nature Makes Us Happier, Healthier, and More Creative" (2017): «Ο
ψυχολόγος Roger Ulrich, σε ένα άλλο πείραμα, δημιούργησε στρες σε 120 μαθητές δείχνοντάς τους ταινίες
αιματηρών ατυχημάτων σε ένα εργαστήριο επεξεργασίας ξύλου. Ήξερε ότι ήταν στρεσαρισμένοι διότι μέτρησε το
συμπαθητικό νευρικό τους σύστημα – τους ιδρωτοποιούς αδένες στο δέρμα τους, τους παλμούς της καρδιάς τους
και την πίεση του αίματός τους. Έπειτα, σε μερικούς μαθητές ανατέθηκε να παρακολουθήσουν ένα δεκάλεπτο
βίντεο με φυσικά τοπία και σε μερικούς να παρακολουθήσουν βίντεο με αστικά τοπία, από πεζοδρόμια μέχρι
αυτοκίνητα στο δρόμο. Τα αποτελέσματα ήταν δραματικά: μέσα σε πέντε λεπτά, τα ‘μυαλά-στη-φύση’ επέστρεψαν
στη βασική τους λειτουργία. Τα ‘μυαλά-σε-χτιστό περιβάλλον ανάρρωσαν μόνο μερικώς – όπως υποδείκνυαν
εκείνες οι μετρήσεις του νευρικού συστήματος – ακόμη και δέκα λεπτά αργότερα.»
20. Joy A. Weydert, "Vitamin D in Children’s Health" που δημοσιεύτηκε στο Semanticscholar.org (2014): «Πέρα από τη
θετική επίδραση στο σκελετό, υπάρχουν πλέον περισσότερες αποδείξεις που υποστηρίζουν τις ευεργετικές
επιδράσεις της βιταμίνης D στο ανοσοποιητικό σύστημα, την ψυχική υγεία και στο συνολικό προσδόκιμο ζωής. »

21.Cheryl Charles, “Children & Nature Network Research and Studies“ (2007) «Η επαφή με το φυσικό κόσμο μπορεί να
μειώσει αισθητά τα συμπτώματα της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής σε παιδιά ηλικίας μόλις πέντε ετών».
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Χαρακτηριστικά της
μάθησης στην ύπαιθρο

• Η μάθηση στο ύπαιθρο γίνεται στο ίδιο μέρος που επισκεπτόμαστε τακτικά και
Με αυτόν τον τρόπο καταλαβαίνουμε καλύτερα το ρυθμό της φύσης και τα
• επαναλαμβανόμενα.
Outdoor learning takes
place in the same place that we visit repeatedly and regularly. This way
παιδιά αναπτύσσουν το αίσθημα του ανήκειν σε αυτό το μέρος.
we better understand the rhythm of nature and children develop a sense of belonging to this
• Η φύση είναι παντού (αυλή σχολείου, πάρκο, θερμοκήπιο, κήπος, λιβάδι, δάσος, παραλία κλπ) και
area;
όλα
τα φυσικά περιβάλλοντα προσφέρουν ευκαιρίες μάθησης.
Nature
is everywhere
(schoolyard,
park, green
house,
meadow, forest,
beach
etc.) andειδικός,
all
• • Ο/Η
δάσκαλος/α
είναι
περισσότερο
ένας/μία
διευκολυντής
παρά
ένας/μία
και
habitats presentστο
learning
επικεντρώνεται
πώς opportunities;
να αξιοποιήσει την εμπειρία και το θαυμασμό της στιγμής για να
• πετύχει
The teacher
is rather aτου
facilitator
than as
expect, and focuses on how to use the experience and
τους στόχους
αναλυτικού
προγράμματος.
theδάσκαλος/α
awe of the moment
toτα
reach
curricular
aims;
• Ο/Η
αξιολογεί
ρίσκα
και είναι
σε ετοιμότητα κάθε στιγμή.
• • Οποιοσδήποτε
προγραμματισμός
θα alert
πρέπει
λαμβάνει υπόψη το ρυθμό της φύσης (δεν
The teacher evaluates
risks and stays
at allνα
times;
να παρατηρήσεις
ταthe
έντομα
μία
βροχερή
ή συννεφιασμένη
ούτε or
μπορείς
• μπορείς
Any planning
should consider
pace of
nature
(you can’t
observe insectsμέρα,
on a rainy
cloudy να
παρατηρήσεις
τον
πάγο
μία
ζεστή
μέρα).
day nor can you observe ice on a warm day);
• • Η Learning
μάθηση θα
πρέπει
να είναι αισθητηριακή,
τα φυσικά
τριγύρω
should
be sensorial,
take advantageνα
of εκμεταλλεύεται
the natural elements
aroundστοιχεία
(place-based)
and (να
βασίζεται στο χώρο) και να εμπλέκει τα παιδιά ενεργά (βιωματική, να βασίζεται στην έρευνα)
involve children actively (experiential, inquiry-based);
• Η βιωματική μάθηση θα πρέπει να ολοκληρώνεται με μία μετά-γνωστική άσκηση, αυτό σημαίνει
• Experiential learning should end with an exercise of meta-cognition, that is, to think how to
το να σκεφτεί κανείς πώς μπορούν να εφαρμοστούν η διεργασία / τα φαινόμενα σε εμάς.
phenomena
can
apply toσημαντικό
us;
• Η process/
ελεύθερη
εξερεύνηση
αποτελεί
μέρος της μάθησης στο ύπαιθρο.
•
Free
exploration
is
an
important
part
of
outdoor
learning;
• Κάθε παιδί ανταποκρίνεται διαφορετικά στη φύση.
Μερικές φορές, ένα παιδί αισθάνεται την
• ανάγκη
Sometimes,
a
child
feels
the
need
to
sit
and
observe
alone,
and
this is ok;
να καθίσει και να παρατηρήσει τη φύση μόνο the
τουnature
και αυτό
είναι
αποδεκτό.
process is
more
important thanτου
theαποτελέσματος
product and often
weσυχνά
learn μαθαίνουμε
more from mistakes
than από
• • Η The
διαδικασία
είναι
σημαντικότερη
και
περισσότερα
ταfrom
λάθηsuccess;
μας παρά από τις επιτυχίες μας.
• • Στη
μάθηση στο
ύπαιθρο,
τις προκλήσεις,
αναλαμβάνουμε
ρίσκου
για να
In outdoor
education,
weκαλωσορίζουμε
welcome challenges,
assume a certain
amount of ένα
risk inτου
order
to gain
κερδίσουμε
αυτοπεποίθηση,
ανεξαρτησία
και
καλύτερη
εκτίμηση
των
επικίνδυνων
confidence, independence, and a better assessment of risky situations;
• καταστάσεων.
The use of the outdoor place should follow the principles of sustainability.
• Η χρήση του υπαίθριου χώρου θα πρέπει να ακολουθεί τις αρχές της βιωσιμότητας.
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Πρόγραμμα σπουδών
στην υπαίθρια τάξη;

Καταρρίπτοντας τους
μύθους της χρήσης του
Προγράμματος Σπουδών σε
υπαίθρια προγράμματα:
Μύθος 1: Για να εισάγουμε τη μάθηση στο ύπαιθρο στα σχολεία πρέπει να αλλάξουμε το Εθνικό
Πρόγραμμα Σπουδών. Αναλύσαμε τα Εθνικά Προγράμματα Σπουδών έξι ευρωπαϊκών χωρών
(Ελλάδα, Βουλγαρία, Ιταλία, Λετονία, Ρουμανία και Ισπανία) για να μελετήσουμε αν το περιεχόμενο
είναι εφαρμόσιμο στο ύπαιθρο και καταλήξαμε ότι κάθε τομέας μάθησης και κάθε αντικείμενο
μπορεί να εφαρμοστεί στη φύση και με στοιχεία της φύσης. Η μάθηση στο ύπαιθρο δεν αποτελεί
ακόμη ένα μάθημα ή μία θεματική˙ είναι ένας τρόπος να διδάξεις τα ήδη υπάρχοντα.

Μύθος 2: Η υπαίθρια μάθηση είναι μόνο για τις εξωσχολικές δραστηριότητες. Το ύπαιθρο μπορεί
να χρησιμοποιηθεί από τους/τις δασκάλους/ες για τα μαθήματα του βασικού Προγράμματος
Σπουδών. Μαθήματα για την ανάπτυξη φυσικής αγωγής, φυσικής, μαθηματικών, τέχνης και
γλώσσας δουλεύουν πολύ καλά στη φύση.
Μύθος 3: Η υπαίθρια μάθηση περιέχει μόνο πεζοπορίες και εκδρομές. Όχι, η μάθηση στο ύπαιθρο
συνήθως συμβαίνει στο ίδιο φυσικό περιβάλλον. Είναι σαν μία μεγαλύτερη τάξη στη φύση.
Μύθος 4: Αν δεν αποδείξουμε ότι η μάθηση στο ύπαιθρο αποτυπώνεται στα αποτελέσματα των
εξετάσεων, δεν θα μπορέσουμε να πείσουμε τις διοικήσεις των σχολείων. Νέες έρευνες
δείχνουν ότι τα σχολεία που εφαρμόζουν προγράμματα φύσης έχουν ήδη γίνει μάρτυρες
βελτιωμένων ακαδημαϊκών αποδόσεων των μαθητών τους. Σύμφωνα με τα American Institutes for
Research: «τα σχολεία που χρησιμοποιούν υπαίθριες τάξεις και άλλες μορφές βιωματικής
εκπαίδευσης που βασίζεται στη φύση υποστηρίζουν σημαντικά οφέλη των μαθητών στις
κοινωνικές σπουδές, επιστήμες, γλώσσα, τέχνες και μαθηματικά. Οι μαθητές σε επιστημονικά
προγράμματα στο ύπαιθρο βελτίωσαν τους βαθμούς τους στις εξετάσεις πάνω στις επιστήμες
κατά 27%.
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Πως μαθαίνουν τα
παιδιά στη φύση
Όταν βρίσκονται στη φύση, μία σπίθα περιέργειας ανάβει στα μάτια κάθε παιδιού και ένα πλατύ
χαμόγελο εμφανίζεται σε κάθε πρόσωπο. Η μάθηση στο ύπαιθρο μπορεί να είναι μία πολύ
ικανοποιητική εμπειρία όταν οι δάσκαλοι τροφοδοτούν την δίψα τους για γνώση βασιζόμενοι στο
περιβάλλον. Από την εμπειρία μας, οι παραδοσιακές δραστηριότητες που γίνονται υπό την
καθοδήγηση των δασκάλων με το σύνολο της τάξη, σπάνια αποτελούν μια καλή ιδέα. Αυτό που
λειτουργεί καλύτερα είναι μικρές ομάδες που εξερευνούν το περιβάλλον, διερευνούν
ερωτήσεις/κάνουν υποθέσεις ή θέλουν να αποδείξουν την άποψή τους. Οι πιο αποτελεσματικές
μέθοδοι στην υπαίθρια μάθηση είναι:

Διερευνητική Μάθηση
Πρόκειται για μία διερεύνηση η οποία ξεκινά από μια
αναζήτηση πληροφοριών/ερώτηση που προκύπτει συχνά από
τους μαθητές και όχι από τους δασκάλους. Οι δάσκαλοι
διασφαλίζουν το κατάλληλο πλαίσιο και προσφέρουν
καθοδήγηση για την εξερεύνηση των παιδιών: εκείνα
παρατηρούν,
αμφισβητούν,
προβλέπουν,
συλλέγουν
δεδομένα, πειραματίζονται, συζητούν και συμπεραίνουν
βασιζόμενα σε στοιχεία. Η συζήτηση των αποτελεσμάτων θα
οδηγήσει σε νέες ερωτήσεις, κλείνοντας έτσι τον κύκλο της
έρευνας. Η φύση προσφέρει πολλές ευκαιρίες και υλικά για
μια τέτοια εξερεύνηση: "Τι μπορώ να κάνω με τον πηλό; Πώς
πηδάει η ακρίδα; Πού πάει και εξαφανίζεται η βροχή; Ποια
είδη σύννεφων υπάρχουν στον ουρανό σήμερα;"

Βιωματική Μάθηση
Εμπνευσμένο από το βιβλίο του David Kolb, "Model of
Learning Styles" (1984), βιωματική εκπαίδευση σημαίνει
πρακτική εμπειρία την οποία ακολουθεί χρόνος για
προβληματισμό - όταν δηλαδή παρατηρείτε, εξετάζετε
και μιλάτε για μία εμπειρία, για τα αποτελέσματά της
καθώς και για τα συναισθήματα των συμμετεχόντων. Τα
συμπεράσματα θα προκύψουν μετά από συλλογισμό και
τα νέα μαθήματα θα εφαρμοστούν σε παρόμοιες ή νέες
καταστάσεις. Αυτή η διαδικασία της μεταγνώσης (τι
συνέβη, γιατί (δεν) πέτυχα, πώς μπορώ να βελτιωθώ,
πώς ένιωσα και γιατί κ.λπ.) φέρνει μαζί της όχι μόνο
γρήγορη μάθηση, αλλά και συναισθηματική ανάπτυξη και
εσωτερική μεταμόρφωση. Το ύπαιθρο είναι το τέλειο
περιβάλλον για βιωματική μάθηση και πράγματα όπως η
κατάβαση μίας απότομης χαράδρας, η χρήση εργαλείων,
η προσοχή στο χρονικό όριο ή η ομαδική εργασία
μαθαίνονται μέσω της μεθόδου της βιωματικής μάθησης
με ορατά αποτελέσματα.
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Πως μαθαίνουν τα
παιδιά στη φύση
Μάθηση που βασίζεται
στον χώρο
Δυστυχώς, τα παιδιά μαθαίνουν ονομασίες όπως ‘δέντρο
καρύδας’ ή ‘φλαμίνγκο’ νωρίτερα από τις τοπικές λέξεις ‘οξιά’ ή
‘κίσσα’. Ευτυχώς, υπάρχει κάτι που λέγεται μάθηση με βάση τον
τόπο, κατά την οποία εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σπουδών
χρησιμοποιώντας το τοπικό τοπίο και την κοινότητα. Εδώ, η
φύση που μας περιβάλλει είναι το εργαλείο και η κοινότητα είναι
η πηγή νέας μάθησης.
Τα παιδιά όχι μόνο μαθαίνουν εμπειρικά, αλλά αναπτύσσουν και
μία δυνατή αίσθηση του ανήκειν και μαθαίνουν για την κοινωνική
εργασία. Η κοινότητα (γείτονες, οικογένεια, ΜΚΟ) εμπλέκεται
ενεργά στη ζωή του σχολείου. Τα παιδιά που μαθαίνουν με τρόπο
που βασίζεται στο χώρο είναι πιθανότερο να γίνουν μία γενιά
ενεργών πολιτών που θα αγαπούν και θα νοιάζονται για την
τοπική φύση και κοινότητα. Το να καλλιεργείς λαχανικά στον
κήπο του σχολείου, να διαβάζεις τα χνάρια των ζώων, να
επισκέπτεσαι τοπικές φάρμες ή απλά να χρησιμοποιείς το άμεσο
περιβάλλον για μάθηση είναι παραδείγματα μάθησης που
βασίζεται στο χώρο.

Μάθηση που βασίζεται
στο παιχνίδι
Το παιχνίδι είναι η υψηλότερη μορφή έρευνας, είπε ο Άλμπερτ
Αϊνστάιν. Επηρεάζει θετικά τη μάθηση των παιδιών επειδή
συμμετέχουν ενεργά και πρόθυμα, το περιεχόμενο έχει νόημα και
τα αφορά και επειδή τα εμπλέκει κοινωνικά και συναισθηματικά.
Σκεφτείτε: όταν χτίζουν ένα καταφύγιο που το αποκαλούν σπίτι,
πρέπει να ταξινομήσουν και να ταιριάξουν τα καλύτερα ξύλα,
βοηθούν ο ένας τον άλλον να τα μεταφέρουν στον χώρο
κατασκευής, μοιράζονται ιδέες, χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους
για τον πραγματικό κόσμο ώστε να λύσουν τεχνικά προβλήματα,
επινοούν ιστορίες και χρησιμοποιούν τη δημιουργικότητά τους
για να προσθέσουν πρωτότυπα στοιχεία όπως μία κρεμάστρα ή
αρωματικά φυτά. Και στο μεταξύ, διασκεδάζουν και φορτίζουν
τις εσωτερικές τους μπαταρίες.
Το παιχνίδι στο ύπαιθρο μπορεί να είναι ελεύθερο παιχνίδι, όταν
τα παιδιά ακολουθούν τα δικά τους ενδιαφέροντα ή παιχνίδι με
σκοπό (π.χ. τα παιδιά παίρνουν καθρέφτες και βρίσκουν τρόπους
να τους χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι τους. Έτσι ανακαλύπτουν
τις πολλαπλές αντανακλάσεις, τη συμμετρία ή ότι οι καθρέφτες
αντανακλούν και τη θερμότητα του ήλιου).
Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους:
μπορούν να καταγράψουν το παιχνίδι (ενώ τα παιδιά φτιάχνουν
μια πέτρινη πυραμίδα, ο δάσκαλος μιλά για την κατανομή του
βάρους, την ισορροπία, τη βάση των πυραμίδων, τις αιγυπτιακές
πυραμίδες της Γκίζας ή τις πυραμίδες των Αζτέκων)˙ οι
δάσκαλοι μπορούν να παρατηρούν, κρατώντας σημειώσεις για τη
συνεργασία και τον τρόπο σκέψης των παιδιών (τα παιδιά
δείχνουν τον αληθινό εαυτό τους περισσότερο όταν παίζουν), ή
μπορούν απλώς να παίξουν μαζί με τα παιδιά.
Ακολουθούν ορισμένοι τύποι παιχνιδιού:
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παιδιά στη φύση

Types of play

Symbolic Play
Ένα ραβδί μπορεί να είναι
ένας άνθρωπος, μια πέτρα
μπορεί να είναι μία πίτα. Το
συμβολικό παιχνίδι, όταν τα
παιδιά χρησιμοποιούν
αντικείμενα, ιδέες,
ενέργειες για να αποδώσουν
συμβολικά άλλα
αντικείμενα, ιδέες ή
ενέργειες, δημιουργεί μια
δυνατή βάση για γράμματα,
αριθμούς και αφηρημένη
σκέψη. Αυτό το παιχνίδι
είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για
παιχνίδια ρόλων ή για την
αναπαράσταση μαθηματικών
προβλημάτων με οπτικό
τρόπο.

Mastery Play
Είναι όταν τα παιδιά
αλλάζουν μέσα από το
παιχνίδι στοιχεία του
φυσικού τους
περιβάλλοντος - χτίζουν ένα
φράγμα για να αλλάξουν την
πορεία ενός ρέματος ή
σκάβουν ένα ορυχείο για να
βγάλουν βράχια από το
έδαφος. Σε αυτό το είδος
παιχνιδιού, συχνά
χρησιμοποιούν εργαλεία και
συνεργάζονται για να
επιτύχουν τους στόχους
τους.

Creative Play

Exploratory Play

Τα παιδιά οραματίζονται
αυτό που θέλουν,
καταλαβαίνουν πώς να το
κάνουν και δημιουργούν
κάτι νέο. Τα ελεύθερα
στοιχεία είναι τα κύρια
υλικά και οι δυνατότητες
συνδυασμών είναι
ατελείωτες. Τα παιδιά
«δημιουργούν» μια κούκλα
με ένα μικρό, φυλλώδες
κλαδί πεύκου και έναν
κώνο δεμένο σε αυτό, ή
φτιάχνουν μια παγίδα για
τέρατα χρησιμοποιώντας
σχοινί. Μία καλύβα μπορεί
να είναι ένα στρατόπεδο,
ένα πλούσιο παλάτι ή το
σπίτι ενός ξωτικού.

Τα παιδιά χρησιμοποιούν τις
αισθήσεις τους για να
μάθουν για την εμφάνιση, τις
ιδιότητες και τις
λειτουργίες των πραγμάτων
γύρω τους. Θέλουν να
μάθουν πού πηγαίνουν οι
ρίζες κάτω από το έδαφος,
πώς λειτουργούν τα
μυρμήγκια στη
μυρμηγκοφωλιά τους, πώς
κινούνται τα πράγματα σε
κεκλιμένο έδαφος ή πώς
είναι η αίσθηση των αυγών
βατράχων. Είναι η επιστήμη
στην πράξη και τα παιδιά
καταλαβαίνουν πώς
κινούνται, λειτουργούν,
μεγαλώνουν και
συμπεριφέρονται τα
πράγματα.

Recapitulative
Play

Communication
Play

Τα παιδιά αναπαριστούν
στιγμές από την ιστορία της
ανθρωπότητας, μύθους και
θρύλους (φτιάχνουν λόγχες
ή ανάβουν φωτιά όπως
στους προϊστορικούς
χρόνους, χρησιμοποιούν
σπαθιά και κατασκευάζουν
πέτρινα οχυρά όπως στη
μεσαιωνική περίοδο ή
μπορούν να εξασκήσουν το
σύστημα ανταλλαγής με
φυσικά στοιχεία που
βρίσκουν τριγύρω).

Τα παιχνίδια με λέξεις, το
δράμα, η μίμηση, η
ομοιοκαταληξία με γνωστά
τραγούδια είναι μερικά
είδη παιχνιδιών που
αναπτύσσουν το λεξιλόγιο,
την αίσθηση των λέξεων,
τις δεξιότητες ομιλίας και
τη φαντασία. Τα παιδιά
βελτιώνουν τους ήχους
της ομιλίας τους καθώς
μιλούν και ακούνε άλλους,
χρησιμοποιούν τη γλώσσα
για κοινωνική ανάπτυξη
και μαθαίνουν από τους
συνομηλίκους τους.
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Pretend Play

Μπορεί να λάβει τη μορφή
κοινωνικού-δραματικού
παιχνιδιού (όπως η
αναπαράσταση
πραγματικών
καταστάσεων, όπως
οικογενειακές
καταστάσεις), δραματικού
παιχνιδιού (π.χ. τα παιδιά
προσποιούνται ότι είναι
ζώα) ή παιχνιδιού
φαντασίας (τα παιδιά
προσποιούνται ότι είναι
μάγοι, μάγισσες, ιπτάμενα
πόνυ ή οποιαδήποτε άλλα
πλάσματα που ανήκουν στη
σφαίρα της φαντασίας και
του παραμυθιού).

Risky and Rough
Play
Περιλαμβάνει στοιχεία
κινδύνου για την ανάπτυξη
της ικανότητας εκτίμησης
ρίσκου και της
αυτοπεποίθησης των
παιδιών. Η ισορροπία σε μια
κρεμαστή δοκό, η ανάβαση
σε μια χαράδρα, η
αναρρίχηση στα δέντρα
είναι τέτοια παραδείγματα.
Το άγριο παιχνίδι παίζεται
συχνά μεταξύ ενηλίκων και
παιδιών και περιλαμβάνει
κατρακύλισμα ή κυνηγητό
εντός των ορίων
ασφαλείας.

Πως μαθαίνουν τα
παιδιά στη φύση
Υπάρχουν δύο ακόμη «εργαλεία» που πρέπει να αναφερθούν όταν μιλάμε για μάθηση στο
ύπαιθρο:

Αφήγηση

Σε οποιοδήποτε περιβάλλον, και τα
δύο, ο βαθμός της
εφευρετικότητας και της
δημιουργικότητας, και η
δυνατότητα ανακάλυψης, είναι
ευθέως ανάλογα με τον αριθμό και
το είδος των μεταβλητών σε αυτό.
(Simon Nicholson)

Οι ιστορίες είναι καθρέφτες μας: μιλούν για τις εμπειρίες, τις
πεποιθήσεις, τις ηθικές αξίες, τα όνειρά μας ως άτομα και ως
ανθρώπους. Τόσο ο αφηγητής όσο και ο ακροατής μαγεύονται
από το μεταμορφωτικό ξόρκι της ιστορίας: αλλάζει τον τρόπο
που σκεφτόμαστε, ακόμη και το ποιοι είμαστε.
Λέμε ιστορίες για να διδάξουμε, να μοιραστούμε την κληρονομιά
μας, να διασκεδάσουμε, να εμπνεύσουμε. Λαϊκά παραμύθια,
παραμύθια, θρύλοι, μύθοι, ιστορίες ή γρίφοι μιλούν για όσα εμείς,
ως άνθρωποι, έχουμε βιώσει και μάθει σε όλη την ιστορία μας.
Οι προσωπικές ιστορίες μπορούν να πυροδοτήσουν τη σκέψη, να
σας προσφέρουν ερωτήσεις για να σκεφτείτε, να τρομάξετε ή να
διασκεδάσετε. Όταν λέμε ιστορίες, θυμόμαστε, φανταζόμαστε,
λογίζουμε, χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τόνους φωνής,
χρησιμοποιούμε νέο λεξιλόγιο και ακολουθούμε μια λογική
ακολουθία.
Δε λένε μόνο οι δάσκαλοι ιστορίες. Η εξιστόρηση μιας εμπειρίας
μπορεί να βοηθήσει στη διαδικασία της μεταγνώσης - τα παιδιά
εμβαθύνουν στην κατανόηση του γεγονότος, αναλύουν
διαδικασίες,
λόγους
και
αποτελέσματα.
Αποκτούν
αυτοπεποίθηση ως ομιλητές μπροστά σε κοινό, βελτιώνουν και
διευρύνουν το λεξιλόγιό τους, μαθαίνουν πώς να εκφράζουν
συναισθήματα, να συμπάσχουν και να αναπτύσσουν τη φαντασία
τους. Άλλες ιστορίες μπορει να έχουν θεραπευτική λειτουργία.
Είναι το μαγικό μέρος όπου το alter-ego μας μπορεί να ξεφύγει
από την πραγματικότητα, όπου μπορούμε να είμαστε υπερήρωες
και να αντιμετωπίσουμε τους χειρότερους φόβους μας και έτσι
να θεραπευτούμε.
Ας έχουμε κατά νου ότι η αφήγηση ιστοριών μπορεί να έχει
πολλές μορφές: λεκτική αφήγηση, καταγραφή και τέχνη,
σκιτσογράφηση και ημερολόγιο, φωτογραφία ή μία μέρα
αφήγησης των παιδιών για τις ανακαλύψεις τους.

«Ανοιχτά» υλικά
Ξυλάκια, κούτσουρα, μέρη ρίζας, φύλλα, φλοιός, λουλούδια,
σπόροι, λοβοί, κουκουνάρια, άχυρα, βράχια, χαλίκια, άμμος, πηλός,
λάσπη, νερό - η φύση είναι το σεντούκι θησαυρού των ελεύθερων
στοιχείων. Μπορούν να αναμειχθούν, να χωριστούν, να
συναρμολογηθούν, να μετακινηθούν, να αλλάξουν σε αμέτρητους
συνδυασμούς. Αν προσθέσετε μερικά τελάρα, καλάθια, σχοινιά,
μπολ, ύφασμα, γυάλινες χάντρες... η φαντασία είναι το όριο!
Παρακαλώ δώστε προσοχή σε μικρά μέρη που μπορούν να
καταποθούν και στο χειρισμό εργαλείων (ψαλίδι, μαχαίρια,
σφυριά), αν χρεισιμοποιείτε! Τα ελεύθερα στοιχεία πρέπει να τα
προμηθευόμαστε με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μπορούν να
αναπτυχθούν ξανά ή να επαναχρησιμοποιηθούν σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Παρατηρήσαμε επίσης ότι εάν τα παιδιά δουλεύουν με ελεύθερα
στοιχεία, είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν ότι οι δημιουργίες τους
θα επιστρέψουν στα κουτιά και να περιμένουν νέο δημιουργικό
χρόνο παιχνιδιού. Ιδανικά για παιχνίδι ανοιχτού τύπου, τα
ελεύθερα στοιχεία βοηθούν στον συντονισμό ματιού-χεριού, στην
ανάπτυξη μικρής/λεπτής κινητικής δεξιότητας, αισθητηριακής
αντίληψης, δημιουργικής σκέψης, οπτικής αντίληψης και...
υπομονής.
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Προσεγγίσεις της
μάθησης στο ύπαιθρο
Καθώς η μάθηση εκτός τάξης γίνεται όλο και πιο
δημοφιλής σε όλο τον κόσμο, έχουν αναπτυχθεί
διάφορες προσεγγίσεις για τη μάθηση στο ύπαιθρο.
Αντί για την απαρίθμηση και την παρουσίαση αυτών
των προσεγγίσεων, το κεφάλαιο αυτό στοχεύει να
υποστηρίξει μια πιο συνειδητή πρακτική, δηλαδή: "Πώς
και γιατί προσεγγίζω τη μάθηση στο ύπαιθρο;"
Ένας τρόπος να προσεγγίσει κανείς τη μάθηση στο
ύπαιθρο είναι να διατηρήσει το ίδιο μοντέλο
διδασκαλίας και μάθησης, αλλά να το μεταφέρει σε
εξωτερικό χώρο. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό που
κάνουμε είναι να επαναλαμβάνουμε τη δομή μίας τάξης
σε εξωτερικό περιβάλλον. Αυτό έχει αποδεδειγμένα
οφέλη όπως ανακούφιση από το στρες, καλύτερη
διάθεση και μεγαλύτερα κίνητρα. Ωστόσο σε αυτήν την
περίπτωση δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τις
δυνατότητες της υπαίθρου και δεν αποδεχόμαστε το
γεγονός ότι οι μαθητές μας έχουν πολλούς τρόπους
μάθησης και ότι το ύπαιθρο μπορεί να προσφέρει
πολλές περισσότερες ευκαιρίες μάθησης.
Ας χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα
οραματιστούμε ένα υπαίθριο μάθημα:

για

να

Έχετε μια ομάδα μαθητών 4ης τάξης και μπροστά σας
βρίσκεται ένα κεφάλαιο Φυσικής με θέμα "Τύποι
ενέργειας όπως η βαρυτική, η κινητική και η δυναμική
.
ενέργεια". Ακολουθούν μερικές από τις επιλογές που
έχετε ως δάσκαλος:
1. Διδάσκετε μέσα στην τάξη χρησιμοποιώντας το
σχολικό εγχειρίδιο, έτσι ώστε τα παιδιά να διαβάζουν
τους ορισμούς και χρησιμοποιείτε τον πίνακα για να
σχεδιάσετε ένα μήλο που πέφτει από ένα δέντρο, μια
κούνια έτοιμη να αφεθεί και ένα παιδί να τρέχει.
2. Μετακινείστε έξω στην αυλή του σχολείου, κάθεστε
στο γρασίδι σε κύκλο και ζητάτε από τους μαθητές να
διαβάσουν τους ορισμούς από τα βιβλία τους. Καλείτε
έναν μαθητή να δείξει πώς θα έπεφτε ένα μήλο από
ένα δέντρο, στη συνέχεια ζητάτε από έναν άλλο
μαθητή να κάνει κούνια ενώ οι φίλοι του παρατηρούν
και τέλος ζητάτε από έναν άλλο μαθητή να τρέξει
γρήγορα γύρω από τον κύκλο ώστε όλοι να μπορούν να
δουν. Περιμένετε από την τάξη να παραμείνει ακίνητη
και ήσυχη κατά τη διάρκεια των επιδείξεων, να
παρατηρεί προσεκτικά και να σας ακούει καθώς μιλάτε
και εξηγείτε το υλικό.
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3. Βγαίνετε έξω με την τάξη σας, τη χωρίζετε σε ομάδες και αναθέτετε σε κάθε ομάδα έναν
τύπο ενέργειας. Τους ζητάτε να βρουν παραδείγματα για το πού βρίσκεται αυτή η ενέργεια
στη φύση και να περιγράψουν πώς μπορούν να την αισθανθούν με το σώμα τους και στη
συνέχεια να την παρουσιάσουν στην υπόλοιπη τάξη. Υπάρχει πολύς θόρυβος, συζητήσεις και
ίσως διαφωνίες, τα παιδιά κινούνται σε όλη την αυλή του σχολείου, μερικά παιδιά μοιάζει
απλά να τρέχουν και να πετούν πέτρες.

4. Μια τέταρτη και πολύ διαφορετική
επιλογή θα ήταν η ακόλουθη: γνωρίζετε
ότι αργά ή γρήγορα μέσα στο έτος θα
πρέπει να καλύψετε τους τύπους
ενέργειας από το πρόγραμμα σπουδών
στη Φυσική. Τα μάτια και τα αυτιά σας
είναι ανοιχτά για να βρείτε τις ευκαιρίες
να εισαγάγετε αυτές τις έννοιες.
Σε μία από τις επισκέψεις σας στο δάσος παρατηρείτε ότι
πολλά παιδιά παίζουν με ένα μικρό κούτσουρο το οποίο
κυλούν κάτω στο λόφο. Τους πλησιάζετε και ρωτάτε γιατί
πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό. Συμμετέχετε στη συζήτησή
τους, κάνετε ερωτήσεις, προτείνετε τα επόμενα βήματα στο
παιχνίδι τους.
Αργότερα, όταν επιστρέφετε στο σχολείο ζητάτε. από αυτήν την ομάδα να μοιραστεί με τους
συμμαθητές της τι έκαναν. Την επόμενη μέρα φέρνετε μπάλες και παιχνίδια και τα
ενθαρρύνετε να παίξουν με αυτά στην τσουλήθρα της αυλής του σχολείου. Όταν νιώσετε ότι
είναι η κατάλληλη στιγμή, τους κατευθύνετε προς το βιβλίο φυσικής για να διερευνήσουν
περαιτέρω το ενδιαφέρον τους…
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτές τις 4 επιλογές βρίσκονται πάνω σε ένα φάσμα που
ξεκινά από την παραδοσιακή, δασκαλο-κεντρική διδασκαλία και φτάνει μέχρι την παιδοκεντρική μάθηση και τη μάθηση με γνώμονα το παιδί. Καθώς μετακινούμαστε επάνω στο
φάσμα δύο σημαντικές πλευρές της διδασκαλίας και της μάθησης αλλάζουν: 1) Κάθετη
συμμετοχή: πόσο ενδιαφέρεται και εμπλέκεται το κάθε παιδί, και 2) Οριζόντια συμμετοχή:
πόσα από τα παιδιά συμμετέχουν. Στην αρχή του φάσματος η κάθετη συμμετοχή είναι πολύ
μικρή καθώς το θέμα είναι «αναγκαστικό» χωρίς πρακτική δραστηριότητα, χωρίς σύνδεση
με την πραγματική ζωή. Ωστόσο, όλοι οι μαθητές εκτίθενται στην ύλη και μπορούμε να
βεβαιώσουμε ότι όλοι έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής, συνεπώς έχουμε μεγάλη
οριζόντια συμμετοχή. Καθώς μετατοπιζόμαστε επάνω στο φάσμα τα παιδιά εμπλέκονται
όλο και περισσότερο χάρις στο σχεδιασμό του μαθήματος και τελικά είναι εκείνα τα ίδια
που καθοδηγούν τη μάθηση και έτσι είναι πλήρως συγκεντρωμένα. Εδώ, η υψηλή κάθετη
συμμετοχή συνδυάζεται με χαμηλή οριζόντια συμμετοχή καθώς μερικά παιδιά μπορεί να μην
εμπλακούν ποτέ στην διαδικασία της μάθησης.
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Approaches to outdoor
education
Ορίστε λοιπόν μερικές ερωτήσεις που πρέπει να αναρωτηθούμε όταν σχεδιάζουμε ένα
υπαίθριο μάθημα:
Σε ποια περίπτωση τα παιδιά θα μάθουν περισσότερα;
Πόσο έλεγχο χρειάζομαι;
Πότε νιώθω βέβαιος/βέβαια ότι όλοι καλύπτουν την ύλη;
Νιώθω άνετα με το στήσιμο και τις δραστηριότητες αυτής της συνεδρίας;
Θα μπορούσε αυτό το μάθημα να γίνει σε εσωτερικό χώρο;
Εκμεταλλεύομαι στο έπακρο τις ευκαιρίες που μου προσφέρει η φύση;
Τα παιδιά που εμπλέκονται έχουν διαφορετικά στυλ μάθησης;
Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μαθήματος; Είναι μία εμπειρική εισαγωγή σε
κάποιο θέμα, είναι η εφαρμογή ήδη αποκτηθείσας γνώσης σε μία κατάσταση
πραγματικού τύπου;
Πώς θα συνδυαστεί αυτό το μάθημα με τη διδασκαλία της ίδιας ύλης; Είναι αρκετό
για να καλύψουμε την ύλη ή αυτό το μάθημα είναι μέρος μίας σειράς μαθημάτων
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου;
Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το μάθημα στο ύπαιθρο χρειάζεται να είναι καλά
σχεδιασμένο και ότι αυτός ο σχεδιασμός θα πρέπει να περιλαμβάνει συνεχή επανεκτίμηση
της μάθησης που λαμβάνει χώρα. Αυτό θα μας επιτρέψει να παράσχουμε εμπειρίες
μάθησης στις οποίες συμμετέχουν όλα τα παιδιά.

Ποια βήματα θα ακολουθήσεις;
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Συμβουλές διαχείρισης
χώρου και ομάδας
«Όλοι μας νοιαζόμαστε για την ευημερία των
μαθητών μας και θέλουμε να παρέχουμε ένα
θετικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές να
είναι υγιείς, να έχουν κίνητρα και να μαθαίνουν
ικανοποιητικά με δημιουργικούς τρόπους. Κάθε
εκπαιδευτικό περιβάλλον, αστικό ή αγροτικό,
έχει ένα τέτοιο μέρος... στο ύπαιθρο».

(Children & Nature Network, Natural
Teachers Network eGuide)

Η έναρξη ενός νέου προγράμματος μπορεί να
είναι αποθαρρυντική για τους περισσότερους
από
εμάς.
Το
να
σκεφτούμε
να
χρησιμοποιήσουμε τη φύση για να διδάξουμε τα
κανονικά μας μαθήματα μπορεί να είναι λίγο
τρομακτικό αν δεν είστε προετοιμασμένοι. Σε
αυτό το κεφάλαιο, στοχεύουμε να σας δώσουμε
τα εργαλεία και τις συμβουλές για να
οργανώσετε τον υπαίθριο χώρο και τις ομάδες
παιδιών.
Οργανώνοντας τον χώρο
Έχετε ένα μέρος που πηγαίνετε τακτικά με τα
παιδιά; Φανταστικά! Τότε επισκεφθείτε αυτό το
σχολείο χωρίς τοίχους και βρείτε τους τρόπους
.
πρόσβασης
και τα καλύτερα σημεία εξόδου. Έπειτα,
ορίστε τα όρια («Τα παιδιά μπορούν να κινούνται
μεταξύ αυτού του ψηλού δέντρου και του δέντρου
δίπλα στο ποτάμι»), αποφασίστε τα σημεία
συγκέντρωσης, καθώς και τα επίπεδα σημεία που
είναι κατάλληλα για παιχνίδια και ομαδικές
δραστηριότητες.
Κάθε εξωτερικός χώρος προσφέρεται για
συγκεκριμένα είδη δραστηριοτήτων. Αναλύστε την
περιοχή και δείτε αν υπάρχουν δέντρα που είναι
ασφαλή για σκαρφάλωμα, κάποιο μέρος για
λαχανόκηπο ή μία λιμνούλα για δραστηριότητες
νερού. Μπορεί να βρείτε ασβεστόλιθο ή πηλό που
είναι πραγματικοί θησαυροί. Εξερευνήστε την
περιοχή με τα μάτια ενός παιδιού, κι έπειτα κάντε
μία λεπτομερή εκτίμηση ρίσκου. Αν δείτε μέρη που
είναι επικίνδυνα (κοφτερά βράχια, χαράδρες)
κρατήστε τα έξω από τα όρια που θα θέσετε.
Κοιτάξτε γύρω σας και δείτε αν υπάρχουν τίποτε
επικίνδυνα στοιχεία (γυαλιά, δηλητηριώδη φυτά, και
σύριγγες). Προσπαθήστε να τα αφαιρέσετε, βρείτε
μία καλύτερη τοποθεσία ή αφήστε αυτό το χώρο
έξω από τα όριά σας.
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Μέσα, έχετε γραφεία και καρέκλες. Έξω, καθίστε σε ξύλα, μουσαμάδες ή στο έδαφος και θα
χρειαστείτε μία βάση με κλιπ ή ένα μικρό ασπροπίνακα για γραφείο.
Σκεφτείτε πού θα προφυλαχθείτε αν ο καιρός αλλάξει απότομα προς το χειρότερο. Ακόμη και ένα
υπόστεγο από μουσαμά είναι καλύτερο από το τίποτα. Επίσης, σχεδιάστε ένα πλάνο γρήγορης
αναχώρησης και με ασφάλεια! Πολύ σημαντικό είναι και το πού μπορεί κανείς να πάει τουαλέτα. Οι
φορητές τουαλέτες κάνουν επίσης.
Τέλος, μερικά μικρά παραπήγματα είναι χρήσιμα για να βάζετε κάποια από τα εργαλεία, ώστε να μην τα
κουβαλάτε κάθε φορά, ειδικά αν το σχολείο σας έχει καθημερινό υπαίθριο πρόγραμμα. Φτυάρια,
αξίνες, τσουγκράνες, κουβάδες, ακόμη και μία λασπο-κουζίνα μπορούν εύκολα να χωρέσουν σε ένα
τέτοιο υπόστεγο, γλιτώνοντάς σας από πολύ κόπο.

Οργανώνοντας την ομάδα των
παιδιών
Υπάρχει μία ευρύτερη παρανόηση ότι στο ύπαιθρο τα παιδιά «τρελαίνονται» και πως είναι δύσκολο να τα
ελέγξεις γιατί συμπεριφέρονται χαοτικά και βάζουν τον εαυτό τους σε κίνδυνο. Από την εμπειρία μας,
μπορούμε να πούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει εάν έχετε ένα σταθερό, καλά οργανωμένο πρόγραμμα. Το
αντίθετο μάλιστα, τα παιδιά εμπλέκονται περισσότερο στις δραστηριότητες ενώ είναι χαρούμενα που
βρίσκονται έξω.
Προτού πάτε για πρώτη φορά στον υπαίθριο χώρο σας, ξεκινήστε από εκεί που είστε, στο χώρο του
σχολείου. Ζητήστε από τους μαθητές να προτείνουν κάποιους κανόνες (όχι περισσότερους από τρεις για
αρχή). Μερικοί κανόνες ασφαλείας μπορεί να είναι «Διάλεξε έναν παρτενέρ και μην τον χάσεις από τα
μάτια σου όλη τη μέρα» ή «Αν χωριστείς από την ομάδα, μείνε εκεί που είσαι! Αγκάλιασε ένα δέντρο για να
νιώσεις ασφάλεια – είναι πιο εύκολο να σε βρει η ομάδα παρά το αντίθετο». Χρησιμοποιήστε τον ήχο της
κουκουβάγιας ή κάποιο άλλο ηχητικό σήμα για να μαζέψετε την ομάδα και μόλις κάνουν κύκλο ενημερώστε
τους ότι είναι η ώρα να δουν και να ακούσουν. Ενώ είστε ακόμη σε εσωτερικό χώρο, εξασκηθείτε στην
ανταπόκριση στο κάλεσμα και σχηματίστε έναν κύκλο για να συζητήσετε τις δραστηριότητες.
Η σφυρίχτρα είναι άλλο ένα ηχητικό σήμα. Όταν τη χρησιμοποιεί ο δάσκαλος, σημαίνει πως κάποιος κάνει
κάτι το επικίνδυνο ή το ριψοκίνδυνο, οπότε όλοι θα πρέπει να παγώσουν στην θέση τους, να κάνουν ησυχία
και να περιμένουν περαιτέρω οδηγίες.
Συμφωνείστε σε μία σειρά από κανόνες όλοι μαζί ως τάξη και αυτές θα είναι οι «Συμφωνίες», τις οποίες
όλοι θα ακολουθούν. Μια μέρα πριν πάτε στο ύπαιθρο, ελέγξτε τον καιρό και ενημερώστε τα παιδιά και
τους γονείς για το μέρος, τη διάρκεια και τις δραστηριότητες που έχετε σχεδιάσει καθώς και το τι πρέπει
να φορούν και να φέρουν μαζί. Καθώς η σχολική χρονιά ξεκινά, μπορείτε να ενημερώσετε τους γονείς για
τον καλοκαιρινό και χειμερινό εξοπλισμό εξωτερικού ρουχισμού, ώστε να έχουν χρόνο να τα αγοράσουν
προτού ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δεν ξεκινάμε το υπαίθριο πρόγραμμα ακριβώς στην αρχή της σχολικής
χρονιάς, αλλά μερικές εβδομάδες αργότερα όταν τα παιδιά έχουν ήδη προσαρμοστεί στη νέα ομάδα και
τον/την δάσκαλο/δασκάλα.
Προτού βγείτε έξω, βεβαιωθείτε ότι όλοι είναι κατάλληλα ντυμένοι και έχουν ό,τι χρειάζονται (φαγητό,
νερό, αντηλιακό, κλπ).
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«Λατρεύω να είμαι
έξω στο ύπαιθρο! Με
βοηθά με τους μυς
μου (και δείχνει τους
δικέφαλους μυς του),
να κάνω φίλους και
να δυναμώνω το
μυαλό μου».
We
Create
Matei, 8 ετών)

Quality Professional
PPT Presentation
«Μία
υπαίθρια

δραστηριότητα
λαμβάνει πάντα
θετικά σχόλια. Όχι
μόνο οι μεγάλες
εκδηλώσεις όπως μία
πεζοπορία στο δάσος
ή μία κατασκήνωση,
αλλά ακόμη και μια
βόλτα στην αυλή του
σχολείου, στο
κοντινό πάρκο ή
απλά ένα υπαίθριο
μάθημα."
(Kiril Kolev,
δάσκαλος)

Μόλις βρεθείτε στο ύπαιθρο για πρώτη φορά, βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά
θα εφαρμόσουν τους κανόνες και τα σήματα που έχουν συμφωνήσει, ότι
έχουν καταλάβει τα όρια και ότι έχουν περιηγηθεί στο μέρος με την
καθοδήγησή σας. Είναι βοηθητικό αν σε αυτή την πρώτη περιήγηση,
καταλάβουν πώς το έδαφος ανεβαίνει και κατεβαίνει, τα διαφορετικά
αξιοθέατα, τις διαφορετικές αισθήσεις και μυρωδιές του κάθε τύπου
περιβάλλοντος (για παράδειγμα ένα δάσος είναι δροσερό και υγρό ενώ ένα
λιβάδι είναι ηλιόλουστο και γεμάτο λουλούδια).
Ειδικές συμβουλές για υπέροχους δασκάλους
Όταν ένα παιδί κάνει ερωτήσεις, σε εμάς τους δασκάλους αρέσει να
δίνουμε τις απαντήσεις αμέσως. Κάνοντάς το όμως, πολλές φορές
σκοτώνουμε την περιέργεια και την πρωτοβουλία. Αντί να παράσχουμε
την απάντηση, καλύτερα να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις που θα
εξάψουν το πνεύμα έρευνας και φαντασίας του παιδιού. Ερωτήσεις όπως:
«Τι συνέβη; Πώς μοιάζει/είναι διαφορετικό αυτό από μια άλλη
εμπειρία/ένα άλλο πράγμα…; Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό; Τι θα γίνει
αν…; Αν… τότε…; Ποια είναι τα συμπεράσματά σου; Μπορείς να το
αποδείξεις; Τι κρύβεται πίσω από αυτό;» συνδέουν τα παιδιά με τη φύση
γύρω τους και τα βοηθούν να κάνουν τις δικές τους ανακαλύψεις.
Αν κάνετε τις σωστές ερωτήσεις, αν ασχοληθείτε να εξερευνήσετε δίπλαδίπλα, αν ακούσετε περισσότερο από το να μιλάτε και ενθαρρύνετε τα
παιδιά να σας πουν τις δικές τους ιστορίες, τότε θα γίνετε λιγότερο
δάσκαλος και περισσότερο μία γέφυρα μεταξύ των παιδιών και του
φυσικού κόσμου.
Επιπλέον, συμβαίνει συχνά να σχεδιάσετε μία δραστηριότητα που
θεωρείτε ότι θα είναι υπέροχη. Ξοδεύετε χρόνο να την προετοιμάσετε και
να συγκεντρώσετε ότι χρειάζεστε. Κι όμως μερικές φορές, το αναπάντεχο
συμβαίνει: ο άνεμος φυσάει τα φύλλα σε στρόβιλο, ένα μικρό πουλί ξεκινά
να κελαηδά, ή μία ακρίδα πηδάει στο χέρι ενός παιδιού. Είναι αρκετό για να
διακόψει τη δραστηριότητα. Μην ανησυχείτε! Αυτό το αναπάντεχο
γεγονός αποτελεί μία υπέροχη εμπειρία μάθησης. Ακολουθήστε τη ροή:
εφόσον τα παιδιά μαθαίνουν και είναι απορροφημένα σε ανακαλύψεις,
εσείς κερδίζετε!
Δείξτε πάθος και στοργή για τον κόσμο γύρω σας και μην ξεχνάτε να
περνάτε καλά με τα παιδιά. Δώστε στα παιδιά την ελευθερία να
εξερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να δημιουργήσουν στη φύση. Μπορεί να
εκπλαγείτε από τα αναπάντεχα μαθήματα που θα πάρουν, όντας απλώς
παιδιά!

AWESOME

Γονείς που
παρακολούθησαν
μια υπαίθρια
εκδήλωση του
σχολείου: «Ήταν μια
μοναδική εμπειρία,
την απολαύσαμε στο
έπακρο».
(Maria και Jose,
γονείς του Miguel, 1η
τάξη)
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Πώς να σχεδιάσω ένα
υπαίθριο μάθημα;
Ποιος κάνει το σχεδιασμό;

Οι πρώτες ερωτήσεις είναι ποιος κάνει το σχεδιασμό και πώς; Στις περισσότερες
περιπτώσεις τον κάνει ο δάσκαλος της τάξης αλλά, αν είστε αρκετά τυχεροί και έχετε μία
ομάδα υπαίθριας διδασκαλίας, υπάρχει χώρος για σχεδιασμό από κοινού. Ο δάσκαλος της
τάξης θα πρέπει να είναι υπεύθυνος για το «τι διδάσκουμε στο ύπαιθρο» και «πώς συνδέεται
με την διδασκαλία στην τάξη», ενώ η ομάδα υπαίθρου μπορεί να βοηθήσει με ιδέες και να
έχει την ευθύνη διαχείρισης ομάδας, θεμάτων ασφαλείας και γενικής οργάνωσης. Εάν δεν
υπάρχει ομάδα υπαίθρου για να βοηθήσει μπορείτε να βασιστείτε σε εθελοντές γονείς, η
συνιστάμενη αναλογία παιδιών/ενηλίκων είναι 5-7 προς 1, αναλόγως της ηλικίας των
παιδιών.
Σημαντικές μεταβλητές

Τώρα, περισσότερο από ποτέ
πρέπει να λάβετε υπόψη σας
μερικές μεταβλητές πριν από το
σχεδιασμό:
πρώτο
και
σημαντικότερο, είναι η εποχή. Αν
σχεδιάζετε μία μέρα με θέμα τα
πουλιά, θα πρέπει να είναι νωρίς
την άνοιξη, όταν τα πουλιά είναι
πολύ ενεργά και μπορείτε να τα
εντοπίσετε
εύκολα.
Επόμενη
μεταβλητή είναι ο καιρός. Αυτός
καθορίζει όχι μόνο το είδος των
δραστηριοτήτων
(πιο
δυναμικές/στατικές ανάλογα με
τη θερμοκρασία) και το χώρο που
επιλέγουμε (στον ήλιο/στη σκιά)
αλλά και άλλους σημαντικούς
παράγοντες όπως τον ρουχισμό
και τα παπούτσια τα οποία θα
ορίσουν και τον τύπο των
δραστηριοτήτων (είναι δύσκολο
να τρέξεις μεγάλες αποστάσεις
φορώντας γαλότσες).
Ο εξωτερικός χώρος επιτρέπει
ορισμένα είδη δραστηριοτήτων
(μπορεί κανείς να φυτέψει σε
λαχανόκηπο) αλλά αν σκοπεύετε
να παρατηρήσετε τη ζωή της
λιμνούλας, θα πρέπει αναλόγως
να αλλάξετε μέρος.

One way to categorize the tools,
techniques and activities you will use for
Assessment for Learning is to use the
idea of Triangulation of sources. That is,
in order to assess students’ learning, you
collect information from three sources:
observation, conversation, products.
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Πώς να σχεδιάσω ένα
υπαίθριο μάθημα;
Επίσης, άλλες σημαντικές παράμετροι είναι η
ηλικία των παιδιών (παιδιά κάτω των 2 ετών τα
πάνε καλύτερα σε ίσιο έδαφος), ο αριθμός τους, η
εμπειρία τους στο ύπαιθρο και ο αριθμός των
ενηλίκων που συμμετέχουν.
Μερικές φορές κάτι αναπάντεχο μπορεί να συμβεί που
θα διαμορφώσει τη μέρα σας: για παράδειγμα, μία
μεγάλη καταιγίδα που ξερίζωσε μερικά δέντρα έγινε η
αφορμή για ένα μάθημα σχετικά με τις δυνάμεις της
φύσης και το πώς επηρεάζουν την χλωρίδα.

Κλασικός και αντίστροφος σχεδιασμός

Ο κλασσικός τρόπος ακολουθεί τον ετήσιο και εβδομαδιαίο
σχεδιασμό των στόχων της διδακτέας ύλης. Η μέρα στο
ύπαιθρο θα ενσωματωθεί στον εβδομαδιαίο σχεδιασμό,
αλλά οι στόχοι για τα υπαίθρια μαθήματα θα
προσαρμοστούν για να εξυπηρετήσουν τις παραπάνω
μεταβλητές και για να αξιοποιήσουν τα φυσικά στοιχεία της
υπαίθρου. Για παράδειγμα, για το προσχολικό επίπεδο, εάν
το θέμα της εβδομάδας είναι «Η άνοιξη είναι εδώ!», τα
παιδιά μπορούν να γίνουν ντετέκτιβ και να εντοπίσουν όσα
περισσότερα σημάδια της άνοιξης μπορούν. Για το επίπεδο
του δημοτικού, αν το θέμα είναι «Είμαι μοναδικός σε αυτόν
τον μεγάλο κόσμο», τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν
συμβολικά στοιχεία που βρίσκονται γύρω τους για να
μιλήσουν για τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, την
προσωπικότητά τους, τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους.
Και πάλι, επανερχόμαστε στη βασική ιδέα να αφήνουμε
χώρο για τις αυθόρμητες και τις μοναδικές στιγμές που
ενίοτε συμβαίνουν στη φύση.
Άλλη μία προσέγγιση είναι ο ανάποδος προγραμματισμός
που βασίζεται στο παιχνίδι και είναι παιδοκεντρικός. Όταν
είστε έξω, τα παιδιά επιλέγουν πώς/τι και με ποιον θα
παίξουν.
Ο/Η
δάσκαλος/δασκάλα
διευκολύνει
τις
ανακαλύψεις τους και αξιοποιεί τα ενδιαφέροντά τους για
τον προγραμματισμό της επόμενης μέρας/εβδομάδας.
Αυτού του τύπου η προσέγγιση ταιριάζει πολύ στις μικρές
ηλικίες και επιτρέπει την ανάπτυξη ατομικών δεξιοτήτων.
Για παράδειγμα, παρατηρείτε ότι μία ομάδα παιδιών ασχολούνται με το σκάψιμο και αναρωτιούνται για
όσα βρίσκουν στο υπέδαφος. Πρώτα, πλησιάζετε την ομάδα και χρησιμοποιείτε τον ενθουσιασμό τους
για να δελεάσετε κι άλλα παιδιά να έρθουν. «Τι πιστεύετε ότι είναι αυτό; Τι σας κάνει να το πιστεύετε;».
Για την επόμενη εβδομάδα μπορείτε να σχεδιάσετε ένα κεφάλαιο με την ονομασία ‘Κάτω από το έδαφος’
ξεκινώντας από φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και από διηγήσεις των παιδιών σχετικά με την
προσωπική τους «επιστημονική» εργασία.
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Πώς να σχεδιάσω ένα
υπαίθριο μάθημα;

Μία μέρα στο ύπαιθρο

Πώς είναι μία μέρα στο ύπαιθρο; Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σχεδιάσετε πώς εσείς και τα παιδιά θα
φτάσετε εκεί. Αφού μαζευτείτε στον υπαίθριο χώρο, μία καλή ιδέα είναι να ξεκινήσετε με ένα τραγούδι
για καλημέρα (για παράδειγμα, τραγουδάμε ένα πολύ σύντομο τραγούδι που χαιρετά τους ανθρώπους και
τα στοιχεία της φύσης γύρω μας), ακολουθούμενο από μία επανάληψη των κανόνων που εφαρμόζουμε
στον υπαίθριο χώρο (σήματα, γενικοί κανόνες ασφαλείας όπως «Φροντίζω εγώ και οι γύρω μου να
είμαστε ασφαλείς» και ειδικοί κανόνες που εφαρμόζουμε εκείνη την ημέρα). Ο κύκλος τελειώνει με την
περιγραφή των δραστηριοτήτων της ημέρας και μερικά από τα γενικά κριτήρια επιτυχίας. Για την βασική
δραστηριότητα, χωρίστε τα παιδιά σε αρκετές ομάδες, καθεμία παρακολουθούμενη από έναν/μία
δάσκαλο/δασκάλα ή κάποιον βοηθό. Κάθε ομάδα θα δουλεύει σε ένα σταθμό. Μπορείτε να έχετε και
κυκλική εναλλαγή μεταξύ των σταθμών εφόσον έχετε αρκετό χρόνο . Ωστόσο, εάν ο χρόνος σας είναι
περιορισμένος, κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει τα όσα έμαθε στο τέλος της ημέρας. Κάθε ομαδική
δραστηριότητα ακολουθεί τα βήματα ενός κλασσικού μαθήματος:

Πρότυπο σχέδιο μαθήματος 5 βημάτων
•

Εμπλέξτε τους μαθητές.

•

Συνδέστε με προηγούμενο μάθημα.

•

Εξηγήστε τι θα μάθουν οι μαθητές.

•

Εξηγήστε τι θα κάνουν οι μαθητές.

•

Συνδέστε με μελλοντικά μαθήματα.

Εισαγωγή Νέου

•

Δώστε άμεση οδηγία για το περιεχόμενο.

Υλικού

•

Δείξτε τις νέες δεξιότητες.

•

Ελέγξτε ότι έχουν κατανοήσει.

•

Διευκολύνετε την εργασία των μαθητών.

Ανεξάρτητη πρακτική

•

Αναθέστε ανεξάρτητες εργασίες για την τάξη ή για το σπίτι.

Κλείσιμο

•

Ζητήστε από τους μαθητές να συνοψίσουν εν συντομία όσα μάθανε.

Προκαταρκτικό σετ

Καθοδηγούμενη
πρακτική

Η τελευταία στιγμή, το κλείσιμο, είναι ιδιαίτερα σημαντική: η στιγμή της μεταγνώσης (πώς η νέα
μάθηση σχετίζεται με εσάς και τον κόσμο στον οποίο ζείτε) είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο
αξιολόγησης. Θυμηθείτε να προγραμματίσετε χρόνο για φαγητό και τα παιδιά επίσης θα χρειαστούν
χρόνο για τουαλέτα και παιχνίδι. Σε περίπτωση που ο χρόνος σας περιορίζεται σε μία/δύο ώρες τη
μέρα, θα πρέπει να επιλέξετε μία κοντινή τοποθεσία και να περιορίσετε το χρόνο των μαθησιακών
δραστηριοτήτων.
Το χειμώνα, όταν ο καιρός είναι κρύος και έχει χιόνια, επινοήσαμε μία διαφορετικού τύπου οργάνωση:
κάνουμε πεζοπορίες για να βρίσκονται τα παιδιά σε κίνηση και όταν έχουν ζεσταθεί αρκετά, σταματάμε
και τρώμε το κολατσιό μας ή κάνουμε δραστηριότητες διάρκειας 10-15 λεπτών, και μετά συνεχίζουμε
την πορεία μας.
1. Source:

https://study.com/academy/lesson/5-step-lesson-plan-template.html
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Αξιολογώντας τη μάθηση των
παιδιών στην υπαίθρια τάξη
Όταν βρίσκεστε στο ύπαιθρο με την τάξη σας, συμβαίνουν πολλά στα σώματα, τις καρδιές
και τα μυαλά των μαθητών σας. Αναπτύσσουν τις κινητικές τους δεξιότητες,
ανακουφίζονται από το στρες και επίσης μαθαίνουν πολλά πράγματα για τον εαυτό τους
και τον κόσμο γύρω τους μέσα από τις αισθήσεις τους και τις εμπειρίες τους. Μαθαίνουν
για την τροχιά του ήλιου, τη βαρύτητα που οδηγεί το νερό να κινείται χαμηλότερα στο
έδαφος, τον κύκλο της ζωής των δέντρων και των φυτών.
Τι γίνεται όμως με συγκεκριμένα μέρη της διδακτέας ύλης που θέλουμε να μάθουν οι
μαθητές μας, τι γίνεται με τα μαθηματικά, την φυσική, τη γλώσσα που θέλουμε να τους
διδάξουμε στη φύση; Στο ύπαιθρο, οι δάσκαλοι μπορεί να ανησυχούν για το πώς να
αξιολογήσουν αν οι μαθητές μαθαίνουν και το πώς μπορούν να ξέρουν αν ένα υπαίθριο
μάθημα έχει επιτύχει τους στόχους του.
Ωστόσο, η αξιολόγηση της υπαίθριας μάθησης μοιάζει σε πολλά με την αξιολόγηση της
μάθησης εσωτερικού χώρου προσφέροντρας πολλές επιπλέον ευκαιρίες και μόνο μερικές
τεχνικές δυσκολίες που αφορούν τα υλικά και τον καιρό: προφανώς το να ζωγραφίζεις μία
βροχερή μέρα έναν εννοιολογικό χάρτη στο τέλος της δραστηριότητας δεν μπορεί να γίνει
έξω!
Όταν είμαστε στο ύπαιθρο με την τάξη μας πολλή από τη μάθηση που προκύπτει βασίζεται
στην έρευνα και στην εμπειρία. Αυτή η συνθήκη προσφέρεται για αυτό που λέμε
Αξιολόγηση για τη Μάθηση.
Αυτή η συνεχής αξιολόγηση θα μας επιτρέψει να προσαρμόσουμε το υπαίθριο μάθημα
ανάλογα με το πώς ανταποκρίνονται σε αυτό οι μαθητές και θα μας βοηθήσει να
σχεδιάσουμε το επόμενο μάθημα (υπαίθριο ή μη) στην ίδια μονάδα.
Αυτό που κάνουμε στ’ αλήθεια είναι να τοποθετούμε τεχνικές, εργαλεία και
δραστηριότητες που θα μας επιτρέψουν να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που πάντοτε
‘ενοχλούν’ έναν δάσκαλο/μία δασκάλα στη διάρκεια ενός μαθήματος: έχουν καταλάβει ή
τους έχουμε χάσει; Μήπως είναι πολύ δύσκολο για εκείνους; Συνειδητοποιούν γιατί αυτό
είναι σημαντικό και πού μπορούν να το εφαρμόσουν; Μαθαίνουν; Θα θυμούνται κάτι όταν
ολοκληρώσουμε;

Ένας τρόπος για να κατηγοριοποιήσετε
τα εργαλεία, τις τεχνικές και τις
δραστηριότητες που θα χρησιμοποιήσετε
στην Αξιολόγηση για τη Μάθηση είναι να
χρησιμοποιήσετε
την
ιδέα
της
Τριγωνοποίησης πηγών. Δηλαδή, να
συλλέξετε πληροφορίες από τρεις πηγές
για να αξιολογήσετε τη μάθηση των
μαθητών:
παρατήρηση,
συζήτηση,
προϊόντα.

«Η Αξιολόγηση για τη Μάθηση
εμπλέκει τους δασκάλους
χρησιμοποιώντας στοιχεία για τη
γνώση, την κατανόηση και τις
δεξιότητες των μαθητών έτσι ώστε να
επικαιροποιήσουν τη διδασκαλία
τους.» (New South Wales Education
Standards Authority, Australia)
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Αξιολογώντας τη μάθηση των
παιδιών στην υπαίθρια τάξη
Βεβαίως, πρέπει να έχουμε υπόψη μας τους στόχους
που θέσαμε για το υπαίθριο μάθημά μας και να
σχεδιάσουμε την αξιολόγηση με ανάλογο τρόπο.
Αυτοί οι στόχοι πρέπει να συνυπολογίζουν την
ιδιαίτερη αξία και τα διαφορετικά είδη μάθησης που
λαμβάνουν χώρα έξω από την τάξη. Για παράδειγμα
αν κάνουμε ένα υπαίθριο μάθημα που συνδέεται με
τη διαίρεση όπου οι μαθητές μετρούν και κόβουν
κλαράκια σε 3 ή 4 ίσα κομμάτια, ο στόχος μας
σίγουρα δεν θα ήταν οι μαθητές να κατακτήσουν
καλύτερα την τεχνική της διαίρεσης. Αυτό το
υπαίθριο μάθημα θα είχε μάλλον στόχο να
προσφέρει στα παιδιά καλύτερη κατανόηση του πώς
λειτουργεί η πράξη της διαίρεσης και πότε την
εφαρμόζουμε καλύτερα.

Άρα, για να αξιολογήσουμε αυτό το μάθημα, αντί
για ένα τεστ που θα ζητούσε από τα παιδιά να
λύσουν μία σειρά από διαιρέσεις, θα
μπορούσαμε:
-Να παρατηρήσουμε τα παιδιά για να δούμε αν
χρησιμοποιούν τη διαίρεση για να υπολογίσουν
πόσο μεγάλο θα πρέπει να είναι το κάθε κομμάτι
κλαριού που θα κόψουν, αν όλα τα μέλη της
ομάδας συμφωνούν και να ακούσουμε τη
μαθηματική γλώσσα που χρησιμοποιήσαν στη
διάρκεια της δραστηριότητας.
-Να κάνουμε στο τέλος της δραστηριότητας μία
συζήτηση όπου κάθε ομάδα θα παρουσιάσει την
δουλειά που έκανε και θα χρησιμοποιήσει
μαθηματική λογική για να εξηγήσει πώς έκανε
την δραστηριότητα.
-Επιστρέφοντας στο σχολείο κάθε μαθητής θα
φτιάξει μία μικρή ζωγραφιά των κλαριών σε
πλήρες μέγεθος και κομμένο σε μικρά κομμάτια,
με όλες τις διαιρέσεις και τις άλλες
μαθηματικές εργασίες που χρησιμοποίησε η
ομάδα.
Τριγωνοποιώντας τις πήγες της αξιολόγησης μπορούμε να φτάσουμε σε ένα αρκετά ακριβές
συμπέρασμα σχετικά με την κατανόηση των μαθητών σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της διαίρεσης.
Και πάλι, όπως με κάθε υπαίθριο μάθημα, εκτός από την διδακτέα ύλη που σχετίζεται με αυτό θα
πρέπει να αξιολογήσουμε και τι ακόμη μαθαίνουν οι μαθητές μας! Ίσως εκτός από τη διαίρεση, να
μαθαίνουν να συνεργάζονται, να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους για να λύνουν προβλήματα, να
συζητούν, να κάνουν υποθέσεις και να τις δοκιμάζουν, να αναλύουν τις αποτυχίες, να
αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες, να διαχειρίζονται το χρόνο τους, να ακούν άλλους, να παρατηρούν,
να μαθαίνουν.
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Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Αποτελεί βασικό ένστικτο το να θέλουμε να προστατέψουμε τα παιδιά μας από το κακό και τον
πόνο. Ωστόσο, πολλοί γονείς της σημερινής γενιάς είναι «γονείς ομπρέλες», προσπαθώντας να
προστατέψουν τα παιδιά τους από οποιοδήποτε είδος δυσφορίας και αποφεύγοντας κάθε
πιθανώς απειλητική κατάσταση. Γιατί; Επειδή τελευταία η άγρια φύση έχει συνδεθεί στο μυαλό
μας με τον κίνδυνο.
Γιατί φοβόμαστε τη φύση;

ΣημαντικήInquiry
είναι η–based
επιρροήlearning
των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της κοινωνίας που «ασυνείδητα συνδέουν
τη φύση με το χάος - ενώ αποσυνδέουν τους εξωτερικούς χώρους από τη χαρά και τη μοναξιά» .
Δραματικά παρουσιαζόμενες επιθέσεις από ζώα, απαγωγές, τσιμπούρια που «μεταδίδουν» τη νόσο του
Lyme, σοβαρά ατυχήματα, όλα αυτά τρομάζουν τους ανθρώπους και τους διώχνουν από το δάσος. Και αυτό
συμβαίνει ενώ «οι έρευνες δείχνουν ότι η μεγάλη πλειοψηφία των τραυματισμών παιδιών κατά τη
διάρκεια υπαίθριου επικίνδυνου παιχνιδιού είναι ασήμαντοι και απαιτούν ελάχιστη έως καθόλου ιατρική
θεραπεία.» Από την εμπειρία των 2 συνεργατών του προγράμματος Erasmus μπορούμε να πούμε ότι μόνο
ένας σοβαρός αλλά όχι μείζων τραυματισμός έχει προκύψει στα 7 χρόνια πρακτικής, με 30-70 παιδιά να
βρίσκονται στο ύπαιθρο σε καθημερινή βάση.
Από την άλλη μεριά, οι γονείς και τα παιδιά επικεντρώνονται στην άμεση διασκέδαση και η συνήθεια της
πολυήμερης πεζοπορίας και της περιπλάνησης στα δάση σε αναζήτηση ηρεμίας και μοναξιάς όλο και
φθίνει.
Καλοπροαίρετα σχολεία, καλοπροαίρετες κοινότητες και οικογένειες, προτιμούν την ασφάλεια
φοβούμενοι τυχόν ατυχήματα και αγωγές: καλύτερα να παραμένουμε ασφαλείς σε ένα υπέρ του δέοντος
ελεγχόμενο περιβάλλον παρά να ριψοκινδυνεύουμε έξω!

Γιατί μας κάνει καλό να παίρνουμε
ρίσκα;
Αν τα παιδιά δεν βιώσουν ποτέ προκλήσεις που θα
πρέπει να ξεπεράσουν μόνα τους, πώς θα μπορούν να
αντιληφθούν τους κινδύνους ή να αξιολογήσουν ρίσκα;
Πώς θα μάθουν τις δυνάμεις τους και τα όριά τους και
πώς θα φροντίσουν τους εαυτούς τους;
Γνωρίζουμε όλοι ότι τα παιδιά είναι από τη φύση τους
περίεργα και θέλουν να εξερευνούν τον κόσμο γύρω
τους. Αν δεν τα αφήσουμε να προσπαθήσουν και να
πετύχουν ή να αποτύχουν, τότε θα έχουν μεγαλύτερη
περιέργεια για το απαγορευμένο και δεν θα
καταλάβουν ποτέ την ανησυχία μας για την ασφάλειά
τους. Τα παιδιά που σήμερα είναι ικανά να βγουν από τη
ζώνη ασφαλείας τους και να μάθουν από τα λάθη τους,
θα χειριστούν καλύτερα τις εμπειρίες που θα έχουν
στο μέλλον, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

1.
2.
3.

“The Last Child in the Wood“, Richard Louv op.cit.
www.verywellfamily.com/why-risk-taking-is-healthy-for-kids-4118491, Why Kids Need to Take Risks in Life?
“Understanding the Danish Forest School Approach“, Jane Williams-Siegfredsen, Routledge, New York 2017
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Risk assessment &
place awareness
Ορολογία σχετική με το ρίσκο
Οτιδήποτε είναι πιθανό να προκαλέσει βλάβη. Μπορεί να
είναι μία ουσία, ένα μέρος του εξοπλισμού, μία διαδικασία ή η
κατάσταση ενός παιδιού (το τσίμπημα μέλισσας, ένα σφυρί, η
χρήση ενός φτυαριού, ασυνόδευτα παιδιά, η ασφάλεια των
σημείων εσόδου/εξόδου είναι μόνο μερικά παραδείγματα
κίνδυνου).

Κίνδυνος

Η πιθανότητα να προκύψει βλάβη από τον κίνδυνο:
Κυμαίνεται από το ‘ποτέ’ μέχρι το ‘σίγουρα’ και εξαρτάται από
μία σειρά παραγόντων όπως οι συνθήκες, ο αριθμός και η
ηλικία των ανθρώπων που εμπλέκονται, οι ιατρικοί
περιορισμοί, ο διαθέσιμος χρόνος κλπ.

Ρίσκο

Τα μέτρα ή οι ενέργειες που λαμβάνονται για να
εξαλείψουμε ή να μειώσουμε το ρίσκο. Όποτε είναι δυνατόν,
το ρίσκο θα πρέπει να αφαιρείται. Όταν δεν μπορεί να
αφαιρεθεί, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα για να μειωθεί.

Μέτρα ελέγχου

Η εκτίμηση ρίσκου είναι η συνολική διαδικασία
κατά την οποία εντοπίζουμε τους κινδύνους,
κάνουμε ανάλυση ρίσκου και ορίζουμε τα μέτρα
ελέγχου που πρέπει να λάβουμε. Ορίστε ένα
παράδειγμα αξιολόγησης ρίσκου που μπορείτε να
κάνετε με τους συναδέλφους, ακόμη και με τους
γονείς/φροντιστές:

Πώς κάνουμε εκτίμηση ρίσκου;

Σοβαρότητα
3 μέγιστη
2 σοβαρή
1 μικρή
Κίνδυνος

Πιθανότητα
3 βέβαιη
2 πιθανή
1 σπάνια

Ποιος

Σοβαρότητ

Πιθανότητ

Εκτίμηση

κινδυνεύε

α (Σ)

α (Π)

ρίσκου

ι;

Αναγκαία μέτρα

(Ρ)

Έγκαυμα

Παιδιά,

από τον

ενήλικες

2

2

4

Παρέχουμε καπέλα ηλίου.
Οι γονείς/ φροντιστές

ήλιο

βάζουν αντηλιακό στα
παιδιά

Χρήση

Παιδιά,

τρυπανιο

ενήλικες

ύ

2

1

2

Επίβλεψη από ενήλικες και
επίδειξη χρήσης του
τρυπανιού

Κάνουμε εκτίμηση ρίσκου (Ρ) πολλαπλασιάζοντας τη σοβαρότητα (Σ)
με την πιθανότητα (Π): Σ Χ Π = Ρ
Ο υπολογισμός του ρίσκου ποικίλει ανάλογα με την εμπειρία των δασκάλων. Κάποιοι δάσκαλοι
κάνουν μία αξιολόγηση ρίσκου-οφέλους όπου συγκρίνουν τα ρίσκα σε σχέση με τα οφέλη για να
αποφασίσουν αν η δραστηριότητα αξίζει να γίνει. Έπειτα, εξετάσαμε μερικά από τα αγαπημένα των
παιδιών:
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Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Αναρρίχηση σε δέντρα
Γιατί να το κάνω;

Υποστηρίζει την ικανότητα των παιδιών στην επίλυση προβλημάτων
και στη λήψη αποφάσεων καθώς εκτιμούν αποστάσεις και γωνίες,
κρίνουν τη δύναμη των άκρων τους, αποφασίζουν πού να βάλουν τα
χέρια και τα πόδια και κινούνται σε άνισες επιφάνειες.

Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;

Γρατζουνιές, μελανιές, στραμπουλήγματα, σπασμένα κόκκαλα

Πώς να το κάνω σωστά;

Διατηρήστε τρία σημεία στήριξης (όπως δύο χέρια και ένα πόδι ή δύο
πόδια και ένα χέρι), κάντε το όταν η μέρα είναι ηλιόλουστη, διαλέξτε
δέντρα που δεν παράγουν καρπούς.

Ξύλα και ελεύθερα στοιχεία
Γιατί να το κάνω;
•Είναι φορητά: Τα παιδιά μπορούν να τα μετακινούν, να τα διαλέγουν,
να τα στοιβάζουν, να χτίζουν με αυτά και να τα χειρίζονται όπως
θέλουν
•Παρέχουν ευκαιρίες για παιχνίδι φαντασίας, επίλυση προβλημάτων,
ομαδική δουλειά και ανάπτυξη μυών.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
Γρατζουνιές, μελανιές, χτύπημα στα μάτια, κατάποση.
Πώς να το κάνω σωστά;
•Χρειάζεται επίβλεψη από ενήλικες, η ξιφασκία με τα ξύλα δεν είναι
καλή ιδέα, για παιδιά κάτω των 5 τα ξύλα δεν πρέπει να είναι
μακρύτερα από το χέρι του παιδιού, τα πετάμε στον κύριο Κανένα.

Γυμνά πόδια
Γιατί να το κάνω;
•Το περπάτημα σε διαφορετικές επιφάνειες με άνισες ή διαφορετικές
υφές (λάσπη, χαλίκια, γρασίδι, πέτρες, άμμος, στεγνή γη) προσφέρει
αισθητηριακά ερεθίσματα.
•Ενισχύει την ικανότητα των παιδιών να αντιλαμβάνονται τι κάνουν τα
πόδια τους χωρίς να τα κοιτούν (ιδιοδεκτικότητα).
•Δυναμώνει τις καμάρες των παιδιών, αποτρέποντας την πλατυποδία.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
•Κοψίματα, γρατζουνιές, μελανιές, απώλεια ισορροπίας.
Πώς μπορώ να το κάνω σωστά;
•Ελέγχετε την περιοχή για σπασμένα γυαλιά ή αιχμηρά αντικείμενα
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Pretend Play
It can take the form of
socio-dramatic play (reenact real situations like
family
situations),
dramatic
play
(ex.
children pretend to be
animals), fantasy play
(children pretend to be
wizard, witches, flying
ponies or any other
creatures belonging to
the realm of fantasy and
fairy-tale),

Σχετικά με το ρίσκο
& την επίγνωση του τόπου
Φωτιά
Γιατί να το κάνω;
Προσφέρει την ευκαιρία να συμπεριλάβουμε αληθινές εμπειρίες
ζωής στη διαδικασία της μάθησης. Διδάσκει την ευφλεκτότητα,
βασικούς κανόνες πυρασφάλειας, την επίδραση της φωτιάς σε
αντικείμενα και τροφές.
Τι μπορεί να πάει στραβά;
Καψαλισμένα μαλλιά και ρούχα, εγκαύματα, εισπνοή καπνού,
έναρξη δασικής πυρκαγιάς.
Πώς να το κάνω σωστά;
Φτιάξτε ένα ασφαλή χώρο φωτιάς, δώστε προσοχή στα
αντικείμενα που μπορεί να κρέμονται και στα λυμένα μαλλιά,
περπατάτε μόνο γύρω από τη φωτιά, όταν πλησιάζετε το χώρο
της φωτιάς πάρτε τη στάση φωτιάς(ακουμπάτε ένα πόδι και ένα
γόνατο κάτω), συνεχής επίβλεψη από ενήλικες.

Αληθινά εργαλεία
Γιατί να το κάνω;
Παρέχουν μία αυθεντική εμπειρία για τα παιδιά σε ό,τι αφορά
μαστορέματα, κηπουρική, κατασκευές, σκάλισμα με μαχαίρι,
κόψιμο και γενικότερη κατανόηση του πώς δουλεύουν τα
πράγματα.
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Μελανιές, κοψίματα, τρυπήματα.
Πώς να το κάνω σωστά;
Ένας ενήλικας θα πρέπει να κάνει επίδειξη της χρήσης και των
κανόνων, έπειτα να επιβλέπει την ατομική χρήση ή τη χρήση από
μικρή ομάδα παρόμοιων εργαλείων. Προσαρμόστε τα εργαλεία
στην ηλικία και τις ικανότητες των παιδιών.

Αθλήματα όπως αλεξίπτωτο πλαγιάς, ποδηλασία,
καταδύσεις, αναρρίχηση σε βράχο, ράφτινγκ,
σνόουμπορντ κ.λπ.
Γιατί να το κάνω;
Ενισχύει τον συνολικό συντονισμό και την ισορροπία των παιδιών.
Αναπτύσσει την αυτοπεποίθηση.
Τα παιδιά αντιμετωπίζουν τους φόβους τους μαζί με όλη την
οικογένεια και αυτό δημιουργεί οικογενειακό δέσιμο.
Τι θα μπορούσε να πάει στραβά;
Διάστρεμμα στα άκρα, σπασμένα κόκαλα.
Πώς να το κάνω σωστά;
Πάντα να βασίζεστε σε επαγγελματική βοήθεια.
Φορέστε τον κατάλληλο εξοπλισμό.
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Pretend Play

Risk assessment &
place awareness
Τρεις ακόμα σκέψεις
για το ρίσκο

Κακός καιρός - αξίζει το ρίσκο;

Το να βγείτε έξω μία βροχερή μέρα ή μία μέρα με χιόνι μπορεί να δώσει
στα παιδιά την ευκαιρία να διευρύνουν την αυθεντική μάθηση σχετικά με
τις αλλαγές των εποχών και τα μοτίβα του καιρού. Συνήθως, ο καιρός
αλλάζει το περιβάλλον γύρω μας και νέες προκλήσεις εμφανίζονται και
διεγείρουν γνωστικά και σωματικά τα παιδιά. Επιπλέον, ο κρύος καιρός
δυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα, σε αντίθεση με την πεποίθηση ότι
τα παιδιά αρρωσταίνουν επειδή κάνει κρύο έξω.
Ωστόσο, οι εξορμήσεις εξαρτώνται από την εκάστοτε συνθήκη, και η
συντονιστική ομάδα υπαίθρου θα πάρει την τελική απόφαση. Από την
εμπειρία μας, βροχή και κρύο την ίδια στιγμή, δεν είναι ιδανικός
συνδυασμός για τα παιδιά.

Ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση για ένα δάσκαλο;
Εμείς, ως δάσκαλοι, θα πρέπει να ενθαρρύνουμε και να αναγνωρίζουμε την
ικανότητα των παιδιών να αξιολογούν τα ρίσκα καθώς και να προβλέπουμε
πιθανές συνέπειες. Αν και στα παιδιά αρέσει να εξερευνούν, σπάνια βγαίνουν από
τα όριά τους ή βάζουν τον εαυτό τους σε αληθινό κίνδυνο. Γενικά, αναζητούν την
πρόκληση αλλά δεν παίρνουν περιττά ρίσκα. Σε μία ανταλλαγή στα πλαίσια του
Erasmus, γίναμε μάρτυρες μιας σκηνής κατά την οποία ένα κορίτσι δεν τολμούσε
να κατέβει από ένα δέντρο. Η δασκάλα απλώς στεκόταν κοντά και της πρόσφερε
ηθική υποστήριξη μέχρι που, 14 λεπτά αργότερα, βρήκε το θάρρος να πηδήξει
από το τελευταίο κλαδί. Ήταν ένα πολύ, πολύ χαρούμενο παιδί!

Επικοινωνία με τους γονείς
Ένα κριτήριο επιτυχίας για οποιοδήποτε πρόγραμμα υπαίθρου κρύβεται στην
επικοινωνία μεταξύ σχολείου και γονέων: Πρώτοι οι δάσκαλοι θα πρέπει να
δίνουν στους γονείς την ευκαιρία να μιλούν ανοιχτά για τους φόβους τους και να
αντιμετωπίζουν αυτούς τους φόβους καθώς και να αμφισβητούν τους μύθους
γύρω από την ασφάλεια χρησιμοποιώντας έρευνες, βίντεο και εργαστήρια. Οι
γονείς θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τα οφέλη που έχει το ρίσκο. Χτίστε με
τους γονείς μία δυνατή σχέση που θα βασίζεται στην εμπιστοσύνη, μοιραστείτε
συχνά τα αναπτυξιακά οφέλη για κάθε παιδί και ενημερώστε τους για την
εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, για την εκπαίδευση υπαίθρια διδασκαλίας του
προσωπικού καθώς και για τις διαδικασίες που έχετε θέσει σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης!

Επίγνωση του τόπου
Εάν έχετε κάποιο χώρο για εξωτερικές δραστηριότητες θα
πρέπει να τον γνωρίζετε πολύ καλά.
Πρώτον, βάλτε τον εαυτό σας στη θέση του παιδιού και εξερευνήστε τον οι
ίδιοι με όλες σας τις αισθήσεις και τα όνειρα. Θα πρέπει να γνωρίζετε όλες
του τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις. Έπειτα, ενημερωθείτε για το nομικό
καθεστώς του χώρου (μπορεί να έχει έναν διαφορετικό ιδιοκτήτη και να
χρειάζεστε κάποιες άδειες) και τι επιτρέπεται νομικά να κάνετε εκεί.
Έπειτα, κοιτάξτε προσεκτικά τα φυτά και τα ζώα. Στα παιδιά αρέσει να
μαζεύουν καρπούς από τη φύση αλλά μερικά από τα φυτά της περιοχής μπορεί
να είναι δηλητηριώδη, σπάνια, προστατευόμενα φυτά. Όποτε μπορείτε,
χρησιμοποιήστε ξύλα και φύλλα πού βρίσκονται ήδη στο έδαφος αντί για
ζωντανά φυτά. Αποφύγετε να κάνετε υπερβολική συγκομιδή ή να ξεριζώνετε
οποιοδήποτε φυτό. Μία περιοχή από την οποία συλλέγουμε με βιώσιμο τρόπο
θα ανθίσει και θα ευδοκιμήσει για πολλά χρόνια ακόμη. Μερικά από τα ζώα θα
μπορούσαν επίσης να είναι δηλητηριώδη ή σπάνια. Τα παιδιά πρέπει να μάθουν
ότι τα φυτά και τα ζώα είναι όμορφα εκεί που βρίσκονται: Μέσα στη φύση,
ανενόχλητα.
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Τι να φορέσετε
και τι να πάρετε μαζί;

There is not such a thing
as bad weather, there is
only bad clothing.
What to
wear
(saying)
Breathable, light clothes for, summer time

Layer clothes for winter time:
Winter hat

Thermal clothes
T-shirt

Waterproof, ski
jacket and
trousers

High socks
Long trousers
Winter outdoor
boots

Outdoor shoes
or rain boots
Mountain socks

Additional summer clothing: sunhat, sunglasses.

Additional winter clothing: scarf, gloves, fleece and gaiter.

Τι να πάρετε μαζί;
1. Ηχητικά σήματα: Σφυρίχτρα/σφυρίχτρα με ήχο πουλιού
2. Απαραίτητα:
Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών, κάρτα υγείας, μερικά λεφτά
Φαγητό (σάντουιτς, φρούτα, αποξηραμένα φρούτα/ξηροί καρποί)
Πόσιμο νερό
Κινητό τηλέφωνο (επιπλέον μπαταρία για μεγαλύτερες πεζοπορίες)
Σακούλες σκουπιδιών (μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σαν αδιάβροχα)
Χαρτομάντηλα, υγρά μαντηλάκια, χαρτί τουαλέτας
Σουγιάς, μαχαίρι υπαίθρου
Αντηλιακό, εντομοαπωθητικό
3. Χρήσιμα πράγματα:
Πυρόλιθος ή σπίρτα
Ψαλίδι, πινέλο, φακός
Σπάγκος/ σχοινί, αιώρα
Φωτογραφική μηχανή/ κάμερα
4. Εργαλεία συγκέντρωσης, παρατήρησης και εργασίας:
Κιάλια, πυξίδα, μεγεθυντικός φακός
Μικρή τσάντα και βάζο για τη συλλογή ενδιαφέροντων πραγμάτων
Μικρό δοχείο με μεγεθυντικό φακό
Εργαλεία για τα παιδιά: πριόνι, μαχαίρι υπαίθρου, φτυάρι
Μικρή απόχη νερού, κιτ αλιείας
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Βαλιτσάκι
Α’ Βοηθειών
What to wear

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

What to take
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Αυτοκόλλητοι επίδεσμοι, ράμματα πεταλούδας
Γάζες και ρολό γάζας
Κολλητική ταινία
Αποστειρωμένο διάλυμα πλύσης
Αντισηπτικές κρέμες και αλοιφές
Αντιφλεγμονώδεις αλοιφές
Σταγόνες για τα μάτια
Τσιμπιδάκι, ψαλίδι, παραμάνες
Τσιμπιδάκι ή σύριγγα για την αφαίρεση
τσιμπουριών
Κρέμα υδροκορτιζόνης
Αντιισταμινικό για αλλεργικές αντιδράσεις
Αντισηπτικό χεριών

Ιδέες για περιοχές εξερεύνησης
και εγκαταστάσεις
Πού να πάμε;
Έχετε την αποφασιστικότητα, τα παιδιά θέλουν να βγουν στο ύπαιθρο, αλλά πού; Ξεκινήστε
εξερευνώντας την αυλή σας, ένα πάρκο, έναν άδειο χώρο κοντά στο σχολείο, όπου η ανθρώπινη
παρέμβαση είναι ελάχιστη. Εκεί, θα βρείτε μία ποικιλία φυτών και μικρών πλασμάτων.
Αν έχετε την έγκριση της διοίκησης του σχολείου για μία ολόκληρη (ή μισή) ημέρα υπαίθρου, θα πρέπει
να επισκέπτεστε τακτικά μία τοποθεσία όπως ένα κοντινό δάσος, ένα περιβόλι με δέντρα, μία παραλία ή
ένα λιβάδι. Οι όχθες ενός ποταμού, οι λίμνες και οι λιμνούλες επίσης προσφέρουν μία μεγάλη ποικιλία
δυνατοτήτων για εξερεύνηση. Αυτά είναι μερικά από τα φυσικά περιβάλλοντα που τα σχολεία μας
χρησιμοποιούν στο υπαίθριο πρόγραμμά τους.
Εάν ο καιρός είναι πολύ κακός για να βγείτε έξω και πάλι μπορείτε να μάθετε για τη φύση στα μουσεία
φυσικής ιστορίας, στις τοπικές φάρμες, στις αγροτικές εκθέσεις ή στις εκθέσεις ζώων.

Φυσικές εγκαταστάσεις

Φυσικές Εγκαταστάσεις είναι όλα εκείνα τα κυρίως
υπαίθρια στοιχεία ή χώροι που έχουν στόχο να
βελτιώσουν τη μάθηση των παιδιών μας. Προορίζονται να διευκολύνουν τη μάθηση, τις κοινωνικές σχέσεις, να
βελτιώσουν τις πρακτικές δεξιότητες και της σωματικές ικανότητες, να στολίσουν τους κήπους και τις αυλές
των σχολείων μας. Οι εγκαταστάσεις μπορούν να καταλάβουν έναν περιορισμένο καλά οριοθετημένο χώρο, ή
έναν πολύ μεγαλύτερο. Μερικές τεχνητές εγκαταστάσεις βοηθούν να πετύχουμε τους διδακτικούς μας στόχους
(παρτέρια, λαχανόκηποι, τεχνητές λιμνούλες, αμμοδόχοι, φυσικές ανακατασκευές οικοτόπων ζώων όπως:
Φάρμα μυρμηγκιών και σαλιγκαροτροφείο, χελωνόκηποι, τοίχοι μουσικής, τραπέζια γραφής, λασποκουζίνες ή
χώροι εξερεύνησης νερού). Οι κατασκευές κινητικών δεξιοτήτων (περιοχή εξισορρόπησης κορμών,
αισθητηριακά μονοπάτια ή τοίχοι αναρρίχησης) βελτιώνουν την ισορροπία και τον συντονισμό των παιδιών.
Μία υπαίθρια σκηνή ή ένας χώρος για ελεύθερα στοιχεία θα ευνοήσει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη
δημιουργικότητα.
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Ιδέες για περιοχές εξερεύνησης
και εγκαταστάσεις
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Επικοινωνία με
τους γονείς
Οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται εγγράφως για
οποιεσδήποτε
μετακινήσεις
έξω
από
τις
εγκαταστάσεις του σχολείου, εκτός αν αποτελούν
τακτικό κομμάτι του σχολικού προγράμματος
σπουδών για το οποίο οι γονείς έχουν ήδη
ενημερωθεί μέσα από το φυλλάδιο του σχολείου ή
ένα γράμμα.
Οι σχολικές επισκέψεις, οι εκδρομές στο βουνό/στη
θάλασσα
είναι
μία
διασκεδαστική
και
αξιομνημόνευτη δραστηριότητα για τους μαθητές
και το προσωπικό. Η επικοινωνία με τους γονείς
αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας και
της πραγματοποίησης της εκδρομής.
Μόλις η επίσκεψη έχει αποφασισθεί και έχει λάβει
την άδεια από τη διοίκηση του σχολείου, το επόμενο
βήμα είναι να επικοινωνήσετε με τους γονείς με ένα
Letter
for parents
γράμμα,
εξηγώντας
τοoutline
λόγο της επίσκεψης. Αυτό το
γράμμα έχει δύο μέρη:
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το πάνω μέρος του γράμματος θα πρέπει να περιέχει
τις εξής πληροφορίες:
α. Πού θα πάτε
β. Ποιος είναι ο στόχος της εκδρομής,
συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης με τη διδακτική
ύλη
γ. Πότε θα πάτε, συμπεριλαμβανομένης της ώρας
που θα φύγετε και της ώρας που θα επιστρέψετε
δ. Στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου και άτομο
επικοινωνίας κατά τη διάρκεια της εκδρομής
ε. Τι θα πρέπει να φορούν οι μαθητές (αν χρειάζεται)
και τι θα πρέπει να έχουν μαζί τους,
συμπεριλαμβανομένων
χρημάτων,
αν
είναι
.
απαραίτητο
στ. Τους διακανονισμούς σχετικά με το φαγητό
ζ. Πώς θα γίνει η μεταφορά
η. Πρότυπα συμπεριφοράς
θ. Καταληκτική ημερομηνία για να επιστρέψουν την
άδεια συμμετοχής.
---------------------------------------------ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Το δεύτερο μέρος του γράμματος θα βρίσκεται στο
κάτω μέρος της επιστολής, έτσι ώστε να μπορεί να
κοπεί. Αυτό το μέρος θα πρέπει να είναι κάπως έτσι:
Εγώ, (όνομα γονέα/κηδεμόνα) επιτρέπω στον/ στην
(όνομα μαθητή) να συμμετάσχει στην **** σχολική
εκδρομή στις (ημερομηνία).
Υπογραφή: _________ Ημερομηνία: _____________
* Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε μελετήσει
τους κανονισμούς του Υπουργείου Παιδείας της
χώρας σας σχετικά με δράσεις εκτός του χώρου του
σχολείου. Υπάρχει πιθανότητα να πρέπει να
συμπληρώσετε άλλα έγγραφα με τους γονείς, τους
μαθητές, τις εταιρείες μεταφοράς, τη διοίκηση του
σχολείου, κλπ.
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Επικοινωνία με
τους γονείς
Δείγμα επιστολής προς γονείς
Ημερομηνία****
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ******* - ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2019
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Οι μαθητές του Γ2 θα πάνε στο (όνομα μέρους) την Τετάρτη 22
Μαΐου. Στόχος της επίσκεψης είναι να ζήσουμε μία αξιομνημόνευτη
εμπειρία και να τα εμπνεύσουμε σχετικά με μία από τις θεματικές
αυτού του σχολικού τριμήνου με τίτλο "Η Ροή". Τα παιδιά θα έχουν
τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τα πάντα γύρω από το ποτάμι και τα
ζώα που ζουν εκεί. Αυτά θα αποτελέσουν τη βάση για το θέμα και η
επίσκεψη θα δημιουργήσει στα παιδιά εμπνευσμένες ευκαιρίες για
να συζητήσουν σχετικά με όλα όσα έμαθαν και θα τα βοηθήσει να
σκεφτούν τι θα θέλανε να μάθουν μελετώντας αυτή τη θεματική
μας. Το κόστος της επίσκεψης είναι **** και επιδοτείται σε μεγάλο
βαθμό από το σχολείο.
Τα παιδιά θα μεταφερθούν με λεωφορείο στο (ακριβές όνομα του
μέρους) και θα πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο ακριβώς στις 8:00
π.μ.
Για να είμαστε σίγουροι ότι το παιδί σας θα έχει μία διασκεδαστική
και ασφαλή εμπειρία, παρακαλούμε για τη βοήθειά σας με τα εξής:
•Να φορά κατάλληλα παπούτσια (αθλητικά ή ορειβατικά).
Παρακαλούμε όχι πέδιλα.
•Να είναι κατάλληλα ντυμένο για τον καιρό με ρούχα σε στρώσεις.
Οι στρώσεις ρούχων μπορούν να αφαιρεθούν αν χρειαστεί!
•Προστατέψτε το παιδί σας από συνθήκες όπως είναι ο ήλιος, οι
μύγες και τα τσιμπούρια.
•Ενημερώστε το δάσκαλο για οποιαδήποτε κατάσταση/ανησυχία
σχετική με την υγεία του (αλλεργία στο τσίμπημα της μέλισσας,
άσθμα κλπ )
Έχουμε φροντίσει για την επιστροφή στο σχολείο τις 3:15 μ.μ.
Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν μαζί τους μεσημεριανό σε πακέτο. Αν
το παιδί σας λαμβάνει φαγητό του σχολείου και θα θέλατε το
σχολείο να προσφέρει το μεσημεριανό του σε πακέτο, παρακαλούμε
ενημερώστε μας το συντομότερο.
Παρακαλούμε συμπληρώστε την επισυναπτόμενη άδεια συμμετοχής
και επιστρέψτε την στον δάσκαλο/ στην δασκάλα της τάξης μέχρι
(ημερομηνία).
Με εκτίμηση,
Κος/Κα ***
Δάσκαλος/ δασκάλα της τάξης
------------------------------ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Εγώ, (όνομα γονέα/ κηδεμόνα), γονέας/ κηδεμόνας του/ της (όνομα
μαθητή/ μαθήτριας) δηλώνω υπεύθυνα ότι:
•
Επιτρέπω στον/ στην (όνομα μαθητή/ μαθήτριας)
της τάξης *** να συμμετάσχει στην εκδρομή στο (όνομα μέρους).
•
Έχω ενημερωθεί για το πρόγραμμα της εκδρομής
στο (όνομα μέρους).
•
Έχω ενημερωθεί για τους κανόνες ασφαλείας και
προστασίας κατά τη διάρκεια της εκδρομής και παίρνω την ευθύνη
να τους ακολουθήσει ο γιος/ η κόρη μου.
Το παιδί μου λαμβάνει σχολικό φαγητό, παρακαλώ φροντίστε για το
μεσημεριανό του σε πακέτο •ναι •όχι
Υπογραφή_____
Hμερομηνία_____
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Οργανώσεις εκπαίδευσης
στη φύση
Οργανώσεις που ασχολούνται με τον τομέα της εκπαίδευσης στη φύση και
πού μπορούμε να βρούμε περισσότερες πληροφορίες για προγράμματα
σχετικά με τη φύση για παιδιά και οικογένειες:
1. World Organization of the Scouts Movement
https://www.scout.org/
2. Learning about Forests – the Leaf Programme
https://www.leaf.global/
3. Inside Out Nature Center

http://insideoutnaturecentre.com/
4. Outward Bound International
https://www.outwardbound.net/
5. Child & Nature Network
https://www.outwardbound.net/
6. Eco-Schools
https://www.ecoschools.global/material
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Επίλογος
▪ Χρήσιμη βιβλιογραφία
▪ Ετήσιο ημερολόγιο μάθησης στο ύπαιθρο
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Χρήσιμη βιβλιογραφία
Συγγραφέας
Richard Louv

Τίτλος
Last Child in the Woods

Richard Louv

Vitamin N

David Sobel
Jane Williams-Siegfredsen

How to Raise a Wild Child
Understanding the Danish Forest School Approach

Clare Walker Leslie

The Nature Connection -An Outdoor Workbook for (2010) Storey
Kids, Families, and Classrooms

Jane Worroll and Peter
Houghton

Play the Forest School Way, Woodland Games,
Crafts and Skills and Adventurous Kids

(2016) Watkins

Jane Worroll and Peter
Houghton
Juliet Robertson

(2018) Watkins

Peter Wohlleben

A Year of Forest School, Outdoor Play and Skillbuilding Fun for Every Season
Dirty Teaching -A Beginner’s Guide to Learning
Outdoors
Messy Maths -A playful, Outdoor Approach to
Early Years
The Hidden Life of Trees

Peter Wohlleben
Clare Walker Leslie
Laura England
Dan Westall, Naomi Walmsley
Sara Knight
Angela J. Hanscom

Can you hear the trees talking?
The Nature Connection, an Outdoor Workbook
Looking for Learning -Loose Parts
Forest School Adventure
Forest School in Practice
Balanced and Barefoot

(2019) Greystone Kids
(2010) Storey Publishing
(2019) Featherstone
(2018) GMC Publications
(2016) SAGE Publications Ltd;
(2016) New Harbinger Publications

Constable Karen
Annie Davy

Outdoor Classroom in Practice
A Sense of Place: Mindful Practice Outdoors

(2018) Taylor & Francis LTD
(2019) Featherstone

Juliet Robertson

.
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Εκδόσεις
(2008) Algonquin Books of Chapel
Hill
(2016) Algonquin Books of Chapel
Hill, New York
(2016) Mariner Books
(2011) Routledge

(2014) Independent Thinking Press
(2017) Independent Thinking Press
(2018) Harper Collins Publishers

Ετήσιο ημερολόγιο
μάθησης στο ύπαιθρο

Αυτό είναι ένα ημερολόγιο διεθνών και εθνικών ημερών των χωρών που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Εξερεύνησης του Προγράμματος Σπουδών μέσω της Φύσης με ημέρες που μπορείτε
να γιορτάσετε στο ύπαιθρο:
Ιούνιος
11 Ημέρα ‘Πήδα σε μία λακκούβα και βρέξε τους
φίλους σου’
26 Ημέρα Εκπαίδευσης Εθνικού Περιβάλλοντος
28 Ημέρα μείωσης CO2

1 Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού
5 Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
8 Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών
15 Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου / Φωτογράφισης της Φύσης
21 Παγκόσμια Ημέρα Ήλιου
29 Παγκόσμια Ημέρα Λάσπης

Φεβρουάριος

Ιούλιος

2 Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων
17 Ημέρα Τυχαίων Πράξεων Καλοσύνης
20 Ημέρα των Κατοικίδιων

27 Εθνική Ημέρα Δέντρων
28 Ημέρα Σχολικών Δέντρων

Ιανουάριος

Αύγουστος
Μάρτιος
3 Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής
5 Παγκόσμια Ημέρα Ενεργειακής Απόδοσης
12 Ημέρα ‘Φύτεψε ένα λουλούδι’
16 Ημέρα ‘Ό,τι κάνεις είναι όμορφο’
20 Παγκόσμια Ημέρα Σπουργίτη
22 Παγκόσμια Ημέρα Νερού
23 Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας
24 ‘Η Ώρα της Γης’

Απρίλιος
1 Παγκόσμια Ημέρα Πουλιών
19 Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου
24. Παγκόσμια Ημέρα Απαγόρευσης Πειραμάτων σε
Ζώα

Μάιος
1 Ημέρα Μη Συλλογής Αγριολούλουδων
5 Παγκόσμια Ημέρα Γέλιου
10 Ημέρα Πουλιών και Φωλιών
22 Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλότητας
23 Ημέρα Υπαίθριας Τάξης / Παγκόσμια Ημέρα
Χελώνας
24 Ευρωπαϊκή Ημέρα Πάρκων
30 Ημέρα ‘Πότισε ένα Λουλούδι’

8 Παγκόσμια Ημέρα Γάτας
9 Διεθνής Ημέρα των Αυτοχθόνων Λαών της Γης
26 Παγκόσμια Ημέρα Σκύλου
29 Ευρωπαϊκή Νύχτα Νυχτερίδων/ Ημέρα Κατά των
Πυρηνικών Ασκήσεων

Σεπτέμβριος
16 Διεθνής Ημέρα για τη Διατήρηση της Στιβάδας του Όζοντος
22 Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας (ξεκινά στις 16
Σεπτεμβρίου)
30 Ημέρα Πεζοπορίας

Οκτώβριος
2 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων Φάρμας
7 Παγκόσμια Ημέρα Οικότοπων
16 Παγκόσμια Ημέρα Τροφίμων
21 Ημέρα
. Μήλων

Νοέμβριος
7 Παγκόσμια Ημέρα Οικολογικών Σχολείων
17 Παγκόσμια Ημέρα Ορειβασίας
21 Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού
22 Ημέρα ‘Πήγαινε μια ποδηλατάδα’

Δεκέμβρης
5 Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους
11 Παγκόσμια Ημέρα Βουνών
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