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Περίληψη 

Η αναµόρφωση της  σηµερινής υποβαθµισµένης εικόνας του  υπαίθριου σχολικού χώρου των σχολείων 

 µε το στερεότυπο της ασφαλτοστρωµένης αυλής, αναµφίβολα προσφέρει αισθητική και λειτουργική 

αναβάθµιση και συµβάλει θετικά  στο µικρό-περιβάλλον του σχολείου όσο και της ευρύτερης περιοχής.  

Στο νέο, αναβαθµισµένο περιβάλλον δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για τη διεξαγωγή τµήµατος της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας διευρύνοντας την µάθηση εκτός της σχολικής αίθουσας  και εντάσσοντας την 

αυλή του σχολείου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα 

των προγραµµάτων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Ο υπαίθριος 

σχολικός χώρος µπορεί να αποτελέσει εκπαιδευτικό εργαλείο στα πλαίσια της  περιβαλλοντικής 

συνείδησης και εκπαίδευσης των µαθητών. 

Με παραδείγµατα από την ελληνική και διεθνή πραγµατικότητα ανάπλασης σχολικών αυλών ως 

εκπαιδευτικό εργαλείο και ως χώρου αγωγής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης επισηµαίνονται 

καλές πρακτικές  και σχεδιαστικές προτάσεις βελτίωσης  που µπορούν να υιοθετηθούν και να  

εφαρµοστούν  σε κάθε σχολικό περιβάλλον. 

 
Λέξεις- Κλειδιά: σχολείο, αύλειος χώρος, περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

 
Abstract 

The reformed degraded image of today's outdoors school grounds with the stereotype of concrete 

yards, undoubtedly offers aesthetic and functional upgrading and contributes positively to the micro-

environment of the school and the wider area. 

In the new, upgraded environment, opportunities arise to conduct part of the educational teaching by 

extending learning outside of the classroom and the courtyard of the school becomes part of the 

educational process.  

In accordance with N. 1892/90 and the relevant Circulars, Environmental Education is part of school 

programmes of primary and secondary education. Outdoor school space can be an educational tool in 

the context of raising environmental awareness and educating pupils. School grounds have the 

potential to become exciting learning spaces. 

With national and international examples of best practices and well designed proposals that can be 

applied to any school environment we demonstrate how school grounds can be managed to 

benefit children's learning and development. 

By transforming these spaces the  quality of life for pupils can be improved and provide significant 

experiences for stimulating student's environmental learning, whether through planned formal 

curricula or informal play activities. 
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Οι περισσότεροι ενήλικες θυµούνται σαν παιδιά έναν κόσµο διαφορετικό από αυτόν που µεγαλώνουν 

σήµερα τα παιδιά τους. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, η έλλειψη χώρων πρασίνου και η αστικοποίηση 

έχουν οδηγήσει στην αποµάκρυνση των παιδιών από την φύση και κάθε είδους περιβαλλοντική 

αγωγής (Ακύλας, & Λιαράκου, 1999).  Η ανησυχία που προκαλεί το φαινόµενο αυτό οδήγησε 

εκπαιδευτικούς και περιβαλλοντολόγους  σε συντονισµένες προσπάθειες για την βελτίωση του 

περιβάλλοντος χώρου των σχολικών κτιρίων και την µετάβαση σε αύλειους χώρους βασισµένους στις 

αρχές περιβαλλοντικού σχεδιασµού (Ravkin, 1997).  Η εργασία αυτή ασχολείται µε την αναβάθµιση 

των προαυλίων σχολικών  χώρων  µέσω υποστήριξης  εκπαιδευτικών προγραµµάτων  σχετικών µε την 

σχολική αυλή και την ένταξη τους στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Επίσης παραθέτουµε 

συγκεκριµένα παραδείγµατα από συστηµατικές προσπάθειες που έχουν γίνει στην Ελλάδα και διεθνώς 

για την βελτιστοποίηση και ανάδειξη των σχολικών αύλειων χώρων.   

 

2. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  

Οι υπαίθριοι σχολικοί χώροι είναι πολύτιµοι πόροι και ιδανικά επενεργούν θετικά στη συνείδηση, στα 

συναισθήµατα   και στην καθηµερινότητα των µαθητών. Το µέγεθός τους, το σχέδιο, τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσµατα  που περιέχουν, και πώς αυτά χρησιµοποιούνται και γίνονται αντιληπτά 

από το προσωπικό και τους µαθητές ενός σχολείου, παίζουν σηµαντικό ρόλο στη ζωή και την εργασία 

του σχολείου και στην ποιότητα της εκπαίδευσης που παρέχεται στο µαθητή (Malone & Tranter, 

2003).  

Το σχολείο ως χώρος καθηµερινής παρουσίας του παιδιού είναι τόπος αγωγής που εκφράζει την 

κυρίαρχη άποψη της πολιτείας για το δοµηµένο περιβάλλον που αρµόζει στην εκπαίδευση των νέων 

αλλά και το ήθος του σχολείου απέναντι στο περιβάλλον και την οικολογία. (http://grperek-

v.thess.sch.gr).     

 Οι µαθητές λαµβάνουν υποσυνείδητα µηνύµατα και ερεθίσµατα από το σχολικό τους περιβάλλον και 

η επίδραση των χαρακτηριστικών αυτών είναι καθοριστική στην αντίληψη που αποκτά το παιδί για την 

ταυτότητα του χώρου, η οποία µε τη σειρά της συµβάλλει στη διαµόρφωση της προσωπικής του 

ταυτότητας και του πρίσµατος µέσα από το οποίο αργότερα θα κρίνει, θα δηµιουργεί, και θα χειρίζεται 

το περιβάλλον, δοµηµένο και φυσικό. (Robbie Nicol, et al, 2007).  

Μελέτες σε κατοίκους αστικών περιοχών (Kaplan and Kaplan, 1989) έχουν δείξει ότι άτοµα που έχουν 

πρόσβαση σε φυσικό περιβάλλον µέσω του αστικού πρασίνου έχουν άµεσες θετικές συνέπειες στην 

ψυχική και σωµατική τους υγεία- λιγότερα ποσοστά άγχους, µεγαλύτερη ικανοποίηση από την δουλειά 

και το σπίτι. Αν και οι µελέτες έχουν γίνει σε ενήλικες είναι ασφαλές να θεωρήσουµε ότι αντίστοιχες 

µελέτες σε παιδιά θα έφερναν συγκρίσιµα αποτελέσµατα (Ravkin, 1997). Παράλληλα, σύµφωνα µε την 

«υπόθεση βιοφιλίας» που διατύπωσε ο Kellert (1993) «ο άνθρωπος χρειάζεται την επαφή µε το φυσικό 

περιβάλλον µε τον ίδιο τρόπο που η επαφή µε άλλους ανθρώπους είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή 

του». Βασισµένες στις παραπάνω θεωρίες οι σύγχρονες παιδαγωγικές µέθοδοι αναγνωρίζουν το ρόλο 

του περιβάλλοντος στην αγωγή και το θεωρούν ως ένα από τους παράγοντες της παιδαγωγικής 

διαδικασίας και εργαλείο στα χέρια του παιδαγωγού.  

Η ενεργητική αλληλεπίδραση του παιδιού µε το περιβάλλον της φύσης  στο σχολικό χώρο µπορεί να 

ενισχυθεί  , να υποκινήσει και να στηρίξει διάφορες µορφές παιχνιδιού και τύπους συµπεριφοράς πάνω 

στα οποία η εκπαίδευση προγραµµατίζει το έργο της µε στόχο τη συνολική ανάπτυξη του παιδιού 

(Wagner, 2000).   Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά µαθαίνουν µέσα από το παιχνίδι, συµµετέχουν στη 

διαδικασία περιβαλλοντικής τους ευαισθητοποίησης µε φαντασία, αυτενέργεια, συνεργατικότητα και 

πρωτίστως χωρίς να εξαναγκάζονται  µε επίπονες µαθησιακές διαδικασίες (Κουσούρης & 

Παπαδογιαννάκη, 2005) 

 Η σχολική αυλή ως χώρος αγωγής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης µπορεί να αποτελέσει 

δυναµικό περιβάλλον για:  
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• κοινωνική ανάπτυξη (το παιδί κοινωνικοποιείται µέσα από την διεξαγωγή οµαδικών 

δραστηριοτήτων (Αθανασοπούλου,  2005)). 

• αισθητική αγωγή (συµµετέχει στη δηµιουργία και την αξιοποίηση ενός καλαίσθητου 

περιβάλλοντος στο οποίο ζει (Learning Outside the Classroom.Manifesto.2006) 

• δηµιουργία δηµοκρατικών παιδαγωγικών σχέσεων (δηµοκρατική συµµετοχή όλων των µελών 

της εκπαιδευτικής κοινότητας στη λήψη αποφάσεων για την ανάπτυξη του σχολείου, 

(Ταµουτσέλη ,2006)) 

• καλλιέργεια αγάπης για τη φύση (τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά στη δηµιουργία του κήπου 

αύλειου χώρου (Ακύλας, Λιαράκου, 1999)). 

• ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους ( οι αρχές της περιβαλλοντικής ευαισθησίας πρέπει να είναι 

βαθιά ριζωµένες από την νεαρή ηλικία (Moore, 1986)) 

• ανάπτυξη αειφορικής συνείδησης ( τα παιδιά µαθαίνουν ότι φυτεύοντας ένα δέντρο από το 

οποίο δεν θα πάρουµε καρπούς άµεσα προαφαιρούµε στις επόµενες γενεές που θα φοιτήσουν 

στο σχολείο µας (Τραγαζίκης, Π., Αθανασόπουλο Α., 2006)) 

Οι σχολικές αυλές αποτελούν ειδική κατηγορία ανοικτών χώρων της πόλης µε ενδιαφέρον για τους 

µαθητές και τους νέους και κατά συνέπεια και την τοπική κοινωνία.  Είναι οι τελευταίες ευκαιρίες που 

έχουν αποµείνει στη σύγχρονη ελληνική πόλη για να φιλοξενηθούν χώροι φύσης και να βελτιωθεί το 

αστικό περιβάλλον στα πλαίσια ενός γενικότερου σχεδίου για µια βιώσιµη πόλη. Η βελτιστοποίηση και 

η ανάδειξη των σχολικών αύλειων χώρων επηρεάζει ξεχωριστά και αλυσιδωτά τους µαθητές και τους 

εκπαιδευτικούς αλλά και την τοπική κοινωνία.( Nature Nurtures: Investigating the Potential of School 

Grounds, 2000). Το άνοιγµα του σχολείου µε πρόσκληση για  συνεργασία µε  την  τοπική κοινωνία και 

τους τοπικούς φορείς, κατά την διάρκεια της αναβάθµισης της σχολικής αυλής  για την επίτευξη 

αποτελεσµατικότερης περιβαλλοντικής δράσης  αναιρεί την απόµακρη υποβαθµισµένη εικόνα που 

συχνά υπάρχει στην τοπική κοινωνία. Μελέτες υποδεικνύουν ότι η συµµετοχή των γονέων και της 

τοπικής κοινότητας στη δηµιουργία της σχολικής αυλής συµβάλει θετικά στην δηµιουργία τους και 

στην ενότητα της τοπικής κοινωνίας (Lopez, 2003). 

Αµβλύνοντας έτσι την αίσθηση του αποξενωµένου και καταναγκαστικού χώρου εκπαίδευσης 

αναβαθµίζεται αισθητικά ο προαύλιος χώρος, γεγονός που µπορεί να επενεργήσει θετικά στη 

συνείδηση των µαθητών και των µελών της τοπικής κοινωνίας.(Χαραλαµπίδου Β.,2002) 

 

3. Ο ΥΠΑΙΘΡΙΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ   

Στην Ελλάδα σύµφωνα µε το Ν.1892/90 και τις αντίστοιχες Εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική 

Εκπαίδευση αποτελεί τµήµα των προγραµµάτων των σχολείων της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν 

οι µαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να 

ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήµατα που συνδέονται µε αυτό και να δραστηριοποιηθούν µε ειδικά 

προγράµµατα, ώστε να συµβάλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιµετώπισής τους (www.eepf.gr).  

Σήµερα θεωρείται προφανές ότι το σχολικό περιβάλλον και η παιδαγωγική διαδικασία πρέπει να 

υπακούουν σε κοινές αρχές. Ενώ λοιπόν για την επιτυχή εξέλιξη της παιδαγωγικής διαδικασίας οι 

διάφορες παιδαγωγικές µέθοδοι συνοδεύονται από παρατηρήσεις για τον τρόπο οργάνωσης του 

σχολικού χώρου, οι παρατηρήσεις αυτές περιορίζονται κύρια στον εσωτερικό σχολικό χώρο. O ρόλος 

της αυλής του σχολείου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας έχει υποτιµηθεί και αναµφίβολα το 

στερεότυπο της ασφαλτοστρωµένης αυλής που χαρακτηρίζει το σύνολο των σχολείων µας δεν 

αποτελεί παρά µια υπεραπλουστευµένη οργάνωση χώρου που ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί το 

δασκαλοκεντρικό µοντέλο διδασκαλίας που περιορίζει τη µάθηση στη σχολική αίθουσα.  

(http://grperek-v.thess.sch.gr)  

Mε την κατάλληλη οργάνωση και τον εξοπλισµό της, η σχολική αυλή µπορεί να στηρίξει τις 

διαδικασίες µάθησης µέσα από την εξυπηρέτηση κατάλληλα σχεδιασµένων εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων στα πλαίσια διαθεµατικής προσέγγισης της διδασκαλίας και µάθησης  

περιβαλλοντικών ζητηµάτων  ( Ματσαγγούρας, 2003).  
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Η ανάληψη πρωτοβουλιών για περισσότερες αλλαγές στο σχολείο µε στόχο ένα βιώσιµο σχολείο µε 

συνεργασία των εκπαιδευτικών και µε τη συµµετοχή της τοπικής κοινωνίας  ενισχύει την αυτοεικόνα 

του παιδιού,  και βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και την απόκτηση  επιπλέον γνώσεων.  

Η εµπλοκή του παιδιού στη διαδικασία βελτίωσης του αύλειου σχολικού χώρου, αποτελεί µια 

σηµαντική παιδαγωγική δραστηριότητα και βοηθά στην κατανόηση των διαδικασιών σχεδιασµού του 

περιβάλλοντος χώρου και τη επίδραση του ανθρώπου (και κατ’ επέκταση του ίδιου του παιδιού) στη 

διαµόρφωση του (Θεοδωράκη, 2005). 

Η κατανόηση αυτή µπορεί να έχει ουσιαστική συµβολή στην µελλοντική του εξέλιξη σε υπεύθυνο και 

συνειδητό πολίτη µε περιβαλλοντική συνείδηση  (Nabhan & St. Antoine, 1993). 

Κάτω από τις σύγχρονες συνθήκες περιβαλλοντικής κρίσης η εκπαίδευση για θέµατα οικολογίας του 

περιβάλλοντος της φύσης αποτελεί ένα από τα κύρια µέσα που προτείνονται να χρησιµοποιηθούν για 

την ευαισθητοποίηση του ανθρώπου απέναντι στο περιβάλλον.  

Έτσι µε ενισχυµένη την παρουσία της φύσης  στον υπαίθριο σχολικό χώρο και ειδικότερα της 

βλάστησης, χάρη στον πλούτο των φυσικών και βιολογικών χαρακτηριστικών της, η σχολική αυλή  θα 

µπορούσε :( http://grperek-v.thess.sch.gr/Selides/netschoolgrounds/index.html)  

• να βελτιώσει την αισθητική και λειτουργική ποιότητα του σχολικού περιβάλλοντος  

• να βοηθήσει το παιδί να γνωρίσει βασικές έννοιες που αφορούν τη φύση,  

• να ενισχύσει τους δεσµούς του παιδιού µε τη φύση και το ενδιαφέρον του απέναντι στη 

φύση,   

• να συµβάλει στον εθισµό του παιδιού στον επιστηµονικό τρόπο σκέψης µέσα από τη 

παρακολούθηση, διερεύνηση και ερµηνεία διάφορων βιολογικών φαινόµενων σχετικών µε τη 

βλάστηση και άλλα υλικά από τη φύση  

• να αξιοποιηθεί για εκπαιδευτικές δραστηριότητες βιωµατικής µάθησης από διάφορες 

γνωστικές περιοχές 

• να προσφέρει σύνολο εκπαιδευτικών στόχων, γνωστικοί (αποσαφήνιση και εξοικείωση  

εννοιών) συναισθηµατικοί (ανάπτυξη αυτοεικόνας, πρωτοβουλίας) ψυχοκινητικοί 

(ευαισθητοποίηση, αίσθηση ιδιοκτησίας) και συµµετοχικοί (ανάπτυξη συνεργασίας) 

Μέσα από τις προτεινόµενες παρεµβάσεις (βλ. πίνακα 2.1) στο προαύλιο χώρο οι µαθητές αποκτούν 

µία ολοκληρωµένη εικόνα για τα θέµατα και τα προβλήµατα που αφορούν στο περιβάλλον 

συνδυάζοντας την παραδοσιακή εκπαίδευση µέσα στην τάξη µε δραστηριότητες και έρευνα σε χώρους 

εντός και εκτός σχολικού κτιρίου  
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Πίνακας 2.1. Μαθήµατα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην σχολική αυλή 

Παρεµβάσεις στο προαύλιο χώρο Εκπαιδευτικοί  Στόχοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

ΠΡΑΣΙΝΟ  

∆εντροφύτευση/παρτέρια/κηπάκια 

∆ηµιουργία βραχόκηπου µε 

αρωµατικά είδη 

∆ηµιουργία βιότοπου 

Κήπος µε πεταλούδες 

Κήπος έλξης πουλιών 

Θεµατικός κήπος π.χ.  µε ξηρόφυτικα 

φυτά, οπωροφόρα 

∆ιαχωρισµός εννοιών, φυσικό και ανθρωπογενές 

περιβάλλον Γνωριµία µε την ελληνική χλωρίδα. 

Συµµετοχή στη διαδικασία επιλογής, φύτευσης, ανάπτυξης 

και φροντίδας των φυτών .                                           

Αποσαφήνιση  εννοιών όπως: φωτοσύνθεση, 

βιοποικιλότητα, οικοσύστηµα, φυσικοί πόροι, κύκλοι 

ζωής, σύσταση εδάφους (Θεοδωράκη, 2005), 

µικροοργανισµοί και έντοµα                                               

Σηµασία µικροκλίµατος και αστικού πράσινου:  

Εξοικείωση µε τις µεταβολές του καιρού, και τις διαφορές 

στην θερµοκρασία λόγω πρασίνου, οι µαθητές µαθαίνουν 

να παρατηρούν να συλλέγουν και να καταγράφουν 

πληροφορίες (ηµερολόγιο µετρήσεων), και να 

χρησιµοποιούν απλά όργανα µέτρησης (ανεµόµετρο, 

θερµόµετρο, υγρασιόµετρο), υπολογισµός δείκτης 

δυσφορίας  

Βιολογικός Κήπος/Λαχανόκηπος 

Καλλιέργεια σιταριού, βρώµης 

Θερµοκήπιο 

Γνωριµία και εξοικείωση   µε τις πρακτικές, στόχους, και 

αρχές  της βιολογικής καλλιέργειας, διαχείριση του αγρού 

βιολογικής καλλιέργειας , περιβαλλοντικές επιπτώσεις της 

συµβατικής γεωργίας, κύκλος του νερού και των στοιχείων 

του εδάφους, ρύπανση υδάτων, µείωση βιοποικιλότητας, 

υποβαθµισµένο γενετικά τροποποιηµένα 

προϊόντα.(∆αρδιώτη Α.& Ψαρουδάκης Ν, 2006),γνωριµία 

µε τα χαρακτηριστικά κα πλεονεκτήµατα της βιολογικής 

λίπανσης  

Μαθήµατα διατροφή/οµάδες τροφίµων, αλυσίδα τροφής 

Compost Γνωριµία µε ζητήµατα αειφορικής χρήσης των φυτικών 

απορριµµάτων 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  

Κάδοι ανακύκλωσης ∆ιαχείριση και διάθεση απορριµµάτων, λιπασµατοποίηση, 

ανακύκλωση, 

ΝΕΡΟ  

Συστήµατα ελέγχου πίεσης και 

επαναχρησιµοποίησης βρόχινου νερού 

για ποτιστικές χρήσεις  

Ευαισθητοποίηση για την αλόγιστη χρήση νερού στο 

σχολείο αλλά και στο σπίτι. Κατανόηση του προβλήµατος 

διαχείρισης νερού σε παγκόσµιο επίπεδο 

Υδάτινο στοιχείο, λιµνούλα  Μελέτη υγρού βιοτόπου. Γνωριµία µε τη χλωρίδα 

(υδροχαρή και υδρόβια φυτά), µελέτη του γλυκού νερού, 

διαφορά θερµοκρασίας 

 

 

4. ΣΧΟΛΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΑ 

ΣΤΗΝ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ» 

Στα πλαίσια του ρόλου και τη µεθοδολογία της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  σχεδιάστηκε και 

λειτουργεί το θεµατικό δίκτυο «η αυλή του σχολείου». Στόχος του θεµατικού αυτού δικτύου είναι η 

καθολική ενεργοποίηση της σχολικής κοινότητας (µαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών), της κοινωνίας 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης σε κοινό πεδίο δράσης και συνεργασίας για τον εντοπισµό την µελέτη 

και τη διατύπωση σχεδιαστικής πρότασης βελτίωσης του σχολικού υπαίθριου χώρου.  
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Οι πράσινες ή οικολογικές σχολικές αυλές (eco schoolyards) είναι ένα παγκόσµιο πρόγραµµα που έχει 

σαν σκοπό την εφαρµογή στην πράξη της εκπαίδευσης για τη βιώσιµη ανάπτυξη, ενθαρρύνοντας τα 

παιδιά να συµµετέχουν ενεργά στη διαχείριση και το σχεδιασµό του σχολικού περιβάλλοντος 

(Κεφαλά-Κουράκη Α. 2009). 

Στο ίδιο πλαίσιο, το Πρόγραµµα «Οικολογικά Σχολεία» στοχεύει στην αλλαγή συµπεριφοράς όλων 

των εµπλεκοµένων στη  σχολική κοινότητα ώστε το σχολείο να γίνει ένα πραγµατικό «Οικολογικό 

Σχολείο» και να αναλάβει δράση και παιδεία για το περιβάλλον. Το Πρόγραµµα αποτελεί διεθνές 

δίκτυο και υποστηρίζεται από την Ελληνική Εταιρία για την προστασία της Φύσης και το οποίο µε τη 

σειρά του υποστηρίζει διάφορες δραστηριότητες ανάµεσα στις οποίες είναι και η διαµόρφωση της 

σχολικής αυλής. (Μάναλης et al, 2005).  

Σε κάθε σχολείο συγκροτείται η Περιβαλλοντική Επιτροπή, από µαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και 

µέλη της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και τεχνικό προσωπικό  που επεξεργάζεται τα θέµατα: 

ενέργεια, απορρίµµατα και νερό, αειφόρο σχολείο και σχολική αυλή και µέσω συγχρόνων 

παιδαγωγικών τεχνικών( µέθοδος project). 

Τέλος, υπάρχουν τα Σχολικά Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που χρηµατοδοτούνται από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και το υπουργείο Παιδείας. ∆ιαχειριστής αυτών των προγραµµάτων είναι το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, που παρέχει σε σχολεία, κατόπιν αξιολόγησης οικονοµική βοήθεια. Το 

Πανεπιστήµιο Αιγαίου, αναλαµβάνοντας το 2002 την ευθύνη και το συντονισµό του Έργου «Σχολικά 

Προγράµµατα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης»,(Τόγια Κ.et al,2006) επεδίωξε παράλληλα τη 

διαµόρφωση και διάδοση ενός πλαισίου σχεδιασµού και αξιολόγησης του σχεδιασµού των σχολικών 

προγραµµάτων. Το πλαίσιο αυτό είχε ως στόχο να προβληµατίσει και να εµπλέξει δηµιουργικά τους 

Έλληνες εκπαιδευτικούς στη φιλοσοφία του συστηµατικού σχεδιασµού των προγραµµάτων.  

Παραδείγµατα  καλής πρακτικής. 

Το 9
ο
 δηµοτικό Ρέθυµνου σε συνεργασία µε τον  καθηγητή κ. Τσαγλιώτη δηµιούργησαν στο πίσω 

µέρος της αυλής (210 m
2
) ένα ολοκληρωµένο σχολικό κήπο  µε λιµνούλα, ξύλινα και χτιστά παρτέρια, 

καλλιέργεια φυτών σε  εύκολα προσβάσιµες υπερυψωµένες διατάξεις,  εκπαιδευτικό θερµοκήπιο, και 

ειδικό  χώρος κοµποστοποίησης. Οι µαθητές µαζί µε τους εκπαιδευτικούς συµµετείχαν στην  

οριοθέτηση, κατασκευή και ανάπτυξη ενός σχολικού κήπου µέσα από µια σύγχρονη οπτική βιολογικής 

καλλιέργειας. Κάθε παιδί ή µικρή οµάδα παιδιών έχουν το δικό τους τετράγωνο και µπορούν έτσι να 

το φροντίζουν µε δική τους ευθύνη και να µαθαίνουν σηµαντικά πράγµατα από την καλλιέργεια των 

δικών τους φυτών αλλά και των συµµαθητών τους που βρίσκονται σε διπλανά τετράγωνα. 

(Τσαγλιώτης Ν.2009) 

Μαθητές του 6ου Λυκείου Καλλιθέας, µε πρωτοβουλία ενός συµµαθητή τους, αποφάσισαν  να 

δηµιουργήσουν ένα λαχανόκηπο συµµετέχοντας και την επόµενη χρονιά στο πρόγραµµα 

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης µε θέµα «Βιολογική καλλιέργεια: καλλιεργώντας τον κήπο του σχολείου 

µας». Οι µαθητές δεν περιοριστήκαν στις δράσεις του προγράµµατος αλλά επεκταθήκαν στη 

διαχείριση απορριµµάτων τοποθετώντας κάδους ανακύκλωσης για πλαστικό, γυαλί, χαρτί και 

αλουµίνιο τόσο στο προαύλιο όσο και µέσα στο σχολείο. (http://lykeio6o.blogspot.com/2009/03/blog-

post_29.html ) 

 Το 1ο ΣΕΚ ΧΙΟΥ συµµετείχε στο Πρόγραµµα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «∆ιαµόρφωση του 

εξωτερικού χώρου του σχολείου' , Το συγκεκριµένο πρόγραµµα είχε εξ αρχής θέσει ως στόχο να 

αναµορφώσει, να αλλάξει ριζικά τον εξωτερικό χώρο του σχολείου και µέσα από αυτή τη διαδικασία 

να γνωρίσουν οι µαθητές πολλά θέµατα που έχουν να κάνουν µε την αρχιτεκτονική τοπίου, την 

ποικιλία των καλλωπιστικών φυτών που αντέχουν στις συνθήκες της περιοχής µας, να αγαπήσουν την 

τάξη και καθαριότητα στο σχολικό χώρο, να αγαπήσουν το σχολείο.(http://1sek-

chiou.chi.sch.gr/periv/kipos.htm)  

 «Green School yard project» στο Sherman Elementary School, ένα από τα δηµόσια σχολεία του Σαν 

Φρανσίσκο της Αµερικής, µε οικονοµική αρωγή, χειρωνακτική συµµετοχή των γονέων και της τοπικής 

κοινωνίας και κονδύλια από την Πολιτεία ξεκίνησε από ασφαλτοστρωµένη αυλή και στη πορεία των 

επτά χρόνων διαµορφώθηκε σε έναν πλούσιο αστικό κήπο. Το έργο ξεκίνησε από το όραµα ενός γονέα 
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και σήµερα προσφέρει  ποικιλία ερεθισµάτων για τους µαθητές του δηµοτικού. ∆ροµάκια που οδηγούν 

σε λαχανόκηπους και  θεµατικούς κήπους, χώροι κοµποστοποίησης,  ένας µετεωρολογικός σταθµός, 

τοιχογραφίες και  µωσαϊκά, ανακυκλωµένα υλικά επίστρωσης συνθέτουν την εικόνα του σχολείου.  Οι 

µαθητές µαθαίνουν βιολογία, γεωλογία, οικολογία και παρακολουθούν  µαθήµατα στον λαχανόκηπο 

δύο φορές την εβδοµάδα. Η συντήρηση του κήπου γίνεται από   τους µαθητές, εκπαιδευτικούς και 

εθελοντές της τοπικής κοινωνίας και οικολογικών οµάδων.. 

(http://www.shermanschool.org/greenschoolyard.htm) 

Ένας νέος προαύλειος χώρος για  το  PS216 δηµοτικό της Νέας Υόρκης σχεδιάστηκε για µια 

διαφορετική εκπαιδευτική εµπειρία.  Η εταιρία  WAC ( Work Architecture Company) και ο 

οργανισµός The Edible Schoolyard NY σε συνεργασία µε το  Ίδρυµα Alice Waters’ Foundation 

πρότεινε  τη δηµιουργία µιας αειφορικής  εδώδιµης σχολικής αυλής  µε µια σειρά από λαχανόκηπους 

βιολογικής καλλιέργειας. Το σχολικό κτίριο θα είναι ενεργειακά αυτόνοµο και η ανακύκλωση 

προάγεται µε  συλλογή όµβριων υδάτων, δεξαµενή, χώρους κοµποστοποίησης, και υποδοµές για 

διαχείριση  και ταξινόµηση απορριµµάτων του σχολείου.  

Το σχολείο θα περιλαµβάνει ειδικά διαµορφωµένη κουζίνα   για να προετοιµάζουν µέχρι και  30 

µαθητές   οι ίδιοι τα γεύµατά τους και ένα κινητό θερµοκήπιο (1600sf) όπου τα παιδιά  θα 

συγκεντρώνονται όλες τις εποχές του χρόνου σε ένα µαθησιακό περιβάλλον που προωθεί την 

οικολογική ευαισθητοποίηση και οικειοποιεί την φροντίδα των φυτών, λαχανικών µέσω της 

βιωµατικής µάθησης ( http://www.archdaily.com/47183/edible-schoolyard-work-ac/) 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η επιλογή του υπαίθριου σχολικού χώρου ως πεδίου υλοποίησης συµµετοχικών διαδικασιών 

σχεδιασµού του περιβάλλοντος, στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για την βιώσιµη 

ανάπτυξη, έγινε  σύµφωνα µε τις σύγχρονες ψυχολογικές θεωρίες ερµηνείας της ανάπτυξης, το 

περιβάλλον θεωρείται ότι επιδρά στις διεργασίες απόκτησης δεξιοτήτων, στη διαµόρφωση της 

συµπεριφοράς και γενικότερα στη διαδικασία ωρίµανσης του παιδιού.  

Απώτερος στόχος είναι το αειφόρο σχολείο, στόχος που προφανώς διέρχεται και µέσα από την 

αναβάθµιση της σχολικής αυλής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα του σχολικού περιβάλλοντος. 

Επιπλέον, η δηµιουργία ευέλικτων χώρων πρασίνου, µε  την απαραίτητη µέριµνα για συντήρηση,  

απαιτεί την συλλογική εµπλοκή της σχολικής κοινότητας, τη συναίνεση και εµπλοκή της ευρύτερης 

τοπικής κοινωνίας και  τη συνεργασία µε το ∆ήµο, ενώ συνδυάζει ποικιλία δράσεων για τη βελτίωσή 

της, µε κατεύθυνση την αειφορία .  
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Ιστοσελίδες: 

http://www.growingschools.org.uk/   

http://www.schoolgardenwizard.org/ 

http://www.buddinggardeners.co.uk/How2.aspx 

http://www.gruen-macht-schule.de/ 

www.childnature.ca/.../theraputic-benefits-of-contact-with-nature 

www.eepf.gr 

http://grperek-v.thess.sch.gr/Selides/netschoolgrounds/index.html 

www.kpe.gr/ σχολεία που συµµετέχουν στην ΠΕ: 

http://www.kpe.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=5&Itemid=26 

www.eepf.gr/pe/ecoschools.html 

 

 

Μη κερδοσκοπικοί Οργανισµοί που προάγουν το πράσινο στις σχολικές αυλές: 

 

EcoSchools σε πολυάριθµες χώρες: http://www.eco-schools.org/ 

Learning through Landscapes στο Ηνωµένο Βασίλειο: http://www.ltl.org.uk 

The Centre for Ecoliteracy στις ΗΠΑ: http://www.ecoliteracy.org 

Evergreen στο Καναδά http://www.evergreen.ca 

Gould League and Learnscapes στην Αυσταλία http://www.gould.edu.au/ 

Movium στη Σουηδία: http://www.movium.slu.se 

 

 

 


