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Φύση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

- Ποια φύση;
- Εκπαίδευση στο πεδίο (outdoor education) 
- Η αξία του βιώματος της επαφής με τη φύση

- Ψυχική και σωματική υγεία
- Αισθήσεις και Συναισθήματα
- Μάθηση (learning by doing)
- Κριτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων

   



Πανδημία vs φύση



- Εκπαιδευτικά προγράμματα με δραστηριότητες πεδίου (Κέντρα 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή άλλοι φορείς)

- Συνδιαμόρφωση από εκπαιδευτικούς σχολείου ανάλογα με τις ανάγκες της μαθητικής ομάδας 
και το πρόγραμμα που υλοποιούν στο σχολείο (σπάνια)

- Χρόνος και πλαίσιο προκαθορισμένα από άλλους 
- Μπορούμε μόνοι μας;

- Αξιοποίηση οργανωμένης ιστοσελίδας ΕΚΒΥ: https://www.visitgreeknature.gr/
- Τι κάνω στη φύση;

- έμφαση στο βίωμα και τη διαδικασία, όχι το αποτέλεσμα
- απλές δραστηριότητες (σιωπή, περπάτημα, αισθήσεις, …)
- χρόνος
- αναστοχασμός!

Οργανωμένη επίσκεψη

https://www.visitgreeknature.gr/


Εκπαιδευτικές προτάσεις αξιοποίησης visitgreeknature

- Έρευνα του τόπου των μαθητών στην ιστοσελίδα. Τι υπάρχει και δεν το 
γνωρίζω; Τι δεν υπάρχει και θα ήταν ενδιαφέρον; Οι μαθητές προτείνουν και 
συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας

- Project δημιουργίας παιχνιδιών (και επιτραπέζιων…) από μαθητές 
αξιοποιώντας γνώσεις από ιστοσελίδα π.χ. Κάρτες προστατευόμενων 
περιοχών.



Οικοσυστημική 
προσέγγιση

μελέτη στο 
πεδίο

έμβια

φυτάζώα

Εκπαιδευτικές προτάσεις αξιοποίησης του iNaturalistGR













Μία δραστηριότητα στη φύση: παρατήρηση της 
βιοποικιλότητας

- Φυσική περιέργεια (τι είναι αυτό; έχει όνομα;)
- Χρειάζεται να γνωρίζω το όνομα ενός είδους; (ο πολίτης, ο εκπαιδευτικός, ο 

μαθητής;)
- Ταξινόμηση: ανθρώπινη ανάγκη τακτοποίησης του χάους, ομαδοποίηση, 

επιστήμη



Τα επιστημονικά ονόματα 

Carl Linnaeus  
(1707–1778)

Αριστοτέλης 
(384-322 π.Χ.)

Homo sapiens

γένος: Ηomo (γενικό, generic) 

είδος: Homo sapiens (ειδικό, 
specific)



για να βγάζουμε άκρη…

Οxyura leucocephala (Scopoli, 1769)., 
Κεφαλούδι, white headed duck κ.ά.

Ασπροπάρης: με καταγεγραμμένα 21 ονόματα 
στην Ελλάδα. π.χ. Ήπειρο «κουκάλογο», Θεσσαλία 
«χελωνά», Μακεδονία «τυροκόμο» κλπ.

Neophron percnopterus (Linnaeus, 1758), 
Ασπροπάρης 



Η βιοποικιλότητα χωρίς όνομα

- Παρατήρηση της διαφορετικότητας (δεν είναι όλα πράσινο!)
- Όξυνση αισθήσεων (χρώματα, σχήματα, μικροσκοπικοί οργανισμοί, οσμές, 

υφή, ήχοι…)
- Παρατήρηση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών οργανισμών (π.χ. η μορφή της 

στεφάνης ενός άνθους και πώς βοηθά στην επικονίαση) 
- Παρατήρηση συμπεριφορών οργανισμών 
- Μυθολογία - λογοτεχνία - αρχιτεκτονική - παράδοση και βιοποικιλότητα



Επικονίαση



Επικονίαση - μορφή άνθους



Η πεταλούδα παγώνι 

Aglais io
Charles J. Sharp - Own work, from Sharp Photography



Μεταμόρφωση



H ιστορία ενός ονόματος…

- Η λατινική ονομασία και τι μπορώ να 
μάθω από αυτή 

- Το παράδειγμα της Atropa belladona
- Η μοίρα Άτροπος, οι τοξικές 

ιδιότητες του φυτού και το 
αναπόφευκτο

- Η ατροπίνη και η ομορφιά 
(belladona), διαστολή της κόρης των 
οφθαλμών



… και οι άλλες δύο Μοίρες

Clotho durandi (τώρα Uroctea) Lachesis muta



Ελληνική μυθολογία 

Papilio machaon (Linnaeus, 1758)

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48
664965

Iphiclides podalirius  (Linnaeus, 1758)

 picture taken in Athens, Greece (March 27, 2005) by 
Tim Bekaert.



«Επί Ασπαλάθων…» Γιώργος Σεφέρης

Calicotome villosa - Ασπάλαθος (Διοσκουρίδης)



Orobanche baumanniorum 







Digitalis purpurea (δακτυλίτιδα) και μια ιστορία ζωγραφικής

         Το κίτρινο χρώμα και ο Βαν 
Γκογκ!

   



Solanum tuberosum (πατάτα)

-Δημοφιλής τροφή: 33 κιλά/χρόνο/άτομο

-Από τις Άνδεις, ζωοτροφή και έπειτα το 90% 
της διατροφής του πληθυσμού

-Αντιμετώπιση της ανέχειας μετά το ΄21

-Ιρλανδικός λιμός-μετανάστευση του 25% στις 
ΗΠΑ



Ιστορίες φυτών που άλλαξαν τον 
κόσμο…

Πράσινες ή κίτρινες μπανάνες (λαχανικό ή 
φρούτο;)

Από την Ιτιά στην ασπιρίνη (σαλικυλικό οξύ)

Από τη Μεσογειακή πεύκη στο ρετσίνι, τη 
συντήρηση του κρασιού και το ήλεκτρο 
(κεχριμπάρι)

Από τον Κολόμβο στο … καουτσούκ 
(αδιαβροχοποίηση, ελαστικότητα)

Καφές: από τον κτηνοτρόφο της Αιθιοπίας 
στα σύγχρονα καφέ… Μανέτας, Γ. Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις Κρήτης



Η φύση και οι ιστορίες που μας αφηγείται ως αφορμή…

- Αξιοποίηση της φυσικής περιέργειας των μαθητών - ενθάρρυνση αναζήτησης 
(Γιατί η κίνηση είναι περιττή στα φυτά; Γιατί τα φυτά δεν υπέστησαν στο παρελθόν μαζικές 
εξαφανίσεις, όπως τα ζώα;).

- Πώς μπορεί η χλωρίδα και η πανίδα να επιδράσει στην ανθρώπινη 
δραστηριότητα; (διατροφή/φαρμακα/ τέχνες/μυθολογία/αρχιτεκτονική 
/διαθεματικότητα).

- Αφορμή για ενδιαφέρουσες αναζητήσεις και αφηγήσεις & παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου.

- Κατανόηση της βαθιάς σχέσης εξάρτησης του ανθρώπου με τη φύση και την 
επίδραση της στην εξέλιξη της ανθρώπινης δραστηριότητας.



Επίλογος

- Η φύση συν-διδάσκουσα 
- Η θέση μας ως προς τα άλλα πλάσματα  
- Ο βαθύς χρόνος
- Η ανοιχτότητα στο απρόβλεπτο



Η πρόταση συνέχειας αυτής της επιμορφωτικής 
εκδήλωσης στο πεδίο




