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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία εμεηάδεηαη ε εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο ζε καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) Φιψξηλαο. ην Πξφγξακκα ζπκκεηείραλ δπν αγφξηα 

ειηθίαο 18 θαη 24 εηψλ θαη νρηψ θνξίηζηα ειηθίαο απφ 17 έσο 24 εηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο 

ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε γλσκάηεπζε ηνπ Κέληξνπ Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) Φιψξηλαο, παξνπζηάδνπλ απφ Μέηξηα σο Διαθξηά Ννεηηθή Αλαπεξία. 

Σν Πξφγξακκα νλνκάδεηαη „„Τνπ Θπκαξηνύ η‟ αξώκαηα, Βαζηιηθνύ ηξαγνύδηα‟‟ θαη είρε σο 

βαζηθφ γλσζηηθφ αληηθείκελν ηα Αξσκαηηθά Φπηά ηεο Διιάδαο. Σν ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα 

εληάζζεηαη ζην επξχηεξν πιαίζην ηνπ «ρνιηθνχ Κήπνπ» ν νπνίνο ηα ηειεπηαία ρξφληα δηαξθψο 

αλαπηχζζεηαη σο βαζηθφ πεδίν Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη σο ππιψλαο ελφο ζχγρξνλνπ 

αεηθφξνπ ζρνιείνπ. 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί αλ κέζα απφ πξνζεθηηθά δνκεκέλεο 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί αιιαγή 

ζηάζεσλ θαη γλψζεσλ ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαζψο θαη αλ κπνξεί ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε λα απνηειέζεη κηα ελ γέλεη απνδνηηθή θαη παηδαγσγηθά νξζή 

επηινγή γηα ηε θνηλσληθνπνίεζε θαη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ.  Ζ 

βαζηθή κέζνδνο κε ηελ νπνία πινπνηήζεθαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ήηαλ ε 

κέζνδνο «project», νη βαζηθέο αξρέο ηεο νπνίαο ζπλάδνπλ ηφζν κε ηε δηδαθηηθή ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο φζν θαη κε ηηο πξνηεηλφκελεο απφ ηε βηβιηνγξαθία δηδαθηηθέο 

θαηεπζχλζεηο γηα ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία.  

Σν εξγαιείν έξεπλαο πνπ επηιέρζεθε γηα λα εληνπηζηνχλ νη κεηαβνιέο ζε γλψζεηο θαη 

ζηάζεηο ήηαλ ε «Γνκεκέλε πλέληεπμε». Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο έδεημαλ αμηνζεκείσηε 

κεηαβνιή ζηηο γλψζεηο ησλ παηδηψλ θαζηζηψληαο ηα Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα ρξήζηκα 

εξγαιεία ζηα ρέξηα ησλ Δηδηθψλ Παηδαγσγψλ θαη δίλνληαο ην έλαπζκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα.  

Ζ δνκή ηεο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε : παξνπζηάδνληαη αξρηθά ε ηζηνξία, ην 

πεξηερφκελν, ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο. Καηφπηλ πξνζεγγίδνληαη ν νξηζκφο θαη θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο Ννεηηθήο 

Αλαπεξίαο φπσο ε πιεζπζκηαθή ηαμηλφκεζε, ε ζπρλφηεηα θαη ηα αίηηα, ελψ αλαθέξνληαη ηα 

γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη νη πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα απηφλ ηνλ εηδηθφ 

πιεζπζκφ. ην ηειεπηαίν κέξνο ηνπ ζεσξεηηθνχ πιαηζίνπ ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα 

Αξσκαηηθά Φπηά πνπ εμεηάδεη ην Πξφγξακκα φπσο επίζεο νηθνλνκηθά θαη γεληθά ζηνηρεία γηα 



  

 

ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο θπηψλ ζηνλ παγθφζκην θαη ζηνλ ελ Διιάδη ράξηε. 

Καηφπηλ αθνινπζνχλ ε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα, ε ζπδήηεζε θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 
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ABSTRACT 

 This study examines the implementation of an Environmental Educational 

Program to a group of students with Intellectual Disability in the Special Secondary School of 

Florina. In the program participated two boys 18 and 24 years old and eight girls in the age range 

of 17 to 24 years old. These particular students have mild or moderate Intellectual Disability 

according to the official diagnosis of the Differential Diagnosis, Diagnosis and Support Center of 

Florina. The Program‟s name is “The aroma of Thyme, the songs of Basil” and it‟s major 

cognitive field was the Aromatic Plants of Greece. This program is integrated to the «School 

Garden» framework, which is constantly developed as a major field of  Environmental Education 

and a pillar of the modern sustainable school.   

The aim of the study is to investigate whether is possible through carefully constructed 

environmental educational activities to achieve a change to cognitions and attitudes of intellectual 

disabled pupils and furthermore if the Environmental Education can be a profitable and 

pedagogically correct choice for the socialization and the cognitive development of this specific 

population. The basic didactic method for doing the activities of the Program was the “project” 

method, the basic principles of which conform to the didactic directions of both the 

Environmental and the Special Education. The research Instrument that has been chosen to detect 

the changeover to cognitions and attitudes  is the “Structured Interview‟‟. The results of the 

research showed notable change of the pupil‟s knowledge and that establishes the Environmental 

Educational Program as a useful tools in Special Education teacher‟s hands. Additionally, it 

triggers a need for further research.   

The structure of the study is the following : The history, the content, the institutional  

framework and the educative approaches of Environmental Education are being presented at the 

beginning. The definition and the major aspects of Intellectual Disability such as the classification 



  

 

of population, the frequency distribution and the causes, are being afterwards presented while the 

general characteristics and the proposed educational approaches for this special population are 

being consequently referred. The Aromatic Plants that are being examined  in the Program, along 

with financial and general issues of the Greek and the global cultivation, are being presented at 

the last part of the conceptual framework. The methodology, the results, the discussion and the 

conclusions of the research follow after the conceptual framework. 

 

  

Key – Words : Environmental Education, Intellectual Disability, Special Education, 

Aromatic Plants, School Garden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

 

1.ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ................................................................ 9 

1.1 Οξηζκνί θαη Ηζηνξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ............................... 9 

1.2  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα .................................................13 

1.3  Γηαθνξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο .................14 

1.4  Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα ...................................................................16 

1.4.1  Θεζκηθφ πιαίζην ...................................................................................16 

1.4.2  ρεδηαζκφο πξνγξακκάησλ ΠΔ ............................................................18 

1.4.3 Παηδαγσγηθέο Μέζνδνη θαη Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.......................................................................21 

1.5 Αμηνιφγεζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή  Δθπαίδεπζε. .........................................27 

2. ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ ....................................................................................30 

2.1 Οξηζκφο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο ......................................................................30 

2.2 Σαμηλφκεζε ..................................................................................................32 

2.3 πρλφηεηα ....................................................................................................33 

2.4 Αίηηα .............................................................................................................34 

2.5 Γλσζηηθή Αλάπηπμε Αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ....................................35 

2.6  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη πλνδά πξνβιήκαηα ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο

 ...........................................................................................................................35 

2.7  Δθπαηδεπηηθέο  Πξνζεγγίζεηο Αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία .....................39 

2.7.1  Γεληθέο Γηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο γηα ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία .......................................................................................................39 

2.7.2  Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο επηινγή γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία .......................................................................................................40 

2.8  Θεζκηθφ Πιαίζην Δηδηθήο Αγσγήο ζην Διιεληθφ Δθπαηδεπηηθφ χζηεκα ...43 

3. ΥΟΛΗΚΟ ΚΖΠΟ .........................................................................................45 

    3.1 Πιαίζην Οξηζκνχ .........................................................................................45 

    3.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή ......................................................................................46 



  

 

    3.3 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Οθέιε ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ ........................................47 

    3.4 Γπζρέξεηεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ελφο ρνιηθνχ Κήπνπ ....48 

    3.5  Ο ρνιηθφο Κήπνο ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο ..................................................49 

4. ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ ........................................................................................50 

4.1  Γεληθφο Οξηζκφο θαη Υαξαθηεξηζηηθά.........................................................50 

4.2  Καιιηεξγεηηθά θαη Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο Διιάδαο ................................50 

4.3  Παξνπζίαζε Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ...............................................................52 

4.3.1 Οηθνγέλεηα Lamiaceae ...........................................................................53 

4.3.2 Οηθνγέλεηα Valerianaceae ......................................................................61 

4.3.3 Οηθνγέλεηα Hypericaceae.......................................................................62 

5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ..............................................................................................63 

5.1 θνπφο ηεο Έξεπλαο .....................................................................................63 

5.2 ρεδηαζκφο ηεο Έξεπλαο ..............................................................................64 

5.2.1 Δίδνο Έξεπλαο .......................................................................................64 

5.2.2 Πιαίζην Γηεμαγσγήο Έξεπλαο ...............................................................65 

5.2.3 Γείγκα θαη Δξγαιείν Έξεπλαο ...............................................................66 

5.2.4 πγθέληξσζε Γεδνκέλσλ ......................................................................68 

5.2.5  Σν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα «Σνπ Θπκαξηνχ Σ‟ Αξψκαηα, 

Βαζηιηθνχ Σξαγνχδηα» ...................................................................................70 

     5.2.5.1  Γηδαθηηθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Γλσζηηθνχ Αληηθεηκέλνπ ..............70 

     5.2.5.2  Καζνξηζκφο ησλ ηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ................................71 

5.2.6 Τινπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ .................................................................75 

5.2.7  Αλάιπζε Γεδνκέλσλ .......................................................................... 100 

6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ......................................................................................... 101 

6.1 Δγθπξφηεηα θαη Αμηνπηζηία Δξεπλεηηθνχ Δξγαιείνπ ............................... 101 

6.2 Απνηειέζκαηα ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ πλέληεπμεο . 102 

6.3   Πνηνηηθή Αμηνιφγεζε Πξνγξάκκαηνο ...................................................... 122 

         6.3.1 Οκάδα Δζηίαζεο………………………………………………...……122 



  

 

6.3.2 Ζκεξνιφγην Αλαζηνραζκνχ ................................................................ 123 

7.  ΤΕΖΣΖΖ  -  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ .............................................................. 124 

7.1 Γεληθά ........................................................................................................ 124 

7.2 πδήηεζε Δπξεκάησλ κε Βάζε ηνπο θνπνχο ηεο Έξεπλαο ....................... 126 

7.3 Πεξηνξηζκνί, Πξνεθηάζεηο θαη Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ Έξεπλα ............. 127 

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ......................................................................................... 134 

  

  

  

  

 



9 

 

ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

1.1 Οξηζκνί θαη Ηζηνξία ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Ζ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε (εθ‟ εμήο ΠΔ)  έθηαζε ζηε κνξθή θαη ηε δνκή πνπ έρεη 

ζήκεξα κεηά απφ πνιιέο δπκψζεηο θαη δηεξγαζίεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζε αιιεπάιιεια δηεζλή 

ζπλέδξηα θαη δηαζθέςεηο. Σν επίζεκν μεθίλεκα ηεο ΠΔ κπνξεί λα νξηνζεηεζεί ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1960 θαη ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κε δξαζηεξηφηεηεο νξγάλσζεο ηεο, 

αλά ηφπνπο ζηελ Δπξσπατθή θαη ηελ Ακεξηθαληθή ήπεηξν.  

ηε Μ. Βξεηαλία, ηδξχεηαη ην 1968 ην πκβνχιην γηα ηελ ΠΔ, ην νπνίν είλαη βαζηθφο 

ππιψλαο ζηήξημεο ηεο αθφκα θαη ζήκεξα. Ζ νπεδία, επίζεο ην 1968 αλαγλσξίδνληαο ηε 

ζεκαζία ηεο ΠΔ, εηζάγεη Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα ζην εθπαηδεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. Σν ίδην 

γίλεηαη ην 1970 ζηε Γεξκαλία θαη ην 1971 ζηε Γαιιία. Οη θαλδηλαβηθέο ρψξεο (Γαλία, 

Φηιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία) αθνινπζνχλ ην 1972.  

ηαζκφο γηα ηελ ΠΔ ζεσξείηαη ε πξψηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ζην Carson City ηεο Νεβάδα 

ησλ Ζ.Π.Α. ην 1970. ‟ απηήλ ηελ ζπλάληεζε αλαπηχρζεθαλ γηα πξψηε θνξά αλαιπηηθά 

Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη θπξίσο 

θαζηεξψζεθε ζην δηεζλέο εθπαηδεπηηθφ θαη αθαδεκατθφ ζηεξέσκα ν φξνο «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε». Ο νξηζκφο πνπ δφζεθε ζε απηή ηε ζπλάληεζε, απνηέιεζε ηε βάζε γηα πνιινχο 

κεηέπεηηα νξηζκνχο : «Η ΠΔ είλαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία πνπ νδεγεί κε ηελ αλαγλώξηζε ησλ 

αμηώλ θαη ηε δηαζαθήληζε ελλνηώλ ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ζηάζεσλ πνπ είλαη 

απαξαίηεηεο γηα ηελ θαηαλόεζε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο ζπζρέηηζεο αλζξώπνπ, πνιηηηζκνύ θαη 

βηνθπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Η ΠΔ ζπλεπάγεηαη επίζεο άζθεζε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ 

θαη ηε δηακόξθσζε ελόο θώδηθα ζπκπεξηθνξάο ηνπ θάζε αηόκνπ μερσξηζηά γύξσ από ηα 

πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πνηόηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο». (International Union for Conservation 

of Nature, 1970). 

  Σν επφκελν ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ εμέιημε ηεο ΠΔ γίλεηαη ην 1972, απφ ηηο 5 έσο ηηο 16 

Ηνπλίνπ, ζηε ηνθρφικε. Δθεί ζπλήιζε ε πξψηε Γηαθπβεξλεηηθή Γηάζθεςε γηα ην Πεξηβάιινλ 

ηνπ Αλζξψπνπ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (Ο.Ζ.Δ.). πκκεηείραλ 

αληηπξφζσπνη απφ 113 ρψξεο θαη γηα πξψηε θνξά ππήξμε παξαδνρή ησλ πνηθίισλ θαη 

ζεκαληηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ πιαλήηε απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Απνηέιεζκα ησλ εξγαζηψλ ηεο πλδηάζθεςεο είλαη ε «Γηαθήξπμε γηα ην 
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Πεξηβάιινλ ηνπ Αλζξώπνπ» ζηελ νπνία δηαηππψλνληαη 26 Αξρέο γηα ηελ δηαηήξεζε θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Δμ απηψλ, ζηελ Αξρή 19 ππάξρεη ζαθήο αλαθνξά ζηελ ΠΔ: «Η 

εθπαίδεπζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα ηόζν ηεο λέαο γεληάο όζν θαη ησλ ελειίθσλ (…) είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο άπνςεο θαη ππεύζπλεο ζπκπεξηθνξάο από ηα άηνκα, ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηηο θνηλσλίεο, ζηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο θαη ηεο βειηίσζεο ηνπ πεξηβάιινληνο ζ‟ 

νιόθιεξε ηελ αλζξσπόηεηα» (Φινγαΐηε, 1993). 

  εκαληηθφ ήηαλ επίζεο ην  δηεζλέο ζπλέδξην γηα ηελ «Δθπαίδεπζε θαη ην Πεξηβάιινλ»  

πνπ έιαβε ρψξα απφ ηηο 16 έσο ηηο 21 Οθησβξίνπ ζηε πφιε Aix-en-Provence ηεο Γαιιίαο ην 

1972, ππφ ηελ αηγίδα ηνπ εθεί Τπνπξγείνπ Παηδείαο. πκκεηείραλ 60 εθπξφζσπνη απφ 17 ρψξεο 

(Ministere de L‟education Nationale, 1972).  

Σν κεγάιν θέξδνο απφ ηε Γηάζθεςε ηεο ηνθρφικεο ήηαλ ε ζεζκνζέηεζε ην Γεθέκβξην 

ηνπ 1972 ηνπ „„Πξνγξάκκαηνο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ‟‟ (United Nations 

Environment Programme, [UNEP]). Ο ζπγθεθξηκέλνο ζεζκφο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Δθπαηδεπηηθφ, Δπηζηεκνληθφ θαη Πνιηηηζηηθφ Οξγαληζκφ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ (United Nations 

Educational, Scientific, and Cultural Organization, [UNESCO]) νξγάλσζε ην „„Γηεζλέο 

Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο‟‟ (Γ.Π.Π.Δ.), ππφ ηελ αηγίδα ηνπ νπνίνπ 

πξαγκαηνπνηεζήθαλ ηα επφκελα ρξφληα αξθεηά θαη ζεκαληηθά δηεζλή ζπλέδξηα.   

Σν δηάζηεκα 13 - 22 Οθησβξίνπ ηνπ 1975 δηνξγαλψζεθε ην πξψην απφ απηά ζην 

Βειηγξάδη κε 96 αληηπξνζψπνπο απφ 65 ρψξεο. Σα ζπκπεξάζκαηα ηνπ ζπλεδξίνπ δηαηππψζεθαλ 

ζε κηα δηαθήξπμε ε νπνία νλνκάζηεθε «Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ» θαη απνηέιεζε ην βαζηθφ 

θείκελν γηα ηελ κεηέπεηηα νηθνδφκεζε ηεο ΠΔ κέρξη θαη ηηο κέξεο καο. ηελ «Υάξηα ηνπ 

Βειηγξαδίνπ» γηα πξψηε θνξά ζπζρεηίδεηαη ε νηθνινγηθή θξίζε κε ηελ θνηλσληθή, θαζηζηψληαο 

έηζη απαξαίηεηα ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο αλάπηπμεο θαη ηελ εθ λένπ δηακφξθσζε ελφο 

παγθφζκηνπ ήζνπο πνπ ζα ξπζκίδεη ηηο ζρέζεηο αλζξψπνπ θαη θχζεο.  Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο 

φηη απνδέθηεο ηεο ΠΔ ζχκθσλα κε ηε «Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ» είλαη φιεο νη θαηεγνξίεο ηνπ 

πιεζπζκνχ κέζα θαη έμσ απφ ην ζρνιηθφ πιαίζην (Φινγαΐηε, 1993). Οη ζηφρνη ηεο ΠΔ πνπ 

ηέζεθαλ ζην Βειηγξάδη είλαη νη εμήο : Ζ ζπλεηδεηνπνίεζε (ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο 

λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ην πεξηβάιινλ θαη ηα ζπλαθή κε απηφ πξνβιήκαηα θαη λα 

επαηζζεηνπνηεζνχλ πάλσ ζ‟ απηά), ε γλώζε (ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο λα 

θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ ζην ζχλνιφ ηνπ θαζψο θαη ηε ζέζε θαη ην ξφιν ηνπ αλζξψπνπ κέζα 

ζ‟ απηφ), ε ζηάζε (ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο λα δηακνξθψζνπλ αμίεο θαη ελδηαθέξνλ 

γηα ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηηο απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα επηζπκνχλ λα ζπκκεηέρνπλ 
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ελεξγά ζηελ πξνζηαζία ηνπ), νη ηθαλόηεηεο (ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο λα απνθηήζνπλ 

ηηο ηδηαίηεξεο εθείλεο ηθαλφηεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

δεηεκάησλ, φπσο ε ηθαλφηεηα αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη γηα ην πεξηβάιινλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ ζε ζρέζε κε νηθνινγηθνχο, πνιηηηθνχο, νηθνλνκηθνχο, 

θνηλσληθνχο, αηζζεηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο παξάγνληεο) θαη ηέινο ε ζπκκεηνρή (ηα άηνκα θαη 

νη θνηλσληθέο νκάδεο λα αλαπηχμνπλ αίζζεκα ππεπζπλφηεηαο θαη ζπλαίζζεζε ηεο αλάγθεο γηα 

άκεζε δξάζε ζηελ θαηεχζπλζε αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ) (UNESCO, 

1975). 

Σν επφκελν θαη πιένλ ζεκαληηθφ βήκα ζηελ ηζηνξία ηεο ΠΔ γίλεηαη ζηελ πφιε ηεο 

Σηθιίδαο ζηηο 14 – 26 Οθησβξίνπ 1977, θαη πάιη ππφ ηελ αηγίδα ηνπ «Γηεζλνχο Πξνγξάκκαηνο 

γηα ηελ ΠΔ». Δπξφθεηην γηα ηελ πξψηε δηαθπβεξλεηηθή δηάζθεςε πνπ ζπλήιζε ζηνλ θφζκν 

εηδηθά γηα ηελ ΠΔ, κε ζπκκεηνρή 66 θξαηψλ κειψλ ηνπ Ο.Ζ.Δ. Οη εξγαζίεο ηεο δηάζθεςεο 

θαηέιεμαλ ζηελ «Γηαθήξπμε γηα ηελ ΠΔ» ε νπνία απνηειεί  νξφζεκν θαζψο ζπλίζηαηαη απφ 41 

πξνηάζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ην ραξαθηήξα, ηνπο ζθνπνχο θαη ην πεξηερφκελν ηεο ΠΔ. Οη 

επηζηεκνληθέο δηεξγαζίεο ζηελ Σηθιίδα βαζίζηεθαλ ζηα πξαθηηθά ηνπ Βειηγξαδίνπ 

πηνζεηψληαο θαη εμειίζζνληαο ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ζηήξημεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο ΠΔ. 

Καζνξίζηεθαλ ηα θξηηήξηα ζρεδηαζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ, 

ηνλίζηεθε ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ν δηαζεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο ΠΔ 

ζην ζρνιηθφ πιαίζην. Δπίζεο έγηλε αλαθνξά ζην ξφιν πνπ νθείινπλ λα παίμνπλ ηα Μέζα 

Μαδηθήο Δλεκέξσζεο ζηελ πξνψζεζε θαη εδξαίσζε ηεο ΠΔ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλσληθνχ 

ζπλφινπ. Έλαο αθφκε ζεκαληηθφο νξηζκφο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ΠΔ πνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ πλδηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο είλαη ν εμήο : «Η ΠΔ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ζαθνύο αληίιεςεο 

θαη ελδηαθέξνληνο γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή, πνιηηηθή θαη νηθνινγηθή αιιειεμάξηεζε ζε 

αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο. Παξέρεη ζε θάζε άηνκν δπλαηόηεηα απόθηεζεο γλώζεσλ, αμηώλ, 

ζηάζεσλ θαη δεμηόηεησλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα πξνζηαηέςεη θαη λα θαιπηεξέςεη ην πεξηβάιινλ. 

Σπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία λέσλ πξνηύπσλ ζπκπεξηθνξάο, αηόκσλ, νκάδσλ, θνηλσληώλ πξνο ην 

πεξηβάιινλ»   (UNESCO, 1977).   

 Γέθα ρξφληα κεηά ηε Γηάζθεςε ηεο Σηθιίδαο ην Γηεζλέο Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο νξγαλψλεη κηα αθφκα ζεκαληηθή ζπλδηάζθεςε. ην δηάζηεκα 17 - 21 Απγνχζηνπ 

ηνπ 1987, δηνξγαλψλεηαη ζηε Μφζρα ην «Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε» κε ζπκκεηνρή 300 αληηπξνζψπσλ απφ 100 ρψξεο. ην 

ζπγθεθξηκέλν ζπλέδξην αλαιχεηαη ε πεξηβαιινληηθή θαηάζηαζε θαη εθηηκψληαη  νη δηαζηάζεηο 
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ηεο ΠΔ ελψ ζρεδηάδεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο γηα ηελ επφκελε δεθαεηία. Απηφ φκσο πνπ 

ραξαθηεξίδεη ην ζπλέδξην ηεο Μφζραο είλαη ε εηζαγσγή κηαο λέαο έλλνηαο. Ζ αλάπηπμε πνπ 

πξνηείλεηαη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε  ζπλδηάζθεςε θαιείηαη «βηψζηκε», ή «απηνζπληεξνχκελε» ή 

«αεηθφξνο» θαη απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηνπ κεδεληθνχ αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ζε θάζε 

αλαπηπμηαθή δξάζε πνπ θάλεη ν άλζξσπνο πάλσ ζηνλ πιαλήηε (UNESCO, 1987). 

Πεξλψληαο ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηνπ πεξαζκέλνπ αηψλα έρνπκε ηελ δηνξγάλσζε ηεο 

"πλδηάζθεςεο Κνξπθήο γηα ηε Γε" (Earth Summit) ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ ζπλδηάζθεςε έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 1992 ζην Ρίν ληε Σδαλέηξν ηεο 

Βξαδηιίαο θαη ην απνηέιεζκα απηήο ήηαλ ε Agenda 21. αθήο αλαθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν 

θείκελν γηα ηελ ΠΔ γίλεηαη ζην Κεθάιαην 36. πγθεθξηκέλα, ηνλίδεηαη ε αλάγθε λα εληζρπζεί ε 

επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ππφ ην πξίζκα ηεο αεηθφξνπ 

αλάπηπμεο, θαζψο θαη λα ελεκεξσζεί ην επξχ θνηλφ γηα ζέκαηα πεξηβάιινληνο (Μπιηψλεο, 

2009). 

εηξά παίξλεη ε Θεζζαινλίθε φπνπ απφ ηηο 8 έσο ηεο 12 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1997, ε 

U.N.E.S.C.O. ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε δηνξγαλψλεη ηε Γηεζλή Γηάζθεςε  

κε ζέκα: «Πεξηβάιινλ θαη Κνηλσλία: Δθπαίδεπζε θαη Δπαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ γηα ηελ 

Αεηθνξία». Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Γηάζθεςεο δηαπηζηψλεηαη ε κε νπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ 

πνξηζκάησλ ησλ πξνεγνχκελσλ ζπλεδξίσλ. Γηαηππψλεηαη ε Γηαθήξπμε ηεο Γηεζλνχο 

Γηάζθεςεο Θεζζαινλίθεο ζηελ νπνία έρνπκε κεηαζηξνθή ηνπ φξνπ «Πεξηβαιινληηθή 

Δθπαίδεπζε» ζε «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ θαη ηελ Αεηθνξία» (UNESCO, 1997).  

Απφ ηηο 26 Απγνχζηνπ έσο ηηο 4 επηεκβξίνπ ηνπ 2002, o OHE δηνξγαλψλεη ζην 

Γηνράλεζκπνπξγθ ηεο Νφηηαο Αθξηθήο, ηε Παγθφζκηα χλνδν Κνξπθήο γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε (Rio + 10). Ζ θηψρεηα θαη ηα πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα ηνπ πεξηβάιινληνο ήηαλ εθ 

λένπ ηα βαζηθά ζέκαηα αλάιπζεο κε πάξα πνιιέο ζπκκεηνρέο (21.000 εγγεγξακκέλνη), ελψ ζηα 

πξαθηηθά ηεο ζπγθεθξηκέλεο πλδηάζθεςεο δελ ππάξρεη αλαθνξά ζηελ ΠΔ (Μπιηψλεο, 2009). 

Μεηά ηελ Σπθιίδα ην 1977, ηε Μφζρα ην 1987 θαη ηε Θεζζαινλίθε ην 1997, 

δηνξγαλψζεθε απφ ηηο 24 έσο ηηο 28 Ννεκβξίνπ ηνπ 2007 ζηελ πφιε ηνπ Αρκεηακπάλη ηεο 

Ηλδίαο ε ηέηαξηε Γηεζλήο πλδηάζθεςε γηα ηελ ΠΔ κε ζέκα: «Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε γηα 

έλα Αεηθφξν Μέιινλ» ππφ ηελ αηγίδα ηεο UNESCO  θαη ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ηλδίαο. Οη 

δηεξγαζίεο ηεο πλδηάζθεςεο επέθηεηλαλ ηηο απνθάζεηο θαη ηα πνξίζκαηα ηεο πλδηάζθεςεο 

ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ηζρπξνπνίεζαλ εθ λένπ ηνλ αεηθνξηθφ ραξαθηήξα ηεο πξνηεηλφκελεο 

κνξθήο ΠΔ (UNEP, 2007; UNESCO, 2007).         
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1.2  Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα 

 

Ζ πξψηε θνξά πνπ ζπλαληάκε ηνλ φξν „„Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε‟‟ ζηελ Διιάδα 

είλαη ην 1977, φηαλ ην ηφηε Τπνπξγείν πληνληζκνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ε  Γξακκαηεία ηνπ 

Δζληθνχ πκβνπιίνπ Υσξνηαμίαο θαη Πεξηβάιινληνο πνπ αλήθε ζε απηφ, θαηαζέηεη πξφηαζε 

γηα ηελ ΠΔ (Αζαλαζάθεο, 1996). Σν ίδην έηνο αλαηίζεηαη ζην Κέληξν Δθπαηδεπηηθψλ Μειεηψλ 

θαη Δπηκφξθσζεο (Κ.Δ.Μ.Δ.), ζεκεξηλφ Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο θαη ηέσο 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, ε επζχλε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ εηζαγσγή ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (Κνχζνπιαο, 

2008). Σν 1980, ην Τπνπξγείν πληνληζκνχ θαη ην Τπνπξγείν Παηδείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

Δπξσπατθή επηηξνπή γηα ηελ Πξνζηαζία ηεο Φχζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο, νξγαλψλνπλ 

ην πξψην ζεκηλάξην ΠΔ γηα ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Αζήλα. Μεηά απφ απηφ 

ην ζεκηλάξην αθνινπζνχλ θη άιια, ελψ μεθηλνχλ ηα πξψηα πξνγξάκκαηα ΠΔ. Σν 1985 αξρίδεη ε 

ιεηηνπξγία γξαθείσλ ΠΔ ζην ππνπξγείν Παηδείαο ελψ ην 1987 αλάινγα γξαθεία μεθηλνχλ λα 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζηηο Γηεπζχλζεηο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

Σν 1990, ςεθίδεηαη ν λφκνο 1982/31-07-1990 κε ηνλ νπνίν γίλεηαη εηζαγσγή ηεο  ΠΔ 

ζηηο ειιεληθέο ζρνιηθέο κνλάδεο. Υαξαθηεξηζηηθά ε παξάγξαθνο 13 ηνπ άξζξνπ 111  

αλαθέξεη: «Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε απνηειεί ηκήκα ησλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Σθνπόο ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη λα 

ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη καζεηέο ηε ζρέζε ηνπ αλζξώπνπ κε ην θπζηθό θαη θνηλσληθό ηνπ 

πεξηβάιινλ, λα επαηζζεηνπνηεζνύλ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε απηό θαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζνύλ κε εηδηθά πξνγξάκκαηα ώζηε λα ζπκβάιινπλ ζηε γεληθόηεξε πξνζπάζεηα 

αληηκεηώπηζήο ηνπο. Με απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο θαζνξίδνληαη ηα πιαίζηα θαη ν ηξόπνο 

εθαξκνγήο θαη ρξεκαηνδόηεζεο εηδηθώλ πξνγξακκάησλ ΠΔ. Σε θάζε Γηεύζπλζε Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο κπνξεί λα απνζπάηαη γηα ηξία ρξόληα έλαο εθπαηδεπηηθόο κε απόθαζε ηνπ νηθείνπ 

Ννκάξρε, σο ππεύζπλνο ΠΔ. Τα θαζήθνληα θαη νη αξκνδηόηεηεο ησλ Υπεύζπλσλ ΠΔ 

θαζνξίδνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Υπνπξγνύ Παηδείαο πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Με όκνηεο απνθάζεηο κπνξνύλ λα ηδξύνληαη Κέληξα Πεξηβαιινληηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη λα θαζνξίδνληαη νη ζηόρνη ηνπο θαζώο θαη ν ηξόπνο ζηειέρσζεο θαη ιεηηνπξγίαο 

ηνπο».  

Με ην λφκν 1246/14-05-1991 ε παξαπάλσ δηάηαμε επεθηείλεηαη θαη ζηα ζρνιεία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  
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Σν 1993 ηδξχεηαη ε Παλειιήληα Έλσζε Δθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ ΠΔ (ΠΔΔΚ.ΠΔ) ελψ ην 

1995 έρνπκε ηελ ίδξπζε ησλ πξψησλ θέληξσλ ΠΔ θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

 Απφ ην 2000 θαη κεηά, ν θνξέαο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ πνξεία ηεο ΠΔ. Με ηελ εθαξκνγή ηεο «Δπέιηθηεο Εψλεο», ηελ εθπφλεζε ηνπ Γηαζεκαηηθνχ 

Δληαίνπ Πιαηζίνπ πξνγξάκκαηνο πνπδψλ (ΓΔΠΠ) θαη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο 

πνπδψλ (ΑΠ) απφ ην ζπγθεθξηκέλν θνξέα, ε ΠΔ ηζρπξνπνηεί ηε ζέζε ηεο κέζα ζηελ 

εθπαηδεπηηθή πξάμε ησλ ειιεληθψλ ζρνιείσλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.  

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, 2004).  

  

   1.3  Γηαθνξεηηθέο Πξνζεγγίζεηο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Πξνζπαζψληαο θάπνηνη ζπγγξαθείο λα πξνζδηνξίζνπλ ηελ ΠΔ ππφ έλα πξίζκα εηδηθήο 

δηδαθηηθήο, ηδενινγηθήο ηνπνζέηεζεο θαη γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηέιεμαλ ζε κηα 

νκαδνπνίεζε ηξηψλ αμφλσλ. πγθεθξηκέλα, θαηέγξαςαλ ηξεηο βαζηθέο πξνζεγγίζεηο, ηε 

ζεηηθηζηηθή, ηελ εξκελεπηηθή θαη ηελ θξηηηθή (Robottom & Hart, 1993).   

 Ζ ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε, απνζθνπεί ζηελ απφθηεζε γλψζεσλ κε επηζηεκνληθή 

εγθπξφηεηα. Υαξαθηεξίδεηαη απφ ην «δαζθαινθεληξηθφ» κνληέιν θαζ‟ φηη ε κεηαδηδφκελε 

γλψζε θαζψο θαη ε απζεληία ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη πέξαλ ακθηζβήηεζεο. Τπάξρεη μεθάζαξε 

δηαηήξεζε θαη πξνάζπηζε ησλ νξγαλσηηθψλ, δηδαθηηθψλ θαη ηππηθψλ δνκψλ ηνπ καζεζηαθνχ 

πεξηβάιινληνο. Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ηεο επηζηήκεο θαη ν μεθάζαξνο νξζνινγηζκφο απνηεινχλ 

ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηεο ΠΔ θαη ηεο επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ πεξηβάιινληνο. Δπίζεο, 

ε ζεηηθηζηηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηνλ ζπκπεξηθνξηζκφ ή κπηρεβηνξηζκφ φζνλ αθνξά ζην 

ηχπν ηνπ ζεσξεηηθνχ κνληέινπ κάζεζεο (Παξαζθεπφπνπινο & Κνξθηάηεο, 2003).  

Ζ εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζην κνληέιν ηνπ «επνηθνδνκεηηζκνχ» ή 

«θνλζηξνπθηηβηζκνχ». χκθσλα κε ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν κάζεζεο, επηηειείηαη  

νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο πάλσ ζηελ παιηά κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο δηεξεχλεζεο, 

επίιπζεο πξνβιεκάησλ, άκεζεο εκπινθήο θαη απηνξξχζκηζεο ηνπ καζεηή (Derry, 1992; Klein 

& Merritt, 1994; Morrison, 2003). Οη δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΠΔ ζχκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή 

πξνζέγγηζε, γίλνληαη κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ζε αιιειεπίδξαζε κε απηφ. Ο εθπαηδεπηηθφο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπληνλίδεη, δηεπθνιχλεη θαη εκςπρψλεη 

ηνπο καζεηέο ελψ ηα εγρεηξίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα λα θαζνδεγήζνπλ ηε δηαδηθαζία 

απφθηεζεο εκπεηξηψλ απφ ην καζεηή (Παξαζθεπφπνπινο & Κνξθηάηεο, 2003).  

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Klein%2C+Elizabeth+S.%29
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Merritt%2C+Eileen%29
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  Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε, ε ΠΔ είλαη κηα θνηλσληθή θαη πνιηηηθή 

δξαζηεξηφηεηα πνπ έρεη σο ηειηθφ ζηφρν ηε δηακφξθσζε κηαο γεληθφηεξεο ζπλείδεζεο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ, ε νπνία κέζα απφ δξάζε ζα πξναζπίζεη ην πεξηβάιινλ. Γηα κέζνπ ηεο 

ζπλεξγαζίαο, ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο, ηεο ζπδήηεζεο, ηεο ακθηζβήηεζεο θαη ηεο δηεξεχλεζεο, 

εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο 

ηεο γλψζεο θαη ηεο αιήζεηαο. Θεζκνί, ζέζεηο θαη αμίεο δελ γίλνληαη απνδεθηέο άθξηηα θαη 

δνγκαηηθά αιιά αληίζεηα κπαίλνπλ ζην κηθξνζθφπην θαη εμεηάδνληαη σο πξνο ηελ αξλεηηθή ή 

ζεηηθή ηνπο επηξξνή ζηελ αεηθφξν αλάπηπμε (Φινγαΐηε & Ληαξάθνπ 2005). 

Δπηπξφζζεηα, έλαο αθφκα δηαρσξηζκφο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πνξίζκαηα ησλ Γηεζλψλ 

Γηαζθέςεσλ γηα ηελ ΠΔ είλαη ε ζχλδεζε πνπ έρεη ε ΠΔ επαθξηβψο κε ην πεξηβάιινλ. Σξείο 

είλαη νη ραξαθηήξεο ζχλδεζεο κεηαμχ Δθπαίδεπζεο θαη Πεξηβάιινληνο (Sterling, 1992).   

Ο πξψηνο είλαη ε  «Δθπαίδεπζε Μέζα ζην Πεξηβάιινλ» φπνπ θαηαγξάθεηαη ν δηηηφο 

ξφινο ηνπ πεξηβάιινληνο. πγθεθξηκέλα, ην πεξηβάιινλ δελ είλαη κφλνλ ην γλσζηηθφ 

αληηθείκελν ηεο κάζεζεο αιιά θαη ην κέζν γηα λα νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε. Ζ εθπαηδεπηηθή 

πξάμε θαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο κάζεζεο ιακβάλνπλ ρψξα κέζα ζην πεξηβάιινλ, θαζψο ν 

καζεηήο βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο θχζεο (Neal & Palmer, 1994).   

Ο δεχηεξνο ραξαθηήξαο ζχλδεζεο είλαη ε «Δθπαίδεπζε γηα ην Πεξηβάιινλ». ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνλίδεηαη ε ελζσκάησζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζην πεξηβάιινλ θαη ε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο κεηαμχ ηνπο. ηφρνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ έηζη ψζηε ην άηνκν λα είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη φια φζα ζπκβαίλνπλ 

γχξσ ηνπ ζε έλα δπλακηθφ ζχζηεκα ην νπνίν πεξηθιείεη θαη ην ίδην (Neal & Palmer, 1994).    

Σέινο, ν ηξίηνο ραξαθηήξαο ζχλδεζεο είλαη ε «Δθπαίδεπζε γηα Υάξε ηνπ 

Πεξηβάιινληνο». Έρεη σο ζθνπφ ηε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ γχξσ απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν 

„„πεξηβάιινλ‟‟, νη νπνίεο ελ ζπλερεία ζα δηακνξθψζνπλ έλαλ εζηθφ θψδηθα πνπ ζα δηαζθαιίζεη 

φηη νη πξάμεηο ηνπ αηφκνπ εθ‟ εμήο δελ ζα είλαη δεκηνγφλεο πξνο απηφ (Maher, 1986). 
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 1.4  Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα 

1.4.1  Θεζκηθό πιαίζην 

 

Σα Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα πινπνηνχληαη ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάζε ρξφλν. Ζ εθαξκνγή ηνπο είλαη εζεινληηθή 

θαη φζνη εθπαηδεπηηθνί επηζπκνχλ, αλαιακβάλνπλ πξναηξεηηθά ηελ εθπφλεζε ηνπο κε νκάδεο 

καζεηψλ. Ο πξναηξεηηθφο ραξαθηήξαο ηεο εθαξκνγήο Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ νδεγεί 

δπζηπρψο ζηε κε γλσξηκία πνιιψλ ειιήλσλ καζεηψλ κε ηελ ΠΔ. χκθσλα κε ηνπο Μηραειίδε 

θαη Κηκηψλε ζε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2000, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα ΠΔ ήηαλ θάησ απφ 50% ελψ 

γηα ηα επφκελα έηε κέρξη θαη ζήκεξα νη Καηζαθηψξε, Φινγαΐηε θαη Παπαδεκεηξίνπ (2008) 

θαηαγξάθνπλ κηα ζηαζεξά πησηηθή ηάζε αλαθέξνληαο φηη  ν αξηζκφο ησλ πξνγξακκάησλ πνπ 

πινπνηνχληαη ζε θάζε λνκφ είλαη κηθξφο, ην πνζνζηφ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηά 

πνιχ ρακειφ θαη ν αξηζκφο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηελ ΠΔ ζην ζρνιείν 

ειιαηψλεηαη θάζε ρξφλν. 

  Ζ δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ 

θαζνξίδνληαη θάζε ρξφλν απφ εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ε νπνία απνζηέιιεηαη ζηηο 

αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη θαηφπηλ δηαλέκεηαη ζηηο θαηά ηφπνπο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. χκθσλα κε ηελ  Δγθχθιην Γ/121118/8-10-12 κε ζέκα: „„Σρεδηαζκόο θαη Υινπνίεζε 

Πξνγξακκάησλ Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο Σηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Υγείαο, 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθώλ Θεκάησλ, Comenius- Leonardo da Vinci θαη 

eTwinning) γηα ην ζρνιηθό έηνο 2012-2013‟‟, ην ζεζκηθφ πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ βαζίδεηαη εθ λένπ ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/28-8-1992, (ΦΔΚ 629 η. 

Β/ 23-10-1992) ζηελ νπνία γηα πξψηε θνξά νξίδνληαη ν ζεζκφο, νη θαηεγνξίεο, ην πεξηερφκελν 

θαη ν ηξφπνο πινπνίεζεο ησλ ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε 

66272/Γ7/4-7-2005 ε νπνία θαζνξίδεη ηα Θεκαηηθά Γίθηπα Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο.  

Ζ δηαδηθαζία αλάπηπμεο ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ μεθηλά κε ηελ έλαξμε 

ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. ε εθείλν ην ρξνληθφ ζεκείν, νη Τπεχζπλνη ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ  

ελεκεξψλνπλ ηνπο Γηεπζπληέο θαη ηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ, γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο θαη ηε κεζνδνινγία εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ ζρνιηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δλ ζπλερεία, ν Γηεπζπληήο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ζε εηδηθή παηδαγσγηθή ζπλεδξίαζε. Οη εθπαηδεπηηθνί πνπ επηζπκνχλ λα 
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αλαιάβνπλ ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο ζπγθξνηνχλ εζεινληηθή καζεηηθή νκάδα, ε νπνία 

κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλα θαλνληθφ ζρνιηθφ ηκήκα, απφ νκάδα καζεηψλ/ηξηψλ 

δηαθνξεηηθψλ ηκεκάησλ ή ηάμεσλ ηνπ ηδίνπ ζρνιείνπ ή αθφκα θαη απφ κεηθηή νκάδα 

καζεηψλ/ηξηψλ ηνπ ηδίνπ θαη άιινπ ζρνιείνπ. ηαλ ζπγθξνηεζεί ε νκάδα, ν εθπαηδεπηηθφο 

επηιέγεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο/ηξηεο ην ζέκα ηνπ πξνγξάκκαηνο. ε φηη αθνξά ζηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζεκάησλ, νη βαζηθέο αξρέο πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα 

ηα πξνγξάκκαηα ησλ Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ είλαη ε δηεπηζηεκνληθή ζεψξεζε, ε 

βησκαηηθή πξνζέγγηζε, ε ελζάξξπλζε ηεο καζεηηθήο πξσηνβνπιίαο, ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ 

ζηελ θνηλσλία, ε αλάπηπμε δεκνθξαηηθνχ δηαιφγνπ, ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο θαη νη 

αξρέο ηεο εθπαίδεπζεο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε. Μεηά ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο, αθνινπζεί 

ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ζπκπιεξψλεηαη εηδηθή θφξκα («Σρέδην ππνβνιήο 

Πξνγξάκκαηνο Σρνιηθώλ Γξαζηεξηνηήησλ») πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ ηίηιν, ηα ππνζέκαηα, ηνπο 

ζηφρνπο, ην πεξηερφκελν, ηε κεζνδνινγία, ην ρξνλνδηάγξακκα αλάπηπμεο, ηηο ζπλεξγαζίεο, ηα 

πεδία ζχλδεζεο κε ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα, ην εκεξνιφγην πξνγξακκαηηζκνχ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ πνπ ζα 

ζπκκεηέρνπλ.  Σν Πξφγξακκα θαηφπηλ εγθξίλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληή θαη ηνλ χιινγν 

Γηδαζθφλησλ ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο ή ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζε πεξίπησζε ζπλεξγαζίαο 

ζρνιείσλ, θαζψο θαη απφ ηνπο Τπεπζχλνπο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο ησλ νηθείσλ 

Γηεπζχλζεσλ Δθπαίδεπζεο. Οη ηειεπηαίνη νθείινπλ λα παξαθνινπζνχλ, λα ππνζηεξίδνπλ θαη 

λα αμηνινγνχλ ηα πινπνηνχκελα πξνγξάκκαηα, φπσο επίζεο λα νξγαλψλνπλ επηκνξθσηηθέο 

ζπλαληήζεηο, ζεκηλάξηα θαη εκεξίδεο. Σα πξνεγνχκελα έηε ππήξρε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ 

αγνξά ησλ πιηθψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα θαη γηα ηηο 

ππεξσξίεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ, σζηφζν γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2012 – 2013 θάηη ηέηνην δελ 

ηζρχεη. 

Γηα ηα Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε δηαηίζεηαη 

εβδνκαδηαίσο έλα δηδαθηηθφ δίσξν. Σν δίσξν απηφ νξίδεηαη θαη αλαγξάθεηαη ζην πξαθηηθφ ηνπ 

πιιφγνπ θαζεγεηψλ ηνπ ζρνιείνπ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη 

εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο καζεηέο. Κάζε εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα αλαιακβάλεη 

έλα (1) πξφγξακκα θαη λα ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζε δχν (2), ελψ θάζε καζεηήο κπνξεί λα 

ζπκκεηέρεη κέρξη θαη ζε δχν (2) πξνγξάκκαηα. ην ηέινο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, γηα φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο αθηεξψλεηαη έλα δηήκεξν ζηελ παξνπζίαζε-πξνβνιή ησλ πξνγξακκάησλ 

(γηνξηέο καζεηηθήο δεκηνπξγίαο) ζε ηνπηθφ επίπεδν.   
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 Ζ ελδεηθηηθή ζεκαηνινγία πνπ πξνηείλεηαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο γηα ηα 

Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θηλείηαη ζε άμνλεο φπσο Αεηθόξν ρνιείν - Απιή ρνιείνπ, 

Αεηθόξνο Καηνηθία, Δλεξγεηαθό Εήηεκα, Οηθνινγηθό / Δλεξγεηαθό Απνηύπσκα ζην 

ρνιείν θαη ζην πίηη, Σνπηθό Πεξηβάιινλ (π.ρ. Γηαρείξηζε απνξξηκκάησλ ζηε πφιε πνπ 

δσ, ε πξνζσπηθή θαη ζπιινγηθή επζχλε ηεο δηαηήξεζεο ηνπ  πξάζηλνπ  ζην άκεζν 

πεξηβάιινλ, νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ  θέξνπζα 

ηθαλφηεηα ζε άιζε, δάζε, παξαιίεο,  θιπ.),  Αμηνπνίεζε, Γηακόξθσζε θαη Πξνζηαζία 

Διεπζέξσλ ρώξσλ (π.ρ. Παηδηθέο ραξέο, ρψξνη άζιεζεο θαη ςπραγσγίαο),  Γηαηήξεζε θαη 

Πξνζηαζία Αζηηθνύ θαη Πεξηαζηηθνύ Πξαζίλνπ, Βηνηερλνινγηθέο Δθαξκνγέο θαη 

Πεξηβάιινλ (π.ρ. Γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλνη νξγαληζκνί, παξαγσγή ηξνθήο απφ γελεηηθά 

ηξνπνπνηεκέλνπο νξγαληζκνχο, παξαδνζηαθέο ηνπηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ε ζρέζε ηνπο κε ηελ 

ηνπηθή νηθνλνκία θαη ην πεξηβάιινλ, θηι), Γηαρείξηζε Φπζηθώλ Πόξσλ, Τπνβάζκηζε ηνπ 

Πεξηβάιινληνο (π.ρ. Αηκφζθαηξα, ξχπαλζε ηνπ αέξα, θαηλφκελν ζεξκνθεπίνπ, ηξχπα 

φδνληνο, ξχπαλζε πδάησλ, ξχπαλζε εδαθψλ, ξαδηελεξγφο ξχπαλζε, απφβιεηα θαη  δηαρείξηζε 

ησλ απνξξηκκάησλ), Πεξηβαιινληηθνί Κίλδπλνη (π.ρ. Κιηκαηηθέο Αιιαγέο, θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο θαη αλζξψπηλε παξέκβαζε, πεξηβάιινλ θαη πφιεκνο), Πνηόηεηα Εσήο (π.ρ. 

Καηαιιειφηεηα / επηθηλδπλφηεηα πιηθψλ θαη θαηαζθεπψλ, πιηθά θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ, 

βηνκεραληθή / γεσξγηθή ξχπαλζε, ειηαθή αθηηλνβνιία, ειεθηξνκαγλεηηθέο  αθηηλνβνιίεο, 

ερνξχπαλζε, „„θξπκκέλε ξχπαλζε‟‟ θηι). 

  

  

 

  

1.4.2  ρεδηαζκόο πξνγξακκάησλ ΠΔ  

 

Ο ζρεδηαζκφο Πξνγξακκάησλ ΠΔ είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ απαηηεί πξνζνρή θαη παξφιν 

πνπ δηέπεηαη απφ ηηο βαζηθέο θαη ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο αξρέο, έρεη ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά.  

Αλαηξέρνληαο ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, εμέρνπζα ζέζε ζην ζρεδηαζκφ 

Πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ θαηέρεη ε νξγάλσζε πνπ πξφηεηλαλ νη  Hungerford θαη 

Peyton (1994) ζε ζπλεξγαζία κε ηελ U.N.E.S.C.O. θαη ην U.N.E.P. Βαζηδφκελνη ζηα πνξίζκαηα 

θαη ζηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηεο πλδηάζθεςεο ηεο Σηθιίδαο, νη δπν αθαδεκατθνί 
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εξεπλεηέο  πξφηεηλαλ ην θαηαξηηζκφ ηεζζάξσλ επηπέδσλ ζηνρνζεζίαο, θαζ‟ έλα απφ ηα νπνία 

θέξεη θαη δηαθνξεηηθφ γλσζηηθφ πεξηερφκελν. 

  Σν πξψην επίπεδν ζηφρσλ (Οηθνινγηθέο Βάζεηο) απνζθνπεί ζηελ νηθνδφκεζε ησλ 

βαζηθψλ νηθνινγηθψλ γλψζεσλ. Γλψζεηο ζρεηηθά κε ηα νηθνζπζηήκαηα, ηνπο θπηηθνχο θαη 

δσηθνχο νξγαληζκνχο, ηελ ελέξγεηα θαη ηελ επίδξαζε ησλ αλζξψπηλσλ πξάμεσλ ζην 

πεξηβάιινλ πνπ ζα απνηειέζνπλ γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο νδεγφ ζσζηήο ζπκπεξηθνξάο θαη 

νξζήο ιήςεο απνθάζεσλ νη νπνίεο δελ ζα δεκηψλνπλ ην πεξηβάιινλ. 

 Σν δεχηεξν επίπεδν ζηφρσλ (Δλλνηνινγηθή Δπίγλσζε – Πξνβιήκαηα θαη Αμίεο) 

απνζθνπεί ζηελ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ πψο νη αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξάμεηο δχλαηαη λα 

επεξεάζνπλ ηε ζρέζε κεηαμχ πνηφηεηαο δσήο θαη πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο θαη πσο απηέο νη 

πξάμεηο δεκηνπξγνχλ πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία πξέπεη λα ιπζνχλ κέζα απφ 

έξεπλα, αμηνιφγεζε θαη δξάζε ελεξγψλ πνιηηψλ. 

Σν ηξίην επίπεδν ζηφρσλ (Γηεξεύλεζε - Αμηνιόγεζε) απνζθνπεί ζηελ απνζαθήληζε 

ησλ αμηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ γλψζεσλ θαη ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο 

εθπαηδεπφκελνπο ψζηε λα κπνξνχλ νη ηειεπηαίνη λα εξεπλνχλ ηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα θαη 

λα αμηνινγνχλ ηηο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα απηά.  

Σν ηέηαξην επίπεδν ζηφρσλ (Ηθαλόηεηα / Γεμηόηεηα Γξάζεο γηα ην Πεξηβάιινλ) 

απνζθνπεί ζηελ  αλάπηπμε ησλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνπο εθπαηδεπφκελνπο 

πξνθεηκέλνπ κπνξνχλ λα ελεξγνχλ ζεηηθά γηα ην πεξηβάιινλ θαη λα πεηπραίλνπλ ή λα 

δηαηεξνχλ κηα δπλακηθή ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο δσήο θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

χκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ε νξγάλσζε 

ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο πξέπεη λα δηέπεηαη  απφ ηηο εμήο αξρέο : α) Άλνηγκα ηνπ 

ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία, β) Πξνζαλαηνιηζκφο ζηε κειέηε πξφιεςεο ή επίιπζεο 

πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ θαη πξνβιεκάησλ, γ) Γηεπηζηεκνληθή θαη δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο / πξνβιήκαηνο, δ) Άκεζε δξάζε ζε ηνπηθφ επίπεδν κε ζηφρν καθξνρξφληα 

απνηειέζκαηα ζε εζληθφ θαη παγθφζκην επίπεδν, ε) Αλάδεημε ζπλεξγαζίαο, θαιιηέξγεηαο αμηψλ 

θαη δεκηνπξγίαο λέσλ πξνηχπσλ, ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ αηφκσλ, νκάδσλ θαη θνηλσληψλ 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ, ζη) Ίζεο επθαηξίεο γηα ηελ νηθνδφκεζε γλψζεσλ, αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, αμηψλ θαη ζηάζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δ) 

Έκθαζε ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ/ηξηψλ κε ζπδήηεζε θαη αληηπαξάζεζε απφςεσλ, 
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έξεπλα, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή επεμεξγαζία θαη δξάζε θαη ε) Δζηίαζε ηεο πξνζνρήο ζηελ 

αεηθφξν αλάπηπμε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

Οη δε ζηφρνη πνπ πξνηείλεη ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην είλαη α) Γλσζηηθνί (νηθνδφκεζε 

ελλνηψλ, θαηαλφεζε ησλ ζρέζεσλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ κεηαμχ αλζξψπνπ θαη πεξηβάιινληνο, 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, κέηξα πξνζηαζίαο), β) Δπηζηεκνληθνί (εμνηθείσζε κε ηελ 

επηζηεκνληθή κεζνδνινγία / έξεπλα, θξηηηθή θαη δεκηνπξγηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ, αλάπηπμε 

επηζηεκνληθήο λννηξνπίαο) γ) πκκεηνρηθνί (εξγαζία ζε νκάδεο, αλάπηπμε ζρέζεσλ 

ζπλεξγαζίαο, ζεβαζκφο ζηηο δηαθνξεηηθέο απφςεηο, ζηνλ ηξφπν δσήο θαη ζηε δεκηνπξγηθή 

δξάζε), δ) Κνηλσληθνί (ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο κε ηελ θαζεκεξηλή δσή, θαιιηέξγεηα 

ππεπζπλφηεηαο, ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη δεκηνπξγηθήο παξέκβαζεο), ε) Αηζζεηηθνί 

(δεκηνπξγία ζηελήο ζρέζεο κε ηε θχζε δηα κέζνπ φισλ ησλ αηζζήζεσλ), θαη ζη) 

Απηνκνξθσηηθνί (ρξήζε βηβιηνζήθεο, ηχπνπ, λέσλ ηερλνινγηψλ, δηαδηθηχνπ).   

 Οη ζηφρνη πνπ πξνηείλνληαη απφ ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχηνπ θαη απφ άιινπο εξεπλεηέο 

νη νπνίνη επίζεο θαηαγξάθνπλ ζρεδηαζκνχο γηα Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα (Palmer, 2002; 

Stapp 1978), ελαξκνλίδνληαη πιήξσο κε ηε ζηνρνηαμηλνκία κεγάισλ εξεπλεηψλ ησλ επηζηεκψλ 

ηεο αγσγήο (Gagné, 1992). Δληάζζνληαη ζην γλσζηηθφ θάζκα (ην πεξηβάιινλ σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν), ζην ζπλαηζζεκαηηθφ (αιιαγή ζηηο ζηάζεηο θαη ζηηο αμίεο γηα ηελ πξνάζπηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο) θαη ζην ςπρνθηληηηθφ (πξφζθηεζε δεμηνηήησλ γηα ηελ επίιπζε πεξηβαιινληηθψλ 

πξνγξακκάησλ). Δπίζεο αλέξρνληαη ηεξαξρηθά απφ έλα ρακειφ επίπεδν πξνο έλα πςειφηεξν 

(Γλψζε, Καηαλφεζε, Δθαξκνγή, Αλάιπζε, χλζεζε, Αμηνιφγεζε) (Bloom & Krathuohl,1999).  

Απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο ΠΔ είλαη ην φηη αλαηξέρνληαο ζηε 

βηβιηνγξαθία, δηαπηζηψλεη θαλείο λα θαηαγξάθεηαη κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηελ αιιαγή 

ζηάζεσλ θαη ζηελ πηνζέηεζε αμηψλ, απ‟ φηη ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν απηφ θαζ‟ απηφ 

(Ballantyne & Packer 1996; Pooley & O‟Connor, 2000). Σνλίδεηαη δειαδή, φηη νη αμίεο θαη νη 

ζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα θαιιηεξγεζνχλ κέζα απφ ηελ ΠΔ είλαη ίζσο ε πιένλ πξνηεηλφκελε 

ιχζε γηα ηελ επίιπζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πιαλήηε Γε (Knapp 1972). Χο 

εθ ηνχηνπ, ζηελ θαιιηέξγεηα απηψλ πξέπεη λα ζθνπεχεη πξσηαξρηθά ην θάζε ηξέρνλ 

Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα.  

   χκθσλα κε ηνλ Γεσξγφπνπιν (2003) θαη ηνπο Neal & Palmer (1994), νξηζκέλεο 

γεληθέο αξρέο γηα ηελ θαηάζηξσζε ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο : α) Να 

ππάξρεη έλαο ραξαθηήξαο εμαηνκίθεπζεο, δειαδή λα ιακβάλνληαη ππφςε νη αηνκηθέο δηαθνξέο 

ησλ καζεηψλ θαη ην πξφγξακκα λα κελ δξα ηζνπεδσηηθά δεηψληαο απφ θάζε παηδί ηηο ίδηεο 

http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joy+Palmer%22
http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Packer%2C+J.+M.%29
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Philip+Neal%22
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joy+Palmer%22
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θαηαθηήζεηο, β) Να πξέπεη λα ππάξρεη ζρέζε κε ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν ησλ παηδηψλ 

δηαζθαιίδνληαο ην λφεκα πνπ ζα έρνπλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη, γηα ηνπο 

καζεηέο θαη γηα ην κηθξνπεξηβάιινλ ζην νπνίν δνπλ, γ) Σν πξφγξακκα λα ζπκβαδίδεη κε ηα 

ζηάδηα αλάπηπμεο ησλ παηδηψλ θαη λα είλαη ηζνξξνπεκέλν, δειαδή λα ζπκβάιιεη ζηελ 

νιφπιεπξε αλάπηπμε ηνπ αηφκνπ, δ) Να ιακβάλνληαη ππφςε ε εκπεηξία, νη ζηάζεηο θαη νη 

δεμηφηεηεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ,  ε) Να δίλεηαη βαξχηεηα ζηνλ παξάγνληα “Οηθνλνκία Υξφλνπ” 

θαη ζη) Σν πξφγξακκα λα ραξαθηεξίδεηαη απφ επιπγηζία έηζη ψζηε θαηά ηε δηάξθεηα 

πινπνίεζεο ηνπ λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα κεηαβιεζεί θαη λα εμππεξεηήζεη αλάγθεο πνπ ζα 

πξνθχςνπλ θαζψο θαη παξάπιεπξνπο ζηφρνπο πνπ ζα αλαδπζνχλ.    

 

 

 

 

 1.4.3 Παηδαγσγηθέο Μέζνδνη θαη Δθπαηδεπηηθέο Σερληθέο ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Γηα ηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ κπνξεί θαλέλαο λα εληνπίζεη 

δηάθνξα είδε κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ, απφ ηηο θιαζηθέο δαζθαινθεληξηθέο φπσο ε 

Γηάιεμε, κέρξη ηηο πην καζεηνθεληξηθέο φπσο ε „„Αλάπηπμε ρεδίνπ Δξγαζίαο (Project)‟‟. Σν 

Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην θαζψο θαη μέλνη εξεπλεηέο (Vasconcelos, 2012), ζηηο  ελδεηθηηθέο 

νδεγίεο ζρεδηαζκνχ Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ δίλνπλ βαξχηεηα ζηελ „„Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο‟‟ θαη ζηελ „„Αλάπηπμε ρεδίνπ Δξγαζίαο‟‟ σο βαζηθέο κεζφδνπο πινπνίεζεο,  νη 

νπνίεο κεηέπεηηα εκπινπηίδνληαη κε άιιεο φπσο ε „„Μειέηε Πεδίνπ‟‟, ε „„Μειέηε 

Πεξίπησζεο‟‟ , ε „„Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ‟‟ θαη ην „„Παηρλίδη Ρφισλ‟‟.  

χκθσλα κε ηνλ Μπιηψλε (2009) θαη ηνλ Palmer (2000), ε ρξήζε πνιιαπιψλ 

ζηξαηεγηθψλ ή καζεζηαθψλ έξγσλ θαηά ηελ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο είλαη επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ελψ έλα απφ ηα βαζηθά θξηηήξηα γηα ην πνηα ελ 

ηέιεη παηδαγσγηθή κέζνδνο ζα επηιερζεί, είλαη νη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη εμ αξρήο. Αλ δειαδή 

ζηφρνο είλαη ε απφθηεζε γλψζεσλ γχξσ απφ ην πεξηβάιινλ κπνξνχλ λα επηιερζνχλ ηερληθέο 

φπσο ε „„Γηάιεμε‟‟, ε „„Μειέηε Πεδίνπ‟‟ θαη ε „„Δπίζθεςε Μηαο Πξνζηαηεπφκελεο Πεξηνρήο‟‟  

κέζα ζε έλα „„Σερληθφ Project‟‟ πνπ ζα ηειεηψζεη κε ηελ παξνπζίαζε ηεο πξνζθηεζείζαο 

γλψζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζηφρνο είλαη ε αλάιπζε ελφο πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο, 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35957427600&zone=
http://www.google.gr/search?hl=el&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joy+Palmer%22
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νη πξνηεηλφκελεο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο είλαη ε „„Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ‟‟, ην  

„„Δξσηεκαηνιφγην‟‟ θαη ε „„Αληηπαξάζεζε Απφςεσλ‟‟ νη νπνίεο ζα πιαηζηψζνπλ έλα 

„„Δξκελεπηηθφ Project‟‟ πνπ ζα θαηαιήμεη ζηελ παξνπζίαζε ηεο ππφ εμέηαζεο θαηάζηαζεο.  

Αλ θαη εθ θχζεσο ε ΠΔ εδξάδεηαη ζε έλα ηεξάζηην γλσζηηθφ θαη παηδαγσγηθφ 

ππφβαζξν, ππάξρνπλ ειιεληθέο (Γξαθσλάθε, 2006) θαη μέλεο έξεπλεο (Rickinson, 2001) πνπ 

θαηαγξάθνπλ κηθξφ εχξνο κεζνδνινγηθψλ θαη ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαηά ηελ πινπνίεζε 

Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο.   

Γεληθφηεξα ε ΠΔ βαζίδεηαη ζε καζεηνθεληξηθά πξφηππα θαη κε φρεκα ηηο πινχζηεο 

νκαδνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο απαξληέηαη ην παξαδνζηαθφ ηξφπν κεηάδνζεο γλψζεσλ εθ ηεο 

έδξαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαζηξνθή ζην νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ 

ΠΔ, θέξεηαη λα έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο (Boud & Lee 2005;  

Cartney & Rouse 2006). Ο εθπαηδεπηηθφο πιένλ ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, εκςπρψλεη ηνπο 

καζεηέο θαη δηεπθνιχλεη ην έξγν φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην. Βαξχηεηα δίλεηαη ζηελ 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη ζηε βησκαηηθή κάζεζε κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ηε 

ζπιινγηθφηεηα. Δπηπξφζζεηα έρνπκε ην πνιππφζεην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία 

θαη ηε κεηαθνξά ηνπ „„πεδίνπ‟‟ νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο έμσ απφ ηε ζρνιηθή κνλάδα, κε 

εκπινθή ηνπηθψλ θνξέσλ θαη κε δηάρπζε απνηειεζκάησλ ηεο γλψζεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

θνηλσλία. ια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαζηζηνχλ ηελ κέζνδν „„Project‟‟ ηδαληθή γηα ηελ 

πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ κέζα απφ κηα νπζηαζηηθά βησκαηηθή θαη 

επηθνηλσληαθή κάζεζε (Υξπζαθίδεο, 2006).     

Παξαθάησ θαηαγξάθνληαη θάπνηεο απφ ηηο βαζηθέο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

επηιέγνληαη θαη πξνηείλνληαη απφ ηε βηβιηνγξαθία γηα ηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ 

Πξνγξακκάησλ θαη νη νπνίεο ελίνηε πεξηέρνληαη ε κηα ζηελ άιιε.   

 

 

    1.4.3.1 Αλάπηπμε ρεδίνπ Δξγαζίαο (project)  

 

 Ζ κέζνδνο project ζχκθσλα κε ηνλ Frey (2005) είλαη έλαο ηξφπνο νκαδηθήο δηδαζθαιίαο 

ζηνλ νπνίνλ ζπκκεηέρνπλ εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο κε ηελ δηδαζθαιία λα ζρεδηάδεηαη, λα  

δηακνξθψλεηαη θαη λα πινπνηείηαη απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Πξφθεηηαη γηα κηα αλνηρηή 

δηαδηθαζία κάζεζεο, ηεο νπνίαο ηα φξηα θαη νη δπλαηφηεηεο δελ είλαη θαζνξηζκέλα θαη 

αιιάδνπλ αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε θαηάζηαζε θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

χκθσλα κε ηνπο Γεσξγφπνπιν & Σζαιίθε (2003), πξφθεηηαη γηα ηελ πην νινθιεξσκέλε θαη 
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επξεία κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ΠΔ θαη κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη φιεο νη άιιεο κέζνδνη 

κπνξνχλ λα δξάζνπλ επηθνπξηθά ζηε δηαδηθαζία ελφο Πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο.  

 Οη ηέζζεξεηο βαζηθέο θάζεηο πινπνίεζεο ελφο ρεδίνπ Δξγαζίαο είλαη α) Πξνβιεκαηηζκφο, 

β) Πξνγξακκαηηζκφο Γξαζηεξηνηήησλ, γ) Τινπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ, δ) Αμηνιφγεζε ηεο 

φιεο δηαδηθαζίαο (Frey, 2005; Υξπζαθίδεο 1994). Αξρηθά επηιέγεηαη έλα ζέκα ηνπηθνχ 

πεξηβαιινληηθνχ ελδηαθέξνληνο πξνθεηκέλνπ λα πθίζηαηαη λφεκα γηα ηα παηδηά αιιά θαη λα 

κπνξεί λα δηεξεπλεζεί εθ ηνπ ζχλεγγπο. Καηφπηλ εμεηάδνληαη νη δπζθνιίεο θαη ε ζεκαληηθφηεηα 

ηνπ ππφ κειέηε ζέκαηνο ελψ νξγαλψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο κε βαζηθφ γλψκνλα ηελ εκπινθή 

ησλ παηδηψλ, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ. Με ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

μεθηλά ηαπηφρξνλα θαη ε νπζηαζηηθή δχκσζε ηνπ φινπ εγρεηξήκαηνο. Σν πξφγξακκα 

πξνζαξκφδεηαη, εμειίζζεηαη θαη ελίνηε πξνζηίζεληαη ζε απηφ παξάκεηξνη πνπ δελ είραλ 

πξνβιεθηεί εμ αξρήο. Ζ ζπιινγηθή δηακφξθσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο παξακέλεη ξεπζηή ελψ 

είλαη έθδειε ε επειημία κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε αλαδπφκελσλ ζηφρσλ. Μεηά ην πέξαο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαηαγξάθνληαη θαη ζπδεηνχληαη ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ, αλαιχνληαη 

ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη θνηλνπνηνχληαη ζηελ νηθεία ζρνιηθή κνλάδα θαη ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Μέζα απφ απηέο ηηο δηαδηθαζίεο ιακβάλεη ρψξα κηα νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ησλ γλψζεσλ πνπ απνθηήζεθαλ θαη ηεο πηζαλήο αιιαγήο ζηάζεσλ ησλ 

καζεηψλ. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ελφο Project είλαη απφ κεξηθέο κέξεο έσο κεξηθνχο κήλεο 

(Μαηζαγγνχξαο, 2004). 

     

  

1.4.3.2 Δπίιπζε πξνβιήκαηνο 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε παηδαγσγηθή πξνζέγγηζε, ν εθπαηδεπηηθφο παξαζέηεη έλα 

πεξηβαιινληηθφ πξφβιεκα ηεο νηθείαο πεξηνρήο θαη δεηά απφ ηνπο καζεηέο λα ην κειεηήζνπλ 

θαη λα πξνηείλνπλ ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ.  Σα παηδηά ζπλεξγάδνληαη, βαζίδνληαη ζηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε θαη νηθνδνκνχλ λέα, πξνζπαζψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ θαη λα επηιχζνπλ 

ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα (Vasconcelos, 2012). Σα βήκαηα πνπ αθνινπζνχληαη θαηά ηελ 

«Δπίιπζε Πξνβιήκαηνο» πεξηγξάθνληαη ζηα παξαθάησ ζηάδηα: α) Δληνπηζκφο θαη δηεξεχλεζε 

ηνπ πξνβιήκαηνο / δεηήκαηνο, β) Καζνξηζκφο ζηφρσλ γηα ηελ επίιπζε (ή ζπκκεηνρή ζηελ 

επίιπζε) ηνπ πξνβιήκαηνο, γ) Γηεξεχλεζε ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, δ) χληαμε θξηηεξίσλ γηα 

ηελ επηινγή ηεο πηζαλήο / ξεαιηζηηθήο ιχζεο ή ιχζεσλ, ε) Δπηινγή ηεο θαηάιιειεο ιχζεο ή 

http://www.scopus.com/authid/detail.url?origin=resultslist&authorId=35957427600&zone=
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ησλ θαηάιιεισλ ιχζεσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο αεηθνξίαο, ζη) πγθξφηεζε ζρεδίνπ 

δξάζεο, δ) Τινπνίεζε ηεο δξάζεο, ε) Αμηνιφγεζε θαη επαλαηξνθνδφηεζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

 Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλάδεη κε ηηο δηαθεξχμεηο ησλ κεγάισλ ηζηνξηθψλ 

πλδηαζθέςεσλ γηα ην πεξηβάιινλ φπσο απηή ηεο Σπθιίδαο, ηα  πνξίζκαηα ηεο νπνίαο ηφληδαλ 

ηε ζεκαζία παξνρήο δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ζηνπο καζεηέο θαη κεηέπεηηα ελεξγνχο πνιίηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ζρεδηάζνπλ θαη λα εθαξκφζνπλ ιχζεηο δξάζεο γηα ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε Γε.   

 

     1.4.3.3 Μεηαθίλεζε ζην ππό κειέηε πεδίν 

 

H “Μειέηε Πεδίνπ” είλαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο 

κεηαθηλνχληαη ζην ππφ παξαηήξεζε πεδίν θαη εθ ηνπ ζπζηάδελ παξαηεξνχλ, θαηαγξάθνπλ, 

κεηξνχλ θαη ζπιιέγνπλ δεδνκέλα. Πξφθεηηαη γηα κηα θαηάζηαζε βησκαηηθήο κάζεζεο φπνπ 

πθίζηαηαη αλάπηπμε εξεπλεηηθψλ δεμηνηήησλ. Ζ νξγάλσζε απηήο ηεο κεζφδνπ πξν ηεο 

πινπνίεζεο ηεο έρεη εμέρνπζα ζεκαζία θαη ζχκθσλα κε ηνπο Γεσξγφπνπιν θαη Σζαιίθε 

(2003) πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα: α) Πξνεηνηκαζία επίζθεςεο ζην ππφ κειέηε πεδίν 

(πξνπαξαζθεπαζηηθή επίζθεςε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ζπδήηεζε κε ηνπο καζεηέο, πξνβνιή 

θσηνγξαθηψλ ή βίληεν απφ ην ππφ κειέηε πεδίν, β) ρεδηαζκφ ηεο δηαδηθαζίαο πνπ ζα 

αθνινπζεζεί θαηά ηελ επίζθεςε πξνθεηκέλνπ λα ππάξμνπλ φιεο νη επθαηξίεο γηα λα δνζνχλ 

απαληήζεηο ζηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα, γ) Δμνηθείσζε ησλ παηδηψλ κε φια ηα εξεπλεηηθά 

εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο θαη δ) Παξνρή ζαθψλ 

νδεγηψλ γηα ην πψο ζα γίλεη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ. ηαλ νη καζεηέο θηάζνπλ ζην „„πεδίν 

κειέηεο‟‟ δξνπλ νκαδηθά θαη ζπλεξγαηηθά, αλαιακβάλνληαο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο. Ζ 

εξγαζία ησλ καζεηψλ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ζηε ζρνιηθή κνλάδα φπνπ έρνπκε 

θνηλνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ, ζχλζεζε θαη αμηνιφγεζε.  

  

    1.4.3.4 Πεξηβαιινληηθό Μνλνπάηη 

 

Σν „„Πεξηβαιινληηθφ Μνλνπάηη‟‟ είλαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ε νπνία έρεη 

πνιιά θνηλά ζεκεία κε ηε „„Μειέηε Πεδίνπ‟‟. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ιακβάλνπλ ρψξα 

„„Πεξηβαιινληηθέο Γηαδξνκέο Δμνηθείσζεο θαη Γλσξηκίαο‟‟ κέζα ζε έλα πεδίν πνπ ρξήδεη 

κειέηεο θαη παξαηήξεζεο. Ζ δηαδξνκή κπνξεί λα γίλεη βαδίδνληαο, πνδειαηψληαο ε 

θσπειαηψληαο ελψ ην κνλνπάηη κπνξεί λα επηιερζεί εθ λένπ γηα δεχηεξε δηαδξνκή 
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πξνθεηκέλνπ λα ηνληζζνχλ δηαθνξεηηθά ζηνηρεία (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε 2003).  Ζ 

πξνεηνηκαζία θαη ε πιεξέζηαηε νξγάλσζε ηεο εμφξκεζεο θξίλεηαη θαη εδψ απαξαίηεηε, ελψ 

επίζεο αθνινπζεί ζπδήηεζε, αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ θαηά ηελ επηζηξνθή ζηε ζρνιηθή κνλάδα. 

 

1.4.3.5 Γξακαηνπνίεζε 

 

Ζ „„Γξακαηνπνίεζε‟‟ είλαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε κε νπζηαζηηθή εθαξκνγή 

ζηελ ΠΔ πνπ φκσο δε πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ην „„Παηρλίδη Ρφισλ‟‟ ή κε ηηο ηερληθέο ζεάηξνπ 

ζηελ Δθπαίδεπζε (Μπιηψλεο, 2009). Οη καζεηέο θαηά ηελ „„Γξακαηνπνίεζε‟‟ παίδνπλ δηθά 

ηνπο ζελάξηα θαη ζέκαηα. Σα ζέκαηα απηά αθνξνχλ ζπλήζσο πξνβιεκαηηθέο πεξηβαιινληηθέο 

θαηαζηάζεηο φπνπ νη ζπκκεηέρνληεο εμσηεξηθεχνπλ ηα ζπλαηζζήκαηα πνπ ηνπο δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ ππνζεηηθή θαηάζηαζε, εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο θαη πξνηείλνπλ ιχζεηο θαη 

δηεμφδνπο. Γελ ππάξρεη ελδηαθέξνλ θαη πξνζπάζεηα γηα έλα νξζφ ζεαηξηθφ πξντφλ αιιά ζθνπφο 

είλαη ε ελζπλαίζζεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ ζα επηθέξεη γλψζε, αιιαγή ζηάζεσλ θαη αλάπηπμε 

δεμηνηήησλ, νη νπνίεο ζα επηιχζνπλ ην πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Χο εθ ηνχηνπ, δελ ππάξρεη 

θνηλφ παξαθνινχζεζεο ηνπ δξψκελνπ. 

Ηδηαίηεξε κλεία αμίδεη λα γίλεη ζηελ ηερληθή „„Μαλδχαο ηνπ Δηδηθνχ‟‟ ε νπνία κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί εληφο ηεο „„Γξακαηνπνίεζεο‟‟ ζε πινπνηήζεηο Πεξηβαιινληηθψλ 

Πξνγξακκάησλ (Sixsmith, 2005). χκθσλα κε απηή ηελ ηερληθή, ν εθπαηδεπηηθφο ζπκκεηέρεη  

σο ην άηνκν πνπ δελ θαηέρεη ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο γηα λα επηιχζεη έλα πξφβιεκα πνπ 

αληηκεησπίδεη. Οη «εηδηθνί» θαη νη «θαηέρνληεο ηε γλψζε» είλαη νη καζεηέο πνπ θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ επηηπρψο ζην θάιεζκα γηα βνήζεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνχ.        

 

1.4.3.6 Καηαζθεπή Δλλνηνινγηθνύ Υάξηε / Υαξηνγξάθεζε Δλλνηώλ 

 

Ζ ραξηνγξάθεζε ελλνηψλ (concept mapping) βαζίδεηαη ζηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ. 

Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ησλ ελλνηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε έλα 

Πεξηβαιινληηθφ δήηεκα, ε νπνία απνηππψλεη θαη ηνλίδεη ην πσο ζπλδένληαη απηέο νη έλλνηεο 

κεηαμχ ηνπο. Πξσηεξγάηεο είλαη ν Novac (1996) θαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε κέζνδν έρνπκε 

νηθνδφκεζε ησλ λέσλ ελλνηψλ πνπ αλαπαξίζηαληαη ζην ράξηε πάλσ ζηελ ήδε δνκεκέλε 

γλψζε. Σα βήκαηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο κεζφδνπ είλαη ηα εμήο : α) Δπηινγή ζέκαηνο, β) Δπηινγή 

ησλ θχξησλ ελλνηψλ, γ) χληαμε ηνπ ράξηε επαγσγηθά απφ θάησ πξνο ηα πάλσ ή απαγσγηθά 
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απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. (ην πάλσ κέξνο ηνπ ράξηε ηνπνζεηνχληαη νη γεληθέο, πεξηεθηηθέο, 

αθεξεκέλεο έλλνηεο ελψ ζην θάησ κέξνο δηαθιαδψλνληαη νη πην ζπγθεθξηκέλεο θαη πην εηδηθέο 

έλλνηεο) (Novac, 1996).  

 

  

1.4.3.7 Καηαηγηζκόο Ιδεώλ (Brainstorming) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη θαη ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγηθφηεηα 

θαη ζηελ παξαγσγή λέσλ ηδεψλ. Οη καζεηέο θαινχληαη λα δψζνπλ άκεζα θαη δίρσο 

επεμεξγαζία απαληήζεηο ζε έλα πεξηβαιινληηθφ δήηεκα. Οη εθθεξφκελεο απφςεηο 

θαηαγξάθνληαη θαη νπζηαζηηθά απνηεινχλ ην πξσηνγελέο αθαηέξγαζην πιηθφ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί ελ ζπλερεία κέζσ κηαο άηππεο δχκσζεο, γηα λα πξνθχςνπλ ζπγθεθξηκέλεο θαη 

ηεθκεξησκέλεο απφςεηο. (Μαηζαγγνχξαο 2004). Βαζηθφ επηζπκεηφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

κεζφδνπ είλαη ε απνπζία ινγνθξηζίαο θαη θηιηξαξίζκαηνο απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ, ηνλ ίδην ηνλ 

νκηιεηή ή θάπνηνλ ζπλνκηιεηή ηνπ έηζη ψζηε λα έρνπκε παξαγσγή λέσλ απφςεσλ θαη κεγάιε 

πηζαλφηεηα θάπνηεο απφ απηέο λα είλαη πξσηνπνξηαθέο θαη αμηνπνηήζηκεο. Ζ παξαγσγή 

πξνηάζεσλ, ελλνηψλ, λνεηηθψλ ζρεκάησλ θαη ζπλδπαζκψλ, ζπλερίδεηαη θαη θαηά ην ζηάδην ηεο 

επεμεξγαζίαο φπνπ ππάξρνπλ ζπγθεληξσκέλεο φιεο νη απφςεηο πνπ εθθξάζηεθαλ θαη δχλαηαη 

λα ζπλδπαζηνχλ. Ζ πξνυπάξρνπζα γλψζε απφ πιεπξάο καζεηψλ γηα ηε ζπκκεηνρή ζηνλ 

„„Καηαηγηζκφ Ηδεψλ‟‟ δελ απαηηείηαη λα είλαη ηφζν κεγάιε θαη ηζρπξή φζν ζε άιιεο κεζφδνπο, 

ελψ ελζαξξχλεηαη ε αλεμαξηεζία, ε πξσηνβνπιία, ε θαληαζία θαη ε εθεπξεηηθφηεηα. Ο ξφινο 

ηνπ «πληνληζηή» γηα ηνλ εθπαηδεπηηθφ είλαη πην επηβεβιεκέλνο απφ πνηέ, θαζ‟ φηη νθείιεη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ζπκκεηνρή θαη ηελ πξνάζπηζε φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ, αθφκα θη απηψλ πνπ 

εθθέξνπλ απφςεηο πνπ  πξνθαινχλ γέιην ή ριεπαζκφ. 
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  1.5 Αμηνιόγεζε ζηελ Πεξηβαιινληηθή  Δθπαίδεπζε. 

 

Ζ αμηνιφγεζε θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηελ ΠΔ φπσο γηα θάζε νξζά δνκεκέλε εθπαηδεπηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Παξφια απηά, ππάξρνπλ έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ εθπαηδεπηηθφ ρψξν πνπ 

θαηαδεηθλχνπλ απνπζία αμηνιφγεζεο ζηα Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα ή παξνπζία ηεο κε 

πξνρεηξφηεηα θαη ρσξίο αθαδεκατθέο βάζεηο (Επγνχξε, 2005). Σν ίδην ηζρχεη ζε δηεζλέο επίπεδν 

φπνπ εξεπλεηέο εμεηάδνληαο ηελ αμηνιφγεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ θαηαγξάθνπλ 

ζηνηρεία φπσο πεξηνξηζκέλε δηάξθεηα (Engels & Jacobson, 2007) ή άγλνηα ησλ βαζηθψλ 

ζηνηρείσλ νξζήο πινπνίεζεο ηεο (Bitgood, 1996; Fien, Scott & Tilbury 2001;  Morris, Jacobson 

& Flamm 2007).   

Σν κέγεζνο δπζθνιίαο ηεο πξνζπάζεηαο λα νξίζεη θαλείο ηελ νξζή θαη πιήξε 

αμηνιφγεζε θαηά ηελ παηδαγσγηθή δηαδηθαζία, επαιεζεχεηαη θαη εληζρχεηαη φηαλ δεηείηαη λα 

νξηνζεηεζεί θαη πξνζδηνξηζηεί ε αμηνιφγεζε ζε έλα Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα. Γπν είλαη ηα 

βαζηθά δεηήκαηα πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ΠΔ. 

Πξψηνλ, ε ζπλήζεο «ηειηθή αμηνιφγεζε» πνπ ιακβάλεη ρψξν θαηά θφξνλ ζην ειιεληθφ 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη βαζίδεηαη ζε γξαπηέο εμεηάζεηο ειέγρνπ γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

δελ ελδείθλπηαη θαη δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηελ ΠΔ. Απηνχ ηνπ ηχπνπ νη εμεηάζεηο δελ είλαη 

ζε ζέζε λα αμηνινγήζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ θαη ηελ αιιαγή ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ 

απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Γελ κπνξνχλ λα κεηξήζνπλ ηελ επαηζζεζία ησλ καζεηψλ απέλαληη 

ζηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε, ηελ ηθαλφηεηα ηνπο λα βξνπλ ιχζεηο θαη ηε 

δηάζεζε λα ζπλεξγαζηνχλ κεηαμχ ηνπο γηα λα ηηο εθαξκφζνπλ. Κάηη ηέηνην κπνξεί λα 

επηηεπρζεί κε ηερληθέο κέηξεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ή πξνηείλεηαη λα βξεζνχλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ λέεο ηερληθέο γηα ηελ αμηνιφγεζε φισλ απηψλ ησλ νπζησδψλ δηαζηάζεσλ ηεο 

ΠΔ  (Γαλάζεο - Αθεληάθεο, 1997). Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ηνλ  Ernst (2005) θαη ηνπο 

Covitt, Gomez-Schmidt θαη Zint (2005), ε δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο ζηελ ΠΔ δελ κπνξεί λα 

πεξηνξηζηεί ζε κηα ή δπν εκέξεο εμέηαζεο θαηά ην πέξαο ελφο Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο, αιιά νθείιεη λα έρεη δηάξθεηα θαη λα ιακβάλεη ρψξα ηφζν θαηά ηελ πινπνίεζε, 

φζν θαη αξθεηά κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηνπ. 

Γεχηεξνλ, ε ΠΔ πξνζεγγίδεηαη κε δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο (Θεηηθηζηηθή, Δξκελεπηηθή, 

Κξηηηθή Πξνζέγγηζε) πνπ εκπεξηέρνπλ αληίζηνηρα δηαθνξεηηθνχο ζηφρνπο θαη δνκέο φζνλ 

αθνξά ηελ νξγάλσζε θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο. Χο εθ 
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ηνχηνπ, γηα θάζε πξνζέγγηζε απαηηείηαη θαη δηαθνξεηηθφο ηχπνο αμηνιφγεζεο (Φινγαΐηε & 

Ληαξάθνπ, 2005).  

πσο πξνθχπηεη απφ ηα παξαπάλσ, θαζψο επίζεο θαη απφ δηεζλείο έξεπλεο (Dark & 

Holsman, 2002; Rovira, 2000), νη ζθνπνί πνπ ηίζεληαη θαηά ηελ νξγάλσζε ελφο 

Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ν βαζκφο επίηεπμεο απηψλ, είλαη νη δπν βαζηθνί ππιψλεο 

πάλσ ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα ζηνηρεηνζεηεζεί ε αμηνιφγεζε.   

Δπνκέλσο, ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα 

πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ βήκαηα: α) Αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο επίηεπμεο ζηφρσλ πνπ 

ηέζεθαλ ζε πξνεγνχκελν ρξφλν, β) Αλάιπζε θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο ησξηλήο θαηάζηαζεο, γ) 

Γηακφξθσζε ηνπ πιαηζίνπ αλαδήηεζεο θαη θαζνξηζκνχ ησλ ηνκέσλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

νη νπνίεο πξέπεη λα βειηησζνχλ κε βάζε ην βήκα β‟ θαη δ) Καζνξηζκφο ησλ κέηξσλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ βειηίσζεο ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο (Κσλζηαληηλφπνπινο, 2004). Δθ ησλ 

βεκάησλ απηψλ αιιά θαη απφ δηεζλείο έξεπλεο (Carleton & Hug, 2010), γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

αμηνιφγεζε πξέπεη λα ελζσκαησζεί ηφζν ζηε ζρεδίαζε φζν θαη ζηα πξψηα ζηάδηα εμέιημεο ησλ  

Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ.  

 πγθεληξσηηθά κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε ηελ αμηνιφγεζε ηεο ΠΔ ζε ηέζζεξεηο 

παξακέηξνπο : α) Αμηνιφγεζε ησλ ηφρσλ θαη ηνπ Πεξηερνκέλνπ, β) Αμηνιφγεζε ηεο 

Μεζνδνινγίαο, γ) Αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθνκέλσλ θαη δ) Αμηνιφγεζε ησλ ίδησλ ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ. 

Αλαιχνληαο ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο, γηα κηα έγθαηξε θαη έγθπξε αμηνιφγεζε ζηελ 

ΠΔ, ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα νθείιεη λα αθνινπζεί ηηο εμειίμεηο θαη ηηο αιιαγέο πνπ επηθέξνπλ 

νη ιάζνο αλζξψπηλνη ρεηξηζκνί ζε πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν πξνθεηκέλνπ λα  

επαλαθαζνξίζεη ηνπο ζηφρνπο θαη ην πεξηερφκελν ηνπ. Ζ κεζνδνινγία ζα πξέπεη λα 

απαγθηζηξσζεί απφ ηα απαξραησκέλα δαζθαινθεληξηθά πξφηππα κεηάδνζεο ηεο απζεληηθήο 

γλψζεο θαη λα κεηαθηλεζεί πξνο ην καζεηνθεληξηθφ κνληέιν θαη ηελ αλάδπζε ηεο γλψζεο κέζα 

απφ ηελ δξάζε. Ζ αμηνιφγεζε ησλ δηδαζθφλησλ νθείιεη λα επηθεληξσζεί ζε κνληέξλεο ηερληθέο 

φπσο ε βηληενζθφπεζε θαη ε αμηνιφγεζε απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο.  Σέινο, ηα 

Πξνγξάκκαηα απηά θαζ‟ απηά (νξγάλσζε, ρξνληθή αθνινπζία, αιιεινπρία δξαζηεξηνηήησλ, 

δηάξθεηα), νθείινπλ λα ειέγρνληαη κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο έηζη ψζηε λα 

πξνσζείηαη ε βειηίσζε ηνπο (Κσλζηαληηλφπνπινο, 2004;  Robottom, 1985;  Stokking, Van 

Aert, Meijberg &  Kaskens, 1999). 

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Stokking+K.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22van+Aert+L.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22van+Aert+L.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22van+Aert+L.%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Kaskens+A.%22
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Δμεηάδνληαο ηηο λεφηεξεο ζηάζεηο πνπ ππάξρνπλ ζην δηεζλέο ζηεξέσκα ζρεηηθά κε ηελ 

αμηνιφγεζε ζηελ ΠΔ, ε επηθξαηέζηεξε θαίλεηαη λα είλαη ε “Δπηθεληξσκέλε ζηε Φξεζηηθόηεηα‟‟ 

αμηνιφγεζε (Utilization-Focused Evaluation), ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Michael Quinn 

Patton (2008). Πξφθεηηαη γηα έλα είδνο αμηνιφγεζεο ην νπνίν πξνηείλεηαη (Carleton & Hug, 2010) 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο (Crohn & Birnbaum, 2010). χκθσλα κε απηφ ην κνληέιν, ε 

αμηνιφγεζε θξίλεηαη ζχκθσλα κε ην βαζκφ ρξεζηηθφηεηαο πνπ παξέρεη ζηνπο εμ αξρήο 

επηδησθφκελνπο ηεο ρξήζηεο. Ζ „„Δπηθεληξσκέλε ζηε Φξεζηηθόηεηα‟‟ αμηνιφγεζε νθείιεη λα 

δνκείηαη θαη λα δηεμάγεηαη κε ηξφπν πνπ ζα εληζρχεη ηελ σθέιηκε ρξήζε ηφζν ησλ 

απνηειεζκάησλ απηήο φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο, βειηηψλνληαο θαζ‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ φιε απφδνζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Δίλαη κηα αμηνιφγεζε πξνζαλαηνιηζκέλε ζηνπο 

ζπκκεηέρνληεο, φπνπ εθ ησλ πξφηεξσλ είλαη μεθάζαξν πνηεο αμίεο ζα εμεηάδεη αιιά θαη πνηνη ζα 

είλαη νη ρξήζηεο νη νπνίνη ζα εθκεηαιιεπηνχλ ηα απνηειεζκάησλ απηήο (Patton, 2008). 
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2. ΝΟΖΣΗΚΖ ΑΝΑΠΖΡΗΑ 

2.1 Οξηζκόο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο 

 

Ζ Ννεηηθή Αλαπεξία απνηειεί αληηθείκελν κειέηεο απφ ηα πνιχ παιηά ρξφληα. Σα άηνκα 

κε αλαπεξίεο θαηαγξάθνληαη θαη κειεηψληαη απφ ηελ Διιεληθή θαη Ρσκατθή πεξίνδν. 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001α). Μέρξη ην ηέινο ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ζηελ αληηκεηψπηζε θαη ζηελ 

αηηηνιφγεζε ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο εκπιέθνληαλ κάγηζζεο, δεηζηδαηκνλίεο, εμνξθηζκνί θαη 

ζείεο παξεκβάζεηο. Απφ ηελ απγή φκσο ηνπ 18
νπ

 αηψλα, ε δαηκνλνινγία δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηα 

αλζξψπηλα δηθαηψκαηα (Βαζηιείνπ, 1998) ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαη δε θαηά ην 

δεχηεξν κηζφ απηνχ, ε Δηδηθή Αγσγή μεθηλά λα πεξηβάιιεηαη κε ηελ επηζηεκνζχλε πνπ ηεο 

αξκφδεη.     

Ο νξηζκφο ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο έρεη εγείξεη πνηθίιεο δηαθσλίεο. Γελ ππάξρεη γεληθή 

ζπκθσλία ησλ εηδηθψλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη πξαγκαηνπνηείηαη  ρξήζε  δηαθνξεηηθψλ νξηζκψλ θαη 

εξκελεηψλ (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009). Ο πξνζδηνξηζκφο κηαο δηεζλψο απνδεθηήο 

νλνκαζίαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί αληηθείκελν επηζηεκνληθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο 

αληηπαξάζεζεο. ηελ ειιεληθή κεηάθξαζε ησλ δηαγλσζηηθψλ εγρεηξηδίσλ DSM-IV θαη ICD-10 

θαηαγξάθεηαη ν φξνο «Ννεηηθή Καζπζηέξεζε», σζηφζν ηειεπηαία ππάξρεη κεηαζηξνθή ζηνλ 

φξν «Ννεηηθή Αλαπεξία» (Polloway, Patton, Smith, Lubin & Antoine 2009; Schalock,  

Luckasson & Shogren, 2007). Με ηελ αιιαγή ηνπ φξνπ αληηθαηνπηξίδνληαη νη δνκηθέο αιιαγέο 

πνπ πξνηείλνληαη απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, πηνζεηείηαη έλαο ιηγφηεξν επηζεηηθφο 

ραξαθηεξηζκφο, παξνπζηάδεηαη κεγαιχηεξε ζπκβαηφηεηα κε ηε δηεζλή νξνινγία ελψ πιένλ ε 

Ννεηηθή Αλαπεξία ηνπνζεηείηαη  ζε έλα  θνηλσληθφ-νηθνινγηθφ πιαίζην.  Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη 

ε κεηαζηξνθή απηή θαηαγξάθεηαη θαη ελ Διιάδη κε ην Νφκν 3699 (2008) γηα ηελ Δηδηθή Αγσγή, 

ν νπνίνο έζεζε ζε ζηέξεεο βάζεηο ηε δέζκεπζε ηεο πνιηηείαο λα παξέρεη δσξεάλ θαη πςειήο 

πνηφηεηαο εθπαίδεπζε ζε φια ηα άηνκα κε αλαπεξία θαη θαζφξηζε ην πψο ζα ζηειερψλνληαη νη 

δνκέο ηεο Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ. ε θάζε πεξίπησζε, φινη νη νξηζκνί πνπ 

έρνπλ δηαηππσζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, εκπεξηέρνπλ ηηο παξακέηξνπο ηεο «λνεκνζχλεο», ηεο 

«πξνζαξκνζηηθήο ζπκπεξηθνξάο» θαη ηεο «ειηθίαο έλαξμεο πξηλ ηα 17 ρξφληα» (πεξίνδνο 

αλάπηπμεο).  

Ο πην δηαδεδνκέλνο θαη απνδεθηφο νξηζκφο γηα ηελ Ννεηηθή Αλαπεξία  είλαη απηφο πνπ 

δφζεθε απφ ηελ Ακεξηθάληθε Δηαηξία Ννεηηθήο Καζπζηέξεζεο (American Association on Mental 

Retardation, [ΑΑΜR]) ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν «Η Ννεηηθή Αλαπεξία αλαθέξεηαη σο κηα 
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ζεκαληηθά θάησ από ην κέζν όξν γεληθή λνεηηθή ιεηηνπξγία, πνπ ζπλνδεύεηαη από αλεπάξθεηεο 

ζηελ πξνζαξκνζηηθή ζπκπεξηθνξά (απηνεμππεξέηεζε, δσή κέζα ζην ζπίηη, θνηλσληθέο δεμηόηεηεο, 

απηό-θαζνδήγεζε, ιεηηνπξγηθέο θαη αθαδεκατθέο δεμηόηεηεο, ςπραγσγία, πγεία, αζθάιεηα, ρξήζε 

θνηλνηηθώλ ππεξεζηώλ/πόξσλ, εξγαζία, επηθνηλσλία) θαη εθδειώλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαπηπμηαθήο πεξηόδνπ». Μειεηψληαο ηνλ παξαπάλσ νξηζκφ, δηαθξίλεηαη ε δνζείζα έκθαζε ζηελ 

εμάξηεζε ησλ αηφκσλ απηψλ απφ ηνλ πεξίγπξν θαη ζηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπο εληφο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ζην νπνίν δνπλ. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηηο δεμηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη απφ ην 

ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ γηα κηα νξζή ζρνιηθή θαη αθαδεκατθή πνξεία, αλαδεηθλχνληαο ην 

κέγεζνο  ησλ πξνβιεκάησλ κάζεζεο πνπ αληηκεησπίδνπλ. 

  Ζ Ννεηηθή Αλαπεξία δελ είλαη κηα  παζνινγηθή θαηάζηαζε, αιιά κηα αλεπάξθεηα ε νπνία 

απνδίδεηαη ζε πεξηνξηζκέλε λνεηηθή ιεηηνπξγία θαη ραξαθηεξίδεη κηα εηεξνγελή νκάδα αηφκσλ 

κε πινχζηα αλνκνηνγέλεηα. χκθσλα δε κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2002β), είλαη απιά έλα 

ζχκπησκα, κηα κνξθή ζπκπεξηθνξάο πνπ απνξξέεη απφ κηα ή πεξηζζφηεξεο πνιππνίθηιεο αηηίεο 

πνπ ηελ πξνθαινχλ. Απηφ ην δεδνκέλν είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ζα πξέπεη λα απνηειεί 

νδεγφ φηαλ νξγαλψλεηαη θαη δνκείηαη έλα πξφγξακκα αληηκεηψπηζεο ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, θάζε 

παηδί κε Ννεηηθή Αλαπεξία πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα μερσξηζηή πξνζσπηθφηεηα κε ην 

δηθφ ηνπ πξνθίι, ηα δηθά ηνπ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα θαη ηηο δηθέο ηνπ μερσξηζηέο αλάγθεο.  

(Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2011) 

Δμέρνπζα ζεκαζία ζηελ πξνζπάζεηα ελλνηνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο Ννεηηθήο 

Αλαπεξίαο έρεη ε ηνπνζέηεζε ηεο ζε  θνηλσληνινγηθφ επίπεδν. Μεηά ηνλ Mercer (1973), o νπνίνο 

ήηαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξνζέγγηζεο θαηαγξάθνληαο ηνλ ραξαθηεξηζκφ 

ελφο αηφκνπ σο «λνεηηθά θαζπζηεξεκέλνπ» φηαλ δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο 

κηαο ζπγθεθξηκέλεο θνηλσλίαο, ζπλερψο πιεζαίλνπλ νη παξφκνηεο ηνπνζεηήζεηο απφ ηελ 

ζχγρξνλε επηζηεκνληθή θνηλφηεηα (Gross & Hahn, 2004; Rapley, 2004).  πγθεθξηκέλα, φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζπγθιίλνπλ νη απφςεηο φηη ν απνθιεηζκφο πνπ βηψλνπλ ηα άηνκα κε αλαπεξία δελ 

νθείινληαη ηφζν ζηελ θχζε ηνπ αλάπεξνπ ζψκαηνο θαη ηνπ λνπ, φζν ζην πεξηβάιινλ. Έλα 

πεξηβάιινλ πνπ σο θπζηθφο ρψξνο δηεπθνιχλεη ή παξεκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε, ελψ σο 

θνηλσληθφο ρψξνο αληηιήςεσλ, ζηάζεσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ επίζεο δηεπθνιχλεη ή παξεκπνδίδεη 

ηελ αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ θαη ηελ πξφζβαζε ηνπ ζε δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε εθπαίδεπζε, ε 

εξγαζία, ε αζθαιήο δηαβίσζε θαη ε ζπκκεηνρή ζηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δσή. Χο εθ 

ηνχηνπ, είλαη ζαθέο φηη εθηφο απφ ηα επηζηεκνληθά θξηηήξηα θαηάηαμεο θαη ραξαθηεξηζκνχ ελφο 

αηφκνπ σο «Ννεηηθά Αλάπεξνπ», εμέρνληα ξφιν παίδεη ην θνηλσληθνπνιηηηζκηθφ πιαίζην θαη δε, 
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πσο απηφ αληηιακβάλεηαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηφκνπ θαη ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ εκπνδίδεη ηελ 

ηζφηηκε ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε 2009). 

  

 

2.2 Σαμηλόκεζε 

 

χκθσλα κε ηελ Πνιπρξνλνπνχινπ (2001β), έρνπλ πξνηαζεί πεξηζζφηεξα απφ 23 ζπζηήκαηα 

ηαμηλφκεζεο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία γηα λα δηεπθνιπλζεί ν θνηλσληθφο 

πξνγξακκαηηζκφο, ε έξεπλα θαη ε δηδαζθαιία. Παιηφηεξα ρξεζηκνπνηήζεθε θαηεγνξηνπνίεζε ζε 

«εθπαηδεχζηκα» θαη ζε «αζθήζηκα» λνεηηθά θαζπζηεξεκέλα παηδηά δεκηνπξγψληαο αληίζηνηρεο 

ζρνιηθέο κνλάδεο. Με βάζε απηήλ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε, ζηα «εθπαηδεχζηκα» θαηαηάζζνληαη 

φζα παηδηά είραλ δείθηε λνεκνζχλεο 50 έσο 70 ελψ ζηα «αζθήζηκα» φζα είραλ δείθηε 

λνεκνζχλεο 25 έσο 50. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε  θαηεγνξηνπνίεζε εγθαηαιείθζεθε θαζ‟ φηη έζεηε θξαγκνχο ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη έδσζε ηε ζέζε ηεο ζηε πξφηαζε ηεο Ακεξηθάληθεο Δηαηξίαο Ννεηηθήο 

Καζπζηέξεζεο (ΑΑΜR, 1992) ζχκθσλα κε ηελ νπνία «έλα άηνκν ζεσξείηαη όηη παξνπζηάδεη 

Ννεηηθή Αλαπεξία, όηαλ ν δείθηεο λνεκνζύλεο ηνπ είλαη ίζνο ή κηθξόηεξνο ηνπ 75 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε Ννεηηθή Αλαπεξία ραξαθηεξίδεηαη σο α) Ήπηα ε Διαθξηά όηαλ ν Γείθηεο 

Ννεκνζύλεο είλαη από 50-55 έσο 70, β) Μέηξηα όηαλ ν Γείθηεο Ννεκνζύλεο είλαη από 35-40 έσο 

50-55, γ) Σνβαξή όηαλ ν Γείθηεο Ννεκνζύλεο είλαη από 20-25 έσο 35-40 θαη δ) Βαξηά όηαλ ν 

Γείθηεο Ννεκνζύλεο είλαη θάησ από 20-25.» 

 χκθσλα κε ηνπο Daily, Ardinger & Holmes (2000), ζε θάζε θαηεγνξία θαηαηάζζνληαη 

θαη άηνκα κε δηαθνξεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη αλάγθεο. 

 ηελ πξψηε θαηεγνξία (Ήπηα Ννεηηθή Αλαπεξία) θαηαηάζζνληαη άηνκα ηα νπνία 

ζπλήζσο «θαίλνληαη θπζηνινγηθά» θαη νη λνεηηθέο ηνπο δπζθνιίεο πξνθχπηνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο 

θνξέο απφ πεξηβαιινληηθνχο παξάγνληεο ή απφ ζπλδπαζκφ γελεηηθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ 

παξαγφλησλ. Σα άηνκα απηά έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα σο έλα βαζκφ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηελ 

θνηλσληθή δσή θαη λα εξγαζηνχλ επηηπγράλνληαο έηζη ηελ απηνζπληήξεζε ηνπο. 

 ηε   δεχηεξε θαηεγνξία (Μέηξηα Ννεηηθή Αλαπεξία) θαηαηάζζνληαη άηνκα ηα νπνία 

θαίλνληαη «δηαθνξεηηθά», πξψηηζηα ζην ιφγν, θαζ‟ φηη έρνπλ εκθαλή θαζπζηέξεζε ζηε 

γλσζηηθή ηνπο αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, πξέπεη ε εθπαηδεπηηθή πξάμε λα ηξνπνπνηεζεί γηα λα 

κπνξέζνπλ νη καζεηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο λα παξνπζηάζνπλ πξφνδν. Μεηά απφ 
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εηδηθή θαη νξζή εθπαίδεπζε, ηα άηνκα απηά κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ θάπνηεο βαζηθέο  

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, λα επηδείμνπλ πξνζαξκνζηηθφηεηα, λα απηνζπληεξεζνχλ θαη λα 

εξγαζζνχλ ζε θάπνην πφζην πνπ δελ απαηηεί λνεηηθέο δηεξγαζίεο πςεινχ επηπέδνπ.  

   ηελ ηξίηε θαηεγνξία (νβαξή Ννεηηθή Αλαπεξία) θαηαηάζζνληαη άηνκα πνπ 

παξνπζηάδνπλ πνιιαπιέο κεηνλεμίεο θαη ρξεηάδνληαη εληαηηθή θαζνδήγεζε, ππνζηήξημε θαη 

εηδηθή εθπαίδεπζε έηζη ψζηε λα επηηχρνπλ πξνζαξκνγή ζε έλα θνηλσληθφ πεξηβάιινλ. Οη 

επηθνηλσληαθέο ηνπο δεμηφηεηεο είλαη πεξηνξηζκέλεο. 

ηελ ηέηαξηε θαηεγνξία (Βαξηά Ννεηηθή Αλαπεξία) θαηαηάζζνληαη άηνκα ηα νπνία 

παξνπζηάδνπλ πνιχ έληνλεο κεηνλεμίεο θαη ε ππνζηήξημε απφ ην νηθείν νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ θαζψο θαη απφ ηηο εηδηθέο δνκέο ησλ Τπνπξγείσλ Παηδείαο θαη Τγείαο θξίλεηαη 

απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα θαηαθηεζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο δεμηφηεηεο.    

Σα ηειεπηαία ρξφληα σζηφζν, νη έξεπλεο ακθηζβεηνχλ ηελ παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε, 

ηνλίδνληαο φηη ην ζεκαληηθφηεξν θξηηήξην δελ είλαη πιένλ ν Γείθηεο Ννεκνζχλεο αιιά ην 

αθξηβέο είδνο ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο, δειαδή ε πξαγκαηηθή αηηηνινγία ηεο (Αιεπξηάδνπ & 

Γθηανχξε 2011; Cassidy & Morris, 2002; Denckla, 2000; Polloway, Patton, Smith, Lubin, & 

Antoine, 2009). Οη εξεπλεηέο έρνπλ θηάζεη ζε απηή ηελ ηνπνζέηεζε βαζηδφκελνη ζε ζχγρξνλα 

ηαηξηθά, γελεηηθά θαη παηδαγσγηθά επηζηεκνληθά δεδνκέλα. Τπνζηεξίδνπλ φηη ην θάζε νξγαληθφ 

αίηην έρεη ην δηθφ ηνπ λεπξνςπρνινγηθφ θαη ζπκπεξηθνξηθφ πξνθίι, νπφηε αληίζηνηρα ην θάζε 

παηδί ρξεηάδεηαη θαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε.   

 

 

2.3 πρλόηεηα 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξεο κειέηεο πνπ εμεηάδνπλ ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία κέζα ζην γεληθφ πιεζπζκφ, θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο ηεο (Leonard & Wen, 2002). Οη έξεπλεο ζπγθιίλνπλ ζην 3% (Armatas, 

2009;  Inlow & Restifo, 2004). Δμ απηνχ ηνπ πνζνζηνχ, ηα άηνκα κε Διαθξηά Ννεηηθή Αλαπεξία 

απνηεινχλ ην 75-90%, ελψ νη ππφινηπεο ηξεηο θαηεγνξίεο (Μέηξηα Ννεηηθή Αλαπεξία, νβαξή 

Ννεηηθή Αλαπεξία θαη Βαξηά Ννεηηθή Αλαπεξία) πεξηνξίδνληαη ζην 10-25% (Daily, Ardinger & 

Holmes, 2000). Δμεηάδνληαο ηε κεηαβιεηή ηνπ θχινπ, ηα αγφξηα θαίλεηαη λα ππεξηεξνχλ έλαληη 

ησλ θνξηηζηψλ θαηά έλα κηθξφ πνζνζηφ (1,4 - 1,6 : 1) ζηελ εκθάληζε Ννεηηθήο Αλαπεξίαο 

(Βαζηιείνπ 1998). 
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  2.4 Αίηηα 

 

Οη πεξηζζφηεξνη εξεπλεηέο θαηαιήγνπλ ζην φηη νη αηηηνινγηθνί παξάγνληεο ηεο Ννεηηθήο 

Αλαπεξίαο θαηαηάζζνληαη ζε δπν κεγάιεο νκάδεο νη νπνίεο δχλαηαη λα ζπλππάξρνπλ, 

δεκηνπξγψληαο έηζη θαη κηα ηξίηε πεξίπησζε αηηηνινγηθνχ ζπλδπαζκνχ. (Daily, Ardinger & 

Holmes, 2000). Ζ πξψηε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα νξγαληθά αίηηα πνπ ζπλδένληαη θπξίσο κε ηηο 

βαξχηεξεο κνξθέο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο θαη ε δεχηεξε νκάδα πεξηιακβάλεη ηα θνηλσληθν-

πνιηηηζκηθά αίηηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ήπηα Ννεηηθή Αλαπεξία. 

ηα νξγαληθά αίηηα εληάζζνληαη θαηά θχξην ιφγν νη γελεηηθέο - ρξσκνζσκηθέο 

δηαηαξαρέο φπσο ην ζχλδξνκν Down, ην ζχλδξνκν ηνπ εχζξαπζηνπ Υ, ην ζχλδξνκν Williams, ην 

ζχλδξνκν Prader-Willi, ην ζχλδξνκν Angelman, ην ζχλδξνκν Turner, θ.α. Οη δηαηαξαρέο απηέο 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ πξνγελλεηηθά απφ κεηξηθή θαθνζίηηζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, 

απφ ρξφληεο κεηξηθέο ινηκψμεηο, απφ ιήςε θαξκάθσλ, απφ ηε κεηξηθή ειηθία, απφ ελδνκήηξηα 

αηπρήκαηα θ.α. Πεξηγελλεηηθά κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ πξφσξν ηνθεηφ, απφ θεξλίθηεξν, απφ 

ελδνθξαληαθή αηκνξαγία, απφ ππεξγιπθαηκία, απφ αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα, απφ πεξηγελλεηηθή 

αζθπμία, απφ ηξαχκα ζην θεθάιη, απφ ινηκψμεηο κέζσ πιαθνχληα φπσο ζεςαηκία, πλεπκνλία 

θ.α.  ηα κεηαγελλεηηθά νξγαληθά αίηηα ηεο Ννεηηθήο Αλαπεξίαο θαηαηάζζνληαη ην ηξαχκα ζην 

θεθάιη ή ζηνλ εγθέθαιν, νη ινηκψμεηο, νη θξαληνθεθαιηθέο θαθψζεηο, νη ζπαζκνί, ε δειεηεξίαζε 

κε κφιπβδν ή πδξάξγπξν, ε κεληγγίηηδα, θ.α. Σα νξγαληθά αίηηα επεξεάδνπλ ιηγφηεξν απφ ην 

50% ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη ηα άηνκα απηά έρνπλ δείθηε λνεκνζχλεο θάησ απφ 

50-55  (Armatas, 2009). 

ηα πεξηβαιινληηθά αίηηα εληάζζνληαη ε θνηλσληθφ-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε κεηξηθή 

ζηέξεζε, ε πνηφηεηα εξεζίζκαηνο, ε θαθνκεηαρείξηζε, ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ε 

ηδξπκαηνπνίεζε, ε θηψρεηα θ.α. (Βαζηιείνπ 1998). Σα άηνκα πνπ παξνπζηάδνπλ Ννεηηθή 

Αλαπεξία ιφγσ πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ έρνπλ θπζηνινγηθή εκθάληζε θαη αλάπηπμε, ελψ 

έρνπλ ζπλήζσο δείθηεο λνεκνζχλεο κεηαμχ 50 - 70 .    
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2.5 Γλσζηηθή Αλάπηπμε Αηόκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία  

 

Ζ κάζεζε θαη ε ελ γέλεη πξφνδνο ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία απνηειεί ην 

δεηνχκελν γηα φιε ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα πνπ έρεη δηεμάγεη έξεπλεο ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη θαη λα απνθξππηνγξαθήζεη ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ 

παηδηψλ απηψλ. Γπν είλαη νη βαζηθέο ζεσξίεο πνπ επηθξαηνχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηεινχλ 

ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία νξζψλεηαη ε αθαδεκατθή έξεπλα θαη ηα απνηειέζκαηα απηήο.  

Ζ πξψηε ζεσξία είλαη ε «Αλαπηπμηαθή Πξνζέγγηζε» ηνπ Edward Zigler (Hodapp & 

Zigler, 1997) ε νπνία βαζίδεηαη ζε δπν ζεσξεηηθέο αξρέο, ζηελ «Τπφζεζε ησλ Παξφκνησλ 

Γηαδνρψλ» θαη ζηελ «Τπφζεζε ηεο Παξφκνηαο Γνκήο».  Καηά ηελ πξψηε, ηα παηδηά κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία αθνινπζνχλ ηελ ηδία εμέιημε αλαπηπμηαθψλ ζηαδίσλ πνπ πεξηγξάθηεθε απφ ηνλ Piaget 

(1971) θαη αθνινπζνχλ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα άηνκα. Καηά ηελ δεχηεξε ππφζεζε, ηα 

λνεηηθψο αλάπεξα παηδηά κε νξγαληθήο αηηηνινγίαο δελ είλαη αηειή θαη ε γλσζηηθή ηνπο επίδνζε 

δε δηαθέξεη απφ ηελ αληίζηνηρε ησλ ηππηθψο αλαπηπζζφκελσλ φηαλ νη δπν νκάδεο είλαη 

εμηζσκέλεο σο πξνο ηελ λνεηηθή ειηθία. Χο εθ ηνχηνπ, κε κηα πην αξγή θαη πξνζαξκνζκέλε 

δηδαζθαιία, ηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία κπνξνχλ λα παξαθνινπζνχλ ηα ίδηα εθπαηδεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα. Ζ δεχηεξε ζεσξία είλαη ε «Θεσξία ηεο Γηαθνξάο». 

Οη ππνζηεξηθηέο απηήο ηεο πξνζέγγηζεο πηζηεχνπλ φηη ε δηαθνξά κεηαμχ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία θαη αηφκσλ κε ηππηθή αλάπηπμε είλαη πνηνηηθή θαη φρη πνζνηηθή. πλεπψο, ηα άηνκα 

απηά δελ αθνινπζνχλ ηα ίδηα ζηάδηα αλάπηπμεο πνπ αθνινπζνχλ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα θαη 

έηζη ε γλσζηηθή επίδνζε ζα δηαθέξεη, αθφκα θη αλ εμηζσζνχλ νη δπν νκάδεο σο πξνο ηε λνεηηθή 

ηνπο ειηθία (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009).  

 

 

2.6  Γεληθά Υαξαθηεξηζηηθά θαη πλνδά πξνβιήκαηα ηεο Ννεηηθήο 

Αλαπεξίαο 

 

χκθσλα κε ηνπο Nesu, Nesu & Gill-Weiss (1992) ην 10-40% ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο φπσο θαη δηάθνξα ζσκαηηθά 

πξνβιήκαηα. Σέηνηεο επηπξφζζεηεο δπζθνιίεο είλαη νη δηαηαξαρέο ιφγνπ θαη νκηιίαο, νη 

δηαηαξαρέο πξνζνρήο, ε επηιεςία, νη λεπξνκπηθέο θαη ςπρνθηλεηηθέο δηαηαξαρέο, νη ςπρψζεηο, ε 
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απηνθαηαζηξνθηθή ζπκπεξηθνξά θαη νη δπζθνιίεο ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο (Κάθνπξνο & 

Μαληαδάθε, 2002).  

Σν πιένλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη νη δπζθνιίεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ζηε κάζεζε. Παξαηεξείηαη έιιεηκκα ζηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ζε ζεκαληηθέο γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο φπσο ε πξνζνρή, ε νξγάλσζε, ε κεηαβίβαζε θαη ε κλήκε 

(Thomas & Woods, 2008; Van der Molen J., Van Luit, Van der Molen, W., Klugkist  & 

Jongmans, 2010.).  Παξαηεξείηαη επίζεο αδπλακία ζηε γελίθεπζε, δπζθνιία κλήκε θαη ζηε 

πξνζνρή, δπζθνιία ζηε ρξήζε ζηξαηεγηθψλ, ειιεηκκαηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ ζρεηηθνχ θαη ηνπ 

άζρεηνπ εξεζίζκαηνο, αδπλακία νξγάλσζεο δξαζηεξηνηήησλ θαη αδπλακία ζηελ θαηαλφεζε θαη 

ρξήζε ηνπ ρξφλνπ (Kretlow, Lo, White & Jordan, 2008). 

Ζ κε θαιή ιεηηνπξγία ηεο βξαρχρξνλεο κλήκεο απνηειεί κεηνλέθηεκα γηα ηα άηνκα κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία θαζ‟ φηη δπζρεξαίλεηαη ε κάζεζε (Mastropieri & Scruggs, 1994; Van der 

Molen, 2009). Πεξαηηέξσ δπζρέξεηα πξνθαιείηαη απφ ηε δπζθνιία ζπγθέληξσζεο ηεο πξνζνρήο 

ζε θάηη πνπ ηνπο δεηείηαη. Οη καζεηέο απηνχ ηνπ εηδηθνχ πιεζπζκνχ επεξεάδνληαη απφ νηηδήπνηε 

δηαζπαζηηθφ ππάξρεη ζην πεξηβάιινληα ρψξν θαη έηζη δελ επηθεληξψλνληαη ζην έξγν πνπ έρνπλ 

λα επηηειέζνπλ ή ζηε πιεξνθνξία πνπ έρνπλ λα επεμεξγαζηνχλ. χκθσλα κε ηνπο Dockrell & 

McShane (1992) ε επίδνζε ησλ καζεηψλ απηψλ ρεηξνηεξεχεη φηαλ θαινχληαη λα επηηειέζνπλ 

ζχλζεηα έξγα κε πςειέο απαηηήζεηο, εηδηθά κε παξνπζία δηαζπαζηψλ ηεο πξνζνρήο.  

Πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ θαηαδείμεη πξνβιήκαηα ζηε ρξήζε γλσζηηθψλ θαη 

κεηαγλσζηηθψλ ζηξαηεγηθψλ (Kretlow et al., 2008). Ζ πηνζέηεζε θαη ε ρξήζε  ζηξαηεγηθψλ θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη ηε κάζεζε κπνξεί λα επηηεπρζεί, αιιά είλαη πην δχζθνιν ζε 

ζρέζε κε ηνπο ηππηθά αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο (Scruggs & Mastropieri, 2000).  

Έλα άιιν έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ε γλσζηηθή 

αθακςία, δειαδή ε εκκνλή, θαη ε κε αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ελψ νη ζπλζήθεο ην απαηηνχλ. Σα 

παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία εκκέλνπλ ζηηο ίδηεο απαληήζεηο, ζηηο ίδηεο θηλήζεηο θαη ελ γέλεη ζε 

επαλαιακβαλφκελεο, κνλφηνλεο ζπλζήθεο. ε ζρέζε κε ην γεληθφ πιεζπζκφ, ηα άηνκα απηά 

έρνπλ κεγαιχηεξε δπζθνιία λα ζηακαηήζνπλ κηα θαιά καζεκέλε θαη απηνκαηνπνηεκέλε 

αληίδξαζε ή αιιεινπρία πξάμεσλ, νδεγνχκελα έηζη ζε κηα γλσζηηθή αδξάλεηα (Αιεπξηάδνπ & 

Γθηανχξε 2009).  

Δπίζεο, ε ζσκαηηθή θαη θηλεηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία  κπνξεί 

λα ππνιείπεηαη ησλ καζεηψλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. Χζηφζν, ηα ζπλνδά πξνβιήκαηα φξαζεο 
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θαη λεπξνινγηθήο θχζεο κπνξεί λα είλαη νη πξαγκαηηθέο αηηίεο γηα ηηο κεησκέλεο θηλεηηθέο θαη 

θπζηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο (Πνιπρξνλνπνχινπ 2001β).   

    ην ζέκα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο, παξαηεξείηαη δπζθνιία ζην λα 

δεκηνπξγεζνχλ ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη ηνπ ππφινηπνπ πιεζπζκνχ 

(Huges, 2002; Jacob, Turner, Faust & Stewart, 2002). Ζ αζπλήζηζηε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπλνκήιηθνπο ηνπο, ε κε ηήξεζε ησλ θαλφλσλ, ηα ρακειά επίπεδα δηαιφγνπ, ν παζεηηθφο 

ξφινο θαζψο επίζεο ε απνπζία ζηνηρείσλ φπσο ε επγέλεηα θαη ε δηαθξηηηθφηεηα, δπζθνιεχνπλ ηε 

ζχλαςε θνηλσληθψλ ζρέζεσλ θαη απαηηνχληαη πξνγξάκκαηα εμάζθεζεο θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ 

(Andrasik & Matson, 1985). Οη καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία παξνπζηάδνπλ ελ γέλεη ρακειά 

επίπεδα αιιειεπίδξαζεο θαη θνηλσληθνχ παηρληδηνχ (Guralnick, Neville, Hammond & Connor, 

2007) θαη πην ζπρλά παξνπζηάδνπλ θνηλσληθέο ζπλαλαζηξνθέο κε ηνπο ελήιηθεο παξά κε ηνπο 

ζπλνκειίθνπο ηνπο. ηελ δπζθνιία θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ζπκβάιεη θαη ην γεγνλφο φηη ηα 

άηνκα απηά είλαη ιηγφηεξα ηθαλά απφ ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα ζηελ αλαγλψξηζε ησλ 

ζπλαηζζεκάησλ ηνπ πεξίγπξνπ ηνπο θαζψο θαη ζηελ αληαπφθξηζε ηνπο ζε απηά (Αιεπξηάδνπ & 

Γθηανχξε, 2011). 

Άμην αλαθνξάο θαη ζρνιηαζκνχ είλαη νη πεξηπηψζεηο παξαβαηηθήο ή απνθιίλνπζαο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ απηψλ. πσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα παηδηά 

πνπ παξνπζηάδνπλ Ννεηηθή Αλαπεξία βξίζθνληαη ζηε πξψηε θαηεγνξία θαηάηαμεο (Διαθξηά), 

κε επηθξαηνχζα γελεζηνπξγφ αηηία ηνπ πξνβιήκαηνο ην ζηεξεκέλν θαη ρακεινχ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχ επηπέδνπ, νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. Με παξαθαηαζήθε απηφ ην 

ππφβαζξν, πνιιέο θνξέο αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζε απηά πνπ ε θνηλσλία δεηά ή πξνβάιιεη 

σο πξφηππα κε απνηέιεζκα ηα παηδηά απηά λα νδεγνχληαη ζε αλνξζφδνμνπο ηξφπνπο 

αληηζηάζκηζεο ή πξνζαξκνγήο. (πρ θινπέο, ςέκαηα). ηα δε παηδηά κε πνιχ ρακειφ βαζκφ 

λνεκνζχλεο, δελ κπνξεί λα απνδνζεί ε επηζεηηθφηεηα ζηνπο ίδηνπο ιφγνπο ή ζηα ίδηα θίλεηξα πνπ 

έρεη έλα παηδί γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη παξνπζηάδεη παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά. Χο εθ ηνχηνπ, δελ 

ζα πξέπεη λα ηαπηίδεηαη ε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη ε πξνβιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά. (Gomez & 

Hazeldine, 1996; Jacobs, Turner, Faust & Stewart 2002; Πνιπρξνλνπνχινπ 2001β). 

Δπηπξφζζεηα, έρνπλ θαηαγξαθεί έξεπλεο πνπ ζπλδένπλ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ 

κε Ννεηηθή Αλαπεξία κε ηε κε απνδνρή απφ ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη φρη κε θάπνηα ελδνγελή 

αηηία (Leffert, 1997).   
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Απφ ηνπο Hodapp θαη Zigler (1997) έρνπλ ζπγθεληξσζεί θάπνηνη παξάγνληεο νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηε γλσζηηθή ιεηηνπξγία ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη σο εθ ηνχηνπ 

ραξαθηεξίδνπλ θαη ηελ ελ γέλεη παξνπζία ηνπο.  

Πξψην ραξαθηεξηζηηθφ είλαη «Ζ Πξνζδνθία ηεο Απνηπρίαο», ην νπνίν πξνθχπηεη απφ ηε 

κεγάιε ζπρλφηεηα απνηπρίαο ησλ παηδηψλ απηψλ φηαλ πξνζπαζνχλ λα επηιχζνπλ έλα πξφβιεκα 

ή λα επηηειέζνπλ έλα έξγν. Αλαπηχζζνπλ έηζη έλα ηζρπξφ αίζζεκα απνηπρίαο θαη κηα παζεηηθή 

ζηάζε. Γηα απηφ ην ιφγν, αθφκα θη φηαλ πεηπραίλνπλ έλα ζηφρν, ην απνδίδνπλ ζε εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο θαη φρη ζηνπο εαπηνχο ηνπο. Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε «Σάζε ηεο Θεηηθήο 

Αληίδξαζεο πξνο ηνπο Δλήιηθεο». χκθσλα κε ην ραξαθηεξηζηηθφ απηφ, παξνπζηάδεηαη 

εμάξηεζε απφ ηνπο ελήιηθεο θαη δηαξθήο πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ απηψλ λα θεξδίζνπλ ηελ 

πξνζνρή, ηελ απνδνρή θαη ηελ επηβξάβεπζε ησλ κεγαιχηεξσλ. Δπίζεο, ην είδνο ησλ ακνηβψλ πνπ 

δίλνληαη απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο αμηνινγείηαη δηαθνξεηηθά απφ ηα παηδηά απηά ζε ζρέζε κε ηα 

παηδηά ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ, ζηνηρεηνζεηψληαο έηζη κηα δηαθνξεηηθή «Ηεξαξρία Δλίζρπζεο». 

πγθεθξηκέλα, ηα λνεηηθψο αλάπεξα παηδηά επεξεάδνληαη θαη «γνεηεχνληαη» πεξηζζφηεξν απφ 

απηέο, εμσηεξηθέο ακνηβέο ή εμσηεξηθνχο εληζρπηέο (πρ θάπνην γιπθφ) ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο 

αλαπηπζζφκελα παηδηά πνπ αμηνινγνχλ ζεηηθφηεξα ηνπο κε απηνχο εληζρπηέο. Έλα αθφκα 

ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ην πψο αληηιακβάλνληαη ηνλ 

εαπηφ ηνπο ζε ζρέζε κε ηα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα. Σα ηππηθψο αλαπηπζζφκελα κπνξνχλ λα 

δηαθξίλνπλ θαη λα αληηιεθηνχλ ηελ „„πξαγκαηηθή εηθφλα‟‟ ηνπ εαπηνχ ηνπο (πσο είλαη 

πξαγκαηηθά) θαη ηελ „„ηδαληθή εηθφλα‟‟ ηνπ εαπηνχ ηνπο (πσο ζα ήζειαλ λα είλαη). Σα λνεηηθψο 

αλάπεξα παηδηά δελ κπνξνχλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ δπν απηψλ 

εηθφλσλ δηφηη έρνπλ ρακειφηεξε ηδαληθή εηθφλα γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη κεγάιν αξηζκφ απνηπρηψλ 

ζην ηζηνξηθφ ηνπο. Τθίζηαηαη δειαδή δηαθνξεηηθή αληίιεςε ηεο «Έλλνηαο ηνπ Δαπηνχ». Σέινο, 

ραξαθηεξηζηηθφ ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ε «Αλαδήηεζε Δμσγελψλ Λχζεσλ» ζηα 

έξγα πνπ έρνπλ λα επηηειέζνπλ. Γελ εκπηζηεχνληαη ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο θαη ρξεηάδνληαη 

θαζνδήγεζε απφ ην πεξηβάιινλ. Καη ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ην ηζηνξηθφ απνηπρίαο θαίλεηαη λα 

επζχλεηαη γηα ην ζπγθεθξηκέλν ραξαθηεξηζηηθφ (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε 2009). 
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2.7  Δθπαηδεπηηθέο  Πξνζεγγίζεηο Αηόκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

 

2.7.1  Γεληθέο Γηδαθηηθέο Μεζνδνινγίεο γηα ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία 

 

Οη πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνζεγγίζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηε ζχγρξνλε Παηδαγσγηθή γηα ηνπο ηππηθά 

αλαπηπζζφκελνπο καζεηέο (Downing & Eichinger, 2003).   

Οη βαζηθνί άμνλεο πάλσ ζηνπο νπνίνπο εδξάδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο δφκεζεο 

ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν καζεηηθφ πιεζπζκφ είλαη ε επαλάιεςε, 

ε ρξήζε πινχζηνπ νπηηθνχ πιηθνχ, ε απιφηεηα, ε δεκηνπξγία ελφο νηθείνπ θαη δεζηνχ 

πεξηβάιινληνο δξάζεο, ε ηαπηφρξνλε επεμεξγαζία, ν κε θαηαθεξκαηηζκφο ηνπ έξγνπ, ηα 

παηρλίδηα ξφισλ, ε κίκεζε, ε ρξήζε ηερλνινγηθψλ κέζσλ θαη ε δξακαηνπνίεζε (Hannell, 2005; 

Θαλφπνπινο, 2005; Υξεζηάθεο, 2006).  Δηδηθά γηα ηε ρξήζε ηνπ νπηηθνχ πιηθνχ πξνηείλεηαη ε 

παξνπζία ηνπ ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο. Δπί παξαδείγκαηη, εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο είλαη ε 

ρξήζε θσηνγξαθηψλ, ζπκβφισλ, δσγξαθηψλ, έληππνπ θαηαιφγνπ θαλφλσλ κε εηθφλεο, απιψλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ θαη αιιεινπρηψλ εξγαζίαο κε εηθφλεο (Meyen, Vergason & Whelan, 

1996).  

εκαληηθή είλαη επίζεο ε θαιή νξγάλσζε ηεο ηάμεο θαη ηνπ ρψξνπ κάζεζεο. Γελ 

ελδείθλπηαη ε παξαδνζηαθή ρσξνηαμηθή ηνπνζέηεζε ζξαλίσλ πνπ ζπλήζσο ζπλαληάηαη ζηηο 

ηάμεηο γεληθήο παηδείαο. Αληίζεηα, ε δηαξξχζκηζε ησλ ζξαλίσλ ή νη ζέζεηο ησλ καζεηψλ θαηά 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε πξνηείλεηαη λα είλαη ηέηνηεο πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απξφζθνπηε επαθή 

ηνπ εθπαηδεπηηθνχ κε ηα παηδηά θαη ηελ άκεζε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Ο 

ρψξνο ζα πξέπεη λα είλαη ηαθηνπνηεκέλνο θαη ειεχζεξνο δηαζπαζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ κπνξεί 

λα δξνπλ θαηά ηεο δηαηήξεζεο ηεο πξνζνρήο ησλ παηδηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

εχθνιε πξφζβαζε ζην θάζε ινγήο πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα παηδηά θαη ηνλ 

εθπαηδεπηηθφ (Deshler, Ellis & Lenz, 1996). 

Λφγσ ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία, πξέπεη 

λα γίλεηαη ζπλερήο θαη ζπζηεκαηηθφο έιεγρνο ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ 

πξνο ηνπο καζεηέο θαζψο θαη ησλ καζεηψλ πξνο ηνλ εθπαηδεπηηθφ. Μέζα απφ κηα νξζή θαη 

πξνζεθηηθή κε ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά, ν εθπαηδεπηηθφο κπνξεί λα πξνζεγγίζεη κε κεγαιχηεξε 

επηηπρία ηνλ καζεηή θαη λα εμππεξεηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζηφρνπο πνπ έρεη ζέζεη. 
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Αληίζηνηρα, ε παξαηήξεζε ηεο κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ καζεηή κπνξεί λα απνηειέζεη 

νδεγφ γηα ηε πνξεία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο, γηα ηελ αμηνιφγεζε 

θαη ηηο πηζαλέο απαξαίηεηεο αιιαγέο ηνπ ηξέρνληνο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο, γηα ηε 

γλσζηηθή αλάπηπμε θαη γηα ηελ ελ γέλεη θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ (Θαλφπνπινο, 2005. 

Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001β).  

   Δπίζεο, ν νκαδνθεληξηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαηά ηε δφκεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ζεσξείηαη εμέρνπζαο ζεκαζίαο. Πξνηείλεηαη λα δίλνληαη ζπλερείο επθαηξίεο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 

ησλ καζεηψλ πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχζζνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο (Dettmer, Thurston & Dyck, 

2005). 

 

2.7.2  Η Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε σο επηινγή γηα ηα άηνκα κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία 

 

   2.7.2.1 εκεία ύλδεζεο Πεξηβαιινληηθήο θαη Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο 

 

Οη βαζηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ κπνξεί έλαο εθπαηδεπηηθφο λα εθκεηαιιεπηεί γηα κηα 

απνδνηηθή δηδαζθαιία ζε παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

θαζεκεξηλψλ εκπεηξηψλ απφ ην πεξηβάιινλ, ε νηθνδφκεζε ηεο λέαο δξαζηεξηφηεηαο πάλσ ζε 

κηα θαηεθηεκέλε γλψζε, ε δηαζεκαηηθφηεηα, ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο γλψζεο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη νη εθδξνκέο (Deshler, Ellis & Lenz, 1996.). ια ηα παξαπάλσ ζπλάδνπλ 

κε ηηο βαζηθέο αξρέο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηεο ΠΔ (Μπιηψλεο, 2009) θαη ηελ θαζηζηνχλ 

ηδαληθή θαηεχζπλζε εκπινπηηζκνχ ηεο εθπαηδεπηηθήο δσήο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία 

(Πνιπρξνλνπνχινπ, 2012). Γνκηθέο αξρέο ηεο ΠΔ φπσο ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ 

θνηλσλία, απνηεινχλ δεηνχκελα θαη πξσηεχνληεο ζθνπνχο γηα ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία. Δπεθηείλνληαο επί παξαδείγκαηη ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, ε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο Δηδηθνχ ρνιείνπ ζηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα δξα πξνο ηελ θαηεχζπλζε ελζσκάησζεο ησλ καζεηψλ απηψλ ζην θνηλσληθφ ζχλνιν 

θαη εμαιείθεη θαηά έλα πνζνζηφ ηνλ απνθιεηζκφ θαη ηελ απνκφλσζε. Δπίζεο, θέξλεη ζε επαθή 

ηνπο καζεηέο κε ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο, βνεζψληαο ηα παηδηά λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο, θάηη ην νπνίν απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ζηελ εηδηθή εθπαίδεπζε (Frostad & Pijl, 2007; 

Manetti, Schneider & Siperstein, 2001).  
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Έλα ζσζηά δνκεκέλν Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα είλαη εθ ηνπ ραξαθηήξα ηνπ πινχζην 

ζε εηθφλεο, ήρνπο, γεχζεηο θαη αξψκαηα. Πξνζθέξεη δειαδή έλα πνιπαηζζεηεξηαθφ πεξηβάιινλ, 

ην νπνίν επηζηεκνληθά ζεσξείηαη θαηάιιειν γηα ηελ εηδηθή κάζεζε θαη κπνξεί λα βειηηψζεη 

ζπλήζεηο κεηνλεμίεο ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζηε κλήκε, ζηελ πξνζνρή θαη ζηελ 

αληίιεςε (Henley, Ramsey & Algozzine, 2006). Μέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ΠΔ, ρξεζηκνπνηείηαη 

ηδαληθά ε αίζζεζε ηεο αθήο, ε νπνία επίζεο θαηαγξάθεηαη σο έλα βαζηθφ εξγαιείν 

εθπαηδεπηηθήο πξάμεο καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Bartoszek & Nydahl, 2008) θαη βνεζά 

ζην λα εμαζθεζεί ε ιεπηή θηλεηηθφηεηα.  

Ζ δηαζεκαηηθφηεηα απνηειεί βαζηθφ ζθνπφ ηεο ΠΔ θαη επηζπκεηφ δνκηθφ ζηνηρείν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ απηψλ ζχκθσλα κε ην Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξάκκαηνο Σπνπδώλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε Παηδηώλ κε Βαξηά Ννεηηθή Καζπζηέξεζε (2004). Ζ 

δηαζεκαηηθφηεηα κπνξεί εχθνια λα εθαξκνζηεί ζε έλα Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα Δηδηθνχ 

ρνιείνπ θαη λα βνεζήζεη ηα παηδηά λα αληηιεθζνχλ ηε γλψζε νιηζηηθά. Γξαζηεξηφηεηεο νη 

νπνίεο γηα παξάδεηγκα αθνξνχλ ηε ζεκαηηθή ελφηεηα „„Γάζνο‟‟, δχλαηαη λα ελζσκαηψλνπλ 

ζηνηρεία απφ ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ κε ηε δεκηνπξγία δσγξαθηψλ θαη ηε ρξήζε 

θσηνγξαθηψλ, ζηνηρεία απφ ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο κε δηάθνξα παηρλίδηα πνπ ελέρνπλ 

θίλεζε, ζηνηρεία απφ ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο κε αλαδήηεζε εηθφλσλ πνπ έρνπλ ζπλάθεηα 

κε ην ζέκα ζην δηαδίθηπν θαη ζηνηρεία απφ ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο κε ηε δεκηνπξγία απιψλ 

ελλνηνινγηθψλ ραξηψλ.    

ια ηα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη θαη πιαηζηψλνληαη άξηζηα απφ ηε κέζνδν „„project‟‟ ε 

νπνία απνηειεί βαζηθή επηινγή ζηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ θαη 

πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ δφκεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο εηδηθήο 

αγσγήο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2010). Πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν δηδαζθαιίαο κε έληνλν ην ζηνηρείν 

ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο εμέιημεο, ηεο αλαπξνζαξκνγήο, ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζπλερήο 

εκπινθήο ησλ καζεηψλ ζε φια ηα ζηνηρεία ηεο πινπνίεζεο ηνπ, φπσο ε ζηνρνζεζία (Toshev, 

2009). χκθσλα δε, κε ηνπο Copeland θαη Hughes (2002) θαη ηνλ Ryner (2007), φηαλ πθίζηαηαη 

εκπινθή καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε ζηνρνζεζία ελφο 

πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηέρνπλ, θαηαγξάθνληαη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα γηα απηνχο, 

ηφζν ζε καζεζηαθφ φζν θαη ζε θνηλσληθφ επίπεδν. Ζ κέζνδνο project απέρεη παξαζάγγαο απφ ην 

παξσρεκέλν δαζθαινθεληξηθφ κνληέιν κεηάδνζεο γλψζεο θαη έηζη ηα άηνκα κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα 

αλαθαιχςνπλ γλψζεηο κέζα απφ κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία (Smith & Nelson, 1997). ια απηά 



42 

 

δξνπλ επεξγεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (Henley, Ramsey & Algozzine, 2006), δηφηη 

πξνσζνχλ ηελ ελδπλάκσζε αξεηψλ ζηηο νπνίεο ηα άηνκα απηά κεηνλεθηνχλ, φπσο ε 

ππεπζπλφηεηα, ε απηνλνκία, ε απηνπεπνίζεζε θαη ε απηνεθηίκεζε (Wehmeyer & Palmer, 2003). 

Δηδηθφηεξα γηα ην ζέκα ηεο ζπλεξγαζίαο ε νπνία πθίζηαηαη εληφο ηνπ Project, ππάξρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ελδπλάκσζε ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζσ 

νκαδνζπλεξγαηηθήο κάζεζεο (Lambros, 2004; Prince, Van Eijs, Boshuizen, Vleuten  & 

Scherpbier, 2005). Δπίζεο, ε κέζνδνο project, πηνζεηψληαο ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη αθήλνληαο 

πεξηζψξην γηα απηελέξγεηα, πξνζθέξεη εκπεηξίεο πνπ ελαληηψλνληαη ζηα βαζηθά αξλεηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ φπσο ε 

«Μαζεκέλε Απνηπρία», ε «Σάζε Πξνζθφιεζεο ζηνπο Δλήιηθεο» θαη ε «Έιιεηςε Δκπηζηνζχλεο 

ζηηο Γπλάκεηο ηνπο» (Wehmeyer, Agran & Hughes, 1998). 

 

2.7.2.2 Πξόηεξεο Έξεπλεο Δθαξκνγήο Πεξηβαιινληηθώλ Πξνγξακκάησλ ζε  

 άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία  

 

 Σν πιήζνο ησλ εξεπλψλ πνπ πξνζπαζνχλ λα αλαιχζνπλ ηελ επίδξαζε ησλ 

Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ ζε παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη πεξηνξηζκέλν. Χζηφζν, 

φιεο φζεο έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, θαηαγξάθνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα.  

Οη Chapman θαη Pease (2006) θαηέγξαςαλ πνιιαπιά νθέιε γηα ηνπο καζεηέο εηδηθήο 

αγσγήο φηαλ απηνί ζπκκεηέρνπλ ζε Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα. Τπνγξάκκηζαλ σζηφζν φηη 

γηα λα πξνθχςνπλ απηά ηα νθέιε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα γίλνπλ ηξνπνπνηήζεηο θαη 

κεηαζρεκαηηζκνί ζηε ζηνρνζεζία, ζηηο εθπαηδεπηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη γεληθφηεξα ζηηο 

εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρψξα θαηά ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο ΠΔ. 

Ηδηαίηεξα γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε ρνιηθνχ Κήπνπ απφ παηδηά κε ηδηαίηεξεο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο, ππάξρνπλ αλαθνξέο (Johnson, 2010) πνπ θαηαδεηθλχνπλ βειηίσζε ζε 

ηνκείο φπσο ε αλάιεςε πξσηνβνπιίαο θαη ε αλάιεςε επζχλεο. 

χκθσλα κε ηελ Bialeschki (1981), ηα Πξνγξάκκαηα ΠΔ, πξέπεη λα θαηέρνπλ πεξίνπηε 

ζέζε εληφο ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελφο εηδηθνχ ζρνιείνπ γηα πνηθίινπο ιφγνπο. Έλαο απφ 

απηνχο ηνπο ιφγνπο θαη ίζσο ν πιένλ ζεκαληηθφο, είλαη φηη ηα πξνγξάκκαηα απηά πξνζθέξνπλ 

πιεζψξα εξεζηζκάησλ θαη εκπεηξηψλ  ζε έλα πιεζπζκφ πνπ ζηεξείηαη απηψλ.  
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 Οη Katz & Bushnell (1979), ζπγθεληξψλνληαο αλάινγεο έξεπλεο, ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε κπνξεί λα επηθέξεη αμηφινγε αλάπηπμε ζε φιν ην θάζκα ησλ 

ηθαλνηήησλ ησλ παηδηψλ κε λνεηηθή Αλαπεξία.  

 ε  κηα πην ζχγρξνλε εξεπλεηηθή πξνζπάζεηα, ε Λάππα (2010), εμεηάδεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ΠΔ ζε άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία κεηά ηελ εθαξκνγή παξέκβαζεο ζε ειιεληθέο ζρνιηθέο 

κνλάδεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα θαηαγξάθεηαη μεθάζαξα θαηάθηεζε πεξηβαιινληηθψλ 

γλψζεσλ θαη αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ γηα ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο καζεηέο. 

  

2.8  Θεζκηθό Πιαίζην Δηδηθήο Αγσγήο ζην Διιεληθό Δθπαηδεπηηθό 

ύζηεκα 

 

ηελ Διιάδα, ε ζεζκηθή νξγάλσζε ηεο Δηδηθήο Αγσγήο βξίζθεηαη ζπλερψο ζε δηαδηθαζία 

αλάπηπμεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. ε απηέο ηηο δηεξγαζίεο εμέιημεο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά 

αθαδεκατθνί θνξείο, εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ αιιά θαη ε πνιηηεία, ε νπνία κε ηηο 

λνκνζεηηθέο ηεο ξπζκίζεηο θαζνξίδεη θαη πιαηζηψλεη ιεηηνπξγηθά θαη ζεζκηθά ηηο δνκέο ηεο 

Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο.  Καίξηα λνκνζεηηθή δηάηαμε ήηαλ ν λφκνο 2817/2000 πνπ κεηαμχ άιισλ 

ζεκαηνδφηεζε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησλ ΜΔΑ (ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο). ε 

απηέο ηηο ζρνιηθέο δνκέο πεξηιακβάλνληαη ηα Δηδηθά Νεπηαγσγεία, ηα Δηδηθά Γεκνηηθά, ηα 

Δηδηθά Γπκλάζηα, ηα TEE Δηδηθήο Αγσγήο θαη ηα Δξγαζηήξηα Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο 

Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ). Σα δπν πξψηα ππάγνληαη ζηελ Πξσηνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε ελψ ηα ηξία επφκελα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

Απηή ηε ζηηγκή ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 82 ΔΔΔΔΚ. ε θάζε λνκφ ιεηηνπξγεί 

ηνπιάρηζηνλ έλα, ελψ ζηνπο κεγάινπο πιεζπζκηαθά λνκνχο ιεηηνπξγνχλ δπν ή θαη παξαπάλσ 

φπσο ζπκβαίλεη ζην λνκφ Αηηηθήο, φπνπ θαη ππάξρνπλ 11 ηέηνηεο ελ ιεηηνπξγία κνλάδεο. ηα 

ΔΔΔΔΚ θνηηνχλ καζεηέο ειηθίαο 14 έσο 22 εηψλ, απφθνηηνη ηνπιάρηζηνλ εηδηθνχ ή γεληθνχ 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Ζ θνίηεζε δηαξθεί απφ 5 έσο 8 ρξφληα, αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεχζεηο θαη ηηο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ καζεηψλ.   

Δθ ηνπ λφκνπ 2817/2000 απνξξέεη ε ππνρξέσζε ηεο πνιηηείαο λα εθπνλήζεη Δηδηθά 

Πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ πνπ ζα πεξηθιείνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηνπο ιεηηνπξγνχο ηεο 

Δηδηθήο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα απηφ ην ιφγν, ην Τπνπξγείν 

Παηδείαο ζε ζπλεξγαζία κε ην Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εθπφλεζε ην Δληαίν Γηαζεκαηηθό Πιαίζην 

Σπνπδώλ θαη ηα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα Σπνπδώλ Δηδηθήο Αγσγήο (2004).   
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Σα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αλαιπηηθψλ Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ησλ ΔΔΔΔΚ είλαη ε 

ζηφρεπζε ζηελ απνθπγή ηεο ζρνιηθήο απνηπρίαο, ζηελ απηνλνκία ηνπ καζεηή θαη ζηελ απφθηεζε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ ηε ζπλεξγαζία πνπ ιακβάλεη ρψξα εληφο ηεο νκάδαο εξγαζίαο. 

Γηέπνληαη ελ γέλεη απφ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε ελψ επηπξφζζεηα ραξαθηεξίδνληαη απφ επειημία 

θαη επηηάζζνπλ ηελ ηήξεζε αηνκηθνχ θαθέινπ γηα θάζε καζεηή. χκθσλα επίζεο κε ηα 

ζπγθεθξηκέλα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ, δελ επηδεηείηαη ε ζπζζψξεπζε γλψζεσλ απφ ηνπο 

καζεηέο αιιά ε αλάπηπμε ηερληθψλ, επαγγεικαηηθψλ θαη επηθνηλσληαθψλ δεμηνηήησλ κέζα απφ 

νκαδνθεληξηθέο δξαζηεξηφηεηεο.   

Ζ θνίηεζε ζηα  ΔΔΔΔΚ, αλάινγα κε ηα εξγαζηήξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηηο θαηά ηφπνπο 

κνλάδεο, πξνζθέξεη εμεηδηθεχζεηο ζηα εμήο γλσζηηθά αληηθείκελα : Κεπνπξηθήο, Υεηξνηερλίαο, 

Ξπινπξγηθήο, Τδξαπιηθήο, Ραπηηθήο, Κεξακηθήο, Εσηθήο Παξαγσγήο, Κεξνπιαζηηθήο, 

Γνπλαξηθήο, Ξπινγιππηηθήο, Εαραξνπιαζηηθήο - Αξηνπνηίαο, Καζαξηζκνχ Κηηξίσλ, Βηνινγηθψλ 

Καιιηεξγεηψλ , Σνπξηζηηθψλ Δπαγγεικάησλ θαη Απηφλνκεο Γηαβίσζεο. Καζ‟ απηφ ηνλ ηξφπν 

εμππεξεηείηαη ε θαηάξηηζε ηνπ καζεηή ζε δηάθνξα αληηθείκελα, πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζεη κε 

αμηψζεηο κηα ζέζε εξγαζίαο κεηά ηελ απνθνίηεζε ηνπ θαη νπζηαζηηθά λα εληαρζεί ζην θνηλσληθφ 

ζχλνιν. Παξάιιεια βέβαηα, ζηα ΔΔΔΔΚ γίλνληαη καζήκαηα Γιψζζαο, Μαζεκαηηθψλ, 

Πιεξνθνξηθήο, Μνπζηθήο, Δηθαζηηθψλ, Γπκλαζηηθήο, Κνηλσληθήο θαη  Δπαγγεικαηηθήο  Αγσγήο. 

Μεγάιε βαξχηεηα δίλεηαη απφ ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο  ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο ζηε δηαζεκαηηθφηεηα, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζην λα ζπιιάβνπλ νη 

καζεηέο ησλ ΔΔΔΔΚ ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ θφζκν σο κία νιφηεηα θαη φρη ηκεκαηηθά θαη 

δηαηξεκέλα.  

Δζηηάδνληαο ζην εξγαζηήξην ηεο Κεπνπξηθήο, σο βαζηθφο ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο 

νξίδεηαη ε γλσξηκία ηνπ καζεηή κε ηελ αξκνληθή ζρέζε αλζξψπνπ – θχζεο θαη κε ηηο 

αιιειεπηδξάζεηο ζην νηθνζχζηεκα. Χο πην εηδηθνί ζθνπνί, νξίδνληαη ε αλαγλψξηζε θαη ε 

θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θπηηθψλ, αλζνθνκηθψλ θαη δεληξνθνκηθψλ πξντφλησλ, ε πεξηγξαθή θαη ν 

πξνζδηνξηζκφο θπηψλ θαη δέληξσλ, ε αλαγλψξηζε, ε θαηνλνκαζία θαη ε ηαμηλφκεζε ησλ 

παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ηε ρξεζηκφηεηά ηνπο ζηε δηαηξνθή, ν εληνπηζκφο, ε 

επηινγή θαη ν δηαρσξηζκφο πιηθψλ θαη κέζσλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ θαιχηεξε άζθεζε 

θεπνηερληθψλ εξγαζηψλ, ε απφθηεζε δεμηνηήησλ θαη ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο κε δηάθνξεο 

θαηαζθεπέο θαη παξαζθεπέο πξντφλησλ θαη ηέινο, ε αλάπηπμε απηνπεπνίζεζεο θαη απηνγλσζίαο 

κε ζθνπφ ηε ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ γηα ηελ πξνζσπηθή θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία ηνπ 

καζεηή. (Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Δηδηθήο Αγσγήο, 2004). 
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 3. ΥΟΛΗΚΟ ΚΖΠΟ 

 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο 

Μφζραο πξνηάζεθε γηα πξψηε θνξά ε «βηψζηκε» ή «αεηθφξνο αλάπηπμε» πνπ απνζθνπεί ζηε 

δηαζθάιηζε ηνπ κεδεληθνχ αξλεηηθνχ αληίθηππνπ ζε θάζε αλαπηπμηαθή δξάζε πνπ θάλεη ν 

άλζξσπνο πάλσ ζηνλ πιαλήηε. Σν ζπγθεθξηκέλν πιαίζην αλάπηπμεο απνηέιεζε ηε βάζε πάλσ 

ζηελ νπνία ζεκειηψζεθε ην ζχγρξνλν αεηθφξν ζρνιείν θαη εδξαηψζεθε ην κνληέιν ηνπ 

«ρνιηθνχ Κήπνπ». 

  „„Τν αεηθόξν ζρνιείν είλαη έλα ζρνιείν ραξνύκελν, ήξεκν, αζθαιέο, πξννδεπηηθό, έλα 

ζρνιείν ζην νπνίν νη καζεηέο θαη νη καζήηξηεο ραίξνληαη λα θνηηνύλ, έλα ζρνιείν πνπ δίλεη ηε 

δπλαηόηεηα ζηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηα ηαιέληα, ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο θαη ηελ θξηηηθή ζθέςε, έλα 

ζρνιείν πνπ δίλεη ρξόλν γηα αλαζηνραζκό, πνπ δείρλεη θαηαλόεζε θαη αγάπε γηα όια ηα παηδηά, 

αλεμάξηεηα από ηελ επίδνζή ηνπο ζηα καζήκαηα, έλα ζρνιείν εξγαζηήξη ηεο δσήο θαη ηεο ραξάο‟‟ 

(Διιεληθή Δηαηξία Πεξηβάιινληνο θαη Πνιηηηζκνχ, 2010). Απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Αεηθφξνπ ρνιείνπ ζε παηδαγσγηθφ, θνηλσληθφ θαη 

πεξηβαιινληηθφ επίπεδν, είλαη ε δηακφξθσζε ρνιηθνχ Κήπνπ. 

 

3.1 Πιαίζην Οξηζκνύ  

 

χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (2010), νη ρνιηθνί Κήπνη 

είλαη «Καιιηεξγήζηκεο εθηάζεηο θνληά ή γύξσ από κηα ζρνιηθή κνλάδα. Καηά θύξην ιόγν παξάγνπλ 

ιαραληθά θαη θξνύηα ελώ ελίνηε κπνξεί λα εληαρζεί ζε απηνύο κηθξή θηελνηξνθηθή, 

κειηζζνηξνθηθή θαη αιηεπηηθή δξαζηεξηόηεηα όπσο επίζεο θαιιηέξγεηα θπηώλ γηα ζθίαζε θαη 

θαιισπηζκό».  

Οη Ratcliffe,  Merrigan, Rogers & Goldberg (2011)  ππνζηεξίδνπλ φηη «Τα πξνγξάκκαηα 

Σρνιηθνύ Κήπνπ ζπλδπάδνπλ ηε δηδαζθαιία εληόο ηεο ηάμεο κε θεπεπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηνλ 

αύιεην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ θαηά ηηο νπνίεο νη καζεηέο θπηεύνπλ, θαιιηεξγνύλ, ζπγθνκίδνπλ θαη 

ελίνηε θαηαλαιώλνπλ ηα παξαγόκελα αγξνηηθά πξντόληα » 
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Μέζσ ησλ ρνιηθψλ Κήπσλ πξνσζείηαη ε νξζή δηαηξνθή, ε εθπαίδεπζε γηα έλα πγηεηλφ 

ηξφπν δσήο θαη ε ηθαλφηεηα επέθηαζεο θαη δηαηήξεζεο φισλ απηψλ ησλ ζηνηρείσλ θαη εθηφο ηεο 

ζρνιηθήο κνλάδαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο παγθφζκηαο πγείαο θαη ηε ζσζηή 

δηαρείξηζή ηεο παξαγσγήο ηξνθήο ζην πιαλήηε. Ζ εθπαίδεπζε ζην πιαίζην ησλ ρνιηθψλ Κήπσλ 

πξνσζεί επίζεο ηελ αλάπηπμε βηνπνξηζηηθψλ δεμηνηήησλ. Λφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο θαη 

θξίζεο ζε πνιιέο ρψξεο ηνπ πιαλήηε ζηε ζεκεξηλή επνρή, ε Γηεζλήο Οξγάλσζε Σξνθίκσλ θαη 

Γεσξγίαο (2010) ηνλίδεη, φηη νθείινπκε λα θαηαζηήζνπκε ηελ αλάπηπμε βηνπνξηζηηθψλ 

δεμηνηήησλ σο πξσηεχνληα ζηφρν γηα ην παγθφζκην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα θαη ζε απηφ δχλαηαη 

λα ζπκβάιιεη ε εμάπισζε θαη εδξαίσζε ησλ ρνιηθψλ Κήπσλ. 

 

3.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή  

 

Σν κνληέιν ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ δελ είλαη δεκηνχξγεκα ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ. Αληηζέησο, 

γίλεηαη αλαθνξά ζε απηφλ απφ δηάθνξνπο δηαθεθξηκέλνπο παηδαγσγνχο ηνπ παξειζφληνο. 

πγθεθξηκέλα, ν John Ames Comenius (1592-1670) πίζηεπε φηη ν ρνιηθφο Κήπνο ζα πξέπεη λα 

είλαη ζπλδεδεκέλνο κε θάζε ζρνιείν,  ελψ ν Jean-Jacques Rousseau (1712- 1771) ηζρπξηδφηαλ φηη 

ε θχζε είλαη ν θαιχηεξνο δάζθαινο  (Sealy, 2001).  

ηελ Δπξψπε ε πξψηε εγθαηάζηαζε ρνιηθψλ Κήπσλ θαηαγξάθεηαη ζηελ Πξσζία ην 

1811. ηε ζπλέρεηα, ην 1869, νη ρνιηθνί Κήπνη θαζηεξψζεθαλ δηα λφκνπ θαη ζεσξήζεθαλ 

θαηάιιεινη γηα ηε δηδαζθαιία θπζηθψλ επηζηεκψλ, γεσξγίαο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο. 

ηελ νπεδία μεθηλά ην 19
ν
  αηψλα ε δεκηνπξγία ηνπο γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο αιιά θαη γηα 

ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Sealy, 2001).  

Σνλ ίδην αηψλα, μεθηλά θαη ζηηο ΖΠΑ ε εγθαηάζηαζε ρνιηθψλ Κήπσλ γηα ηε δηδαζθαιία 

καζεκαηηθψλ, θνηλσληθψλ επηζηεκψλ, γιψζζαο θαη εηθαζηηθψλ.  Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρνιηθνχο Κήπνπο εληείλεηαη ιφγσ ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ 

(Bundschu - Mooney, 2003).  Γηα ηνλ ίδην αθξηβψο ιφγν, ν Akerblom (2004) θαηαγξάθεη επίζεο 

έληνλε αχμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο απφ ην 1960 θαη κεηά. Καηά ην ηειεπηαίν ηέηαξην ηνπ 20
νπ

 

αηψλα, ν θχξηνο ιφγνο εγθαηάζηαζεο θαη αλάπηπμεο ησλ ρνιηθψλ Κήπσλ θαίλεηαη φηη είλαη ε 

ζπκβνιή απηψλ ζηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ε βνήζεηα πνπ πξνζθέξνπλ ζηνλ αγψλα θαηά ηεο 

παηδηθήο παρπζαξθίαο (Ozer, 2006). 
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Απφ ηελ απγή ηνπ 21
νπ

 αηψλα έσο θαη ζήκεξα, θαηαγξάθεηαη έλα ζπλερψο απμαλφκελν 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο ρνιηθνχο Κήπνπο ζε Απζηξαιία, Δπξψπε θαη Ζ.Π.Α. Παξαηεξείηαη 

πνιηηηθή θαη αθαδεκατθή βνχιεζε γηα ηελ εδξαίσζε ηνπο κε νξγάλσζε ζπλεδξίσλ, 

επηκνξθψζεσλ θαη δεκηνπξγία πιεζψξαο ηζηνζειίδσλ ζρεηηθνχ πεξηερνκέλνπ. Ηδηαίηεξα ζηελ 

Ακεξηθή, ν ρνιηθφο Κήπνο εληάζζεηαη πιένλ ζε κεγάια θξαηηθά ρξεκαηνδνηνχκελα 

πξνγξάκκαηα επηπέδνπ πνιηηείαο ή ρψξαο, θαηαδεηθλχνληαο ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν εθπαηδεπηηθφ θαη πεξηβαιινληηθφ project. Δλδεηθηηθά, γηα ην πξφγξακκα California 

Instructional School Garden Program (CISGP) πνπ δηεμήρζε ζηελ πνιηηεία ηεο Καιηθφξληαο ησλ 

ΖΠΑ ηα πξνεγνχκελα ρξφληα, δαπαλήζεθαλ 15 εθαηνκκχξηα επξψ (Hazzard, Μoreno, Beall & 

Zidenberg-Cherr, 2011).  

3.3 Υαξαθηεξηζηηθά θαη Οθέιε ηνπ ρνιηθνύ Κήπνπ 

 

χκθσλα κε ηνλ Blair (2009), νη ρνιηθνί Κήπνη πξσηίζησο καζαίλνπλ ζηα παηδηά πψο λα 

θαιιηεξγνχλ έλα κεγάιν εχξνο ιαραληθψλ θαη θξνχησλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο 

δηαηξνθήο ησλ λέσλ πνιηηψλ εκπινπηίδνληαο ηα ζρνιηθά γεχκαηα κε θξνχηα θαη ιαραληθά. 

Καιιηεξγνχλ δεμηφηεηεο γεσξγηθήο θχζεο θαζψο θαη εκπνξίαο πξντφλησλ νη νπνίεο θαζηζηνχλ ηα 

παηδηά απηφλνκα ζηελ παξαγσγή ηξνθήο. Δπηπξνζζέησο, ε ελαζρφιεζε κε ηνλ ρνιηθφ Κήπν 

δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο, πξνθεηκέλνπ νη κηθξνί καζεηέο λα εμειηρζνχλ αξγφηεξα ζε 

επαίζζεηνπο πεξηβαιινληηθά ελήιηθεο. Έηζη εθπιεξψλεηαη ε ζεκειηψδεο αξρή ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο πνπ απνζθνπεί ζε ελεξγνχο πνιίηεο, έηνηκνπο λα δηαρεηξηζηνχλ 

θαη λα επηιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε Γε κέζα απφ ηε δξάζε.  

ην θαζαξά παηδαγσγηθφ θνκκάηη, ν ρνιηθφο Κήπνο ρξεζηκνπνηείηαη άξηζηα γηα ηελ 

εμππεξέηεζε γλσζηηθψλ ζηφρσλ απφ ηα πεδία ησλ Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ (Φπζηθή, Υεκεία, 

Βηνινγία, Γεσινγία), ησλ Μαζεκαηηθψλ, ηεο Φπζηθήο Αγσγήο,  ηεο Κνηλσληθήο Αγσγήο θαη   ηεο 

Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο (Graham, Beall, Lussier, McLaughlin & Zidenberg-Cherr, 2005).   

Οη Malone & Tranter (2003), ζεσξνχλ ην κνληέιν ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ σο ηδαληθφ 

πιαίζην εθαξκνγήο ηεο βησκαηηθήο δηαδηθαζίαο νπνχ θαηαγξάθεηαη ηζρπξή εκπινθή ηνπ καζεηή 

θαη νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηελ αλαθάιπςε, ηελ αλαδήηεζε θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο θαληαζίαο. Δπίζεο,  πξνάγεηαη ε νινθιήξσζή, ε ςπρνινγηθή αλάπηπμε, ε 

θαιή ζπκπεξηθνξά θαη ε ηζφηηκε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ καζεηψλ (Ozer, 2006).  
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Ο ρνιηθφο Κήπνο επηπξφζζεηα επλνεί ηελ εκπινθή ησλ γνλέσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα (Ozer, 2006). πγθεθξηκέλα, θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ηνπ, 

κπνξνχλ νη νηθνγέλεηεο ησλ καζεηψλ λα ζπλεηζθέξνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο. Δθηφο ησλ γνλέσλ, ζην φιν εγρείξεκα κπνξνχλ λα εκπιαθνχλ θαη άιινη ηνπηθνί 

θνξείο ηδησηηθνχ ή δεκφζηνπ ραξαθηήξα, πξνάγνληαο θαζ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ην πνιππφζεην 

άλνηγκα ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πξνο ηελ ηνπηθή θνηλσλία θαη θαιιηεξγψληαο ηελ 

θνηλσληθνπνίεζε θαη ηνλ Δπαγγεικαηηθφ Πξνζαλαηνιηζκφ (Blair,  2009). 

  χκθσλα κε ηηο Skinner θαη Chi (2011), παξαηεξείηαη κηα έληνλε ζχλδεζε κεηαμχ ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ καζεηψλ ζην ρνιηθφ Κήπν θαη ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ. Παξάκεηξνη φπσο ε 

απηνλνκία θαη ε ελεξγνπνίεζε ησλ εζσηεξηθψλ θηλήηξσλ ησλ καζεηψλ, θάλεθε λα ζπλάδνπλ θαη 

λα πξνβιέπνπλ ηε δέζκεπζε θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζην φιν εγρείξεκα ηνπ ρνιηθνχ 

Κήπνπ. Δπεθηείλνληαο ηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο, ε ζπκκεηνρή απηή θάλεθε λα ζπλδέεηαη ζεηηθά 

θαη λα πξνβιέπεη ηελ αθαδεκατθή επηηπρία ζηνπο ππφινηπνπο ζηφρνπο ηεο ζρνιηθήο δσήο.    

ρεηηθά κε ηηο απφςεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ην ρνιηθφ Κήπν, έξεπλεο (Graham et al., 

2005) θαηαγξάθνπλ πνιχ ελζαξξπληηθά απνηειέζκαηα. Οη ιεηηνπξγνί ηεο εθπαίδεπζεο ζην 

ζχλνιν ηνπο, ζεσξνχλ απφ κέηξηα ζεηηθή σο απφιπηα ζεηηθή ηελ επίδξαζε ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ 

ζηελ ελίζρπζε ηεο αθαδεκατθήο επίδνζεο, ηεο θπζηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηεο πγηεηλήο 

δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ  

Δμεηάδνληαο ηηο θνηλσληθέο δεμηφηεηεο, δηάθνξνη εξεπλεηέο  (Robinson & Zajicek, 2005) 

αλαθέξνπλ ζεκαληηθή αχμεζε ζηε „„ζπλεξγαζία‟‟, ζηελ „„απηνπεπνίζεζε‟‟ θαη ζηελ 

„„απηνγλσζία‟‟ κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο ρνιηθνχ Κήπνπ. Γεληθφηεξα ην ζπγθεθξηκέλν 

εθπαηδεπηηθφ κνληέιν πξνζθέξεη επθαηξίεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ πνπ ζα ρξεηαζηνχλ νη καζεηέο 

ζηελ κεηέπεηηα θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή ηνπο δσή  

3.4 Γπζρέξεηεο θαηά ηελ εγθαηάζηαζε θαη δηαηήξεζε ελόο ρνιηθνύ 

Κήπνπ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα δεηήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηε δηαηήξεζε ελφο 

ρνιηθνχ Κήπνπ ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα. Πξσηαξρηθφ θαίλεηαη λα είλαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

φιεο εγθαηάζηαζεο (Hazzard et al., 2011) θαη έπεηηα αθνινπζνχλ ε έιιεηςε ρξφλνπ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ, ε έιιεηςε γεσπνληθψλ γλψζεσλ θαη νη βαλδαιηζκνί. 
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χκθσλα κε ηε Γηεζλή Οξγάλσζε Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο (2010), νη θπξίαξρεο 

αξλεηηθέο αληηιήςεηο πνπ δξνπλ θαηά ηεο εμάπισζεο ησλ ρνιηθψλ θήπσλ είλαη νη εμήο : α) νη 

ζρνιηθνί Κήπνη δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα παξάγνπλ εξγάηεο ζε θαθνπιεξσκέλεο γεσξγηθέο 

εξγαζίεο,  β) ε ελαζρφιεζε καδί ηνπο δελ βνεζά ζην λα πεξάζεη θάπνηνο ηηο εμεηάζεηο, γ)  ε 

απαζρφιεζε ζην ρνιηθφ Κήπν είλαη ε ηηκσξία ηνπ ζρνιείνπ, δ) ηα παηδηά γίλνληαη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο ζην ζρνιείν αληί λα «θάλνπλ κάζεκα», ε) Σν λα αζρνιείηαη έλαο καζεηήο ζην 

ρνιηθφ Κήπν είλαη βξψκηθε δνπιεηά θαη ζη) θάπνηνο απφ ην ζρνιείν θαξπψλεηαη ηα θέξδε απφ 

ηε παξαγσγή ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ  

 

3.5  Ο ρνιηθόο Κήπνο ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιώξηλαο 
 

 

Ο ρνιηθφο Κήπνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο εγθαηαζηάζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ. Σν ηδηαίηεξν κηθξνθιίκα ηεο 

πεξηνρήο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ επί καθξφλ ρεηκεξηλή πεξίνδν, θαζψο θαη ε θάθηζηε 

δηακφξθσζε ηνπ αχιηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ ν νπνίνο ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 80% είλαη 

θαιπκκέλνο απφ ηζηκέλην, ζπλέβαιαλ ζε απηήλ ηελ απφθαζε.  

Σα θπηά πνπ επηιέρζεθαλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θήπνπ είλαη ηα 

Αξσκαηηθά. Ζ επηινγή απηή βαζίζηεθε ζε δηάθνξεο παξακέηξνπο φπσο ε αλζεθηηθφηεηα ηνπο ζε 

ζχγθξηζε κε άιια είδε θπηψλ, ε ζπλερψο απμαλφκελε αμία ηνπο ζην δηεζλέο γεσξγηθφ εκπφξην, 

θαη ηα ηδηαίηεξα ζειθηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο (άξσκα, ρξήζε) ηα νπνία εμππεξεηνχλ άξηζηα 

ηνπο ζθνπνχο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 Σα γεληθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ θαζψο θαη ηα ηδηαίηεξα 

γλσξίζκαηα ησλ θπηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ ζην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα „„Τνπ Θπκαξηνύ Τ‟ 

Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα‟‟ παξνπζηάδνληαη ζην επφκελν θεθάιαην. 

 

 

 

 



50 

 

4. ΑΡΧΜΑΣΗΚΑ ΦΤΣΑ 

 

4.1  Γεληθόο Οξηζκόο θαη Υαξαθηεξηζηηθά 

 

Σα Αξσκαηηθά Φπηά είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή θαη κεγάιε νκάδα θπηψλ ησλ ρσξψλ ηεο 

Μεζνγείνπ (Camejo-Rodrigues, Ascensão, Bonet & Vallès, 2003). 

 Ζ νλνκαζία ηνπο νπζηαζηηθά πξνέξρεηαη απφ ηα αηζέξηα έιαηα, ηα νπνία πεξηέρνληαη ζε 

φια ηα κέξε ησλ θπηψλ απηψλ (άλζνο, βιαζηφο, θχιια θαη ξίδα) θαη δίλνπλ ζην θάζε θπηφ ην 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ άξσκα. Σν θάζε ηκήκα ελφο Αξσκαηηθνχ Φπηνχ παξάγεη δηαθνξεηηθή 

πνζφηεηα αηζέξησλ ειαίσλ, κε ηα θχιια λα είλαη σο επί ην πιείζηνλ ην φξγαλν πνπ έρεη ηε 

κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε (Lucchesi, Chemat & Smadja, 2004). Δπίζεο, ε ζπγθέληξσζε θαη ε 

πνηφηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ δηαθέξεη αλάινγα κε ηελ επνρή πνπ ζπγθνκίδεηαη ην θπηφ. Σα 

αηζέξηα έιαηα είλαη κίγκαηα ηεξπεληθψλ νπζηψλ (ηζνπξελνεηδή) κε κεγάιε πηεηηθφηεηα ελψ ηα 

ηεξπέληα είλαη κηθξά νξγαληθά κφξηα κε πνηθίιε δνκή (Sangwan, Farooqi, Shabih & Sangwan, 

2001). 

 Σα Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά θαιιηεξγνχληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 

αηζέξησλ ειαίσλ θαη ησλ μεξψλ ή λσπψλ δξνγψλ (θχιισκα) ηνπο. ια ηα Αξσκαηηθά Φπηά 

είλαη θαη Φαξκαθεπηηθά, αιιά αληίζεηα φια ηα Φαξκαθεπηηθά δελ είλαη θαη Αξσκαηηθά. 

(Κνπηζφο, 2006). Σα αηζέξηα έιαηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε θαξκαθνβηνκεραλία, ζηελ 

αξσκαηνπνηία, ζηελ βηνκεραλία θαιιπληηθψλ, ζηε δαραξνπιαζηηθή, ζηε βηνκεραλία ηξνθίκσλ 

θαη ζηε βηνκεραλία δσνηξνθψλ. Οη δξφγεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ παξαζθεπή ξνθεκάησλ, ζηελ 

παξαζθεπή ηξνθίκσλ θαη ζηελ θαξκαθνβηνκεραλία.  

 

4.2  Καιιηεξγεηηθά θαη Οηθνλνκηθά ηνηρεία ηεο Διιάδαο 

 

Ζ ρψξα καο έρεη ηδαληθέο θιηκαηηθέο θαη εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ 

πεξηζζφηεξσλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ. Ζ αλάπηπμε θαη ε απφδνζε ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ 

επεξεάδνληαη άκεζα θαη μεθάζαξα απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο (Γεξάθεο, 1995) θαη ην 

μεξφ ειιεληθφ θιίκα (πςειή ζεξκνθξαζία, ρακειή πγξαζία) επεξεάδεη ηα πεξηζζφηεξα 

Αξσκαηηθά Φπηά ζεηηθά. Χο εθ ηνχηνπ, ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά ζπλαληψληαη απηνθπή ζηε 

Διιάδα ζε δηάθνξεο δψλεο θπηηθήο βιάζηεζεο. Δπίζεο, νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο αιιάδνπλ ηε 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967304008672
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0021967304008672
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βηνπνηθηιφηεηα θαζνξίδνληαο πνηα είδε θαη κε πνηα ραξαθηεξηζηηθά ζα επηβηψζνπλ θαη ζα 

δηαηεξεζνχλ θαηά ηε δηέιεπζε ησλ ρξφλσλ (Βεξεζφγινπ, 2000). Ζ ρψξα καο κέζα απφ απηέο ηηο 

δηεξγαζίεο βξίζεη πιένλ εμαηξεηηθψλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ κε εθπιεθηηθά αξψκαηα θαη κηθξέο ή 

κεγάιεο δηαθνξέο αλά είδνο.  

Παξά ηηο ηδαληθέο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ επδνθίκεζε ησλ Αξσκαηηθψλ 

Φπηψλ, δελ ππάξρνπλ εθηελείο θαη ζπζηεκαηηθέο θαιιηέξγεηεο ηνπο ζηελ Διιάδα κε απνηέιεζκα 

λα γίλνληαη αθφκα θαη εηζαγσγέο. χκθσλα κε ηελ Διιεληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία θαηά ην έηνο 

2008, ζε έλα απφιπηα ειιεηκκαηηθφ εκπνξηθφ ηζνδχγην, ην εηήζην θφζηνο εηζαγσγψλ 

Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ αλεξρφηαλ ζε 1,5 εθαηνκκχξηα επξψ ελψ ην αληίζηνηρν 

θφζηνο εμαγσγήο ζε 770.000 επξψ. Ζ κηθξή δηάδνζε θαιιηέξγεηαο ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ άγλνηα ησλ ειιήλσλ αγξνηψλ δηφηη ηα ζπγθεθξηκέλα θπηά πνηέ δελ 

απνηεινχζαλ παξαδνζηαθή θαιιηέξγεηα ζηε ρψξαο καο. Δπίζεο νθείιεηαη ζηελ απνπζία 

πξσηνγελνχο έξεπλαο γηα ηε γελεηηθή βειηίσζε θαη ηηο ηερληθέο θαιιηέξγεηαο ησλ Αξσκαηηθψλ 

Φπηψλ θαζψο θαη ζηε κε χπαξμε πνιιψλ κνλάδσλ επεμεξγαζίαο απηψλ (Κνπηζφο, 2006).  

Σα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα ππάξρεη κηα κεηαζηξνθή πξνο ηελ παξαδνζηαθή ηαηξηθή ζην 

πιαίζην ελφο αεηθφξνπ ηξφπνπ δσήο θαη κηαο γεληθφηεξεο νηθνινγηθήο πξνζέγγηζεο. Ζ 

θαιιηέξγεηα θαη ε ρξήζε ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ θαηέρεη εμέρνπζα ζέζε ζε απηή ηε 

κεηαζηξνθή θαη ζε απηφ ζπκβάιεη ε αλαδήηεζε θζελψλ πξσηνγελψλ νπζηψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

πξντφλησλ θαξκαθνινγίαο θαη θνζκεηνινγίαο (Lange, 2006). ηε ρψξα καο ππάξρεη κεγάιε 

παξάδνζε ζηε θαξκαθεπηηθή ρξήζε ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαη ζηηο κέξεο 

καο (Γνξδαο, 2012). ηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν, ε ρξήζε ηνπο γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο πγείαο ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο θαηαγξάθεηαη θπξίσο ζην Μεζνγεηαθφ ηφμν (Ugulu 2011), ελψ ζηελ Αζία 

ζπκβαίλεη εθηεηακέλα ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επείξνπ (Dahanucar, Kulkarni & 

Rege, 2000). 

χκθσλα κε ηα ηειεπηαία ζηνηρεία απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (WHO, 2009), 

ηα εηήζηα έζνδα απφ ηελ εθκεηάιιεπζε Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ θπηψλ αλέξρνληαη ζε 

δηζεθαηνκκχξηα επξψ. Δμεηάδνληαο ηε δηεζλή εκπνξηθή δηαθίλεζε, πξψηεο ρψξεο ζηελ 

Δπξσπατθή Ήπεηξν είλαη ε Γεξκαλία, ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Ηζπαλία (Lange, 2006). Οη ηηκέο 

πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο δηεζλείο εκπνξηθέο ζπλδηαιιαγέο Αξσκαηηθψλ Φπηψλ θπκαίλνληαη απφ 

2,2 €/kg κέρξη θαη 12 €/kg θαη ζπγθξηλφκελεο κε άιια αγξνηηθά πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ 

ηνπο εηδηθνχο σο ηδηαίηεξα πςειέο (Παπαλαγηψηνπ, 2002).  
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ηελ Διιάδα ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ ην 2003 

αλεξρφηαλ ζηα 23.000 ζηξ. κε παξαγσγή 3000 ηφλσλ (Παπαλαγηψηνπ & Παπαληθνιάνπ, 2004). 

Σν ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ δε, έρεη δηακνξθσζεί κεηά απφ αμηνζεκείσηεο απμνκεηψζεηο απφ ην 

1981 θαη κεηά. χκθσλα κε Δπξσπατθή Έλσζε Καιιηεξγεηψλ Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ 

Φπηψλ (EUROPAM, 2010), ηα ηειεπηαία ρξφληα ε έθηαζε απηή αλέξρεηαη θαηά πξνζέγγηζε ζηα 

34.000 ζηξέκκαηα. πγθξίλνληαο ην ζπγθεθξηκέλν λνχκεξν κε ηε ζπλνιηθή θαιιηεξγνχκελε 

έθηαζε ζηελ Διιάδα φπσο θαηαγξάθεηαη απφ ηελ Διιεληθή  ηαηηζηηθή Τπεξεζία (2008), 

δηαπηζηψλεη θαλείο φηη ηα Αξσκαηηθά θαη Φαξκαθεπηηθά Φπηά θαηαιακβάλνπλ έλα πνζνζηφ 

πνιχ θάησ απφ ην 1%. Δθ λένπ απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Καιιηεξγεηψλ 

Αξσκαηηθψλ θαη Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ (2010), ε Ρίγαλε θαηαγξάθεηαη ζαλ ε πιένλ ζεκαληηθή 

θαη δηαδεδνκέλε θαιιηέξγεηα κεηαμχ ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζηελ Διιάδα.  

 Ζ κέζε ειιεληθή ζηξεκκαηηθή απφδνζε ζε θαιιηέξγεηεο Αξσκαηηθψλ θαη 

Φαξκαθεπηηθψλ Φπηψλ παξνπζηάδεη κεγάιν εχξνο ησλ ηηκψλ. Σελ πξνεγνχκελε δεθαεηία, ε 

θαηψηεξε απφδνζε πνπ θαηαγξαθφηαλ ήηαλ 0,7 θηιά/ζηξ. (θξφθνο) θαη έθηαλε ζηα 738 θηιά/ζηξ. 

(δπφζκνο) ελψ ε αθαζάξηζηε πξφζνδνο θπκαηλφηαλ απφ 152 €/ζηξ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

γιπθάληζνπ θαη ηνπ κάξαζνπ θαη  έθηαλε κέρξη θαη 2935 €/ζηξ ζηελ πεξίπησζε ηνπ ιπθίζθνπ 

(Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 2002). χκθσλα κε ην 

Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (2013), γηα ηελ ηξέρνπζα δεθαεηία νη 

ελδεηθηηθέο κέζεο ειιεληθέο ζηξεκκαηηθέο απνδφζεηο γηα νξηζκέλα Αξσκαηηθά Φπηά είλαη α) 

Γελδξνιίβαλν 1,5-2 ηφλνπο, β) Θπκάξη 0,7-0,8 ηφλνπο, γ) Λεβάληα 0,3-0,4 ηφλνπο απφ ηνλ 

ηέηαξην ρξφλν θαη κεηά, δ) Μαληδνπξάλα 0,4-0,5 ηφλνπο, ε) Μειηζζφρνξην 1,5-2 ηφλνπο,  ζη) 

Ρίγαλε 80-100 θηιά απφ ηνλ ηξίην ρξφλν θαη κεηά, δ) Σζάη Βνπλνχ 100-150 θηιά.  

 ζνλ αθνξά ζην ζεκαληηθφ ηνκέα ηεο δεπηεξνγελνχο επεμεξγαζίαο, ζηελ Διιάδα 

ιεηηνπξγνχλ θαηά πξνζέγγηζε 25 κνλάδεο μήξαλζεο θαη ζπζθεπαζίαο Αξσκαηηθψλ θαη 

Φαξκαθεπηηθψλ θπηψλ.   

     

  

4.3  Παξνπζίαζε Αξσκαηηθώλ Φπηώλ   

 

Οη θπηηθνί νξγαληζκνί ηαμηλνκνχληαη ζε είδνο, ζην νπνίν εληάζζνληαη θπηηθνί νξγαληζκνί κε 

θνηλά γλσξίζκαηα, ζε γέλνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα είδε, ζε νηθνγέλεηα, ε 
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νπνία πεξηιακβάλεη έλα ή πεξηζζφηεξα γέλε, ζε ηάμε, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο θαη ζε θιάζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη κία ή πεξηζζφηεξεο ηάμεηο. (Μπακπαιψλαο & 

Κνθθίλε, 1999)   

Σα πεξηζζφηεξα ειιεληθά Αξσκαηηθά Φπηά αλήθνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο Apiaceae, 

Asteraceae, Lamiaceae, Myrtaceae θαη Pinaceae (θνπκπξήο, 1998). Ζ πιένλ ζεκαληηθή απφ 

απηέο ηηο νηθνγέλεηεο είλαη ε  Lamiaceae ε νπνία πεξηιακβάλεη πάλσ απφ 300 είδε ζηελ Διιάδα, 

θάπνηα απφ ηα νπνία είλαη δεκνθηιή θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελα φπσο ε ξίγαλε, ε κέληα, ν 

δπφζκνο, ην θαζθφκειν θαη ην ηζάη βνπλνχ (Βνγηαηδή - Κακβνχθνπ, 2004). 

   

4.3.1 Οηθνγέλεηα Lamiaceae 

 

ηελ νηθνγέλεηα απηή εληάζζνληαη ηα εμήο Αξσκαηηθά Φπηά πνπ εμεηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ πξνγξάκκαηνο : θαζθφκειν (Salvia officinalis), ζπκάξη (Thymus vulgaris), δελδξνιίβαλν 

(Rosmarinus officinalis), ιεβάληα (Lavandula sp.), ξίγαλε (Origanum vulgare), κειηζζφρνξην 

(Melissa officinalis), δπφζκνο (Mentha viridis), βαζηιηθφο (Ocimum basilicum) θαη ηζάη βνπλνχ 

(Sideritis sp.). Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο νηθνγέλεηαο απηήο είλαη κνλνεηή θαη πνιπεηή θπηά κεηξίνπ 

κεγέζνπο (πφεο ή ζάκλνη) (ηεθαλάθε-Νηθεθνξάθε, 1999). Σα αηζέξηα έιαηα ησλ Αξσκαηηθψλ 

Φπηψλ απηήο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζπγθεληξσκέλα θαηά θχξην ιφγν ζηα θχιια. Δίδε ηεο 

νηθνγέλεηαο ζπλαληψληαη εθηφο απφ ηελ Δπξψπε ζε Ακεξηθή, Αζία θαη Απζηξαιία.  

4.3.1.1 Φαζθόκειν (Salvia officinalis) 

Ζ ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ θαζθφκεινπ 

πξνέξρεηαη απφ ην ξήκα salvare, πνπ ζεκαίλεη 

„„ζψδσ‟‟ ηνλίδνληαο ηηο ηαηξηθέο ηνπ 

ηδηφηεηεο. Σν θαζθφκειν είλαη επίζεο γλσζηφ 

σο „„θαζθνκειηά‟‟, „„ειειηζθάθνο‟‟, 

„„αιεζθαθηά‟‟, „„ρακνζθαθηά‟‟ ή ζηελ Κχπξν 

„„ζπαηζηά‟‟ (Εαλλέηνπ-Παληέιε, 1998).  Σν 

ζπγθεθξηκέλν θπηφ είλαη έλαο κηθξφο 

πνιπεηήο, αεηζαιήο ζάκλνο πνπ θηάλεη ζε 

χςνο 70 εθ. θαη έρεη βιαζηφ πνιχθιαδν, ηεηξαγσληθφ θαη ρλνπδσηφ. Σα θχιια ηνπ είλαη ρλνψδε 

θαη αξγπξφηεθξα ελψ ηα άλζε ηνπ είλαη ρξψκαηνο ηψδεο. Ζ αλζνθνξία ηνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά 

ηνπο κήλεο Απξίιην θαη Μάην. Οη απαηηήζεηο ηνπ ζε βαζηθή ιίπαλζε (άδσην, θψζθνξνο, θάιην) 



54 

 

θαη αξδεχζεηο είλαη κηθξέο θαη ζε απηφ νθείιεηαη ε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ ζηα μεξηθά 

θιίκαηα ηεο Διιάδαο. Έηζη, ζπλήζσο απαληάηαη ζε ειηφινπζηα, μεξά θαη άγνλα κέξε. 

Δληππσζηαθφ είλαη επίζεο φηη αληέρεη ζε ζεξκνθξαζίεο κέρξη κείνλ 25 βαζκνχο Κειζίνπ θαη ζε 

πςφκεηξν κέρξη θαη 1500 κέηξα. Σα απνμεξακέλα θχιια ηνπ θαζθφκεινπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ 

άξηπκα αιιά θαη ζαλ κέζν ζπληήξεζεο θαη αξσκαηηζκνχ. αλ αθέςεκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην 

θξπνιφγεκα, ηηο γαζηξεληεξηθέο δηαηαξαρέο, ηηο θιεγκνλέο ηνπ ζηφκαηνο θαη ηνπ θάξπγγα. Σν 

αηζέξην έιαην ηνπ θαζθφκεινπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπληήξεζε ηξνθίκσλ, ζηε βηνκεραλία 

θαιιπληηθψλ θαη ζηνλ αξσκαηηζκφ ηξνθίκσλ θαη πνηψλ (Κνπηζφο, 2007).    

 

 

 

 4.3.1.2  Θπκάξη (Thymus vulgaris) 

 

Ζ ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ ζπκαξηνχ ζεκαίλεη 

 „„ζάξξνο‟‟ (Thymus) θαη „„θνηλφο‟‟ (vulgare). 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιπεηή, αεηζαιή ζάκλν 

χςνπο έσο 30 εθ. κε μπιψδε θιαδηά ν νπνίνο 

έρεη έληνλε, ραξαθηεξηζηηθή νζκή ξίγαλεο. 

Σα θχιια ηνπ είλαη εμαηξεηηθά κηθξά (8 – 12 

ρηι.) έρνπλ ζρήκα ζπάηνπιαο, ρξψκα ζθνχξν 

πξάζηλν θαη ζηεξνχληαη κίζρνπ ή έρνπλ πνιχ 

κηθξφ κίζρν. Σα άλζε ηνπ είλαη ζπλήζσο 

ιεπθά ή ξφδηλα. Ζ αλζνθνξία ηνπ θπηνχ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηνπο κήλεο Μάην θαη επηέκβξην ή 

θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δηαζηήκαηνο „„Σέινο Άλνημεο - Μέζα Φζηλνπψξνπ‟‟ εθφζνλ ππάξρεη 

επάξθεηα ζε πγξαζία (θνπκπξήο, 1998). πσο θαη ην θαζθφκειν, ην ζπκάξη αληέρεη ζε μεξαζία 

κε κεγάιε αληνρή ζηελ έιιεηςε λεξνχ. Δπίζεο αληέρεη ζε πνιχ ρακειέο θαη πνιχ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη πξνηηκά ηα κέηξηα πςφκεηξα γηα αλάπηπμε (400-500 κ.) ή ηα θαηψηεξα. Ζ 

μεξή θαη λσπή δξφγε (θχιια) ηνπ ζπκαξηνχ ρξεζηκνπνηνχληαη επξχηαηα ζηε καγεηξηθή. Σν 

αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ ηαηξηθή σο ήπην αληηζεπηηθφ. Άμην αλαθνξάο είλαη 

φηη ην ζπκάξη ζεσξείηαη εμαηξεηηθφ κειηζζνηξνθηθφ θπηφ, κε ην ζπκαξίζην κέιη κάιηζηα λα 

ραξαθηεξίδεηαη σο αλψηεξεο πνηφηεηαο. 
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4.3.1.3 Γελδξνιίβαλν (Rosmarinus officinalis) 

 

Ζ νλνκαζία ηνπ θπηνχ πξνέξρεηαη απφ ηελ 

ζπλέλσζε ησλ ιέμεσλ „„δέλδξν‟‟ θαη 

„„ιηβάλη‟‟, ελψ ε ιαηηληθή ηνπ νλνκαζία 

ζεκαίλεη „„Ρφδν ηεο Θάιαζζαο‟‟. 

Δλαιιαθηηθή νλνκαζία ηνπ θπηνχ είλαη 

„„δηνζκαξίλη‟‟ ελψ ζηελ Κχπξν αλαθέξεηαη 

θαη σο „„ιαζκαξί‟‟. Πξφθεηηαη γηα έλαλ 

αεηζαιή ζάκλν πνπ θηάλεη ζε χςνο 1,30 κ. 

Σα θχιια ηνπ ζηεξνχληαη κίζρνπ, είλαη 

δεξκαηψδε, ζηαρηφρξνα θαη κε ραξαθηεξηζηηθφ ζηελφκαθξν ζρήκα. Σα άλζε ηνπ είλαη θπαλά, 

ηψδε θαη ελίνηε ιεπθά ελψ ζρεκαηίδνπλ ηαμηαλζία βφηξπο. Αλζνθνξία παξαηεξείηαη δηο, κηα 

λσξίο ηελ Άλνημε θαη κηα αξγά ην Φζηλφπσξν. Σν δελδξνιίβαλν δείρλεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηηο 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ ρεηκψλα. Δπίζεο  

αλαπηχζζεηαη ζε πεδηλά εδάθε θαη ζε πςφκεηξα κέρξη 600 κ. Οη απαηηήζεηο ηνπ ζε ζξεπηηθά 

ζηνηρεία είλαη κέηξηεο ελψ ζεκαληηθφ είλαη φηη κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί θαη ζε μεξηθά 

αγξνηεκάρηα θαζ‟ φηη αληέρεη ζε έιιεηςε πγξαζίαο (Κνπηζφο, 2007).  Ζ μεξή ή λσπή δξφγε ηνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαζθεπή αθεςήκαηνο θαη ζηε καγεηξηθή σο άξηπκα. Σν αηζέξην έιαην 

ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ παξαζθεπή αξσκάησλ. Οη θαξκαθεπηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο είλαη 

πνηθίιεο θαη έρεη θαηαγξάθεη δξάζε ηνπ θαηά ηεο θεθαιαιγίαο, ηεο αηνλίαο, ηεο θαηάζιηςεο θαη 

ηεο γξίπεο (Van Wyk & Wink, 2005). Δπίζεο ην δελδξνιίβαλν, ζεσξείηαη εμαηξεηηθφ 

κειηζζνηξνθηθφ θπηφ θαζψο θαη θαιισπηζηηθφ, κε πνιιαπιέο παξνπζίεο ζε πεξηπηψζεηο 

αξρηηεθηνληθήο ηνπίνπ.  

  

  

 

 

 

 



56 

 

4.3.1.4 Λεβάληα (Lavandula sp.)  

 

Ζ ιαηηληθή νλνκαζία ηνπ θπηνχ πξνέξρεηαη 

απφ ην  ξήκα „„lavare‟‟ ην νπνίν ζεκαίλεη 

„„πιέλσ‟‟ θαη πξνθχπηεη απφ ηε ζπλήζεηα 

ησλ Ρσκαίσλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηε ιεβάληα 

γηα λα αξσκαηίζνπλ ηα λεξά ησλ ινπηξψλ 

ηνπο. Οη αξραίνη Έιιελεο ηελ απνθαινχζαλ 

„„λάξδν‟‟ ή „„λαξδνζηάρπ‟‟. Πξφθεηηαη γηα 

έλα κηθξνχ κεγέζνπο ζάκλν κε μπιψδε 

βιαζηφ. Σα θχιια ηνπ έρνπλ κήθνο 5 εθ., 

είλαη γξακκνεηδή θαη ρλνπδσηά, ελψ έρνπλ 

γθξίδν ρξψκα. Σα δε άλζε ηεο ιεβάληαο είλαη ρξψκαηνο κπιε ζθνχξνπ θαη ζρεκαηίδνπλ 

επηκήθεηο ζηάρεηο. Ζ αλζνθνξία ιακβάλεη ρψξα εληφο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά 

ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Καιιηεξγείηαη θαηά θχξην ιφγν ζε κεγάια πςφκεηξα (600 – 

1200 κ.) θαη ε πνηφηεηα ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ην θπηφ επεξεάδεηαη πνιχ απφ 

ην κηθξνθιίκα ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη. Ζ ιεβάληα επδνθηκεί ζε κέξεο πιήξνπο 

ειηνθάλεηαο αιιά δελ αληέρεη ηνπο θαινθαηξηλνχο θαχζσλεο. Οη απαηηήζεηο ηεο ζε βαζηθά 

ζξεπηηθά ζηνηρεία θαη ζε πγξαζία είλαη κέηξηεο, σζηφζν δελ αληέρεη ζε ηειείσο μεξηθέο 

ζπλζήθεο. Ζ θχξηα εθκεηάιιεπζε ηεο ιεβάληαο βαζίδεηαη ζηελ εμαγσγή ηνπ αηζέξηνπ ειαίνπ απφ 

ην θπηφ γηα ηελ βηνκεραλία αξσκάησλ, θαιιπληηθψλ θαη θαζαξηζηηθψλ πξντφλησλ (Καηζηψηεο & 

Υαηδνπνχινπ, 2010). Δπίζεο, είλαη γλσζηή γηα ηελ εληνκναπσζεηηθή ηεο δξάζε θαη δε γηα ηελ 

πξνζηαζία πνπ πξνζθέξεη θαηά ηνπ ζθψξνπ. Σέινο, ε ιεβάληα είλαη κειηζζνηξνθηθφ θπηφ θαζψο 

θαη κηα άξηζηε επηινγή γηα ηε δηακφξθσζε θήπσλ ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ.  
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4.3.1.5 Ρίγαλε (Origanum vulgare) 

 

Σν φλνκα ηεο ξίγαλεο είλαη ζχλζεην θαη 

πξνέξρεηαη απφ ηηο ιέμεηο „„φξνο‟‟(βνπλφ) 

θαη „„γάλνο‟‟ (ραξά). Σν είδνο Origanum 

Vulgare είλαη ηζαγελέο θπηφ ηεο ρψξαο καο, 

ζην εμσηεξηθφ αλαθέξεηαη σο Greek 

Origano θαη ζεσξείηαη ε θαιχηεξε θαη ε πην 

πεξηδήηεηε ξίγαλε ζηνλ θφζκν ιφγσ 

άξηζηεο πνηφηεηαο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

πνιπεηή πφα ε νπνία ην θαινθαίξη 

μεξαίλεηαη, μπινπνηνχληαη νη βιαζηνί ηεο θαη δίλεη ηελ εηθφλα ελφο ζάκλνπ. Σα θχιια ηεο είλαη 

ζηαρηνπξάζηλα θαη ρλνπδσηά. Σα άλζε ηεο είλαη ιεπθά, κηθξά θαη ζρεκαηίδνπλ ζηάρεηο. Ζ ξίγαλε 

είλαη έλα θπηφ κε κεγάιε πξνζαξκνζηηθφηεηα ζηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ αλαπηχζζεηαη 

θαη γηα απηφ ηε ζπλαληνχκε απφ παξαζαιάζζηεο έσο θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο ζηελ επεηξσηηθή θαη 

λεζηψηηθή Διιάδα (Κνπηζφο, 2006). Οη απαηηήζεηο ηεο ζε πγξαζία θαη βαζηθά ζξεπηηθά ζηνηρεία 

είλαη κηθξέο. Ζ βαζηθή ρξήζε ηεο ξίγαλεο είλαη ε θαηαλάισζε σο άξηπκα ησλ απνμεξακέλσλ  

θχιισλ θαη ηαμηαλζηψλ. Δπίζεο ην αηζέξην έιαην ηνπ θπηνχ ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηηο 

αληηκπθεηηαθέο, αληηβαθηεξηδηαθέο θαη αληηνμεηδσηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ θαζηζηψληαο ην έλα 

θπζηθφ, βηνινγηθφ αληηβηνηηνθφ.   

4.3.1.6  Μειηζζόρνξην (Melissa officinalis) 

 

Σν κειηζζφρνξην είλαη επίζεο γλσζηφ σο 

„„κειηζζνβφηαλν‟‟, „„κειίζζα‟‟ θαη 

„„θηηξνβάιζακν‟‟. Πξφθεηηαη γηα πνιπεηή 

πφα κε ηεηξαγσληθφ, ηξηρσηφ βιαζηφ πνπ 

θηάλεη έσο θαη 80 εθ. Σα θχιια ηνπ είλαη 

θαξδηφζρεκα, αλνηρηνχ πξάζηλνπ 

ρξψκαηνο, κήθνπο έσο 5 εθ. θαη 

πξνζδίδνπλ κηα έληνλε ραξαθηεξηζηηθή 

νζκή ιεκνληνχ (Γφξδαο, 2012). Σα άλζε 



58 

 

ηνπ θπηνχ είλαη κηθξά θαη έρνπλ ρξψκα ιεπθφ, θίηξηλν ή ξνδίδνλ αλάινγα κε ηελ πνηθηιία. Ζ 

αλζνθνξία ηνπ κειηζζφρνξηνπ ιακβάλεη ρψξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δπδνθηκεί ζε 

δξνζεξά θιίκαηα εκηνξεηλψλ θαη πεδηλψλ πεξηνρψλ. Δθηφο απφ απαηηήζεηο ζε πγξαζία, ην 

κειηζζφρνξην ρξεηάδεηαη γηα ηελ επδνθίκεζε ηνπ έλα ππέδαθνο πινχζην ζε άδσην, θαη θαηά 

δεχηεξν ιφγν ζε θψζθνξν θαη θάιην. Σα θχιια ηνπ θπηνχ, ζε λσπή ή απνμεξακέλε κνξθή, 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε καγεηξηθή, ζηε δαραξνπιαζηηθή, ζηελ πνηνπνηία θαη ζηε παξαζθεπή 

αθεςεκάησλ. Δπίζεο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαξκαθεπηηθνχο ζθνπνχο θαη θπξίσο γηα 

ραιαξσηηθνχο θαη εξεκηζηηθνχο ζθνπνχο (Bentley & Trimen, 1980). Σέινο, είλαη 

κειηζζνηξνθηθφ θπηφ θαη ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπίνπ.    

  

  

4.3.1.7  Γπόζκνο (Mentha viridis) 

 

Ζ νλνκαζία ηνπ θπηνχ πξνέξρεηαη απφ ηε 

παξαθζνξά ηεο ιέμεο „„εδπφζκνο‟‟ ε νπνία 

ζεκαίλεη „„επράξηζηε νζκή‟‟. Πξφθεηηαη γηα 

κηα πνιπεηή πφα ε νπνία θηάλεη έσο 70 εθ. 

Ο βιαζηφο ηνπ δπφζκνπ είλαη πξάζηλνο θαη 

ηα θχιια ηνπ ιεία, σνεηδή θαη ζπλήζσο 

πξηνλσηά.  Σα άλζε είλαη ρξψκαηνο ιεπθνχ. 

αλ θπηφ πξνζνκνηάδεη πνιχ ηελ κέληα 

(αλήθνπλ ζην ίδην είδνο) θαη ε βαζηθή 

δηαθνξά ηνπο είλαη φηη ηα ρξψκαηα ηεο 

κέληαο είλαη πην ζθνχξα (Κνπηζφο, 2006). Οη απαηηήζεηο ηνπ δπφζκνπ ζε πγξαζία θαη βαζηθά 

ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη κέηξηεο, σζηφζν ζε αξδεπφκελεο θαιιηέξγεηεο ε απφδνζε ηνπ απμάλεηαη 

αηζζεηά. Ζ θχξηα ρξήζε ησλ λσπψλ ή απνμεξακέλσλ θχιισλ ηνπ θπηνχ είλαη ζηε καγεηξηθή. Σν 

αηζέξην έιαην ηνπ δπφζκνπ ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηε καγεηξηθή, ζηε δαραξνπιαζηηθή, ζηελ 

αξσκαηνπνηία, ζηελ αξσκαηνζεξαπεία, θαη ζηελ παξαζθεπή θαιιπληηθψλ ή θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ εηδηθά γηα ηε θξνληίδα ηεο ζηνκαηηθήο θνηιφηεηαο (νδνληφθξεκεο, ζηνκαηηθά 

δηαιχκαηα, θηι). Απφ θαξκαθεπηηθή ζθνπηά, ην θπηφ έρεη κειεηεζεί πνιχ (Van Wyk & Wink, 

2005). Καηά θχξην ιφγν έρνπλ θαηαγξαθεί δξάζεηο ηνπ θαηά ηεο θεθαιαιγίαο θαη ησλ 
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ζηνκαρηθψλ δηαηαξαρψλ ελψ ηειεπηαία εμεηάδεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ηνπ θαηά ηεο επηιεςίαο 

(Hasan,  Dwivedi & Misra, 2012).      

 

 

4.3.1.8  Βαζηιηθόο (Ocimum basilicum) 

 

Ο βαζηιηθφο είλαη γλσζηφο θαη σο 

„„ζηαπξνινχινπδν‟‟ θαη ε νλνκαζία απηή 

πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλδεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ κε ηε ρξηζηηαληθή 

παξάδνζε θαη ηελ ζεψξεζε ηνπ σο 

„„επινγεκέλνπ‟‟. Σν είδνο Ocimum 

Basilicum έρεη πνιιέο πνηθηιίεο πνπ 

δηαθέξνπλ ζε κέγεζφο, κνξθή θχιισλ, 

ηαμηαλζία θαη αηζέξηα έιαηα. 

Υαξαθηεξηζηηθέο γηα ηνλ Διιαδηθφ ρψξν είλαη ν «Διιεληθφο Βαζηιηθφο» (πνιχ κηθξά θχιια), ν 

«Αγηνξείηηθνο Βαζηιηθφο» (ζθνχξα θχιια θαη άλζε) θαη ν «γνπξφο Βαζηιηθφο» (κεγάια θαη 

ζγνπξά θχιια). Ζ πιένλ εκπνξηθή πνηθηιία φκσο είλαη ν «Πιαηχθπιινο Βαζηιηθφο» πνπ 

παξνπζηάδεη κεγάιε πεξηεθηηθφηεηα ζε αηζέξην έιαην θαη κηα ραξαθηεξηζηηθή γιπθχηεηα ζην 

άξσκα ηνπ (Κνπηζφο, 2006). Ζ ζπγθεθξηκέλε πνηθηιία θηάλεη ζε χςνο έσο 70 εθ. Πξφθεηηαη γηα 

κηα εηήζηα πφα κε παζζαιψδε ξίδα. Σα θχιια ηνπ θπηνχ είλαη σνεηδή, κήθνπο 7-8 εθ., ρξψκαηνο 

αλνηρηνχ πξάζηλνπ θαη παξνπζηάδνπλ δηνγθσκέλε επηθάλεηα κεηαμχ ησλ λεχξσλ. Σα άλζε είλαη 

κηθξά, ιεπθνχ ρξψκαηνο θαη ζρεκαηίδνπλ ζηάρεηο ή θνξχκβνπο. ε αληίζεζε κε άιια Αξσκαηηθά 

Φπηά ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ, ν βαζηιηθφο έρεη κεγάιεο απαηηήζεηο ζε ζεξκνθξαζία θαη πγξαζία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ε ηδαληθή ζεξκνθξαζία αλάπηπμεο αλέξρεηαη ζηνπο 25 βαζκνχο C ελψ 

πξέπεη λα πνηίδεηαη θαζεκεξηλά φηαλ βξίζθεηαη ζε ζεξκφ πεξηβάιινλ. Οη απαηηήζεηο ηνπ ζε 

βαζηθά ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη επίζεο κεγάιεο (Καηζηψηεο & Υαηδνπνχινπ, 2010).  ε κνξθή   

μεξήο ή λσπήο δξφγεο, ν βαζηιηθφο ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα σο άξηπκα ζηελ καγεηξηθή. Σν 

αηζέξην έιαην ηνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αξσκαηνζεξαπεία, ζηελ αξσκαηνπνηία θαη σο 

εληνκναπσζεηηθφ. Σα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηείηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν σο θαιισπηζηηθφ.  
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   4.3.1.9  Σζαη Βνπλνύ (Sideritis sp.) 

 

Σν ηζάη βνπλνχ νλνκάδεηαη ελαιιαθηηθά 

„„ζηδεξίηεο‟‟ ή „„καινηήξα‟‟ ζηελ Κξήηε. Ζ 

νλνκαζία „„ζηδεξίηεο‟‟ πξνέξρεηαη ζχκθσλα 

κε κηα εθδνρή, απφ ην γεγνλφο φηη παιηφηεξα 

ρξεζηκνπνηνχηαλ γηα ζεξαπεία πιεγψλ πνπ 

είραλ πξνθιεζεί απφ ζηδεξέληα αληηθείκελα 

θαη ζπκθψλα κε κηα άιιε, απφ ην γεγνλφο 

φηη ηα είδε απηνχ ηνπ γέλνπο είλαη πινχζηα 

ζην ζηνηρείν ζίδεξνο. ηνλ Διιαδηθφ ρψξν 

ππάξρνπλ πνιιά είδε ζηδεξίηε ην θάζε έλα απφ ηα νπνία απηνθχεηαη θαη ζε δηαθνξεηηθφ νξεηλφ 

φγθν ηεο ρψξαο καο. Σν θπηφ είλαη πνιπεηήο, αεηζαιήο πφα. Ο βιαζηφο είλαη πιαγηφθιαδνο θαη 

θαιχπηεηαη απφ πινχζην ιεπθφ ρλνχδη. Σα θχιια ηνπ έρνπλ ρξψκα ζηαρηνπξάζηλν, είλαη 

ζρήκαηνο σνεηδνχο θαη θαιχπηνληαη κε ππθλφ ρλνχδη θαη απφ ηηο δπν πιεπξέο. Ζ αλζνθνξία ηνπ 

ιακβάλεη ρψξα ηελ Άλνημε κε αλάπηπμε νξζφθιαδσλ αλζνθφξσλ ζηειερψλ ηα νπνία απνηεινχλ 

θαη ην εκπνξηθά εθκεηαιιεχζηκν κέξνο ηνπ θπηνχ. Σν πςφκεηξν πνπ απηνθχεηαη ην ηζάη βνπλνχ 

είλαη ην πην εληππσζηαθφ ζηνηρείν ηεο βηνινγίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θπηνχ, θαζ‟ φηη μεθηλά απφ 

900 κ. θαη κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 2800 κ. Παξνπζηάδεη κεγάιε αληνρή ζηηο ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ζηελ έιιεηςε λεξνχ, ελψ νη απαηηήζεηο ηνπ ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη 

ειάρηζηεο. Ζ κεγάιε απηή αληνρή πνπ παξνπζηάδεη ν ζηδεξίηεο νθείιεηαη θαηά έλα κεγάιν 

πνζνζηφ ζην βαζχ θαη δπλαηφ ξηδηθφ ηνπ ζχζηεκα (Κνπηζφο, 2006). Ζ θχξηα ρξήζε ηνπ θπηνχ 

είλαη ε δεκηνπξγία αθεςήκαηνο απφ ηε μεξή ηνπ δξφγε θαη ε θαηαλάισζε απηνχ ηνπ ξνθήκαηνο 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θξπνινγήκαηνο. Ζ δξάζε πνπ έρεη 

θαηά ηεο γξίπεο, έγθεηηαη θπξίσο ζηηο αληηθιεγκνλψδεηο ηδηφηεηέο ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ν ζηδεξίηεο 

απνηειεί άξηζην κειηζζνηξνθηθφ θπηφ. Παξά ηε ιαλζαζκέλε άπνςε πνπ επηθξαηεί ελίνηε ζηνπο 

θαηαλαισηέο, ην ηζάη βνπλνχ δελ πεξηέρεη θαθεΐλε (Buchanan, Gruisemm & Jones, 2000). 
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4.3.2 Οηθνγέλεηα Valerianaceae 

 

ηελ ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα αλήθεη ε βαιεξηάλα (Valeriana officinalis) ε νπνία ζπκκεηείρε 

ζην πξφγξακκα. Σα θπηά ηεο νηθνγέλεηαο απηήο είλαη πνψδε θαη γεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

θαξκαθεπηηθνχο θαη θαιισπηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 

4.3.2.1  Βαιεξηάλα (Valeriana officinalis) 

 

Σν ζχλεζεο φλνκα ηνπ θπηνχ είλαη 

«Βαιεξηάλα ε Φαξκαθεπηηθή». Πξφθεηηαη 

γηα πνιπεηή πφα πνπ κπνξεί λα θηάζεη ζε 

χςνο κέρξη θαη 1,30 κ. Ο βιαζηφο ηνπ θπηνχ 

είλαη θνίινο, φξζηνο θαη παξαηεξνχληαη 

πξνεμέρνπζεο ξαβδψζεηο πάλσ ηνπ. Γχξσ 

απφ ηνλ θεληξηθφ βιαζηφ θχνληαη αδειθνί 

βιαζηνί („„αδέιθηα‟‟). Σα θχιια είλαη 

ζχλζεηα, πηεξσηά θαη κε πεπιαηπζκέλε 

ξάρε. Σα άλζε είλαη ιεπθά θαη ζρεκαηίδνπλ θνξχκβνπο ελψ ε αλζνθνξία μεθηλά κε ην πέξαο ηεο 

άλνημεο. Οη απαηηήζεηο ηεο βαιεξηάλαο ζε πγξαζία θαη ζξεπηηθά ζηνηρεία είλαη κεγάιεο θαη δε 

κπνξεί λα θαιιηεξγεζεί απνδνηηθά ζε μεξηθά αγξνηεκάρηα (Κνπηζφο, 2006). Ζ θχξηα ρξήζε ηνπ 

θπηνχ είλαη θαξκαθεπηηθή θαη ζπγθεθξηκέλα παξνπζηάδεη εξεκηζηηθή δξάζε. Ζ μεξή δξφγε ηνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο γηα ηελ παξαζθεπή αθεςεκάησλ.   
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4.3.3 Οηθνγέλεηα Hypericaceae 

 

ηε ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα αλήθεη ην βαιζακφρνξην ή ζπαζφρνξην (Hypericum perforatum), 

ην φπνην θαη ζπκκεηείρε ζην πξφγξακκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε νηθνγέλεηα ραξαθηεξίδεηαη απφ θπηά 

κε έληνλεο θαξκαθεπηηθέο ηδηφηεηεο.   

4.3.3.1  Βαιζακόρνξην (Hypericum perforatum) 

 

Ζ νλνκαζία ηνπ θπηνχ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ιέμε „„βάιζακν‟‟ πνπ ζεκαίλεη „„γηαηξηθφ‟‟ 

θαη ζεκαίλεη ρφξην πνπ γηαηξεχεη. Άιιεο 

νλνκαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη 

„„ζπαζφρνξην‟‟, „„πεξίθε‟‟ „„θνςφρνξην‟‟, 

θαη „„πξνδξφκνπ βφηαλν‟‟. Πξφθεηηαη γηα 

πνιπεηή πφα πνπ θηάλεη ζε χςνο κέρξη θαη 

80 εθ. Ο βιαζηφο ηνπ είλαη φξζηνο θαη 

θπιηλδξηθφο. Σα θχιια ηνπ είλαη επηκήθε, 

κεγέζνπο έσο 5 εθ. θαη πξάζηλνπ ρξψκαηνο. Σα άλζε ηνπ βαιζακφρνξηνπ απνηεινχληαη απφ 

ινγρνεηδή πέηαια ζε ηαμηαλζία θφβεο, έρνπλ ρξψκα θίηξηλν ή πνξηνθαιί θαη ε αλζνθνξία 

ιακβάλεη ρψξα ην θαινθαίξη (Κνπηζφο, 2006). Οη απαηηήζεηο ηνπ βαιζακφρνξηνπ είλαη 

πεξηνξηζκέλεο ηφζν ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία φζν θαη ζε πγξαζία. Ζ δξφγε ηνπ θπηνχ απνηειεί ηε 

πξψηε χιε γηα ηελ παξαζθεπή πνιιψλ θαξκάθσλ θαηά ηεο ήπηαο θαηάζιηςεο. Δπίζεο, ην 

βαιζακφρνξην έρεη αληηνμεηδσηηθέο, αληηθαξθηληθέο θαη δηνπξεηηθέο ηδηφηεηεο.          
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5. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ 

 5.1 θνπόο ηεο Έξεπλαο  

 

Ζ Πεξηβαιινληηθή θαη ε Δηδηθή Δθπαίδεπζε βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπλερψο ζην 

δηεζλέο πξνζθήλην κε λένπο ζηφρνπο θαη θαηεπζχλζεηο έξεπλαο (Hungerford, 2009).  θνπφο ηεο 

παξνχζαο έξεπλαο είλαη λα δηεξεπλεζεί ε εθαξκνγή Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο ζε καζεηέο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζε κηα ζρνιηθή κνλάδα Δξγαζηεξίνπ 

Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα εμεηάδεηαη ε κεηαβνιή 

ησλ πεξηβαιινληηθψλ γλψζεσλ θαη θπξίσο ησλ ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ κέζα απφ έλα Πξφγξακκα 

πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ζεκειηψδεηο θαη δηαρξνληθέο αξρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαζψο 

θαη ζηηο ζχγρξνλεο παηδαγσγηθέο θαη κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία.  

Ο ηίηινο ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο πνπ δηεμήρζε είλαη ‘‘Σνπ Θπκαξηνύ η’ 

Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Σξαγνύδηα’’ θαη ζηεξίρζεθε ζηελ αεηθφξν δηαρείξηζε θπηηθψλ 

νξγαληζκψλ εληφο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο, ζηελ θαηαλάισζε πγηεηλψλ ηξνθψλ θαη ξνθεκάησλ 

πνπ παξάγνπλ ηα παηδηά, ζηελ εμάζθεζε βηνπνξηζηηθψλ δεμηνηήησλ, ζηελ παξαγσγή ηξνθήο θαη 

ζηελ δηαζεκαηηθφηεηα. Απφ ηα παξαπάλσ, πξνθχπηεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζπλάδνπλ κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ελφο ρνιηθνχ Κήπνπ. Οπζηαζηηθά, ην φιν 

project „„Τνπ Θπκαξηνύ η‟ Αξώκαηα Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα‟‟, είλαη έλαο ρνιηθφο Κήπνο πνπ 

εγθαηαζηάζεθε εληφο ηνπ ζρνιηθνχ θηηξίνπ ιφγσ ησλ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ  ηεο 

Φιψξηλαο θαη ηεο θάθηζηεο δηακφξθσζεο ηνπ αχιηνπ ρψξνπ (90% ηζηκέλην) ηνπ ζρνιηθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ζην νπνίν ζηεγάδεηαη ην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο.  

Γηα ηελ εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα, εμεηάδνληαη θαη ειέγρνληαη 

σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη ην απνηέιεζκα ηνπο νη πξνζαξκνγέο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ γίλνληαη 

ζηελ νξγάλσζε θαη πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ καζεηηθνχ 

πιεζπζκνχ πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηφ. ε κηα γεληθφηεξε ζεψξεζε, δηεξεπλάηαη αλ ν θχθινο 

ζπνπδψλ ησλ Διιεληθψλ Δηδηθψλ ζρνιείσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κπνξεί θαη νθείιεη λα 

εκπινπηηζηεί κε Πεξηβαιινληηθά Πξνγξάκκαηα θαη κνληέια ρνιηθνχ Κήπνπ, επηηαρχλνληαο κηα 

αξκνληθή, παηδαγσγηθά νξζή θαη θπξίσο απνηειεζκαηηθή γηα ηνπο καζεηέο, ζπλχπαξμε 

Πεξηβαιινληηθήο θαη Δηδηθήο Δθπαίδεπζεο.    

  

http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A%28Hungerford%2C+Harold+R.%29
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5.2 ρεδηαζκόο ηεο Έξεπλαο 

5.2.1 Δίδνο Έξεπλαο  

 

 Σν είδνο ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήρζε είλαη ε «Μειέηε Πεξίπησζεο». Δπηδηψρζεθε λα 

παξαηεξεζνχλ, λα εμεξεπλεζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ ζπζηεκαηηθά ηα θαηλφκελα πνπ ζπλζέηνπλ 

ηνλ θχθιν δσήο ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο κέζα 

ζην θπζηθφ πιαίζην ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ πινπνηεί ην Πξφγξακκα (Yin, 2003), πξνθεηκέλνπ 

λα γίλνπλ κεηέπεηηα γεληθεχζεηο γηα ηνλ επξχηεξν εηδηθφ πιεζπζκφ ζηνλ νπνίν αλήθνπλ νη 

καζεηέο ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο.  

Δπηρεηξψληαο λα πξνζδηνξηζηεί επαθξηβψο ν ηχπνο «Μειέηεο Πεξίπησζεο» ζχκθσλα κε 

ηηο θαηεγνξηνπνηήζεηο πνπ πξφηεηλε ν Yin (2003), ζηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πινπνηήζεθε 

„„Μνλή Μειέηε Πεξίπησζεο‟‟ (Μειέηε κφλν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ) κε „„Οιηθφ 

Υαξαθηήξα‟‟ (Αμηνιφγεζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο σο νιφηεηα).  

  Ζ «Μειέηε Πεξίπησζεο» ρξεζηκνπνηείηαη επξέσο ζηε παηδαγσγηθή έξεπλα εηδηθήο 

αγσγήο. Ο θχξηνο ιφγνο πνπ ζπκβαίλεη απηφ είλαη ε κε ηθαλφηεηα ζπγθέληξσζεο κεγάινπ 

δείγκαηνο ιφγσ α) ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ πιεζπζκνχ, β) ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αλαπεξηψλ 

θαη γ) ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ελίνηε αθφκα θαη εληφο ηνπ ίδηνπ ζπλδξφκνπ 

(Αβξακίδεο & Καιπβά, 2006).   

χκθσλα κε ηνπο Adelman, Jenkins θαη Kemmins (1980), ε δηεμαγσγή κηαο κειέηεο 

πεξίπησζεο παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα. Σα απνηειέζκαηα ηεο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ έλα πινχζην αξρείν πεξηγξαθηθνχ πιηθνχ πνπ επηδέρεηαη κεηαγελέζηεξε εξκελεία 

γηα δηαθνξεηηθνχο ή γηα ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο, πξνζθέξνληαο θαζ‟ απηφ ηνλ ηξφπν κηα ζεκαληηθή 

πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα. Δπίζεο, νη «Μειέηεο Πεξίπησζεο» επηηξέπνπλ 

γεληθεχζεηο είηε ζρεηηθά κε κηα πεξίζηαζε είηε απφ κηα πεξίζηαζε ζε κηα ηάμε πεξηζηάζεσλ, θάηη 

πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζνρή πνπ δίλεηαη ζηε ιεπηνκέξεηα θαη ζηελ πνιππινθφηεηα ηεο ίδηαο 

ηεο πεξίπησζεο. Σέινο, βαζηθφ πιενλέθηεκα ζχκθσλα κε ηνπο παξαπάλσ εξεπλεηέο, είλαη ην 

γεγνλφο φηη ε «Μειέηε Πεξίπησζεο» είλαη έλα „„βήκα πξνο ηε δξάζε‟‟. Ξεθηλνχλ κέζα ζε έλα 

θφζκν δξάζεο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφλ, πξνζθέξνληαο  θαηεπζχλζεηο γηα ηελ δηακνξθσηηθή 

αμηνιφγεζε, ηε ράξαμε εθπαηδεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ηελ ελ γέλεη αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ 

(Adelman, Jenkins & Kemmins, 1980). 
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 Ο Bassey (1999) εληζρχεη ηηο απφςεηο ησλ Adelman, Jenkins θαη Kemmins (1980) 

αλαθνξηθά κε ηελ ηθαλφηεηα γελίθεπζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο «Μειέηεο Πεξίπησζεο» 

εζηηάδνληαο ζηε „„ζρεηηθφηεηα‟‟ ησλ απνηειεζκάησλ φηαλ πξφθεηηαη θαη γηα ηελ  εθπαηδεπηηθή 

έξεπλα. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεη φηη απνηειέζκαηα κεγάισλ πνζνηηθψλ εξεπλψλ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνπο θαζ‟ χιελ αξκφδηνπο (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπο ιεηηνπξγνχο 

ηεο εθπαίδεπζεο) σο άζρεηα κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ελψ ελδειερή θαη πεξηγξαθηθά 

απνηειέζκαηα «Μειεηψλ Πεξίπησζεο» θξίλνληαη άθξσο ζπλαθή, ρξεζηηθά θαη αμηφινγα. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εχξεκα εληζρχεη θαη αηηηνινγεί ην γηαηί ε λεφηεξε ηάζε αμηνιφγεζεο πνπ 

παξαηεξείηαη δηεζλψο ζηελ ΠΔ, είλαη ε “Δπηθεληξσκέλε ζηε Φξεζηηθόηεηα‟‟ αμηνιφγεζε 

(Utilization-Focused Evaluation), ε νπνία αλαπηχρζεθε απφ ηνλ  Michael Quinn Patton (2008) 

θαη αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλαο. 

ηελ «Μειέηε Πεξίπησζεο» ππάξρνπλ δπν βαζηθνί ηχπνη Παξαηήξεζεο, ε 

«πκκεηνρηθή» θαη ε «Με πκκεηνρηθή». ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, ν εθπαηδεπηηθφο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ήηαλ θαη εξεπλεηήο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε «πκκεηνρηθή Παξαηήξεζε» 

πξνθεηκέλνπ λα ζπιιερζνχλ επηπξφζζεηα δεδνκέλα κε ιεθηηθήο ζπκπεξηθνξάο (Θαλφπνπινο, 

2005; Πνιπρξνλνπνχινπ, 2001β) θαη λα αλαπηπρζνχλ πην ζηελέο θαη άηππεο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ 

εξεπλεηή θαη ηεο νκάδαο παξαηήξεζεο (Cohen & Manion, 2000).  

Δμεηάδνληαο ηελ νξηνζέηεζε θαη ηα απζηεξά ραξαθηεξηζηηθά πνπ απνδίδεη ν Robson 

(2010) ζηνλ φξν «αμηνινγηθή έξεπλα», κπνξνχκε λα θαηαηάμνπκε ηελ έξεπλα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Ο βαζηθφο πξνζαλαηνιηζκφο κηαο αμηνινγηθήο έξεπλαο έρεη 

σο ζαθή ζθνπφ ηελ εθηίκεζε ηεο επίδξαζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο κηαο κεζνιάβεζεο, 

κηαο θαηλνηνκίαο ή κηαο πξαθηηθήο. Γηα απηφ ην ζθνπφ ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθαζνξηζκέλα ή 

επέιηθηα ζρέδηα κε πνζνηηθέο ή πνηνηηθέο κεζφδνπο (Robson, 2010). Σα ίδηα ζηνηρεία νξηζκνχ 

θαηαγξάθεη θαη ν Patton (1982), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίνλ εληφο κηαο αμηνινγηθήο έξεπλαο ππάξρεη 

κηα ζπζηεκαηηθή ζπιινγή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

ηα απνηειέζκαηα πξνγξακκάησλ πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ηειεπηαίσλ. 

 

5.2.2 Πιαίζην Γηεμαγσγήο Έξεπλαο  

 

 Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο (ΔΔΔΔΚ) Φιψξηλαο ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 3
ν
 ρικ. Φιψξηλαο - Νίθεο, θαη 
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θηινμελείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 1
νπ

 ΔΠΑΛ Φιψξηλαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα 

ιεηηνπξγεί απφ ην Μάξηην ηνπ 2005, είλαη δεκφζην ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 

αλήθεη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο. Ζ θνίηεζε ζην ΔΔΔΔΚ δηαξθεί απφ 5 έσο 8 ρξφληα. Μεηά ην 

πέξαο απηήο παξέρεηαη ζηνπο καζεηέο Σίηινο πνπδψλ ζέζεο πηζηνπνηεηηθνχ 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ 

Νφκνπ 2009/1992 ην νπνίν ζεκειηψλεη ζπγθεθξηκέλα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα.  

ην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο θνηηνχλ 25 καζεηέο ειηθίαο 14 έσο 22 εηψλ νη νπνίνη πξνέξρνληαη 

ηφζν απφ ηελ πφιε ηεο Φιψξηλαο, φζν θαη απφ ηνπο ππφινηπνπο νηθηζκνχο ηνπ Ννκνχ, ελψ ε 

κεηαθίλεζε ηνπο απφ θαη πξνο ην ζρνιείν γίλεηαη κε ηαμί. Δθηφο απφ καζεηέο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία, ζην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο παξαθνινπζνχλ καζήκαηα παηδηά κε δηάθνξεο δηαηαξαρέο 

φπσο απηηζκφο, ζχλδξνκν Rett, ζχλδξνκν Down θαη παξαπιεγία. 

 ηε ζπγθεθξηκέλε ζρνιηθή κνλάδα ιεηηνπξγεί θαηεχζπλζε εμεηδίθεπζεο ζηελ θεπνπξηθή. 

Δθηφο απφ ην κάζεκα ηεο θεπνπξηθήο, ζην ζρνιείν γίλνληαη καζήκαηα Γιψζζαο, Δηθαζηηθψλ, 

Φπζηθήο Αγσγήο, Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηθήο Αγσγήο, Μαζεκαηηθψλ θαη Μνπζηθήο. Γηα ηε 

δηελέξγεηα απηψλ ησλ καζεκάησλ απαζρνινχληαη 10 ιεηηνπξγνί Μέζεο Δθπαίδεπζεο κε 

ζχκβαζε νξηζκέλνπ ε ανξίζηνπ ρξφλνπ. Δπίζεο απαζρνιείηαη εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ 

δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ θαη ζπγθεθξηκέλα Φπρνιφγνο, Λνγνζεξαπεπηήο, Φπζηνζεξαπεπηήο θαη 

Ννζειεπηήο. Δθηφο απηψλ, ζην ζρνιείν ππάξρεη εηδηθφ βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ πνπ κεξηκλά γηα ηε 

ζίηηζε, ηελ παξαιαβή θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απφ ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ.  

Σν ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο αθνινπζεί ην σξνιφγην πξφγξακκα θαη ην θχθιν εξγαζηψλ ελφο 

θνηλνχ δεκφζηνπ ζρνιείνπ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Σεξείηαη απνπζηνιφγην, 

πξαγκαηνπνηνχληαη εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο, Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ (Αγσγήο 

ηαδηνδξνκίαο, Αγσγήο Τγείαο, Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, Πνιηηηζηηθψλ Θεκάησλ) θαη 

δηνξγαλψλνληαη δξψκελα θαηά ηηο εζληθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ενξηέο. Ζ κφλε δηαθνξνπνίεζε κε 

ηηο δνκέο ηεο γεληθήο εθπαίδεπζεο είλαη ε απνπζία εμεηάζεσλ θαηά ην πέξαο ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο. 

 

 

5.2.3 Γείγκα θαη Δξγαιείν Έξεπλαο  

 

ην Πεξηβαιινληηθφ Πξφγξακκα „„Τνπ Θπκαξηνύ η‟ αξώκαηα, Βαζηιηθνύ ηξαγνύδηα‟‟ 

ζπκκεηείραλ δέθα καζεηέο ηνπ Δξγαζηεξίνπ Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη 

Καηάξηηζεο Φιψξηλαο. Σα ζπγθεθξηκέλα παηδηά επηιέρζεθαλ απφ ζχλνιν 25 καζεηψλ κε βάζε 

ην ζχλδξνκν πνπ παξνπζηάδνπλ θαη ηνλ ηχπν ηεο Ννεηηθήο ηνπο Αλαπεξίαο (Διαθξηά έσο 
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Μέηξηα). Πξηλ ηελ επηινγή, εμεηάζηεθε ν αηνκηθφο θάθεινο ηνπ θάζε παηδηνχ, ν νπνίνο πεξηέρεη 

γλσκαηεχζεηο, ηαηξηθφ θαη καζεηηθφ ηζηνξηθφ απφ ην Κέληξν Γηαθνξνδηάγλσζεο, Γηάγλσζεο θαη 

Τπνζηήξημεο (ΚΔΓΓΤ) Φιψξηλαο. Δπίζεο, εμεηάζηεθαλ νη αμηνινγήζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζρνιηθήο κνλάδαο γηα ηε πνξεία ησλ καζεηψλ ζε γλσζηηθφ θαη ζπκπεξηθνξηζηηθφ 

επίπεδν ηα πξνεγνχκελα έηε. Δπηπξφζζεηα, ε επηινγή ησλ καζεηψλ έγηλε κε βάζε ην θχιν θαη 

ηελ ειηθία, κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία αλνκνηνγέλεηαο κέζα ζηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζα πεξηέρεη αγφξηα θαη θνξίηζηα φινπ ηνπ ειηθηαθνχ θάζκαηνο πνπ θνηηά ζην 

ΔΔΔΔΚ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην Πξφγξακκα ζπκκεηείραλ δπν αγφξηα ειηθίαο 18 θαη 24 εηψλ θαη 

νρηψ θνξίηζηα ειηθίαο απφ 17 έσο 24 εηψλ. Οη ζπγθεθξηκέλνη καζεηέο ζχκθσλα κε ηελ επίζεκε 

γλσκάηεπζε ηνπ ΚΔΓΓΤ Φιψξηλαο παξνπζηάδνπλ απφ Μέηξηα σο Διαθξηά Ννεηηθή Αλαπεξία. 

Σν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ησλ καζεηψλ πνπ επηιέρζεθαλ είλαη κέζν ή θαηψηεξν. Οη πέληε απφ 

ηηο δέθα νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ απαζρνινχληαη ζηνλ γεσξγηθφ ηνκέα. Δπίζεο, νη κηζέο   

νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ ηνπ δείγκαηνο θαηνηθνχλ ζηε πφιε ηεο Φιψξηλαο ελψ νη ππφινηπεο 

θαηνηθνχλ ζε θάπνην απφ ηα γχξσ ρσξηά ηνπ λνκνχ. Απφ ην ζχλνιν ησλ 20 γνλέσλ ησλ παηδηψλ, 

έλαο παηέξαο είλαη ζαλψλ, κηα κεηέξα παξνπζηάδεη Ννεηηθή Αλαπεξία ελψ θαλέλαο καζεηήο δελ 

πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηα κε δηεδεπγκέλα κέιε. 

 Γηα λα δηαπηζησζεί ε κεηαβνιή ζε γλψζεηο θαη ζηάζεηο ησλ καζεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε 

Γνκεκέλε πλέληεπμε. Γεκηνπξγήζεθε νδεγφο ζπλέληεπμεο κε θιεηζηέο εξσηήζεηο θαη βαζηθφο 

παξάγνληαο γηα ηελ επηινγή απηή ζρεηηθά κε ην εξγαιείν ηεο έξεπλαο, ήηαλ ε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ηνπ δείγκαηνο. χκθσλα κε ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο θαηαζθεπήο ηνπ εξγαιείνπ ηεο 

ζπλέληεπμεο, νη εξσηήζεηο ήηαλ απιά δηαηππσκέλεο θαη κε δηθνξνχκελεο, πξνθεηκέλνπ λα κελ 

δπζθνιεχνπλ θαη απσζνχλ ηνπο καζεηέο, ελψ είραλ σο ζθνπφ λα ελεξγνπνηνχλ ην ελδηαθέξνλ 

ησλ παηδηψλ (Κειπαλίδεο, 1999). Δπίζεο, ν νδεγφο ζπλέληεπμεο πνπ δεκηνπξγήζεθε ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο δηάξθεηαο θαζ‟ φηη ζε κηα επί καθξφλ ζπλέληεπμε ειινρεχεη ν θίλδπλνο θνχξαζεο 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ καζεηψλ ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηνπο θαη ηα πηζαλά ζηνηρεία 

δηάζπαζεο θαη ππεξθηλεηηθφηεηαο πνπ ζπλήζσο ηνπο ραξαθηεξίδνπλ (Rumrill & Cook, 2001).   
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5.2.4 πγθέληξσζε Γεδνκέλσλ 

 

Έξεπλεο θαηαδεηθλχνπλ κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα θαηά ηε δεκηνπξγία εξγαιείσλ 

παηδαγσγηθήο έξεπλαο γηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία θαη εθηζηνχλ ηελ πξνζνρή ζε δεηήκαηα 

φπσο γεληθεχζεηο θαη πνζνηηθέο θξίζεηο (Finlay & Lyons, 2001). Χο εθ ηνχηνπ, αιιά θαη 

ζχκθσλα κε ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία, γηα ηε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο ζηελ εθπαηδεπηηθή έξεπλα 

(Mertens & McLaughlin, 1995; Oppenheim, 2001; Powney & Watts, 1987), θξίζεθε απαξαίηεηε 

ε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηε 

κεηαβνιή ησλ γλψζεσλ θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πεξηβαιινληηθφ 

Πξφγξακκα. Ζ πηινηηθή εθαξκνγή πξαγκαηνπνηήζεθε ζε καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία ηνπ 

Δηδηθνχ Γπκλαζίνπ Κνδάλεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ καζεηψλ νη νπνίνη ζπκκεηείραλ ζηε 

πηινηηθή απηή θάζε ήηαλ ίδηα κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο. Ζ 

πηινηηθή ρνξήγεζε ηνπ εξγαιείνπ ζπλέβαιε ζηελ νξζφηεξε δηακφξθσζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζθνπνί ηεο έξεπλαο. 

 

5.2.4.1 πλεληεύμεηο 

 

 Ζ ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ κε ηε ρξήζε ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο ζην δείγκα ηνπ 

ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο κεηά ηε πηινηηθή εθαξκνγή έγηλε ζε δπν θάζεηο. Αξρηθά πξηλ ηελ έλαξμε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ (pre-test) θαη ζε δεχηεξν ρξφλν κεηά ην πέξαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ (post-test).   

 Οη ζπλεληεχμεηο ησλ παηδηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε μερσξηζηφ θιεηζηφ ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ θαηά ην πξψην κηζφ ηεο ζρνιηθήο κέξαο πξνθεηκέλνπ ηα παηδηά λα κελ παξνπζηάδνπλ 

θφπσζε απφ ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Δπίζεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δηδαθηηθψλ σξψλ (φρη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιιείκαηνο) πξνθεηκέλνπ λα κελ ληψζνπλ φηη 

απνζπψληαη απφ θάηη πην ελδηαθέξνλ φπσο ηα παηρλίδηα κε ηνπο ζπκκαζεηέο ηνπ (Αβξακίδεο & 

Καιπβά, 2006). Λφγσ ηεο έληνλεο δηάζπαζεο πξνζνρήο πνπ παξνπζηάδεη ν ζπγθεθξηκέλνο 

εηδηθφο πιεζπζκφο (Dockrell & McShane, 1992) θαζψο θαη ν ειιεηκκαηηθφο δηαρσξηζκφο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηνπ άζρεηνπ εξεζίζκαηνο πνπ ηα ραξαθηεξίδεη (Kretlow et al., 2008), επηιέρζεθε ε 

γξαπηή θαηαγξαθή ησλ απαληήζεσλ απφ ηνλ εξεπλεηή αληί γηα ηε ρξήζε βηληενθάκεξαο ή 

καγλεηνθψλνπ πνπ δχλαηαη λα δξνχζαλ δηαζπαζηηθά. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Finlay%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11556269
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lyons%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11556269
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5.2.4.1 Ηκεξνιόγην Αλαζηνραζκνύ 

 

Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεξήζεθε Ζκεξνιφγην Αλαζηνραζκνχ. Σν 

ζπγθεθξηκέλν εκεξνιφγην είλαη κηα εξεπλεηηθή κέζνδνο, ε νπνία κπνξεί λα απνηειέζεη κία 

δηαδηθαζία ζπζηεκαηηθήο θαηαγξαθήο, εξκελείαο, πξνβιεκαηνπνίεζεο, ζρεδηαζκνχ, 

αλαζηνραζκνχ θαη ηέινο, ζεσξεηηθνπνίεζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ πξαθηηθψλ (Απγεηίδνπ, 2012). 

χκθσλα δε κε ηνλ Υαξνχπηα (2010), πξφθεηηαη ζηελ νπζία γηα έλα δπλακηθφ εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν, ε ρξήζε ηνπ νπνίνπ κπνξεί λα καο εηζάγεη ζε κηα δηαδηθαζία έξεπλαο δξάζεο. Πνιινί 

μέλνη εξεπλεηέο θαηαγξάθνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα θαηά ηελ επηινγή ηνπ, ηφζν γηα ηνπο 

εξεπλεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο, φζν θαη γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο (Basey, 1970; Colton, 1993; 

Francis, 1995).  Ζ θαηαζθεπή ηνπ βαζίζηεθε ζην κνληέιν DIEP (Describe – Interpret – Evaluate 

- Plan) ην νπνίν πξνηείλεηαη απφ ηδξχκαηα παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηνπ εμσηεξηθνχ (Larkin 

& Beatson, 2010). Ζ ηήξεζε ηνπ εκεξνινγίνπ ζπλέβαιε ζηελ θαηαγξαθή πνιιαπιψλ δεδνκέλσλ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ηδηαίηεξα ζην θνκκάηη ηεο 

κεηαβνιήο ησλ ζηάζεσλ, θαη πξνψζεζε ζεηηθά ηελ επειημία θαη ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ απηφ λα είλαη απνδνηηθφηεξν θαη πην νπζηαζηηθφ. Ζ ζπκπιήξσζε 

ηνπ εκεξνινγίνπ γηλφηαλ άκεζα κεηά απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα θαη φρη θαηά ηε δηάξθεηα απηήο, 

γηα λα κελ αλαθφπηεηαη ε ξνή ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

   

5.2.4.1 Οκάδεο Δζηίαζεο 

  

Γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπιινγή δεδνκέλσλ, ζηε παξνχζα έξεπλα δηελεξγήζεθε κεηά ην πέξαο 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «νκάδα εζηίαζεο». Οη νκάδεο εζηίαζεο απνηεινχλ κηα κέζνδν ζπιινγήο 

δεδνκέλσλ κε κεγάιε δεκνηηθφηεηα ηα ηειεπηαία ρξφληα ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

αθφκα θαη σο πξσηεχνπζα κέζνδνο ζπιινγήο δεδνκέλσλ (Robson, 2010). Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη 

γηα νκαδηθή ζπλέληεπμε πνπ πξνζθέξεη ζπγθεθξηκέλα πιενλεθηήκαηα ζηελ πνηνηηθή ζπιινγή 

δεδνκέλσλ φπσο επειημία, θπζηθφ έιεγρν πνηφηεηαο, εηζξνή κεγάινπ εχξνπο δεδνκέλσλ θαη 

θαηάζεζε απφςεσλ απφ άηνκα πνπ ζε επίπεδν πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο δελ είλαη ηδηαίηεξα 

εθδεισηηθά (Robson, 2010; Steward & Shamdasani, 1990).  
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5.2.5  Σν Πεξηβαιινληηθό Πξόγξακκα «Σνπ Θπκαξηνύ Σ’ Αξώκαηα, 

Βαζηιηθνύ Σξαγνύδηα» 

5.2.5.1  Γηδαθηηθόο Μεηαζρεκαηηζκόο Γλσζηηθνύ Αληηθεηκέλνπ   

 

 Εσηηθφ ζεκείν γηα ηνλ νξζφ ζρεδηαζκφ ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα καζεηέο κε 

Ννεηηθή Αλαπεξία είλαη ε ξεαιηζηηθή ζηνρνζεζία (Westwood, 2010). Οη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη ζα 

πξέπεη λα είλαη πινπνηήζηκνη. Οη δε πξνζδνθίεο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ γηα ην ηη κπνξνχλ λα 

επηηχρνπλ ηα παηδηά θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ δελ ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνηηκεηηθέο κε απνηέιεζκα λα κεησζεί εμ αξρήο ε δψλε επηθείκελεο αλάπηπμεο, αιιά νχηε θαη 

ππεξβνιηθέο γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο (Αβξακίδεο & Καιπβά, 2006; Mertens 

& McLaughlin, 1995) θαη ελίζρπζεο ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ «Πξνζδνθία ηεο Απνηπρίαο», ην νπνίν 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη ζχλεζεο ζηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Hodapp & Zigler, 

1997). Οη πξνζδνθίεο γηα ηελ επηηπρία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα πξέπεη ελ γέλεη λα εδξάδνληαη ζην 

λνεηηθφ δπλακηθφ ησλ παηδηψλ, ζηελ ήδε θαηεθηεκέλε γλψζε θαη θπξίσο ζην γεληθφηεξν 

«καζεζηαθφ ηνπο πξνθίι» ην νπνίν απνηειεί νδεγφ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή ηνπο πξνζέγγηζε θαη 

δίλεη κηα πξψηε εηθφλα γηα ηηο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπο (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2009). 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, πξνζδηνξίζηεθε ηφζν ν δηδαθηηθφο κεηαζρεκαηηζκφο ηνπ 

γλσζηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ ζρεηίδεηαη φζν θαη νη ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ην Πεξηβαιινληηθφ 

Πξφγξακκα  «Τνπ Θπκαξηνύ η‟ αξώκαηα, Βαζηιηθνύ ηξαγνύδηα».  

 Γελ δφζεθε βαξχηεηα ζε γλψζεηο πνπ απαηηνχλ έλα ηζρπξφ λνεηηθφ δπλακηθφ φπσο 

πεξίπινθα ζηνηρεία κνξθνινγίαο θαη αλαηνκίαο ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ή εθηεηακέλεο 

πιεξνθνξίεο θαιιηέξγεηαο γηα ηε ιίπαλζε, ηελ άξδεπζε, ηε θπηνπξνζηαζία, ηηο εδαθνθιηκαηηθέο 

απαηηήζεηο θαη ηα νηθνλνκηθνηερληθά δεηήκαηα. Πέξα απφ ηε βαζηθή ηαπηνπνίεζε θαη 

αλαγλψξηζε ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηε ρξήζε ηνπο ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα θαη ζηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλζξψπηλε πγεία, πξνθεηκέλνπ ην γλσζηηθφ απηφ 

ππφβαζξν λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ απηφλνκεο δηαβίσζεο. Δπηπξφζζεηα, δφζεθε 

έκθαζε ζηε ζχλδεζε ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ κε ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο καο πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρπζεί ε ζθαηξηθή αληίιεςε θαη ε θαηαλφεζε ηνπ ηφπνπ ζηνλ νπνίνλ ηα παηδηά κεγαιψλνπλ 

θαη δηαβηνχλ.  
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5.2.5.2  Καζνξηζκόο ησλ ηόρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο     

 

ηνπο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο, πεξίνπηε ζέζε έρεη ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, πξνθεηκέλνπ λα πξνσζεζεί ε άξζε ηνπ απνθιεηζκνχ ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία θαη ε αλάπηπμε ησλ πνιππφζεησλ γηα απηφλ ηνλ εηδηθφ πιεζπζκφ, θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ (Jacob, Turner, Faust & Stewart, 2002). Δπηδησθφκελε είλαη θαη ε αλάπηπμε κηαο 

θηινπεξηβαιινληηθήο ζηάζεο πνπ επίζεο κε ηε ζεηξά ηεο ζα πξνσζήζεη ηελ θνηλσληθνπνίεζε 

θαζψο ζα ζηξαηεχζεη θαη ζα εληάμεη ηα άηνκα απηά ζηνλ ππφινηπν γεληθφ  πιεζπζκφ πνπ κάρεηαη 

γηα ηα ηδαληθά κηαο αεηθνξηθήο αλάπηπμεο θαη ελφο πγηεηλνχ θαη θαζαξνχ πεξηβάιινληνο γηα ηνπο 

λπλ θαη ηνπο κειινληηθνχο θαηνίθνπο ηνπ πιαλήηε Γε.  

 

 Πην ζπγθεθξηκέλα, νη ζηφρνη ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο  «Τνπ Θπκαξηνύ η‟ 

Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα» είλαη νη εμήο : 

1.Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα αλαθέξνπλ ηα νλφκαηα ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ.   

2. Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηνλνκάδνπλ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. 

3. Οη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε λα θαηνλνκάδνπλ ηα βαζηθά ζεκεία παξνπζίαο ησλ Αξσκαηηθψλ 

θπηψλ ζηελ Διιεληθή πνιηηηζηηθή θαη γαζηξνλνκηθή παξάδνζε. 

4. Οη καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ κε ηελ ειιεληθή γεσξγία.  

5. Οη καζεηέο λα θνηλνπνηήζνπλ ηε δνπιεηά ηνπο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, λα εθαξκφζνπλ ηελ 

πξνυπάξρνπζα γλψζε απφ ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο 

δεμηφηεηεο. 

6. Οη καζεηέο λα αλαπηχμνπλ κηα θηινπεξηβαιινληηθή ζηάζε ελ γέλεη απέλαληη ζηα θπηά, θαη δε 

απέλαληη ζηα Αξσκαηηθά.   

7. Οη καζεηέο λα αμηνινγήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο. 

 

 

5.2.5.3  ρεδηαζκόο Γξαζηεξηνηήησλ  
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 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψζεθαλ θπξίσο πάλσ ζε ηξεηο βαζηθνχο 

άμνλεο. Ο πξψηνο είλαη ε εμππεξέηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ, ν δεχηεξνο είλαη ελαξκφληζε κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο θαη ν ηξίηνο είλαη ε ελαξκφληζε κε ηηο 

πξνηεηλφκελεο εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Ζ πινπνίεζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ έιαβε ρψξα ζε έλα δηάζηεκα ηξηψλ (3) κελψλ, απφ Γεπηέξα 21 Ηαλνπαξίνπ 

2013 έσο Σεηάξηε 10 Απξηιίνπ 2013.   

 Ο πεξηβαιινληηθφο ραξαθηήξαο ήηαλ έθδεινο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

Γφζεθε βαξχηεηα ζηε γλσξηκία ησλ καζεηψλ κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

ηνλ θχθιν αλάπηπμεο απηψλ. Καηαβιήζεθε πξνζπάζεηα πξνθεηκέλνπ νη καζεηέο λα είλαη ζε ζέζε 

λα θαιιηεξγνχλ επαξθψο ηα Αξσκαηηθά Φπηά θαη κέζα απφ ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε 

ησλ πξντφλησλ πνπ παξήρζεζαλ, λα αμηνινγήζνπλ ηελ αμία ησλ θπηψλ ελ γέλεη θαη ηε ζηελή 

ζρέζε πνπ έρνπλ κε ηνλ άλζξσπν κέζα ζε έλα δπλακηθφ πεξηβάιινλ νξγαληζκψλ ζηνλ πιαλήηε 

Γε. Καηαβιήζεθε ελ γέλεη πξνζπάζεηα ην Πξφγξακκα λα αληαλαθιά θαη λα πξνσζεί φιεο ηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο Πεξηβαιινληηθήο Δθπαίδεπζεο, φπσο απηνί θαηαγξάθνληαη ζηηο 

θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ, ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη ησλ 

επηζηεκνληθψλ ζπγγξακκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Πεξηβάιινλ (UNEP).    

Βαζηθφ δνκηθφ ζηνηρείo ησλ δξαζηεξηνηήησλ ήηαλ ε δηαζεκαηηθφηεηα κε εηζαγσγή 

ζηνηρείσλ απφ ηα καζήκαηα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο, ηεο Γιψζζαο, ησλ Δηθαζηηθψλ, ηεο 

Πιεξνθνξηθήο θαη ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηεο Απηφλνκεο Γηαβίσζεο. Παξά 

ηελ αληίθαζε πνπ ίζσο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ 

κέζσλ φπσο νη Ζιεθηξνληθνί Τπνινγηζηέο εληφο ελφο Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο, 

ζχγρξνλεο έξεπλεο θαηαγξάθνπλ νθέιε απφ κηα ηέηνηα ζχκπξαμε (Ruchter, Klar & Geiger, 

2010), ελψ γεληθφηεξα ε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ πξνηείλεηαη δηφηη παξνπζηάδεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Αιεπξηάδνπ & Γθηανχξε, 2011). 

Δπηπξφζζεηα, δφζεθε πξνηεξαηφηεηα ζηελ νκαδνθεληξηθή πξνζέγγηζε γηα λα ηνλσζνχλ νη 

θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ησλ καζεηψλ θαη ε ζπλεξγαζία (Dettmer, Thurston & Dyck, 2005). Ο 

εθπαηδεπηηθφο είρε ξφιν ζπληνληζηή, εκςπρσηή θαη δηεπθφιπλε φπνπ ππήξρε πξφβιεκα έηζη ψζηε 

λα ππάξρνπλ κεγάια πεξηζψξηα γηα αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ θαη απηελέξγεηαο ησλ καζεηψλ πνπ 

ζα επλνήζεη ηελ αχμεζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηεο απηνλνκίαο (Henley, Ramsey & Algozzine, 

2006; Wehmeyer & Palmer, 2003). Οη δξαζηεξηφηεηεο έιαβαλ ρψξα ζην πξψην κηζφ ηεο 

ζρνιηθήο εκέξαο γηα λα κελ ππάξρεη ε θνχξαζε ησλ ηειεπηαίσλ σξψλ θαη ε αχμεζε ηνπ 
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θαηλνκέλνπ δηάζπαζεο πξνζνρήο πνπ απνηειεί κείδνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

εηδηθνχ πιεζπζκνχ (Kretlow et al., 2008).    

Καηά ηελ πινπνίεζε πνιιψλ απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πξνέθπςαλ 

δηάθνξα „„πξντφληα‟‟ φπσο θεξαινηθέο, αξσκαηηθά πνπγθηά γηα ηα ζπξηάξηα ξνχρσλ θαη 

κπνπθαιάθηα αξσκαηηζκέλνπ ειαηφιαδνπ ελψ επίζεο πξνεηνηκάζηεθαλ αξθεηέο κεξίδεο θαγεηνχ 

θαη ξνθεκάησλ απφ Αξσκαηηθά Φπηά. Οη πξψηνη πνπ πήξαλ σο δψξν ηα πξντφληα θαη γεχηεθαλ 

ηηο ζπληαγέο θαη ηα αθεςήκαηα, ήηαλ νη ίδηνη νη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. Απηφ 

έδξαζε σο έλαο „„απηφο εληζρπηήο‟‟ επηβξάβεπζεο θαη ελζάξξπλζεο ησλ καζεηψλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηβξάβεπζε απνηειεί κηα „„εμσηεξηθή ακνηβή‟‟ ε νπνία είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα 

ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ ελ γέλεη (Μαηζαγγνχξαο, 2004), θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο καζεηέο  

κε Ννεηηθή Αλαπεξία νη νπνίνη γνεηεχνληαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο „„απηνχο εληζρπηέο‟‟ (Hodapp 

& Zigler 1997). Ζ ρξήζε εληζρπηψλ επίζεο πξνηείλεηαη γηα ηε δηεμαγσγή παηδαγσγηθήο έξεπλαο 

ζε απηφλ ηνλ εηδηθφ πιεζπζκφ (Αβξακίδεο & Καιπβά, 2006;  Rumrill & Cook, 2001). Σν 

γεγνλφο φηη νη πξψηνη πνπ ζα έπαηξλαλ ζηελ θαηνρή ηνπο ηα πξντφληα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζα 

ήηαλ νη ίδηνη εκπιεθφκελνη καζεηέο, γηλφηαλ γλσζηφ πξηλ ηελ έλαξμε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο.   

ην πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο ελίζρπζεο πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ δφζεθε έλα πξάζηλν 

θαπέιν ζε φινπο ηνπο καζεηέο ηνπ δείγκαηνο, ην νπνίν ήηαλ θαη ην δηαθξηηηθφ ηεο «Πξάζηλεο 

Οκάδαο ησλ Αξσκαηηθώλ». ην εζσηεξηθφ ηνπ θαπέινπ γξάθηεθε κε αλεμίηειν καξθαδφξν ην 

φλνκα ηνπ θάζε παηδηνχ πξνθεηκέλνπ ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο λα έρεη ην δηθφ ηνπ. Σα παηδηά 

γλψξηδαλ θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε εμ‟ αξρήο, φηη κεηά ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζα 

έπαηξλαλ ην θαπέιν ζην ζπίηη ηνπο σο δψξν θαη σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή. Σν κνίξαζκα 

ησλ θαπέισλ ζηα παηδηά πξηλ απφ θάζε δξαζηεξηφηεηα ήηαλ ε πξψηε πξάμε δξάζεο ηεο νκάδαο, 

πξνσζψληαο ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη έρνληαο ζπλάκα ζπκβνιηθφ ραξαθηήξα. 

Σν θαπέιν απνηεινχζε έλα θνηλφ ζηνηρείν έλσζεο φισλ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

Πξφγξακκα πξνθεηκέλνπ λα ηνλσζεί ε ηδέα ηνπ «αλήθεηλ ζε νκάδα» θαη λα επλνεζεί ε 

ζπλεξγαζία (Huges, 2002).    

Σν project ήηαλ θαη ε θχξηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο «Τνπ Θπκαξηνύ η‟ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα». Ζ κέζνδνο απηή απνηειεί 

βαζηθή επηινγή ζηελ πινπνίεζε Πεξηβαιινληηθψλ Πξνγξακκάησλ (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 

2003) θαη πξνηεηλφκελε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ δφκεζε ελφο εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο 

εηδηθήο αγσγήο (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2010). Πξφθεηηαη γηα έλα ηξφπν δηδαζθαιίαο κε έληνλν ην 

ζηνηρείν ηνπ αλαζηνραζκνχ, ηεο εμέιημεο, ηεο αλαπξνζαξκνγήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο (Toshev, 
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2009). Δπίζεο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηε ζπλερή εκπινθή ησλ καζεηψλ ζηε δηακφξθσζε θαη ζηελ 

πινπνίεζε ηνπ, θάηη πνπ φπσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, έρεη ζεηηθέο 

επηδξάζεηο ζε καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Copeland & Hughes, 2002; Ryner, 2007).  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε βνεζά ηα άηνκα απηά λα αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, λα 

ζπλεξγαζηνχλ θαη λα αλαθαιχςνπλ γλψζεηο κέζα απφ κηα βησκαηηθή δηαδηθαζία. ια ηα 

παξαπάλσ, είλαη ζηνηρεία πνπ δξνπλ επεξγεηηθά ζην ζπγθεθξηκέλν πιεζπζκφ (Henley, Ramsey & 

Algozzine, 2006). 

   Δπίζεο, ε κέζνδνο project, πηνζεηψληαο ξεαιηζηηθνχο ζηφρνπο θαη αθήλνληαο πεξηζψξην 

γηα απηελέξγεηα, πξνζθέξεη εκπεηξίεο πνπ ελαληηψλνληαη ζηα βαζηθά αξλεηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ φπσο ε «Μαζεκέλε Απνηπρία», 

ε «Σάζε Πξνζθφιεζεο ζηνπο Δλήιηθεο» θαη ε «Έιιεηςε Δκπηζηνζχλεο ζηηο Γπλάκεηο ηνπο» 

(Wehmeyer, Agran & Hughes, 1998). 

Πξηλ ηελ πινπνίεζε ηεο πξψηεο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε κηα ζπλάληεζε κε ηελ νκάδα 

εξγαζίαο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θηλεηνπνίεζε ελδηαθέξνληνο θαη δηεξεχλεζε ηνπ 

πξνυπάξρνληνο γλσζηηθνχ ππφβαζξνπ, πάλσ ζην νπνίν ζα νηθνδνκεζεί ε λέα γλψζε. 

Δπηπξφζζεηα, ππήξμε εθηεηακέλε ζπδήηεζε κε ζηνηρεία ηδενζχειιαο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, ηηο επηζπκίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην ππφ έξεπλα 

γλσζηηθφ αληηθείκελν. Μέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία, νη καζεηέο μεθίλεζαλ λα έρνπλ ελεξγφ θαη 

δηακνξθσηηθφ ξφιν ζην ζρεδηαζκφ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, εθπιεξψλνληαο έηζη κηα εθ ησλ βαζηθψλ 

πξνυπνζέζεσλ ηεο κεζφδνπ Project (Frey, 2005).  

Ζ δηαδνρή ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαζνξίζηεθε απφ ζπγθεθξηκέλεο παξακέηξνπο. Καη‟ 

αλάγθε έιαβαλ ρψξα θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Σέηνηεο 

ήηαλ επί παξαδείγκαηη ε δεκηνπξγία θαη ε θαιιηέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ θήπνπ ησλ Αξσκαηηθψλ 

Φπηψλ θαζψο θαη ε απνμήξαλζε θάπνησλ εμ απηψλ, θαζ‟ φηη ηα απνμεξακέλα ζηειέρε θαη θχιια 

έπξεπε λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε κεηέπεηηα δξάζεηο. Δπίζεο, κε βάζε ην δεδνκέλν ηεο ζρεδίαζεο 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη ζηφρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε αιιεινπρία 

ησλ δξάζεσλ θπκάλζεθε απφ έλα θαηψηεξν επίπεδν δπζθνιίαο θαη γλσζηηθνχ επηπέδνπ ζε έλα 

αλψηεξν. Ζ δηαδνρή δξαζηεξηνηήησλ βαζίζηεθε ζην κνληέιν νηθνδφκεζεο ηεο γλψζεο 

(Morisson, 2003) φπνπ δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ φπσο «Δηζήγεζε θαη 

πλέληεπμε απφ ζπκπνιίηε Φαξκαθνπνηφ» είραλ σο πξναπαηηνχκελν ηε πξφηεξε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε ηα Αξσκαηηθά Φπηά πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα παξαθνινπζήζνπλ ελεξγά θαη 

λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ηνλ εηζεγεηή.   
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 Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Τνπ 

Θπκαξηνύ Τ‟ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα». Καηαγξάθνληαη φιεο νη δξάζεηο ησλ παηδηψλ σο 

αθξηβψο έγηλαλ, θαη νη ζηφρνη πνπ εμππεξεηήζεθαλ κε θάζε δξάζε. Δπίζεο ηνλίδεηαη ε 

απαξαίηεηε ζχλδεζε ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο κε ηελ Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε θαη ηελ 

Δηδηθή Αγσγή ελψ παξαηίζεηαη πινχζην θσηνγξαθηθφ πιηθφ. Δπηιέρζεθε ν ζπγθεθξηκέλνο 

ηξφπνο παξνπζίαζεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη ζαθήο πεξηγξαθή θαη αηηηνιφγεζε ηεο θάζε 

δξαζηεξηφηεηαο θαζψο θαη γηα λα θαηαζηεί μεθάζαξν πσο φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο 

ελαξκνλίδνληαη θαη αθνινπζνχλ ηηο βαζηθέο αξρέο ηφζν ηεο Πεξηβαιινληηθήο φζν θαη ηεο Δηδηθήο 

Δθπαίδεπζεο. 

5.2.6 Τινπνίεζε Γξαζηεξηνηήησλ 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ήηαλ νη εμήο : 

Καιιηέξγεηα Αξσκαηηθώλ Φπηώλ 

 

Πξφθεηηαη γηα ηελ δξαζηεξηφηεηα πνπ πινπνηνχηαλ θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. Σα παηδηά  ελεπιάθεζαλ  άκεζα ζηηο  θαιιηεξγεηηθέο  θξνληίδεο  ησλ  θπηψλ πνπ  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

        

  

 

                              

Φσηνγξαθία 1. Πόηηζκα Αξσκαηηθώλ Φπηώλ 
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εμεηάζηεθαλ. Πφηηδαλ (Φσηνγξαθία 1), αθαηξνχζαλ ηα μεξά θχιια, κεηαθχηεπζαλ ηα θπηά ζε 

κεγαιχηεξεο γιάζηξεο φηαλ απέθηεζαλ φγθν (Φσηνγξαθία 2) θαη έθαλαλ αγελή 

πνιιαπιαζηαζκφ. Ο αγελήο πνιιαπιαζηαζκφο, ν νπνίνο ελδείθλπηαη γηα πάξα πνιιά απφ ηα 

Αξσκαηηθά Φπηά (Κνπηζφο, 2006), απνηειεί εμαηξεηηθή πεξίπησζε θαιιηεξγεηηθήο θξνληίδαο 

γηα ηνπο καζεηέο δηφηη εκπιέθνληαη άκεζα ζηνλ θαζνξηζκφ θαη ζηελ παξαηήξεζε ηνπ βηνινγηθνχ 

θχθινπ ηνπ θπηνχ. Καζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δξαζηεξηφηεηαο, επηδηψρζεθε ε άκεζε θαη 

παξαηεηακέλε επαθή ησλ καζεηψλ κε ηα θπηά κε ζθνπφ λα πξνθχςεη ε κεγαιχηεξε δπλαηή 

εμνηθείσζε. Γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο θξνληίδαο ησλ θπηψλ πνπ αλαθέξζεθαλ φπσο ην πφηηζκα 

θαη ηελ αθαίξεζε μεξψλ βιαζηψλ θαη θχιισλ, έγηλε θαηαλνκή ξφισλ θαη δεκηνπξγήζεθαλ 

ζέζεηο „„Τπεπζχλνπ‟‟. Ζ ζέζε απηή είρε ηζρχ ζπγθεθξηκέλεο δηάξθεηαο πξνθεηκέλνπ φια ηα κέιε 

ηεο νκάδαο λα ηελ θαηαιάβνπλ κέρξη ην πέξαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη λα εληζρπζεί ε 

απηνπεπνίζεζε θαη ππεπζπλφηεηα ηνπο. Καζ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ν „„Τπεχζπλνο Πνηίζκαηνο‟‟ ήηαλ 

απηφο πνπ φθεηιε λα γλσκνδνηήζεη γηα ην πφηε πξέπεη λα πνηηζηνχλ ηα θπηά θαη λα εθηειέζεη 

κφλνο ηνπ ή ζε ζπλεξγαζία κε θάπνηνλ άιιν καζεηή ηελ άξδεπζε. ηαλ δηαπηζησλφηαλ ακέιεηα 

ή κε ζσζηή θξίζε γηα ην ρξνληθφ ζεκείν πνηίζκαηνο, επελέβαηλε ν εθπαηδεπηηθφο κφλν γηα λα 

ππελζπκίζεη ή λα ζπληνλίζεη ηηο δηαδηθαζίεο.  Μέζσ απηήο ηεο δξαζηεξηφηεηαο εθπιεξψλνληαλ 

βαζηθνί ζηφρνη ηνπ Αλαιπηηθνχ Πξνγξάκκαηνο ησλ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. γηα ην κάζεκα ηεο Κεπνπξηθήο. 

ζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ Πεξηβαιινληηθνχ Πξνγξάκκαηνο κε ηηο 

 Φσηνγξαθία 2. Μεηαθύηεπζε Αξσκαηηθώλ Φπηώλ 
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δξαζηεξηφηεηεο απηνχ, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηνχζε ηνπο ηφρνπο 1 θαη 6.  

 

  

 

Απνμήξαλζε Αξσκαηηθώλ Φπηώλ 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο έθνβε ηνπο βιαζηνχο θαη ηα θχιια απφ ηα Αξσκαηηθά Φπηά πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζην Πξφγξακκα θαη θαηφπηλ ηα θξεκνχζε κε ηε βνήζεηα ζπάγθνπ (Φσηνγξαθία 3) ή ηα άπισλε 

(Φσηνγξαθία 4) γηα απνμήξαλζε. Σα απνμεξακέλα θπηηθά κέξε, αθνχ θφπεθαλ ή ηξηθηήθαλ ζε 

κηθξά θνκκάηηα, ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο επεξρφκελεο δξαζηεξηφηεηεο φπσο ε δεκηνπξγία 

αξσκαηηθψλ πνπγθηψλ ιεβάληαο γηα ηα ξνχρα θαη ε παξαζθεπή ξνθήκαηνο απφ ηζάη βνπλνχ.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Φσηνγξαθία 3. Απνμήξαλζε ηδεξίηε κε θξέκαζκα  
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 Καηά ηηο δηαδηθαζίεο αθαίξεζεο ησλ θχιισλ ή ησλ βιαζηψλ, θαιιηεξγήζεθε ε ιεπηή 

θηλεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ. Δπίζεο νη καζεηέο γλψξηζαλ βαζηθέο έλλνηεο κνξθνινγίαο ησλ 

θπηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο «θχιιν», «ξίδα» θηι ελψ ήξζαλ ζε πξψηε επαθή κε ηε δεπηεξνγελή 

επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπ δηθνχ ηνπο ρνιηθνχ Κήπνπ. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1, 2 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Φσηνγξαθία 4. Απνςίισζε θαη απνμήξαλζε Λεβάληαο    

 

 

 

 

 

 

Παηρλίδη Οκάδσλ Σύπνπ Σπθιόκπγαο 

 

Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο θαη έπαημαλ παηρλίδη αλαγλψξηζεο ησλ θπηψλ δίρσο λα έρνπλ 

νπηηθή επαθή (Φσηνγξαθία 5). Πξφθεηηαη γηα κηα πνιπαηζζεηεξηαθή δξαζηεξηφηεηα φπνπ ην 

δεηνχκελν είλαη ε αλάπηπμε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο, ν πινπξαιηζκφο εξεζηζκάησλ, θαη ε 

ελεξγνπνίεζε ηεο φζθξεζεο θαη ηεο αθήο. Γεδνκέλνπ φηη πνιιά άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία 
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είλαη ππνηνληθά θαη ππέξβαξα (Winnick, 2011) θαη φηη ζηνηρεία θίλεζεο είλαη επηζπκεηά ζε έλα 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Καξηαζίδνπ, 2004), ζε δεχηεξν 

ρξφλν έιαβε ρψξα κηα δηαζεκαηηθή κε ην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγή παξαιιαγή ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο. ηελ παξαιιαγή απηήλ, ηα παηδηά αλαγλψξηζαλ ηα Αξσκαηηθά Φπηά κέζσ 

φζθξεζεο θαη αθήο θαη θαηφπηλ αθαηξέζεθε ην εκπφδην φξαζεο θαη ηα παηδηά θηλεζήθαλ ελ κέζσ 

αληαγσληζκνχ γηα ηε θαηαγξαθή ησλ ζσζηψλ αλαγλσξίζεσλ ζε έλα πίλαθα ν νπνίνο βξηζθφηαλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Φσηνγξαθία 5. Αλαγλώξηζε Αξσκαηηθώλ Φπηώλ κέζσ όζθξεζεο θαη αθήο    

 

καθξηά απφ ηα θπηά. Με ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα έγηλε εμάζθεζε ησλ δεμηνηήησλ 

παξαηήξεζεο θαη ηεο βξαρχρξνλήο κλήκεο ζηελ νπνία ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξηά πζηεξνχλ 

(Mastropieri & Scruggs, 1994. Van der Molen, 2009). Δπηπξφζζεηα, νη καζεηέο εκβάζπλαλ 

αθφκα πεξηζζφηεξν ζε ζέκαηα κνξθνινγίαο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη είραλ ηε δπλαηφηεηα 

λα αμηνινγήζνπλ βαζηθά ζεηηθά ζηνηρεία ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ φπσο είλαη ε φςε θαη ηα 

αξψκαηα.  Δπίζεο κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνο 1 θαη ηφρνο 6 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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Καηαζθεπή Αθηζώλ θαη Κνιάδ κε Φσηνγξαθίεο ησλ Αξσκαηηθώλ Φπηώλ θαη ησλ Ιδηνηήησλ 

ηνπο 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο „„έπαημε‟‟ κε ραξηφληα, θφιιεο θαη θσηνγξαθίεο ησλ θπηψλ πνπ εμεηάζηεθαλ 

ζην Πξφγξακκα. Γεκηνπξγήζεθαλ θαζ‟ απηφ ηνλ ηξφπν αθίζεο κε ηηο ηδηφηεηεο ησλ Αξσκαηηθψλ 

θπηψλ (Φσηνγξαθία 6) ή θνιάδ θσηνγξαθηψλ. ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ππήξμε 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ θαη ηεο   Γιψζζαο. Οη  εηθφλεο, νη 

θσηνγξαθίεο θαη ηα ρξψκαηα απνηεινχλ βαζηθφ πξνηεηλφκελν ζηνηρείν δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Φσηνγξαθία 6. Γεκηνπξγία αθίζαο ηδηνηήησλ ησλ Αξσκαηηθώλ Φπηώλ    

 

ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Πνιπρξνλνπνχινπ, 2002β). Οη αθίζεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ αηζνπζψλ ηνπ ΔΔΔΔΚ ζπκβάιινληαο ζηνλ εμσξατζκφ ηνπ 

ζρνιείνπ (Φσηνγξαθία 7). Καη ζε απηήλ ηε δξαζηεξηφηεηα νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

γλσξίζνπλ θάπνηεο απφ ηηο επεξγεηηθέο ηδηφηεηεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη λα πξνρσξήζνπλ 

ζε ζεηηθή αμηνιφγεζε ηνπ θπηηθνχ θφζκνπ απφ κέξνπο ηνπο. ζνλ αθνξά ζηνπο ζηφρνπο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνο 1  θαη ηφρνο 6. 



81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 7. Σνπνζέηεζε αθίζαο ηδηνηήησλ ησλ Αξσκαηηθώλ Φπηώλ  

                    ζηνπο ηνίρνπο ησλ ηάμεσλ ηνπ ΔΔΔΔΚ    

 

 

 

 

 

 

Γεκηνπξγία Αξσκαηηθώλ Πνπγθηώλ από Σνύιη θαη Απνμεξακέλα Αξσκαηηθά Φπηά γηα ηα 

πξηάξηα Ρνύρσλ  

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζε θαηά θχξην ιφγν ηα απνμεξακέλα θχιια ηεο ιεβάληαο γηα λα 

θηηάμεη κηθξά αξσκαηηθά πνπγθηά γηα ηα ζπξηάξηα ξνχρσλ. Σα πνπγθηά ζηνιίζηεθαλ κε ρνληξέο 

θισζηέο θαη κηθξέο εηηθέηεο πνπ αλέγξαθαλ ην φλνκα ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη ην ηη πεξηείραλ. Οη 

εηηθέηεο θηινηερλήζεθαλ απφ ηνπο καζεηέο. Ζ νκάδα εξγαζίαο ρσξίζηεθε ζε ηξεηο ππννκάδεο. Ζ  
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               Φσηνγξαθία 8. Γέκηζκα αξσκαηηθώλ πνπγθηώλ Λεβάληαο    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Φσηνγξαθία 9.  Γέζηκν αξσκαηηθώλ πνπγθηώλ Λεβάληαο       
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κία αλέιαβε ην γέκηζκα ησλ πνπγθηψλ (Φσηνγξαθία 8), ε δεχηεξε ηε θαηαζθεπή ησλ εηηθεηψλ 

θαη ε ηξίηε ην δέζηκν ησλ εηηθεηψλ ζηα πνπγθηά (Φσηνγξαθία 9). Έηζη, ην ηειηθφ απνηέιεζκα 

(Φσηνγξαθία 10) ήηαλ πξντφλ ζπλεξγαζίαο φιεο ηεο νκάδαο. Σα πνπγθηά θαηφπηλ κνηξάζηεθαλ 

ζηα παηδηά γηα λα ηα κεηαθέξνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο. Δπίζεο, δφζεθαλ ζηνπο ζπκκαζεηέο ηνπο πνπ 

δελ ζπκκεηείραλ ζην Πξφγξακκα, θαζψο θαη ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ ζρνιείνπ. Κάπνηα πνπγθηά 

απνζεθεχηεθαλ κε ζθνπφ ηε πψιεζε ηνπο θαηά ην ηέινο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καη ζε απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα ππήξμε εμάζθεζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη δηαζεκαηηθφηεηα κε ην κάζεκα 

ησλ Δηθαζηηθψλ. Δπηπξφζζεηα, πινπνηήζεθε κηα δξάζε εθκεηάιιεπζεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ 

ζε δεπηεξνγελή ηνκέα, εθπιεξψλνληαο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ «ρνιηθφο 

Κήπνο». Γφζεθε ζηα παηδηά ε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ θπηψλ ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο θη κέζα απφ απηήλ ηε δηαδηθαζία λα εληζρχζνπλ ηε ρξήζε ηνπο. Δπίζεο, κε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1, 2, 3 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

      

Φσηνγξαθία 10. Σειηθό πξντόλ αξσκαηηθώλ πνπγθηώλ Λεβάληαο    
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Αξσκαηηζκόο Διαηνιάδνπ κε Απνμεξακέλα Αξσκαηηθά Φπηά 

 

Σα παηδηά ρξεζηκνπνίεζαλ ηα απνμεξακέλα θπηά (θπξίσο βαιζακφρνξην, ξίγαλε θαη βαζηιηθφ) 

γηα λα  αξσκαηίζνπλ  ειαηφιαδν  ζε  κηθξά  κπνπθαιάθηα (Φσηνγξαθία 11). Σα κπνπθαιάθηα  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φσηνγξαθία 11. Αξσκαηηζκόο ειαηνιάδνπ κε Αξσκαηηθά Φπηά    

 

ζηνιίζηεθαλ κε ρνληξέο θισζηέο θαη κηθξέο εηηθέηεο πνπ αλέγξαθαλ ην φλνκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ην ηη πεξηείραλ (Φσηνγξαθία 12). Οη εηηθέηεο θηινηερλήζεθαλ απφ ηνπο 

καζεηέο. Μεηά ην πέξαο ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηα κπνπθαιάθηα δφζεθαλ ζηα παηδηά γηα λα ηα 

κεηαθέξνπλ ζην ζπίηη ηνπο θαη λα θαηαλαιψζνπλ ην ειαηφιαδν κε ηνπο γνλείο ηνπο. Δπίζεο, 

κπνπθαιάθηα κε αξσκαηηζκέλν ειαηφιαδν ραξίζηεθαλ απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ζηνπο 

ζπκκαζεηέο θαη ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ελψ θάπνηα απνζεθεχηεθαλ πξνθεηκέλνπ λα πσιεζνχλ 

θαηά ηελ παξνπζίαζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο. Καη ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ππήξμε εμάζθεζε ηεο 

ιεπηήο θηλεηηθφηεηαο θαη δηαζεκαηηθφηεηα κε ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ. Δληφο ηεο νκάδαο, 

απνδφζεθαλ δηαθνξεηηθνί ξφινη ζηα παηδηά. Κάπνηα εμ απηψλ αλέιαβαλ ην γέκηζκα ησλ 
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κπνπθαιηψλ, θάπνηα ην θαζαξηζκφ ησλ κπνπθαιηψλ, θάπνηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εηηθεηψλ 

(Φσηνγξαθία 11)  θαη  θάπνηα  ην  δέζηκν  ησλ  εηηθεηψλ  ζηα κπνπθάιηα πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Φσηνγξαθία 12. Σνπνζέηεζε εηηθέηαο ζε κπνπθάιηα αξσκαηηζκέλνπ ειαηνιάδνπ   

   

απνηέιεζκα λα είλαη πξντφλ ζπλεξγαζίαο φιεο ηεο νκάδαο. πσο θαη ζηελ πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα, πινπνηήζεθε κηα δξάζε εθκεηάιιεπζεο ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ ζε 

δεπηεξνγελή ηνκέα εθπιεξψλνληαο κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ηνπ κνληέινπ «ρνιηθφο Κήπνο» 

θαη παξνπζηάζηεθε ε ρξεζηηθφηεηα ησλ θπηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1, 2, 3 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

Γεκηνπξγία Κεξαινηθώλ κε Κεξί Μέιηζζαο θαη Αξσκαηηζκέλν Διαηόιαδν από Απνμεξακέλα 

Αξσκαηηθά Φπηά 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ρξεζηκνπνίεζε ην αξσκαηηζκέλν κε ζπαζφρνξην ιάδη απφ ηε πξνεγνχκελε 

δξαζηεξηφηεηα γηα λα δεκηνπξγήζεη θεξαινηθέο ζε κηθξά θπιηλδξηθά γπάιηλα «κπνιάθηα». Σα 
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κπνιάθηα ζηνιίζηεθαλ κε ρνληξέο θισζηέο θαη κηθξέο εηηθέηεο πνπ αλέγξαθαλ ην φλνκα ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ην ηη πεξηείραλ. Καη ζε απηή ηελ δξαζηεξηφηεηα νη εηηθέηεο θηινηερλήζεθαλ 

απφ ηα παηδηά θαη έγηλε θαηαλνκή ξφισλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο πξνθεηκέλνπ ην ηειηθφ 

απνηέιεζκα  λα   είλαη   πξντφλ  ζπλεξγαζίαο.  Κάπνηνη  καζεηέο  εηνίκαζαλ  ην  κείγκα  ηεο  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Φσηνγξαθία 13. Γεκηνπξγία θεξαινηθώλ κε αξσκαηηζκέλν ειαηόιαδν    

 

θεξαινηθήο, θάπνηνη άιινη  εηνίκαζαλ ηηο εηηθέηεο (Φσηνγξαθία 14) ελψ θάπνηνη άιινη ηηο 

έδεζαλ ζηηο έηνηκεο θεξαινηθέο. Ζ θαηαλνκή ξφισλ ζηηο ππνκάδεο έγηλε κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν 

ζε ζρέζε κε ηηο πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο φπνπ ππήξμαλ αληίζηνηρεο εξγαζίεο γηα λα 

πεξάζνπλ φια ηα παηδηά απφ φιεο ηηο εξγαζίεο. Καζ‟ απηφ ηνλ ηξφπν, ε ππννκάδα πνπ 

αζρνιήζεθε επί παξαδείγκαηη ζηελ δξαζηεξηφηεηα «Αξσκαηηζκφο Διαηνιάδνπ» κε ηηο εηηθέηεο, 

ζε απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εηνίκαζε ην κείγκα ηεο θεξαινηθήο. Σα «κπνιάθηα» θεξαινηθήο 
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δφζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο λα ηα κεηαθέξνπλ ζπίηη ηνπο γηα ηδία ρξήζε 

ή γηα δψξν πξνο ηνπο γνλείο ηνπο. Δπίζεο, δσξίζεθαλ θεξαινηθέο ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ 

πνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη ζηνπο θαζεγεηέο θαη θάπνηα απνζεθεχηεθαλ γηα ηε 

κεηέπεηηα πψιεζε. ε δηαζεκαηηθφ επίπεδν ππήξμε εθ λένπ επαθή κε ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθψλ. 

Οκνίσο κε ηηο δπν παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηεο, νη καζεηέο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ην δηθφ ηνπο ρνιηθφ Κήπν πξνθεηκέλνπ λα παξάμνπλ πξντφληα γηα ίδηνλ ή γηα 

εκπνξηθφ φθεινο θαη λα αμηνινγήζνπλ ηελ σθειηκφηεηα ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Με ηε 

δεκηνπξγία θεξαινηθψλ εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1,2,6, θαη 7 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Φσηνγξαθία 14. Γεκηνπξγία εηηθεηώλ γηα ηηο θεξαινηθέο  

 

Αλαδήηεζε θαη Απνηύπσζε Παξνηκηώλ, Ιζηνξηώλ θαη Σξαγνπδηώλ ηεο Λατθήο καο 

Παξάδνζεο πνπ λα πεξηέρνπλ ή λα βαζίδνληαη ζε Αξσκαηηθά Φπηά 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο αλαδήηεζε ηξαγνχδηα, πνηήκαηα, ηζηνξίεο θαη παξνηκίεο ηεο ειιεληθήο 

παξάδνζεο πνπ λα πεξηέρνπλ ηα νλφκαηα ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

ζπγγξάκκαηα, παξακχζηα, δηαδίθηπν (Φσηνγξαθηα 15) θαη πεξηνδηθά (Φσηνγξαθηα 16). ιεο 
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νη πεγέο εμεηάζηεθαλ κε ζεηξά απφ φινπο ηνπο καζεηέο. Καηά ηελ αλαπαξαγσγή ελφο 

ηξαγνπδηνχ ή ηελ εμηζηφξεζε ελφο πνηήκαηνο πνπ λα πεξηέρεη ην φλνκα θάπνηνπ Αξσκαηηθνχ 

Φπηνχ, ε γιάζηξα κε ην θπηφ απηφ ή ηελ απνμεξακέλε δξφγε ηνπ ηνπνζεηνχληαλ κπξνζηά απφ 

ηελ νκάδα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξεηαη ε πιεξνθνξία πνιπαηζζεηεξηαθά θαη λα δίλεηαη έκθαζε 

ζηελ νζκή θαη ζηελ εηθφλα, θάηη εμφρσο ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία. 

Γηαζεκαηηθά, ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζπλδέζεθε κε ην κάζεκα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Γφζεθε επίζεο ε δπλαηφηεηα ζηνπο καζεηέο λα ζπλδέζνπλ ηα Αξσκαηηθά Φπηά 

κε ηελ ειιεληθή ιατθή παξάδνζε θαη λα αμηνινγήζνπλ ηε ζηελή ζρέζε ησλ αλζξψπσλ κε ηα 

θπηά αθφκα θαη ζε ηνκείο εθηφο ηεο θαηαλάισζεο ηξνθήο ή ηεο πγείαο. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1, 3 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

  

 

 

 

         

Φσηνγξαθία 15. Αλαδήηεζε ηξαγνπδηώλ γηα ηα Αξσκαηηθά Φπηά ζην δηαδίθηπν 
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Φσηνγξαθία 16. Αλαδήηεζε ηζηνξηώλ γηα ηα Αξσκαηηθά Φπηά ζε πεξηνδηθά  

 

 

Γεκηνπξγία Ρνθήκαηνο από ηα Απνμεξακέλα Αξσκαηηθά Φπηά ηνπ Πξνγξάκκαηνο   

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο έθηηαμε θαη γεχηεθε ηζάη απφ θαζθφκειν θαη ηζάη βνπλνχ (Φσηνγξαθία 17) 

πνπ είραλ απνμεξαλζεί ζε πξνεγνχκελε δξαζηεξηφηεηα. Σν ξφθεκα πξνζθέξζεθε επίζεο ζε 

καζεηέο ηεο ζρνιηθήο κνλάδαο πνπ δελ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαη ζε θαζεγεηέο. Καη ζε 

απηή ηε δξαζηεξηφηεηα, νη γιάζηξεο κε ηα θπηά απφ ηα νπνία έγηλε ην ξφθεκα κεηαθέξζεθαλ θαη 

παξέκεηλαλ δίπια ζηελ νκάδα εξγαζίαο φζν εηνηκαδφηαλ ην ξφθεκα (Φσηνγξαθία 18). Με ηε 

δεκηνπξγία ηνπ ξνθήκαηνο ππήξμε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηεο απηφλνκεο 

δηαβίσζεο, έλα απφ ηα πιένλ ζεκαληηθά καζήκαηα γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Σα 

παηδηά είραλ εθ λένπ ηε δπλαηφηεηα λα αμηνινγήζνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε ησλ θπηηθψλ νξγαληζκψλ θαη πσο απηά δχλαηαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ πγεία θαη 

ηελ εχγεπζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, παξάρζεθε έλα αθφκα πξντφλ απφ ην ρνιηθφ 

Κήπν ηνλ νπνίνλ θξνληίδνπλ νη καζεηέο θαη ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν γηα πξνζθνξά ή 

θαηαλάισζε. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνο 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 
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Φσηνγξαθία 17. Πξνεηνηκαζία ξνθήκαηνο από Αξσκαηηθά Φπηά 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Φσηνγξαθία 18. 

Πξνεηνηκαζία 

ξνθήκαηνο από 

Σζάη Βνπλνύ 

παξνπζία ηνπ 

ίδηνπ ηνπ θπηνύ 

θνληά ζηελ 

νκάδα εξγαζίαο 

 



91 

 

 

 

Αλαδήηεζε θαη εθηέιεζε ζπληαγώλ ηεο ειιεληθήο θνπδίλαο πνπ λα πεξηέρνπλ Αξσκαηηθώλ 

Φπηώλ    

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πινπνηήζεθε ζε δπν θάζεηο. Αξρηθά ε νκάδα εξγαζίαο 

αλαδήηεζε ζε ζπγγξάκκαηα, πεξηνδηθά (Φσηνγξαθία 19) θαη δηαδίθηπν ζπληαγέο πνπ λα 

πεξηέρνπλ Αξσκαηηθά Φπηά. ε δεχηεξε θάζε, ηα παηδηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα 

καγείξεςαλ κε θαζνδήγεζε θαη θαηφπηλ γεχηεθαλ θάπνηεο απιέο ζπληαγέο κε Αξσκαηηθά Φπηά 

πνπ έρνπλ απνμεξαλζεί απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα „„Μαθαξφληα 

κε ζάιηζα βαζηιηθνχ‟‟(Φσηνγξαθία 20) ή „„Φξπγαληζκέλν ςσκί κε ειαηφιαδν θαη ξίγαλε‟‟ 

(Φσηνγξαθία 21). Δπίζεο πξνζθέξζεθαλ πηάηα κε θαγεηφ ζε καζεηέο ηεο κνλάδαο πνπ δελ 

ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα θαη ζε θαζεγεηέο. Αλαπηχρζεθαλ δηαζεκαηηθά δεμηφηεηεο 

απηφλνκεο  δηαβίσζεο.  Καη  ζε  απηή  ηε  δξαζηεξηφηεηα,  νη  γιάζηξεο  κε  ηα  θπηά  ηα  νπνία  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Φσηνγξαθία 19. Αλαδήηεζε ζπληαγώλ κε Αξσκαηηθά Φπηά 
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                                 Φσηνγξαθία 20. Τινπνίεζε ζπληαγήο κε βαζηιηθό 

 

 

πεξηείραλ νη ζπληαγέο, κεηαθέξζεθαλ θαη παξέκεηλαλ πιεζίνλ ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ελίζρπζε 

ηεο εηθφλαο  (Φσηνγξαθία 21) φζν εηνηκαδφηαλ νη ζπληαγέο. Δπηπξφζζεηα, ζηε ζπγθεθξηκέλε 

δξαζηεξηφηεηα ππήξμε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ηα καζήκαηα ηεο Γιψζζαο θαη ηεο 

Πιεξνθνξηθήο. Οκνίσο κε ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα, ηα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 

αμηνινγήζνπλ ηα πξντφληα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ θαη 

πσο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εχγεπζηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ. Δπίζεο, έγηλε δεπηεξνγελήο 

επεμεξγαζία πξντφλησλ ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ ηνλ νπνίνλ θξνληίδνπλ νη καζεηέο. Με ηελ 

Αλαδήηεζε θαη Δθηέιεζε πληαγψλ εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνο 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 
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          Φσηνγξαθία 21. Τινπνίεζε ζπληαγήο κε ξίγαλε 

 

 

Πξνβνιή Βίληεν θαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα Αξσκαηηθώλ Φπηώλ  

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο παξαθνινπζεζε DVD κε ηηο θαιιηεξγεηηθέο ηερληθέο ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ 

ελψ αλαδήηεζε θαη παξαθνινχζεζε βίληεν αλάινγνπ πεξηερνκέλνπ ζην δηαδίθηπν (Φσηνγξαθία 

22). Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ηελ θαιιηέξγεηα ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζε ζπλζήθεο 

αγξνηεκαρίνπ θαη ζεξκνθεπίνπ ζηελ Διιάδα θαη παγθνζκίσο. Παξνπζηάζηεθαλ πνιιέο εηθφλεο 

απφ ην θχθιν δσήο ησλ θπηψλ ζπκβάιινληαο θαζ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν ζηελ εθ λένπ επαθή ησλ 

καζεηψλ κε ην θπηηθφ θφζκν θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθκεηάιιεπζεο απηνχ ζε πξσηνγελή θαη 

δεπηεξνγελή ηνκέα. Γηαζεκαηηθά πξνζεγγίζηεθε ην κάζεκα ηεο Πιεξνθνξηθήο. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1, 4 θαη 6 ηνπ Πξνγξάκκαηνο.  
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Φσηνγξαθία 22. Πξνβνιή βίληεν γηα ηα Αξσκαηηθά Φπηά 

 

 

 

Δηζήγεζε θαη πλέληεπμε από Έιιελα Καιιηεξγεηή Αξσκαηηθώλ Φπηώλ 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ππνδέρηεθε έλαλ έιιελα θαιιηεξγεηή Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζην 

ζρνιείν θαη ηνπ πήξε ζπλέληεπμε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηα θπηά πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα. Πξηλ ηελ άθημε ηνπ θαιιηεξγεηή έγηλε  πξνεξγαζία κε θαηαγξαθή απφ πιεπξάο ησλ 

παηδηψλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα έζεηαλ ζηνλ θαιιηεξγεηή (Φσηνγξαθία 23). Μεηά ηελ 

αλαρψξεζε ηνπ, αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα φια φζα εηπψζεθαλ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Σνλίζζεθε εθ λένπ ν θχθινο 

δσήο ησλ θπηψλ, ε κνξθνινγία ηνπο θαη φια φζα ν άλζξσπνο κπνξεί λα απνθνκίζεη ζε θάζε 

επίπεδν απφ απηά. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνη 1, 4 θαη 6 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο. 
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   Φσηνγξαθία 23. Πξνεηνηκαζία ηεο νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ έιεπζε ηνπ    

Καιιηεξγεηή 

Δηζήγεζε θαη πλέληεπμε από ζπκπνιίηε Φαξκαθνπνηό κε εηδίθεπζε ζηα Αξσκαηηθά Φπηά 

Ζ νκάδα εξγαζίαο ππνδέρηεθε ζην ζρνιείν έλαλ ζπκπνιίηε θαξκαθνπνηφ κε εηδίθεπζε 

ζηα Αξσκαηηθά Φπηά θαη ηνπ πήξε ζπλέληεπμε γηα ηελ εξγαζία ηνπ θαη ηηο θαξκαθεπηηθέο 

ηδηφηεηεο ησλ θπηψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο (Φσηνγξαθία 24). πσο θαη ζηελ επίζθεςε ηνπ 

θαιιηεξγεηή, πξηλ ηελ άθημε ηνπ θαξκαθνπνηνχ έγηλε πξνεξγαζία κε θαηαγξαθή απφ πιεπξάο 

ησλ παηδηψλ ησλ εξσηήζεσλ πνπ ζα έζεηαλ ζηνλ επηζθέπηε. Μεηά ηελ αλαρψξεζε ηνπ, 

αθνινχζεζε ζπδήηεζε γηα φια φζα εηπψζεθαλ. Καηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

δξαζηεξηφηεηαο ππήξμε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε αλάπηπμε θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε κε ην κάζεκα ηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Πξνζαλαηνιηζκνχ. Σνλίζζεθαλ θαη 

επίζεο ηα νθέιε ησλ θπηψλ κέζα απφ ην πεδίν ηεο πγείαο πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ε ζεκαζία 

ηνπ θπηηθνχ θφζκνπ γηα ηνλ άλζξσπν.  Δπίζεο, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα 

εμππεξεηήζεθαλ νη ηφρνο 1, 2, 3, 6 θαη 7 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 
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               Φσηνγξαθία 24. Δπίζθεςε Φαξκαθνπνηνύ ζην ζρνιείν θαη εηζήγεζε γηα ηηο   

ηαηξηθέο ηδηόηεηεο ησλ Αξσκαηηθώλ Φπηώλ   

 

Δπίζθεςε ηεο νκάδαο ησλ Αξσκαηηθώλ Φπηώλ ζην ΚΑΠΗ Φιώξηλαο θαη δηνξγάλσζε 

‘‘Πάξηη Σζαγηνύ’’ 

 

Ζ νκάδα εξγαζίαο επηζθέθηεθε ην ΚΑΠΖ Φιψξηλαο (Φσηνγξαθία 25) φπνπ παξαζθεχαζε επί 

ηφπνπ θαη πξνζέθεξε ζηνπο ειηθησκέλνπο ηζάη Αξσκαηηθψλ Φπηψλ πνπ έρεη απνμεξάλεη ζην 

ζρνιείν (Φσηνγξαθία 26). Σα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα πξνβάινπλ ην Πξφγξακκα ζηελ 

ηνπηθή θνηλσλία, λα εθαξκφζνπλ ηε γλψζε πνπ απνθφκηζαλ απφ πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, 

λα γλσξίζνπλ ζπκπνιίηεο ηνπο θαη λα αλαπηχμνπλ θνηλσληθέο δεμηφηεηεο ζπδεηψληαο καδί ηνπο 

(Φσηνγξαθία 27). Πξηλ ηελ επίζθεςε ππήξμε πξνεηνηκαζία γηα ηελ παξνπζία ηεο νκάδαο ζην 

ρψξν ηνπ ΚΑΠΖ θαη ηελ εξγαζία ηεο εθεί. Μεηά ηελ επίζθεςε ππήξμε ζπδήηεζε γηα ηελ φιε 

παξνπζία ηεο νκάδαο εθεί θαη ην ηη απνθφκηζε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είρε ζθνπφ 

κεηαμχ άιισλ ηελ άξζε απνθιεηζκνχ ησλ εηδηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ 

θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ. ε αθφκε κηα δξαζηεξηφηεηα, έγηλε εθκεηάιιεπζε πξντφλησλ ηνπ 

ρνιηθνχ Κήπνπ ηνπ Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. θαη ζπδεηήζεθαλ ηα νθέιε απφ ηελ θαηαλάισζε ηκεκάησλ 

θπηηθψλ νξγαληζκψλ. Με απηή ηε δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ ν ηφρνο 5 θαη ν ηφρνο 6 ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο.  
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Φσηνγξαθία 25. Δπίζθεςε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ζην ΚΑΠΖ Φιώξηλαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Φσηνγξαθία 26. Πξνζθνξά ηζαγηνύ ζηνπο ειηθησκέλνπο ηνπ ΚΑΠΖ Φιώξηλαο 
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         Φσηνγξαθία 27. πδήηεζε κε ηνπο ειηθησκέλνπο ζπκπνιίηεο ηνπ ΚΑΠΖ Φιώξηλαο 

 

 

Γηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία  

 

 ην πιαίζην ηεο αλζνθνκηθήο έθζεζεο πνπ πξαγκαηνπνηεί ην Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. Φιψξηλαο θάζε 

ρξφλν εληφο ηνπ Μαΐνπ, ε νκάδα εξγαζίαο παξνπζίαζε ην Πξφγξακκα «Τνπ Θπκαξηνύ Τ‟ 

Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα» θαη ηα απνηειέζκαηα απηνχ, ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ηεο 

Φιψξηλαο. (Φσηνγξαθία 27). Σα παηδηά είραλ ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ζπκπνιίηεο ηνπο, λα 

ζπλνκηιήζνπλ καδί ηνπο ζρεηηθά κε ην Πξφγξακκα θαη λα πνπιήζνπλ θάπνηα απφ ηα πξντφληα 

ηνπ παξήρζεζαλ εμνηθνλνκψληαο ρξήκαηα γηα ηελ ζρνιηθή ηνπο κνλάδα. Δθηφο απφ αλάπηπμε 

θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, κε ηε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ε θνηλνπνίεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ε νπνία είλαη κηα εθ ησλ βαζηθψλ παξακέηξσλ γηα ηελ 

νξζή πινπνίεζε ηεο κεζφδνπ Project (Frey, 2005) αιιά θαη νπνηνδήπνηε Πεξηβαιινληηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο (Γεσξγφπνπινο & Σζαιίθε, 2003). Δπηπξφζζεηα, επεηεχρζεζαλ βαζηθνί ζθνπνί 

ηνπ κνληέινπ ρνιηθφο Κήπνο φπσο ε αλάπηπμε βηνπνξηζηηθψλ δεμηνηήησλ κε ηελ πψιεζε ησλ 

πξντφλησλ ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηελ δεπηεξνγελή επεμεξγαζία ησλ Αξσκαηηθψλ Φπηψλ πνπ 
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θαιιηεξγήζεθαλ ζην ΔΔΔΔΚ Καη ε ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα είρε ζθνπφ ηελ άξζε 

απνθιεηζκνχ ησλ εηδηθψλ πιεζπζκψλ θαη ηε θαηαπνιέκεζε ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ πνπ 

απνηειεί κείδνλ ζέκα γηα ηελ νκάδα ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Με απηή ηε 

δξαζηεξηφηεηα εμππεξεηήζεθαλ ν ηφρνο 1, 2 θαη 5 ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 
Φσηνγξαθία 28. Παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή 

              θνηλσλία ηεο Φιώξηλαο 
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 5.2.7  Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

 

 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ παθέην γηα 

θνηλσληθέο επηζηήκεο SPPS, έθδνζε 22.0. Χο επίπεδν ζηαηηζηηθήο ζεκαληηθφηεηαο γηα ηνλ 

έιεγρν ηνλ ππνζέζεσλ νξίζηεθε ην 5%. Υξεζηκνπνηήζεθε  πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή ψζηε λα 

ππνινγηζηνχλ ηα κέηξα θεληξηθήο ηάζεο. Γηα ηνλ έιεγρν ηεο δνκηθήο εγθπξφηεηαο ησλ 

ππνθιηκάθσλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ρξεζηκνπνηήζεθε αλάιπζε ζπζρέηηζεο ελψ ε εζσηεξηθή 

ηνπο αμηνπηζηία ειέγρζεθε κε ην ζπληειεζηή Alpha ηνπ Cronbach (1951). Υξεζηκνπνηήζεθε 

επαγσγηθή ζηαηηζηηθή αλάιπζε γηα ηε κέηξεζε ησλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ θαηά ηε 

δηεξεχλεζε ησλ εξεπλεηηθψλ ππνζέζεσλ θαη ζπγθεθξηκέλα κε παξακεηξηθφο έιεγρνο Wilcoxon 

γηα εμαξηεκέλα δείγκαηα θαζψο ην δείγκα καο δελ παξνπζηάδεη θαλνληθή θαηαλνκή (Φίιηαο, 

2001). 
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6. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

 

6.1  Δγθπξόηεηα θαη Αμηνπηζηία Δξεπλεηηθνύ Δξγαιείνπ 

 

Σν εξγαιείν πνπ δεκηνπξγήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή ηεο παξνχζαο έξεπλαο εμεηάζηεθε σο πξνο ηε 

δνκηθή εγθπξφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ.  χκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ εμεηάζηεθαλ, ην 

εξγαιείν παξνπζηάδεη ηθαλνπνηεηηθνχο δείθηεο ηφζν εγθπξφηεηαο, φζν θαη αμηνπηζηίαο. 

Αλαθνξηθά κε ηνπο δείθηεο εγθπξφηεηαο, πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο ησλ ζπζρεηίζεσλ κέζσ ησλ 

ζπληειεζηψλ Pearson θαη Kendall‟ Σau-b. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ απηψλ, εμάγνπκε ην ζπκπέξαζκα φηη δελ ππάξρνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ησλ εξσηήζεσλ γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη νη 

κεηαβιεηέο είλαη κνλνδηάζηαηεο. 

Ζ αμηνπηζηία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ κε βάζε ην ζπληειεζηή εζσηεξηθήο ζπλέπεηαο Alpha ηνπ 

Cronbach (1951) ζην ζχλνιν ηνπ, θπκάλζεθε ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν (α=.829). (Πίλαθαο 1) 

  

  
Πίνακαρ 1. Σςνηελεζηήρ εζωηεπικήρ ζςνέπειαρ Alpha Cronbach 

 

Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's 

Alpha Based 

on 

Standardize

d Items 

N of Items 

,829 ,837 37 
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6.2  Απνηειέζκαηα ηαηηζηηθήο Δπεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ πλέληεπμεο  

 

ην παξφλ θεθάιαην παξαηίζεληαη ζπγθξηηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο επεμεξγαζίαο 

δεδνκέλσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο δνκεκέλεο ζπλέληεπμεο πξηλ θαη κεηά ηελ παηδαγσγηθή 

παξέκβαζε. Δμεηάδνληαη μερσξηζηά νη εξσηήζεηο ηνπ εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη παξνπζηάδεηαη 

ζε πνηεο απφ απηέο ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή θαηαδεηθλχνληαο πνηεο αιιαγέο έρεη 

πξνθαιέζεη ε παηδαγσγηθή παξέκβαζε. 

 

   6.2.1  «ηάζε απέλαληη ζηνπο θπηηθνύο νξγαληζκνύο» 
 

Ζ άπνςε ησλ παηδηψλ γηα ηα θπηά πξηλ ηελ παξέκβαζε ήηαλ ήδε ζηελ πιεηνλφηεηα ηεο 

ζεηηθή (Γξάθεκα 1) θαη ελ ζπλερεία δηακνξθψζεθε σο απφιπηα ζεηηθή (Γξάθεκα 2). Μεηά απφ 

ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ εξψηεζε «Σνπ 

αξέζνπλ ηα θπηά». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Γπάθημα 1. Άποτη για ηα θςηά ππιν                            Γπάθημα 2. Άποτη για ηα θςηά μεηά ηην παπέμβαζη                                                                       

παπέμβαζη 

 

 

 

 

 

 

 

9

1

Θετικι

Ουδζτερθ

Άποψθ για τα φυτά πριν τθν 
παρζμβαςθ

10

0

Θετικι

Άποψθ για τα φυτά μετά τθν 
παρζμβαςθ
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7

3 Θετικι 

Ουδετερθ

Διάκεςθ κατοχισ γλαςτρϊν πριν τθν 
παρζμβαςθ

9

1

Θετικι 

Ουδετερθ

Διάκεςθ κατοχισ γλαςτρϊν μετά τθν 
παρζμβαςθ

6.2.2   «Δπηζπκία θαηνρήο γιαζηξώλ» 

 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηελ επηζπκία ηνπο γηα θαηνρή 

γιαζηξψλ ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζεηηθέο πξηλ ηελ παξέκβαζε (Γξάθεκα 3). Αμηνζεκείσην 

είλαη φηη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δελ ππήξμε θακία αξλεηηθή απάληεζε νχηε πξηλ ηελ 

παξέκβαζε νχηε κεηά (Γξάθεκα 4), παξά κφλν έλα κηθξφ πνζνζηφ νπδέηεξσλ ηνπνζεηήζεσλ 

φπσο «Γελ μέξσ» θαη «Γελ κε ελδηαθέξεη». Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3  «Δπηζπκία θαηνρήο γιαζηξώλ κε αξσκαηηθά θπηά» 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηελ επηζπκία ηνπο 

γηα θαηνρή γιαζηξψλ κε αξσκαηηθά θπηά πξηλ ηελ παξέκβαζε ήηαλ ζεηηθέο ζε πνζνζηφ 40% ελψ 

θαηαγξάθεθε έλα αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα νπδέηεξεο ηνπνζεηήζεηο θαη έλα κηθξφηεξν κε 

αξλεηηθέο (Γξάθεκα 5). Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε νη αξλεηηθέο απαληήζεηο 

εμαιείθζεθαλ ελψ παξέκεηλε έλα πνζνζηφ νπδέηεξσλ (Γξάθεκα 6). Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν, 

δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο πξνο 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε   

Γπάθημα 3. Επιθςμία καηοσήρ γλαζηπών ππο 

ηηρ παπέμβαζηρ 

Γπάθημα 4. Επιθςμία καηοσήρ γλαζηπών μεηά 

ηην παπέμβαζη 
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2

4

4

Αρνθτικι

Ουδζτερθ

Θετικι 

Επικυμία κατοχισ γλαςτρϊν  με 
αρωματικά φυτά πριν τθν παρζμβαςθ

8

2 Θετικι 

Ουδετερθ

Επικυμία κατοχισ γλαςτρϊν  
με αρωματικά φυτά μετά 

τθν παρζμβαςθ

2

1

7

Αρνθτικι

Ουδζτερθ

Θετικι 

Επικυμία φροντίδασ φυτϊν πριν 
τθν παρζμβαςθ

2

1

7

Αρνθτικι

Ουδζτερθ

Θετικι 

Επικυμία φροντίδασ φυτϊν μετά 
τθν παρζμβαςθ

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Γπάθημα 5. Επιθςμία καηοσήρ γλαζηπών                  Γπάθημα 6. Επιθςμία καηοσήρ γλαζηπών 
 με απυμαηικά θςηά ππιν ηην παπέμβαζη                     με απυμαηικά θςηά μεηά ηην παπέμβαζη 

 

 

 

6.2.4  «Δπηζπκία θξνληίδαο θπηώλ» 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηζπκία ηνπο λα θξνληίδνπλ ηα 

θπηά,  δελ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή πξηλ θαη κεηά ηελ παξέκβαζε. πγθεθξηκέλα, πξν ηεο 

παξέκβαζεο έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 70% απάληεζε ζεηηθά, 20% απάληεζε αξλεηηθά θαη 

10% είρε νπδέηεξε ζηάζε. (Γξάθεκα 7). Οη απηέο ηνπνζεηήζεηο θαηαγξάθηεθαλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε (Γξάθεκα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Γπάθημα 8. Επιθςμία καηοσήρ γλαζηπών με 
 απυμαηικά θςηά μεηά ηην παπέμβαζη 

 

Γπάθημα 7. Επιθςμία καηοσήρ γλαζηπών με 
 απυμαηικά θςηά ππιν ηην παπέμβαζη 
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4

6

Θετικι

Αρνθτικι

Γνϊςθ παρουςίασ αρωματικϊν φυτϊν ςε 
κιπουσ μετά τθν παρζμβαςθ

1

9

Θετικι

Αρνθτικι

Γνϊςθ παρουςίασ αρωματικϊν φυτϊν ςε 
κιπουσ πριν τθν παρζμβαςθ

 

6.2.5   «Γλώζε παξνπζίαο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε θήπνπο» 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

παξνπζία αξσκαηηθψλ θπηψλ ζε θήπνπο ήηαλ αμηνζεκείσηα αξλεηηθέο πξηλ ηελ παξέκβαζε. Σν 

πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ ήηαλ ζπγθεθξηκέλα 90% (Γξάθεκα 9). Μεηά ηελ παηδαγσγηθή 

παξέκβαζε, ππήξμε αχμεζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ, σζηφζν νη αξλεηηθέο απαληήζεηο 

παξέκεηλαλ ζε πνζνζηφ άλσ ηνπ 50%. (Γξάθεκα 10).  Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν δελ 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε. 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
Γπάθημα 9. Γνώζη παποςζίαρ απυμαηικών           Γπάθημα 10. Γνώζη παποςζίαρ απυμαηικών θςηών ζε 
κήποςρ ππιν ηην παπέμβαζη                                         ζε κήποςρ μεηά ηην παπέμβαζη                                                                           
 

 

 

 

 

6.2.6 «Γλώζε γηα ηα θπηά» 

 
Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε γηα ηα θπηά φπσο 

απηή θαηαγξάθεηαη κε ηελ αλαθνξά θπηηθψλ νξγαληζκψλ πνπ γλσξίδνπλ, πνηθίινπλ. Οη καζεηέο 

πξηλ ηελ παξέκβαζε αλέθεξαλ θπηά φπσο ην ηξηαληάθπιιν πνπ θαηαγξάθεθε σο απάληεζε 5 

θνξέο, δηάθνξα ιαραλνθνκηθά είδε φπσο ε ηνκάηα θαη ε πηπεξηά, ελψ κφλν έλαο εμ απηψλ 

αλέθεξε θάπνην αξσκαηηθφ θπηφ (Πίλαθαο 1).  Μεηά ην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα 

θαηαγξάθεθαλ αξσκαηηθά θπηά ζε απαληήζεηο πέληε καζεηψλ. Ζ κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

5

Πλικοσ ατόμων δείγματοσ 
που ανζφερε Αρωματικά 

Φυτά πριν τθν παρζμβαςθ

Πλικοσ ατόμων του 
δείγματοσ που ανζφερε 

αρωματικά φυτά μετά τθν 
παρζμβαςθ

1

5

αηφκσλ ηνπ δείγκαηνο πνπ ζηελ γεληθή εξψηεζε αλαθνξάο θπηψλ απάληεζαλ αλαθέξνληαο 

αξσκαηηθά θπηά πξηλ θαη κεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε θαίλεηαη ζην Γξάθεκα 11.  

 

Πίνακαρ 1. Γνώζε θςηών      

 

Αναφορά φυτϊν 
πριν τθν 
παρζμβαςθ 

Ορχιδζα(x2), Μαργαρίτα (x2), Σριαντάφυλλο (x5), Παπαροφνα 
(x2), Βαςιλικόσ, πανάκι (x2), κουλαρίκι, Μαροφλι (x2), 
Πιπεριά, Σομάτα 

Αναφορά φυτϊν 
μετά τθν 
παρζμβαςθ 

Ορχιδζα, Μαργαρίτα (x2), Μαντηουράνα, (x2), Δενδρολίβανο 
(x2), Φαςκόμθλο, Σριαντάφυλλο (x2), Γιαςεμί, πανάκι, ιτάρι, 
Βρϊμθ, Βαςιλικόσ(x2), Ρίγανθ, Σςάι βουνοφ, Θυμάρι  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Γπάθημα 11. Μεηαβολή ηος απιθμού αηόμυν πος ανέθεπαν απυμαηικά θςηά 

 

 

 

 

6.2.7   «Γλώζε θπηώλ πνπ κπξίδνπλ σξαία» 

  

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε θπηά 

πνπ κπξίδνπλ σξαία πξηλ ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε ήηαλ θαηά 60% αξλεηηθέο. Μεηά ηελ 
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παξέκβαζε νη ζεηηθέο απαληήζεηο ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε αλήιζαλ ζην 50% (Πίλαθαο 2). 

Καηά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο 

κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ εξψηεζε «Γλσξίδεηο 

θπηά πνπ κπξίδνπλ σξαία» πξηλ (M=1,70, SD=0,949) θαη κεηά (M=2,60, SD=0,843), 

(p=0,034<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 3).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 3. Αποηελέζμαηα ηεζη Wilcoxon για ηε «Γνώζε θςηών πος μςπίδοςν ωπαία»    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 2. Γνώζε θςηών πος μςπίδοςν ωπαία    

 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

Ππιν ηεν 

παπέμβαζε 

       

 

Όσι 6 60,0 

Δεν απάνηηζε 1 10,0 

Ναι 3 30,0 

Σύνολο 10 100,0 

  Όσι 2 20,0 

Μεηά ηεν 

παπέμβαζε 
 

 Ναι 

  

8 

 

80,0 

  Σύνολο 10 100,0 

 Γνώζη θςηών πος 

μςπίζοςν ωπαία ππιν – 

Γνώζη θςηών πος 

μςπίζοςν ωπαία μεηά 

Z -2,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 
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6.2.8   «Δλίζρπζε Λεμηινγίνπ : Σα Αξσκαηηθά θπηά» 

 
Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε ην πψο 

νλνκάδνληαη ηα θπηά πνπ κπξίδνπλ σξαία πξηλ ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε ήηαλ θαηά 

ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ αξλεηηθέο. Μεηά ην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα νη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ 

ηα νπνία γλψξηδαλ φηη ηα θπηά απηά νλνκάδνληαη «Αξσκαηηθά» πξνζδηνξίζηεθαλ ζε πνζνζηφ 

πνπ μεπεξλά ην 50% (Πίλαθαο 4).     

  

 

Πίνακαρ 4. Γνώζε ονομαζίαρ θςηών πος μςπίδοςν ωπαία   

 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

Ππιν ηεν 

παπέμβαζε 

Δεν απάνηηζε 1 10,0 

Όσι 9 90,0 

Σύνολο 10 100,0 

Μεηά ηεν 

παπέμβαζε 

Ναι 

 Όσι 

 Δεν απάνηηζε 

 Missing 

 Σύνολο 

6 

2 

1 

1 

10 

60,0 

20,0 

10,0 

10,0 

10,0 

 

 

Καηά ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζηηο 

κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ ηεο νκάδαο ησλ εξσηεζέλησλ σο πξνο ηελ εξψηεζε «Γλσξίδεηο ην 

όλνκα ησλ θπηώλ πνπ κπξίδνπλ σξαία» πξηλ (M=1,11, SD=0,333) θαη κεηά (M=2,44, SD=0,882), 

(p=0,014<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 5). Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν ζεκαίλεη φηη φπσο θαη 

ζηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, ην πεξηβαιινληηθφ πξφγξακκα απέδσζε επηθέξνληαο κεηαβνιή ζηηο 

γλψζεηο ησλ παηδηψλ.   
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Πίνακαρ 5. Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηεν  «Ονομαζία θςηών πος μςπίδοςν ωπαία» 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.2.9  «Αλαγλώξηζε Αξσκαηηθώλ Φπηώλ θαηά είδνο» 

 

Δμεηάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ πνπ αλαγλσξίζηεθαλ αλά καζεηή πξνθχπηνπλ 

νη κέζνη φξνη αλαγλψξηζεο πξηλ θαη κεηά ηε παηδαγσγηθή παξέκβαζε (Πίλαθαο 6). Καηά ην 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν δηαπηζηψζεθε φηη ππήξμε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην κέζν φξν 

αλαγλσξίζεσλ ηεο νκάδαο ησλ εξσηεζέλησλ πξηλ (M=4,30, SD=1,76) θαη κεηά (M=10,90, 

SD=2,46), (p=0,05<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 7).   

Πίνακαρ 6. Μέζερ ηιμέρ αναγνώπιζερ Απωμαηικών Φςηών     

 

  

 Μέζη Τιμή Τςπική Απόκλιζη 

Αναγνώπιζη Ππιν 4,3000 1,76698 

Αναγνώπιζη Μεηά 10,9000 2,46982 

 

 

Πίνακαρ 7. Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηε ζύγκπιζε ηος Μέζος Όπος αναγνώπιζερ θςηών 

 

  

 Αναγνώπιζη Ππιν 

Αναγνώπιζη Μεηά 

Z                         -2,816 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,005 

 

 

  Ονομαζία θςηών πος 

μςπίζοςν ωπαία  ππιν - 

Ονομαζία θςηών πος 

μςπίζοςν ωπαία  μεηά 

Z -2,449 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,014 
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6.2.10   «Γλώζε παξνπζίαο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε θαιιηέξγεηεο» 

 

ηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνπζία αξσκαηηθψλ 

θπηψλ ζε θαιιηέξγεηεο θαηαγξάθεθαλ αμηνζεκείσηα αξλεηηθέο απαληήζεηο πξηλ ηελ παξέκβαζε. 

Σν πνζνζηφ αξλεηηθψλ απαληήζεσλ ήηαλ 90%. Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε, ππήξμε 

αχμεζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε πνζνζηφ  50%. (Πίλαθαο 8).  Καηά ην 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ 

απαληήζεσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πξηλ (M=1,20, SD=0,632) θαη κεηά (M=2,00, 

SD=1,054), ( p=0,046<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 9). 

 

 

 
Πίνακαρ 8. Γνώζε παποςζίαρ απωμαηικών θςηών ζε αγπούρ   

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 9 . Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηε «Γνώζε απωμαηικών θςηών ζε αγπούρ» 

 

 

  

 

 

 

 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

 Ππιν ηεν    

 παπέμβαζε 

   

 Ναι  

Όσι  

1 

9 

10,0 

90,0 

Σύνολο 10 100,0 

 Μεηά ηεν    

 Παπέμβαζε 

 Ναι 

Όσι  

 Σύνολο 

5 

5  

10 

50,0 

50,0  

 100,0 

 Γνώζη απωμαηικών 

θςηών ζε αγπούρ ππιν -   

Γνώζη απωμαηικών 

θςηών ζε αγπούρ μεηά  

Z -2,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 
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6.2.11   «Γλώζε ηξαγνπδηώλ πνπ πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζε αξσκαηηθά θπηά» 

 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα παηδηά ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε 

ηξαγνπδηψλ κε αλαθνξέο ζε αξσκαηηθά θπηά ήηαλ απφιπηα αξλεηηθέο πξηλ ηελ παξέκβαζε. 

Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε, ππήξμε αχμεζε ησλ ζεηηθψλ απαληήζεσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ 

ζε πνζνζηφ  40%. (Πίλαθαο 10).  Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πξηλ 

(M=1,00, SD=0,000) θαη κεηά (M=1,80, SD=1,033), ( p=0,046<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 

11 ).  

 

 

Πίνακαρ 10 . Γνώζε ηπαγοςδιών πος πεπιέσοςν αναθοπέρ ζε απωμαηικά θςηά   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Πίνακαρ 11. Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηε  «Γνώζε ηπαγοςδιών πος πεπιέσοςν αναθοπέρ ζε 
απωμαηικά θςηά» 

 

 Γνώζη ηπαγοςδιών πος 

πεπιέσοςν αναθοπέρ ζε 

απωμαηικά θςηά ππιν - 

Γνώζη ηπαγοςδιών πος 

πεπιέσοςν αναθοπέρ ζε 

απωμαηικά θςηά μεηά 

Z -2,000 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,046 

 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

 Ππιν ηεν    

 παπέμβαζε 

   

 Όσι  10  10,0 

      

 Μεηά ηεν    

 Παπέμβαζε 

 Ναι 

Όσι  

 Σύνολο 

4 

6  

10 

40,0 

60,0  

 100,0 
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0

10

Αρνθτικι

Γνϊςθ παραμυκιϊν που περιζχουν 
αναφορζσ ςε αρωματικά φυτά πριν

τθν παρζμβαςθ

2

8

Θετικι

Αρνθτικι

Γνϊςθ παραμυκιϊν που περιζχουν αναφορζσ 
ςε αρωματικά φυτά μετά τθν παρζμβαςθ

6.2.12   «Γλώζε παξακπζηώλ πνπ πεξηέρνπλ αλαθνξέο ζε αξσκαηηθά θπηά» 

 

Οη απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ απφ ηα παηδηά ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε 

παξακπζηψλ κε αλαθνξέο ζε αξσκαηηθά θπηά ήηαλ απφιπηα αξλεηηθέο πξηλ ηελ παξέκβαζε. 

(Γξάθεκα 12). Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε, ππήξμε κηθξή αχμεζε ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ, νη νπνίεο απφ πνζνζηφ 0% αλήιζαλ ζε πνζνζηφ 40%. (Γξάθεκα 13).  Καηά ην 

ζηαηηζηηθφ έιεγρν δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ 

απαληήζεσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.13   «Γλώζε ύπαξμεο θαξκάθσλ πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηθά θπηά» 

 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηε γλψζε ηνπο ζρεηηθά κε 

θάξκαθα ηα νπνία παξαζθεπάδνληαη ή πεξηέρνπλ αξσκαηηθά θπηά ήηαλ θαηά απφιπηε 

πιεηνςεθία αξλεηηθέο πξηλ ηελ παξέκβαζε. Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε ππήξμε 

αμηνζεκείσηε κεηαβνιή κε ηηο ζεηηθέο απαληήζεηο λα θηάλνπλ ζε πνζνζηφ 70% (Πίλαθαο 12). 

Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο 

ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πξηλ (M=1,00, SD=0,000) θαη κεηά 

(M=2,40, SD=0,966), (p=0,08<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 13). 

 

Γπάθημα 12. Γνώζη παπαμςθιών πος πεπιέσοςν 
αναθοπέρ ζε απυμαηικά θςηά ππιν ηην παπέμβαζη  

 

 

Γπάθημα 13. Γνώζη παπαμςθιών πος πεπιέσοςν 
αναθοπέρ ζε απυμαηικά θςηά μεηά ηην παπέμβαζη  
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 Πίνακαρ 12 . Γνώζε θαπμάκων πος πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ  13.  Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηε «Γνώζε θαπμάκων πος πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά» 

 

 Γνώζη θαπμάκων πος πεπιέσοςν 

απωμαηικά θςηά ππιν -  Γνώζη 

θαπμάκων πος πεπιέσοςν απωμαηικά 

θςηά ππιν 

Z -2,646 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,008 

 

 

 

 

6.2.14  «Γλώζε δπλαηόηεηαο παξαγσγήο αθεςήκαηνο από αξσκαηηθά θπηά» 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηηο γλψζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ 

δπλαηφηεηα παξαγσγήο αθεςήκαηνο απφ αξσκαηηθά θπηά ήηαλ ζε πνζνζηφ 90% ζεηηθέο πξηλ ηελ 

παξέκβαζε (Γξάθεκα 14). Αμηνζεκείσην είλαη φηη κεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε δελ ππήξμε 

νχηε κηα αξλεηηθή απάληεζε (Γξάθεκα 15). Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν, δελ παξαηεξήζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε 

εξψηεζε. 

 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

 Ππιν ηεν    

 παπέμβαζε 

   

 Όσι  

  

  

10 

  

  

100,0 

  

   

 Μεηά ηεν    

 Παπέμβαζε 

 Ναι 

Όσι  

Σύνολο 

7 

3 

 10 

  

70,0 

30,0 

100,0  
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9

1
Θετικι

Αρνθτικι

Γνϊςθ τςαγιοφ απο αρωματικά φυτά πριν
τθν παρζμβαςθ

10

0

Θετικι

Γνϊςθ τςαγιοφ απο αρωματικά φυτά 
μετά τθν παρζμβαςθ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.15   «Γλώζε δπλαηόηεηαο ρξήζεο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζηε καγεηξηθή» 

 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηελ γλψζε ηνπο 

ζρεηηθά κε θαγεηά πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηθά θπηά πξηλ ηελ παξέκβαζε ήηαλ ζεηηθέο ζε πνζνζηφ 

50%, αξλεηηθέο ζε πνζνζηφ 40%, ελψ θαηαγξάθεθε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ην 10% γηα 

νπδέηεξεο ηνπνζεηήζεηο. Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε, ππήξμε αχμεζε ησλ ζεηηθψλ 

απαληήζεσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζε πνζνζηφ 100%. (Πίλαθαο 14). Καηά ην ζηαηηζηηθφ έιεγρν 

παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο πξνο ηε 

ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πξηλ (M=2,10, SD=0,994) θαη κεηά (M=3,00, SD=0,000), ( 

p=0,034<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο 15).  

 

 
 
 
 
 
 

Γπάθημα 14. Γνώζη ηζαγιού από απυμαηικά θςηά 
ππιν ηην παπέμβαζη  

 

Γπάθημα 15. Γνώζη ηζαγιού από απυμαηικά θςηά 
μεηά ηην παπέμβαζη  
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Πίνακαρ 14. Γνώζε θαγεηών πος πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακαρ 15. Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηε «Γνώζε θαγεηών πος πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.16   «Αμηνιόγεζε ζεηηθήο επίδξαζεο ηζαγηνύ από αξσκαηηθά θπηά ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία» 

 

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε αθεςήκαηνο απφ 

αξσκαηηθά θπηά γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία,  δελ παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή πξηλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. πγθεθξηκέλα, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεσο ηνπ 90% απάληεζε ζεηηθά ελψ έλα πνζνζηφ 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

 Ππιν ηεν    

 παπέμβαζε 

   

 Ναι 

Όσι  

Δεν απάνηηζε 

5 

4 

1 

50,0 

40,0 

10,0 

Σύνολο 10 100,0 

 Μεηά ηεν    

 Παπέμβαζε 

Ναι 10 

  

  

100,0 

  

  

 Γνώζη θαγηηών πος 

πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά 

ππιν - Γνώζη θαγηηών πος 

πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά 

μεηά 

Z -2,121 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,034 
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1

9

Αρνθτικι

Θετικι 

Αξιολόγθςθ τςαγιοφ απο αρωματικά 
φυτά πριν τθν παρζμβαςθ

1

9

Αρνθτικι

Θετικι 

Αξιολόγθςθ τςαγιοφ απο αρωματικά 
φυτά μετά τθν παρζμβαςθ

10% απάληεζε αξλεηηθά. (Γξάθεκα 16). Οη απηέο ηνπνζεηήζεηο θαηαγξάθηεθαλ θαη κεηά ηελ 

παξέκβαζε. (Γξάθεκα 17). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.17   «Αμηνιόγεζε ηεο επίδξαζεο ησλ θαγεηώλ πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηθά 

θπηά ζηελ αλζξώπηλε πγεία» 

  

Οη απαληήζεηο ησλ παηδηψλ ζηελ εξψηεζε πνπ δηεξεπλά ηελ αμηνιφγεζε ησλ θαγεηψλ 

πνπ πεξηέρνπλ αξσκαηηθά θπηά ήηαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο νπδέηεξεο πξηλ ηελ παξέκβαζε. 

πγθεθξηκέλα ήηαλ νπδέηεξεο ζε πνζνζηφ 80%, ζεηηθέο ζε πνζνζηφ 10% θαη αξλεηηθέο ζε 

πνζνζηφ 10%. Μεηά ηελ παηδαγσγηθή παξέκβαζε νη νπδέηεξεο θαη νη αξλεηηθέο απαληήζεηο 

εμαιείθηεθαλ θαζηζηψληαο ηηο ζεηηθέο ζε πνζνζηφ 100% (Πίλαθαο 16). Καηά ην ζηαηηζηηθφ 

έιεγρν παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο κέζεο ηηκέο ησλ απαληήζεσλ σο 

πξνο ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε πξηλ (M=2,00, SD=0,471) θαη κεηά (M=3,00,  SD=0,000), 

(p=0,04<0,05) ηελ παξέκβαζε (Πίλαθαο  17). 

 

Γπάθημα 16. Αξιολόγηζη ηζαγιού από απυμαηικά 
θςηά ππιν ηην παπέμβαζη  

 

Γπάθημα 17. Αξιολόγηζη ηζαγιού από απυμαηικά 
θςηά μεηά ηην παπέμβαζη  
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Πίνακαρ 16. Αξιολόγεζε θαγεηών με απωμαηικά θςηά 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Πίνακαρ 17.   Αποηελέζμαηα Wilcoxon test για ηε «Αξιολόγεζε θαγεηών πος πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά» 
 
 

 Αξιολόγηζη θαγηηών πος 

πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά ππιν -  

Αξιολόγηζη θαγηηών πος 

πεπιέσοςν απωμαηικά θςηά μεηά  

Z -2,887 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,004 

 

 

 

 

 

 

6.2.18  ύλνςε επξεκάησλ κε βάζε ηνπο άμνλεο ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο 

 

    πλνςίδνληαο ηα απνηειέζκαηά καο σο πξνο ηνπο άμνλεο δηεξεχλεζεο κεηαβνιήο ησλ 

γλψζεσλ θαη ζηάζεσλ ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα, άμνλεο πνπ απνηέιεζαλ θαη 

ζηνηρεία δφκεζεο ηνπ εξγαιείνπ έξεπλαο, ζπγθεθξηκέλα :  

 

1. Γηάζεζε / ζηάζε  απέλαληη ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο   

2. Γλψζεηο πεξηβαιινληηθνχ / γεσπνληθνχ ραξαθηήξα ζρεηηθά κε ηα Αξσκαηηθά Φπηά 

 Σςσνόηηηα Ποζοζηό 

 Ππιν ηεν    

 παπέμβαζε 

   

 Θεηική επίδπαζη 

Απνηηική επίδπαζη 

Δεν απάνηηζε 

1 

1 

8 

10,0 

10,0 

80,0 

Σύνολο 10 100,0 

 Μεηά ηεν    

 Παπέμβαζε 

Θεηική επίδπαζη 10 

  

  

100,0 
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3. Γλψζεηο ζχλδεζεο Αξσκαηηθψλ Φπηψλ κε ηελ ειιεληθή γεσξγηθή παξάδνζε  

4. Γλψζεηο ζχλδεζεο Αξσκαηηθψλ Φπηψλ κε ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε  

5. Γλψζεηο ρξήζεο Αξσκαηηθψλ Φπηψλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα 

6. Αμηνιφγεζε  νθέινπο γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία απφ ηελ θαηαλάισζε Αξσκαηηθψλ 

Φπηψλ 

 

Πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

 

ζνλ αθνξά ηνλ πξψην άμνλα, δελ θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηα 

επηκέξνπο ζηνηρεία απηνχ (Γηάζεζε πξνο ηα θπηά, Δπηζπκία θαηνρήο γιαζηξώλ, Δπηζπκία θαηνρήο 

γιαζηξώλ κε Αξσκαηηθά Φπηά, Δπηζπκία θξνληίδαο θπηώλ). Ζ κε χπαξμε κεηαβνιψλ ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν άμνλα αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο ήδε ζεηηθήο ζηάζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

παηδηψλ απέλαληη ζηνπο θπηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ζην πεξηβάιινλ γεληθφηεξα (Πίλαθαο 18). 

 

Πίνακαρ 18. Σηαηιζηικέρ μεηαβολέρ ζηον Άξονα «Διάθεζη / ζηάζη απένανηι ζηοςρ θςηικούρ  οπγανιζμούρ» 

 

Θέμα Στατιστικά Σημαντική Μεταβολή 

Διάκεςθ προσ τα φυτά                                     X 

Επικυμία κατοχισ γλαςτρϊν                                     X 

Επικυμία κατοχισ γλαςτρϊν με 

Αρωματικά Φυτά 
X 

Επικυμία φροντίδασ φυτϊν X 

 

 

 

 

ζνλ αθνξά ην δεχηεξν άμνλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 19, θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθψο 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζε φια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απηνχ (Γλώζε ύπαξμεο Αξσκαηηθώλ Φπηώλ, 

Ολνκαζία θπηώλ πνπ κπξίδνπλ σξαία, Αλαγλώξηζε Αξσκαηηθώλ Φπηώλ).     
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Θέμα Στατιστικά Σημαντική Μεταβολή 

Γνϊςθ φπαρξθσ Αρωματικϊν Φυτϊν    

Ονομαςία φυτϊν που μυρίηουν ωραία    

Αναγνϊριςθ Αρωματικϊν Φυτϊν     

 

 

 

Αλαθνξηθά ζηνλ ηξίην θαη ζηνλ ηέηαξην άμνλα, φπσο θαίλεηαη ζηνπο Πίλαθεο 20   θαη 21, 

θαηαγξάθεθε ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζε έλα απφ ηα δπν επηκέξνπο ζηνηρεία απηψλ 

(Άμνλαο 3 : Γλώζε ύπαξμεο Αξσκαηηθώλ Φπηώλ ζε ειιεληθνύο θήπνπο, Γλώζε θαιιηέξγεηαο 

Αξσκαηηθώλ Φπηώλ ζε ειιεληθά αγξνηεκάρηα), (Άμνλαο 4 : Γλώζε ηξαγνπδηώλ κε αλαθνξέο ζε 

Αξσκαηηθά Φπηά, Γλώζε παξακπζηώλ/ηζηνξηώλ κε αλαθνξέο ζε Αξσκαηηθά Φπηά).  

 

 

 
 

Θέμα Στατιστικά Σημαντική Μεταβολή 

  Γνϊςθ φπαρξθσ Αρωματικϊν Φυτϊν ςε 

ελλθνικοφσ κιπουσ, 
                                      Χ 

  Γνϊςθ καλλιζργειασ Αρωματικϊν 

Φυτϊν   
  

 

 

 

Πίνακαρ 19. Σηαηιζηικέρ μεηαβολέρ ζηον Άξονα «Γνώζειρ πεπιβαλλονηικού/γευπονικού 
σαπακηήπα» 

 

Πίνακαρ 20. Σηαηιζηικέρ μεηαβολέρ ζηον Άξονα «Σύνδεζη Απυμαηικών Φςηών με ηην ελληνική γευπγική 
παπάδοζη» 
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ζνλ αθνξά ηνλ πέκπην άμνλα, θαηαγξάθεθαλ ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζε δπν 

απφ ηα επηκέξνπο ζηνηρεία απηνχ (Γλώζε ρξήζεο Αξσκαηηθώλ Φπηώλ θαηά ηελ παξαζθεπή 

θαξκάθσλ, Γλώζε ρξήζεο Αξσκαηηθώλ Φπηώλ θαηά ηελ παξαζθεπή θαγεηνύ) ελψ δελ ππήξμε 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή κεηαβνιή ζην ζηνηρείν Γλώζε ρξήζεο Αξσκαηηθώλ Φπηώλ θαηά ηελ 

παξαζθεπή αθεςεκάησλ. Ζ κε χπαξμε κεηαβνιήο ζην ζπγθεθξηκέλν επηκέξνπο ζηνηρείν, εθ λένπ 

αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο ήδε θαηεθηεκέλεο γλψζεο ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε 

ηελ παξαζθεπή ηζαγηνχ απφ Αξσκαηηθά Φπηά (Πίλαθαο 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα Στατιστικά Σημαντική Μεταβολή 

    Γνϊςθ παραμυκιϊν/ιςτοριϊν με 

αναφορζσ ςε Αρωματικά Φυτά 
                                      Χ 

Γνϊςθ τραγουδιϊν με αναφορζσ ςε 

Αρωματικά Φυτά   
  

Θέμα Στατιστικά Σημαντική Μεταβολή 

   Γνϊςθ χριςθσ Αρωματικϊν Φυτϊν 

κατά τθν παραςκευι φαρμάκων 
  

Γνϊςθ χριςθσ Αρωματικϊν Φυτϊν κατά 

τθν παραςκευι φαγθτοφ   
  

Γνϊςθ χριςθσ Αρωματικϊν Φυτϊν κατά 

τθν παραςκευι αφεψθμάτων    
                                       Χ  

Πίνακαρ 21.  Σηαηιζηικέρ μεηαβολέρ ζηον Άξονα «Σύνδεζη Απυμαηικών Φςηών με ηην ελληνική 
πολιηιζηική παπάδοζη» 

 

Πίνακαρ 22. Σηαηιζηικέρ μεηαβολέρ ζηον Άξονα «Γνώζη σπήζηρ Απυμαηικών Φςηών» 
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Σέινο, ζρεηηθά κε ηνλ έθην άμνλα, φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθα 23,  θαηαγξάθεθε 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζε έλα απφ ηα δπν επηκέξνπο ζηνηρεία απηνχ (Σπκβνιή ζηελ 

αλζξώπηλε πγεία ησλ θαγεηώλ πνπ πεξηέρνπλ Αξσκαηηθά Φπηά, Σπκβνιή ζηελ αλζξώπηλε πγεία 

ησλ αθεςεκάησλ από Αξσκαηηθά Φπηά). Καη ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε κε χπαξμε 

κεηαβνιήο ζην δεχηεξν ζηνηρείν,   αηηηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο ηεο ήδε θαηεθηεκέλεο γλψζεο 

ηνπ ζπλφινπ ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ην φθεινο πνπ πθίζηαηαη γηα ηνλ άλζξσπν απφ ηελ 

θαηαλάισζε ηζαγηνχ απφ αξσκαηηθά θπηά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάλνληαο ηελ ηειηθή ζχλνςε πνπ αθνξά ηελ ηειηθή αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξάκκαηφο, 

παξαηεξνχκε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βειηηψζεηο ζηνπο 5 απφ ηνπο 6 ζεκαηηθνχο άμνλεο ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ. Απηή ε ζπλνιηθή θαηαγξαθή ηεο πνζνηηθήο αλάιπζεο ππνζηεξίδεη 

εθηηκνχκε ηελ ηνπνζέηεζή καο γηα επηηπρία ζηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

Θέμα Στατιστικά Σημαντική Μεταβολή 

Συμβολι ςτθν ανκρϊπινθ υγεία των 

φαγθτϊν που περιζχουν Αρωματικά 

Φυτά      

  

     Συμβολι ςτθν ανκρϊπινθ υγεία των 

αφεψθμάτων από Αρωματικά Φυτά 
                                       Χ    

Πίνακαρ  23 . Σηαηιζηικέρ μεηαβολέρ ζηον Άξονα «Αξιολόγηζη οθέλοςρ καηανάλυζηρ Απυμαηικών 
Φςηών» 
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6.3 Πνηνηηθή Αμηνιόγεζε Πξνγξάκκαηνο  

 

 

6.3.1   Οκάδα  Δζηίαζεο 

 

Απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο 

πξνθχπηνπλ ηδηαίηεξα ζαθή ζηνηρεία γηα θάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαηαγξάθεθαλ  ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ελ γέλεη 

επθνξία, θάηη πνπ δελ παξαηεξείηαη ζηνλ ίδην βαζκφ έληαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θνηλψλ 

καζεκάησλ ηνπ σξνινγίνπ πξνγξάκκαηνο. Δπίζεο θαηαγξάθεθε ζαθή πξνηίκεζε ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ εκπεξηείραλ δξάζε, θαηαζθεπέο θαη ελ γέλεη δεκηνπξγηθφηεηα. Ζ 

δξαζηεξηφηεηα ηεο θεξαινηθήο ραξαθηεξίζηεθε ζρεδφλ απφ ην ζχλνιν ησλ εκπιεθνκέλσλ σο ε 

πην ελδηαθέξνπζα. Οη απηνί εληζρπηέο φπσο ηα ξνθήκαηα θαη ηα γεχκαηα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

ζε θάπνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ραξαθηεξίζηεθαλ επίζεο σο θάηη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ θνηλσλία φπσο επί παξαδείγκαηη ε 

επίζθεςε ζην ΚΑΠΖ ηεο πφιεο θαη ε παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνπο πνιίηεο ηεο 

Φιψξηλαο ζην πιαίζην ηεο αλζνθνκηθήο έθζεζεο, ζρνιηάζηεθαλ κε έληνλα ζεηηθφ ηξφπν θαη 

ηνλίζηεθε ε επραξίζηεζε πνπ πξνέθπςε απφ ηε γλσξηκία θαη ηελ αιιειεπίδξαζε κε άιινπο 

αλζξψπνπο.  

ρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε θηινπεξηβαιινληηθήο ζηάζεο, ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ 

πξνζδηνξίδνπλ κηα ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα θαιιηέξγεηα ησλ θπηψλ θαη γηα εθηελέζηεξε επαθή κε 

ην θπηηθφ θφζκν. 

 Δλ αληηζέζεη κε παξαπάλσ, δελ ζπιιέρζεθαλ δεδνκέλα απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο γηα ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ή ηηο παξακέηξνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ παξνπζίαζαλ βαζκφ δπζθνιίαο θαη ε 

ηάμε κεγέζνπο απηήο.  Δπηπξφζζεηα, δελ έγηλε αλαθνξά ζηε ζεκαζία ησλ δηαδηθαζηψλ 

αγνξνπσιεζίαο, νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα ζηελ παξνπζίαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο σο επηζηέγαζκα 

ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ ηνπ ρνιηθνχ Κήπνπ.    
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   6.3.2 Ηκεξνιόγην Αλαζηνραζκνύ 

 

Απφ ηα δεδνκέλα ηνπ εκεξνινγίνπ αλαζηνραζκνχ επίζεο θαηαγξάθεθε κεγαιχηεξε 

ζπκκεηνρή θαη πιεζψξα ζπλαηζζεκάησλ επθνξίαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο εκπεξηείραλ 

δξάζε. Αθφκα θαη εληφο απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ σζηφζν, παξνπζηάζηεθε εκθαλψο ε αλάγθε 

γηα θαζνδήγεζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ θαη επεμήγεζε ελλνηψλ πνπ παξνπζηάδνληαλ θαηά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχζαλ λνεηηθφ δπλακηθφ αλψηεξνπ επηπέδνπ.  

Ζ απφδνζε ξφισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηέιεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ελζσκαηψζεθε 

απφιπηα ζεηηθά θαη δηεθπεξαηψζεθε επηηπρψο απφ φινπο ηνπο καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ ζην 

πξφγξακκα. Αλάινγα ζεηηθή αληαπφθξηζε, παξνπζηάζηεθε φηαλ απαηηήζεθε απφ ηνπο καζεηέο 

λα ζπλεξγαζηνχλ θαη λα δξάζνπλ νκαδηθά. 

  Ο πνιπαηζζεηεξηαθφο ραξαθηήξαο πνιιψλ εθ ησλ δξαζηεξηνηήησλ έγηλε απνδεθηφο κε 

ηθαλνπνίεζε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο θαη θαηαγξάθεθε επρέξεηα ζηηο δξάζεηο νη νπνίεο πεξηείραλ 

ή βαζίδνληαλ ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγή εξεζηζκάησλ. Αληηζέησο, δελ ππήξμε επρέξεηα ζηηο 

δξάζεηο πνπ απαηηνχζαλ ιεπηή θηλεηηθφηεηα θαη ζηηο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο ε 

ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θξίζεθε  αλαγθαία.  

Ζ παξαιαβή ή ε θαηαλάισζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαηαγξάθεθε σο ηδηαηηέξσο 

επηζπκεηή. πγθξίλνληαο δε καθξνζθνπηθά ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ κε βάζε ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ απφ ην εκεξνιφγην αλαζηνραζκνχ, ε δεκηνπξγίαο ηεο θεξαινηθήο απνηέιεζε ηελ 

πην εληππσζηαθή θαη επθάληαζηε δξαζηεξηφηεηα, θαζηζηψληαο ηελ ζεκείν αλαθνξάο φινπ ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο ζχλδεζεο ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ κε ηελ ειιεληθή παξάδνζε, 

θαηαγξάθεθε πην εχθνιε απφζπαζε πξνζνρήο ελ ζπγθξίζεη κε άιιεο δξάζεηο. Σν απηφ 

θαηαγξάθεθε θαη ζηε δξαζηεξηφηεηα πξνβνιήο νπηηθνχ πιηθνχ ζε κνξθή βίληεν. ρεηηθά κε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηηο νπνίεο ε πεξηβαιινληηθή νκάδα δέρζεθε εηζεγεηή, ε γεληθφηεξε 

αληαπφθξηζε θξίζεθε ζεηηθή. Δμίζνπ ζεηηθή θξίζεθε ε αληαπφθξηζε ηεο νκάδαο ζηηο θνηλσληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο φπσο ε επίζθεςε ζην ΚΑΠΖ ηεο πφιεο. ε απηέο ηηο δξάζεηο, 

ε επθνξία ησλ καζεηψλ ήηαλ έθδειε θαη δηαξθή. 
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7.  ΤΕΖΣΖΖ  -  ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 
 

 

7.1 Γεληθά   

 

πσο πξνέθπςε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ, ε πεξηβαιινληηθή παηδαγσγηθή 

παξέκβαζε ζε γεληθέο γξακκέο ζπλέβαιε ζην λα απμεζεί ε γλψζε ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηα 

αξσκαηηθά θπηά. Οη καζεηέο κέζσ ηεο ελαζρφιεζεο ηνπο κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα θπηψλ, 

γλψξηζαλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θαη θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηνπο θπξηφηεξνπο 

εθπξνζψπνπο ηεο. Δπηπξφζζεηα, ηα παηδηά πνπ ελεπιάθεζαλ ζην πξφγξακκα «Τνπ Θπκαξηνύ Τ‟ 

Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα» θαηάθεξαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο βαζηθέο ρξήζεηο ησλ 

αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηα θάξκαθα θαη ζηε δηαηξνθή θαη  λα αμηνινγήζνπλ ηα νθέιε απφ ηηο 

ρξήζεηο απηέο. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ζπλάδνπλ κε ηα επξήκαηα ησλ Chapman θαη Pease (2006) νη 

νπνίνη θαηέγξαςαλ ζεηηθή γλσζηηθή αλάπηπμε γηα ηνπο καζεηέο εηδηθήο αγσγήο φηαλ απηνί 

ζπκκεηέρνπλ ζε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαη ζηηο δπν έξεπλεο 

πξνθχπηεη θαηάθηεζε γλψζεσλ πεξηβαιινληηθνχ πεξηερνκέλνπ.   

Σα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε επίπεδν ζπλεξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζην ρνιηθφ Κήπν ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο, 

επηβεβαηψλνπλ απφιπηα ηηο θαηαγξαθέο γηα ηελ αλάπηπμε ζπλεξγαηηθψλ δεμηνηήησλ πνπ 

γεληθφηεξα παξαηεξνχληαη φηαλ εθαξκφδεηαη ην πξφγξακκα «ρνιηθφο Κήπνο» (Ozer, 2006). Σν 

νκαδνζπλεξγαηηθφ κνληέιν πνπ επηιέρζεθε θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ε 

θαηαλνκή ξφισλ θαηά ηηο εξγαζίεο ηεο νκάδαο, εθαξκφζηεθαλ κε απφιπηε επηηπρία θαη είραλ σο 

απνηέιεζκα ηελ νκαιή ξνή, ηελ ηαρεία επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θαη ηε ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ 

κεηαμχ ησλ καζεηψλ.    

χκθσλα κε  ηα δεδνκέλα ηνπ εκεξνινγίνπ αλαζηνραζκνχ, θαηαγξάθεθε αίζζεζε 

ηθαλνπνίεζεο θαη πεξεθάληαο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα. 

Οη καζεηέο εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαηά ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε ην ρνιηθφ Κήπν ησλ 

αξσκαηηθψλ πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο θαη ηελ παξαγσγή πξντφλησλ απφ ηα 

αξσκαηηθά θπηά. Σα ζπγθεθξηκέλα επξήκαηα γηα ηελ επθνξία ησλ καζεηψλ πνπ απαζρνινχληαη 

ζε ρνιηθνχο Κήπνπο έρνπλ θαηαγξαθεί θαη ζε παιηφηεξεο έξεπλεο (Bundschu-Mooney, 2003) 
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θαη αηηηνινγνχλ ηελ κεγάιε πξνζνρή πνπ δίλεη ε παγθφζκηα εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα αιιά θαη ν 

ΟΖΔ (FAO, 2010) ζην εθπαηδεπηηθφ εξγαιείν «ρνιηθφο Κήπνο».  

Οη δξαζηεξηφηεηεο επίζθεςεο ηεο πεξηβαιινληηθήο νκάδαο ζην Κ.Α.Π.Ζ. Φιψξηλαο, 

θαζψο θαη ε δηάρπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία, είραλ σο 

θχξην ζηφρν ηελ άξζε απνθιεηζκνχ ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Σα δεδνκέλα πνπ 

ζπιιέρζεθαλ γηα απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο θαη ην εκεξνιφγην 

αλαζηνραζκνχ, θαηαδεηθλχνπλ κεγάιε ζπκκεηνρή θαη ηθαλνπνίεζε απφ ηνπο καζεηέο. Σα 

απνηειέζκαηα απηά, επίζεο ζπλάδνπλ κε παιηφηεξεο έξεπλεο (Blair, 2009) γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ 

ρνιηθνχ Κήπνπ ζηε θαηεχζπλζε ηεο θνηλσληθνπνίεζεο θαη ηνπ αλνίγκαηνο ηνπ ζρνιείνπ πξνο 

ηελ ηνπηθή θνηλσλία.  

Ζ αιιαγή ζηελ πξνηίκεζε θαηαλάισζεο αξσκαηηθψλ θπηψλ  κέζσ ζπληαγψλ θαη 

αθεςεκάησλ πνπ παξαηεξήζεθε απφ ηελ εμέηαζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ επηβεβαηψλεη ην ζχλνιν 

ησλ ζχγρξνλσλ κειεηψλ (Ozer, 2006; Ratcliffe, Merrigan, Rogers & Goldberg, 2011; Parmer, 

Salisbury-Glennon,  Shannon, & Struempler, 2009) νη νπνίεο αλαθέξνπλ αιιαγή  ζηελ 

δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ησλ καζεηψλ φισλ ησλ ειηθηαθψλ βαζκίδσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε έλα 

ρνιηθφ Κήπν. Σν παξφλ εχξεκα έρεη εμέρνπζα ζεκαζία γηα ηνπο καζεηέο ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ 

θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ  πγεία ηνπο. πσο αλαθέξζεθε ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο,  

ην 10-40% ησλ παηδηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία αληηκεησπίδνπλ θαη άιιεο αλαπηπμηαθέο δπζθνιίεο 

φπσο θαη δηάθνξα ζσκαηηθά πξνβιήκαηα (Nesu, Nesu & Gill-Weiss, 1992). Χο εθ ηνχηνπ, θάζε 

ηη πνπ κπνξεί λα ζπλεηζθέξεη ζεηηθά ζηε ζσκαηηθή πγεία ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη ηδηαηηέξσο 

επηζπκεηφ.   

Δπηπξφζζεηα, κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ παξαγσγήο γεπκάησλ θαη ξνθεκάησλ ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο, νη καζεηέο νηθνδφκεζαλ ζρεηηθέο γλψζεηο θαη θαιιηέξγεζαλ 

θαζ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν δεμηφηεηεο απηφλνκεο δηαβίσζεο. Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν είλαη 

εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά κε Ννεηηθή Αλαπεξία, πνπ ιφγσ ηεο  αδπλακίαο νξγάλσζεο 

δξαζηεξηνηήησλ,  θαηαλφεζεο θαη ρξήζεο ηνπ ρξφλνπ (Kretlow, Lo, White & Jordan, 2008), 

ζηεξνχληαη απηνλνκίαο θαη ελίνηε δελ είλαη ζε ζέζε λα ηξαθνχλ ρσξίο ηε ζπλδξνκή θάπνηνπ 

ζπγγεληθνχ ή νηθείνπ ηνπο πξνζψπνπ.  

Παξά ηα ελ κέξεη ζεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζηφρεπαλ ζηε ζχλδεζε 

ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ κε ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή παξάδνζε, ε γεληθφηεξε παξνπζία ησλ 

καζεηψλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο θαηαγξάθνληαη σο κε απφιπηα ηθαλνπνηεηηθέο. Σα παηδηά 

πεξηέγξαςαλ απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο σο ηηο ιηγφηεξα ζειθηηθέο. Πηζαλφηεηα ε κε χπαξμε 
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επαλάιεςεο, θαζψο θαη ε απνπζία δξάζεο ή παηρληδηνχ πνπ σο ζηνηρεία πξνηείλνληαη γηα ηελ 

εθπαηδεπηηθή πξνζέγγηζε ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία (Hannell, 2005; Θαλφπνπινο, 2005; 

Υξεζηάθεο, 2006), ζπλέβαιιαλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ απηψλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ σο απηέο κε ηε 

κηθξφηεξε βησκαηηθή ζεκαζία γηα ηα παηδηά. 

 

 

 

7.2 πδήηεζε Δπξεκάησλ κε Βάζε ηνπο θνπνύο ηεο Έξεπλαο    

   
 

θνπφο ηεο έξεπλαο ήηαλ λα δηεξεπλεζεί αλ κέζα απφ εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, νη 

νπνίεο ζα νξγαλψλνληαη γχξσ απφ ηηο δηαρξνληθέο αξρέο ηεο ΠΔ θαη ηηο ζχγρξνλεο πξνηεηλφκελεο 

εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία,  κπνξεί λα επηηεπρζεί αιιαγή 

ζηάζεσλ θαη γλψζεσλ ησλ καζεηψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ πιεζπζκνχ. ε κηα γεληθφηεξε 

ζεψξεζε, κέζσ ηεο παξνχζαο κειέηεο έγηλε πξνζπάζεηα λα ειεγρζεί αλ ε ΠΔ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα παηδαγσγηθά νξζή επηινγή γηα ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ θαη ηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ησλ αηφκσλ κε δπζθνιίεο αλάπηπμεο.   

Απφ ηελ εμέηαζε ησλ απνηειεζκάησλ πξνθχπηεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ καζεηψλ πνπ 

ζπκκεηείραλ ζην πξφγξακκα θαηέθηεζαλ γλψζεηο ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ ηαπηνπνίεζε 

ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ. Πξφθεηηαη γηα γλψζεηο πεξηβαιινληηθνχ ραξαθηήξα, ε θαηάθηεζε ησλ 

νπνίσλ απνηέιεζε έλαλ απφ ηνπο  βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ 

πνπ παξνπζίαζαλ ηε ζπγθεθξηκέλε αιιαγή ζηηο γλψζεηο ηνπο ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ. ρεηηθά 

κε ηηο γλψζεηο ρξήζεο ησλ αξσκαηηθψλ θπηψλ ζηε δηαηξνθή θαη ζε ζέκαηα βειηίσζεο πγείαο, 

επίζεο θαηαγξάθεθε αιιαγή. Σν ίδην ζπλέβε θαη κε ηελ θαηάθηεζε ηνπ πεδίνπ ζχλδεζεο ησλ 

αξσκαηηθψλ θπηψλ κε ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή θαη γεσξγηθή παξάδνζε. Καηά ζπλέπεηα, ε 

δηδαθηηθή παξέκβαζε είρε απνηέιεζκα θαηά έλα πνζνζηφ ηελ επηζπκεηή αιιαγή ζηε γλσζηηθή 

αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ πιεζπζκνχ.  

ρεηηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ παηδηψλ απέλαληη ζηα αξσκαηηθά θπηά θαη ελ γέλεη απέλαληη 

ζηε ρισξίδα, απφ ηνλ ζηαηηζηηθφ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηεο ζπλέληεπμεο δελ πξνέθπςαλ 

αμηνζεκείσηεο κεηαβνιέο. Οη ήδε ζεηηθέο πξνδηαζέζεηο ησλ καζεηψλ ζε ηνκείο φπσο ε θαηνρή 

θαη ε επηζπκία ελαζρφιεζεο κε θπηά δηαηεξήζεθαλ θαη κεηά ην πέξαο ηνπ πξνγξάκκαηνο. Απφ 

ηνλ έιεγρν ησλ δεδνκέλσλ ηνπ εκεξνινγίνπ εξεπλεηή θαη ησλ νκάδσλ εζηίαζεο, θαηαγξάθεθαλ 

ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα θαηά ηελ ελαζρφιεζε κε ηα θπηά θαη  δηάζεζε γηα επαλάιεςε ηνπ ίδηνπ ή 



127 

 

άιινπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. ε κηα νιηζηηθή θαη καθξνζθνπηθή αμηνιφγεζε ηεο 

αιιαγήο πνπ επέθεξε ην πξφγξακκα „„Σνπ Θπκαξηνχ η‟ Αξψκαηα, Βαζηιηθνχ Σξαγνχδηα‟‟,  είλαη 

ζεκηηφ λα ππνζηεξηρζεί φηη νη καζεηέο δηαηήξεζαλ ή ελίζρπζαλ ηε ζεηηθή ηνπο ζηάζε απέλαληη 

ζηα θπηά. 

Δμεηάδνληαο θαηά θχξην ιφγν ηα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην εκεξνιφγην εξεπλεηή 

θαη ηηο νκάδεο εζηίαζεο, θαηαγξάθεθε ηδηαίηεξα ζεηηθή αληαπφθξηζε ησλ καζεηψλ ζηηο 

απαηηήζεηο ηεο εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηαο. Ζ φιε εξγαζία ηεο νκάδαο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηήζεθε επηηπρψο ζε έλα θιίκα επθνξίαο, απηνπεπνίζεζεο θαη 

αλάιεςεο πξσηνβνπιίαο.  Ζ ζπλερήο πξνζπάζεηα δηαζεκαηηθνχ εκπινπηηζκνχ ηεο δηδαθηηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη δεκηνπξγίαο  πνιπαηζζεηεξηαθνχ  πεξηβάιινληνο εμππεξέηεζε ηνπο ζηφρνπο 

πνπ ηέζεθαλ. Γεκηνπξγήζεθε έλα απνδνηηθφ πεδίν δξάζεο κέζα ζην νπνίν νη καζεηέο 

εξγάζηεθαλ κε απνηειεζκαηηθφηεηα.  Σν ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ ήηαλ ζπλερέο ηφζν γηα απηφ 

θαζ‟ απηφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, φζν θαη γηα ηα πξντφληα ηα νπνία πξνέθπςαλ απφ ηηο 

εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηεο θαη δξάζεηο. Οη θνηλσληθέο ηνπο δεμηφηεηεο θαιιηεξγήζεθαλ θαη 

αλαπηχρζεθαλ ζε θάζε έθθαλζε ηνπ πξνγξάκκαηνο, είηε εθηφο ζρνιηθνχ πιαηζίνπ κε επηζθέςεηο 

ζε άιινπο ρψξνπο, είηε εληφο ηεο νκάδαο δξάζεο κέζσ ηεο αλάγθεο γηα ζπλερή ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ κειψλ. Ζ δηάζπαζε πξνζνρήο, ε κεησκέλε ζπκκεηνρή, ε ξαζπκία θαη ε άξλεζε γηα 

εξγαζία ήηαλ ζηνηρεία πνπ θαηά πνιχ κεγάιν πνζνζηφ απνπζίαδαλ απφ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

δξαζηεξηφηεησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο. πλεθηηκψληαο φια ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ε 

Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ελ γέλεη θαη δε ν ρνιηθφο Κήπνο, κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ σο κηα 

απνδνηηθή θαη παηδαγσγηθά νξζή επηινγή γηα ηε γλσζηηθή αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

πιεζπζκνχ θαη ηελ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ νη καζεηέο κε Ννεηηθή Αλαπεξία έρνπλ αλάγθε. 

  

 

7.3 Πεξηνξηζκνί, Πξνεθηάζεηο θαη Πξνηάζεηο γηα Πεξαηηέξσ   

       Έξεπλα   
 

 

  

7.3.1 Πεξηνξηζκνί θαη πξνεθηάζεηο ηεο Έξεπλαο 

 

Σν ρξνληθφ εχξνο ηεο αμηνιφγεζεο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 

έξεπλαο. Οη βαζηθέο αξρέο ηεο ΠΔ πξνηάζζνπλ ηελ θαιιηέξγεηα αμηψλ πνπ ζα εθθξάδνληαη 
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θαζεκεξηλά θαη δηαρξνληθά κέζα απφ ηε δξάζε ησλ ελεξγψλ θαη πεξηβαιινληηθά επζπλείδεησλ 

πνιηηψλ (UNESCO, 1977). Ο δηαρξνληθφο απηφο ραξαθηήξαο θαη ε κνληκφηεηα ηεο 

πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο πνπ απέθηεζαλ νη καζεηέο, δελ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζηαηηθά 

ή κέζα ζε έλα ρξνληθφ πιαίζην νξηζκέλσλ εκεξψλ ή κελψλ, φπσο απηφ ζπλέβε ζηελ αμηνιφγεζε 

ηνπ πξνγξάκκαηνο «Τνπ Θπκαξηνύ η‟ Αξώκαηα, Βαζηιηθνύ Τξαγνύδηα».  Λφγσ πξαθηηθψλ 

πεξηνξηζκψλ ζε απηφ ην εξεπλεηηθφ εγρείξεκα, δελ ππήξμε post-posttest, ην νπνίν θαη ζα καο 

δηαζθάιηδε δεδνκέλα καθξνρξφληαο αμηνιφγεζεο. 

Δπηπξφζζεηα, ε „„Σάζε ηεο Θεηηθήο Αληίδξαζεο πξνο ηνπο Δλήιηθεο‟‟ πνπ παξνπζηάδνπλ 

ηα άηνκα κε Ννεηηθή αλαπεξία (Hodapp & Zigler, 1997), κπνξεί λα επεξεάδεη ηηο δηαδηθαζίεο 

ζπιινγήο δεδνκέλσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ θαη ηεο ζπλεδξίαο ηεο νκάδαο 

εζηίαζεο. ηελ πξνζπάζεηα ησλ παηδηψλ απηψλ λα θεξδίζνπλ ηελ πξνζνρή, ηελ απνδνρή θαη ηελ 

επηβξάβεπζε ησλ κεγαιχηεξσλ, ππάξρεη ε πεξίπησζε λα δηαηππψζνπλ απαληήζεηο ε πεξηγξαθέο 

ζπλαηζζεκάησλ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη απφιπηα ζηε θαηεθηεκέλε γλψζε ηνπο ή ζην ηη 

πξαγκαηηθά αηζζάλνληαη. Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηαζθαιηζηεί κεγαιχηεξε αμηνπηζηία ζηε 

ζπιινγή δεδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε σο πεγή δεδνκέλσλ θαη ην εκεξνιφγην ηνπ εξεπλεηή. 

Πεξηνξηζκφ ηεο έξεπλαο απνηειεί επηπξνζζέησο ε κε πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ φινπ 

πξνγξάκκαηνο. Ζ κεγάιε δηάξθεηα ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ πξνγξάκκαηνο θαζψο  θαη ε κέζνδνο 

project πνπ επηιέρζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ, απνηέιεζαλ απνηξεπηηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ 

πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ.     

Οη δείθηεο αμηνπηζηίαο θαη εγθπξφηεηαο ηνπ εξγαιείνπ πνπ δνκήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή 

ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθνί. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είρακε κηθξή 

νκάδα ζπκκεηερφλησλ θαη ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο απαηηνχζαλ ηελ πξνθνξηθή επαθή. 

Καηά ζπλέπεηα δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηαζκηζκέλν εξγαιείν γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ. Χζηφζν, 

ζε έλα γεληθφηεξν πιαίζην έξεπλαο ηνπ πιαηζίνπ ζχλδεζεο ΠΔ θαη εηδηθήο αγσγήο, ζα ήηαλ 

ρξήζηκν  λα ζρεδηαζηνχλ επίζεκα εξεπλεηηθά εξγαιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε ζπιινγή 

δεδνκέλσλ ζε εξεπλεηηθά εγρεηξήκαηα κεγαιχηεξνπ εχξνπο. Με ηε ρξήζε ελφο ζηαζκηζκέλνπ 

εξεπλεηηθνχ εξγαιείνπ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δπζθνιίεο ρξήζεο ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ, ηα 

πνξίζκαηα ησλ κειινληηθψλ αληίζηνηρσλ εξεπλψλ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αθφκα πην ζηαζεξέο 

βάζεηο γηα ηελ νηθνδφκεζε ελφο απνδνηηθνχ κνληέινπ ΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή. 

πσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ζε κηα πην πιήξε θαη ελαξκνληζκέλε κε 

ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ΠΔ αμηνιφγεζε, ζεκαληηθφ είλαη λα εμεηάδεηαη ε δηάρπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη ε αιιαγή ησλ ζηάζεσλ ησλ καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζε βάζνο ρξφλνπ 
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πνπ μεπεξλά ην έλα ε ηα δπν ζρνιηθά έηε. Καζ‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζε κηα κειινληηθή έξεπλα ζα 

κπνξνχζε λα δηεξεπλεζεί ε κνληκφηεηα ηεο απφθηεζεο θηινπεξηβαιινληηθήο ζηάζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ θαη ε δηαρξνληθή, νπζηαζηηθή πηνζέηεζε ησλ αξρψλ ηεο ΠΔ. 

ε ζπλέρεηα ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε πξννπηηθή λα 

δηεξεπλεζεί επηπξφζζεηα αλ θαη πσο ηα παηδηά κπνξνχλ κέζα απφ έλα πεξηβαιινληηθφ 

πξφγξακκα λα επεξεάζνπλ ηνπο γνλείο ηνπο, ζπκβάιινληαο ζηε γλσξηκία ησλ ηειεπηαίσλ κε ηηο 

αξρέο θαη ηνπο ζθνπνχο ηεο ΠΔ. Έξεπλεο ζε αληίζηνηρνπο καζεηέο γεληθήο εθπαίδεπζεο 

θαηαγξάθνπλ ηέηνηα επηξξνή (Istead, 2004). Σα δε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νηθνγελεηαθνχ 

πιαηζίνπ πνπ ζπρλά παξνπζηάδνπλ ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία (ρακειφ πνιηηηζκηθφ 

θεθάιαην, άηνκα επίζεο κε πξνβιήκαηα γλσζηηθήο αλάπηπμεο, θηι) (Armatas, 2009; Βαζηιείνπ, 

1998), θαζηζηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε επηξξνή, ηδηαίηεξα αμηφινγε θαη επηζπκεηή 

 

 

 

7.3.2 Δθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο 

 

Απφ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ κέζσ ηεο νκάδαο εζηίαζεο θαη ηελ ηήξεζε ηνπ 

εκεξνινγίνπ αλαζηνραζκνχ, πξνθχπηεη ε θαηαγξαθή ελφο ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηφ ην ζεηηθφ θιίκα εθθξάδεηαη απφ ηηο 

ηνπνζεηήζεηο, ηελ επθνξία θαη ην γέιην ησλ καζεηψλ θαηά ηελ πινπνίεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ πξνγξάκκαηνο. Τπάξρνπλ πνιιέο ζχγρξνλεο έξεπλεο πνπ θαηαδεηθλχνπλ ηε ζπνπδαηφηεηα 

ηνπ ζεηηθνχ ςπρνινγηθνχ θιίκαηνο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο κάζεζεο (Zedan, 2010), ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνχ θαζψο θαη ηε γεληθφηεξε ζρνιηθή επηηπρία 

(Lambert, Abbott-Shim & McCarty, 2002). Καηά ζπλέπεηα, ε ΠΔ κπνξεί πηζαλφηαηα λα 

απνηειέζεη κηα εμαηξεηηθή παηδαγσγηθή θαηεχζπλζε ε νπνία ζα δηαζθαιίζεη έλα ζεηηθφ 

ςπρνινγηθφ θιίκα θαη ζα νδεγήζεη ζηελ άκεζε επίηεπμε παηδαγσγηθψλ ζηφρσλ, ζηελ νπζηαζηηθή 

θαηάθηεζε δεμηνηήησλ θαη ζηε γεληθφηεξε δηαζθάιηζε κηαο εθπαηδεπηηθήο πξάμεο αλψηεξεο 

πνηφηεηαο ζηα εηδηθά ζρνιεία. 

Ζ θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ είλαη βαζηθφ δεηνχκελν ζε θάζε πιαίζην εθπαηδεπηηθήο πξάμεο 

καζεηψλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Ζ αλάπηπμε απηνλνκίαο, απηνπεπνίζεζεο, ππεπζπλφηεηαο, 

ηθαλφηεηαο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο, απνηεινχλ βαζηθέο επηδηψμεηο θαηά ηε δφκεζε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ελφο εηδηθνχ ζρνιείνπ. Ζ ΠΔ, ζχκθσλα θαη κε ηα απνηειέζκαηα 
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ηεο παξνχζαο έξεπλαο, κπνξεί λα πξνζθέξεη θαιιηέξγεηα γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. 

Μέζα απφ ηε βησκαηηθή θαη αλαθαιππηηθή κάζεζε, ην παηρλίδη, ηελ απφδνζε ξφισλ, ηελ 

νκαδνζπλεξγαηηθή πξνζέγγηζε, ην πινπξαιηζκφ εξεζηζκάησλ θαη ηελ εμάζθεζε φισλ ησλ 

αηζζήζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη έλα πξνζεθηηθά δνκεκέλν πξφγξακκα ΠΔ, νη καζεηηθνί 

πιεζπζκνί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ θαη λα πξνρσξήζνπλ 

ηαρχηεξα ζε αλψηεξα επίπεδα γλσζηηθήο αλάπηπμεο.  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ παξνχζα έξεπλα, ε κέζνδνο πινπνίεζεο ηεο παηδαγσγηθήο 

παξέκβαζεο ήηαλ  ην «Project». Χζηφζν, φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο 

εξγαζίαο, ε ΠΔ πεξηιακβάλεη θαη άιιεο δηδαθηηθέο πξνζεγγίζεηο φπσο ε «Δπίιπζε 

Πξνβιήκαηνο», ε «Μειέηε Πεδίνπ», ε «Μειέηε Πεξίπησζεο» , ε «Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ», ην 

«Παηρλίδη Ρφισλ», ε «Μεηαθίλεζε ζην ππφ Μειέηε Πεδίν», ην «Πεξηβαιινληηθφ Μνλνπάηη», ε  

«Γξακαηνπνίεζε» θαη ε «Καηαζθεπή Δλλνηνινγηθνχ Υάξηε / Υαξηνγξάθεζε Δλλνηψλ». Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ παξαπάλσ πξνζεγγίζεσλ ζπλάδνπλ κε ηα επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ζχγρξνλεο δηδαθηηθήο γηα ηα άηνκα κε Ννεηηθή Αλαπεξία. Σν «Πεξηβαιινληηθφ Μνλνπάηη» γηα 

παξάδεηγκα, πνπ είλαη κηα κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαηά ηελ νπνία νη καζεηέο κεηαθηλνχληαη 

ζην ππφ παξαηήξεζε πεδίν θαη εθ ηνπ ζπζηάδελ παξαηεξνχλ, θαηαγξάθνπλ, κεηξνχλ θαη 

ζπιιέγνπλ δεδνκέλα, πξνζθέξεη πνιιά θαη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ζε έλα καζεηή κε 

καζεζηαθέο δπζθνιίεο. Πξνζθέξεη δξάζε, έλα πεξηβάιινλ άθξσο πινχζην ζε εξεζίζκαηα, 

δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε θαηά νηθνδφκεζε ηεο λέαο γλψζεο θαη κεηαθνξά ηεο κάζεζεο έμσ απφ 

ηελ ηάμε. Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη κε ζθνπφ ηελ επέθηαζε ηεο έξεπλαο γηα ηε ζρέζε 

πεξηβαιινληηθήο θαη εηδηθήο εθπαίδεπζεο, ζα ήηαλ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε απνδνηηθφηεηα  

πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα πινπνηεζνχλ ζε εηδηθά ζρνιεία θαη ζα βαζίδνληαη ζε κηα 

ή θαη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο παξαπάλσ εθπαηδεπηηθέο πξνζεγγίζεηο.  

Ο ζρνιηθφο θήπνο ζχκθσλα κε ηνλ FAO (2010), απνηειεί έλα ρξήζηκν εθπαηδεπηηθφ 

εξγαιείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο παγθφζκηαο θηψρεηαο θαη θπξίσο γηα ηελ θαιιηέξγεηα 

δεμηνηήησλ παξαγσγήο θαη εκπνξίαο ηξνθήο. Ζ ήδε δχζθνιε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε  κέζα ζηελ 

νπνία βξίζθνληαη αξθεηέο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη ησλ ππφινηπσλ επείξσλ, επηηάζζεη ηελ αιιαγή 

θαηεχζπλζεο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα παξαγσγήο ηξνθίκσλ. Ζ δεδνκέλε 

δπζθνιία ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζηελ εμάζθεζε ή ζηελ αλεχξεζε εξγαζίαο ζπλήζσο 

δπζρεξαίλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνίαλ 

αλήθνπλ. Δπηπξφζζεηα, ε θνηλσληθή πξφλνηα γηα ηα άηνκα απηά ζε πνιιά θξάηε είλαη ειιηπήο 

θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο πνπ πξνζθέξνληαη γηα απηά είλαη ειάρηζηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε εμάζθεζε 
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ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηδηθνχ πιεζπζκνχ ζε ρνιηθφ Κήπν πηζαλφλ λα πξνζθέξεη έλα αθφκα 

ρξήζηκν εθφδην γηα ηε βειηίσζε ηεο κεηέπεηηα δσήο ηνπο.      

Δζηηάδνληαο εηδηθφηεξα ζηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο καο αιιά θαη ησλ άιισλ θξαηψλ πνπ 

βξίζθνληαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζε νηθνλνκηθή θξίζε θαη ζηεξνχληαη βαξηάο βηνκεραλίαο, ε 

ζηξνθή πξνο ην πξσηνγελή ηνκέα ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαληάδεη επηβεβιεκέλε. Μέζα ζε 

απηφ ην πιαίζην επαλαπξνζδηνξηζκνχ ησλ αλαπηπμηαθψλ πξνηεξαηνηήησλ, ε εξγαζηαθή 

πξνζθνξά φισλ ησλ πνιηηψλ είλαη επηζπκεηή θαη έηζη πξνθχπηεη κηα ζεκαληηθή επθαηξία γηα 

ελζσκάησζε ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία ζην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο ρψξαο. Με βάζε 

απηφ ην δεδνκέλν, θάζε επαθή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πιεζπζκνχ κε ρνιηθνχο Κήπνπο γηα ηελ 

απφθηεζε γεσξγηθψλ δεμηνηήησλ είλαη ζεκαληηθή. Αμηνζεκείσην είλαη φηη πέξα απφ ηελ 

εξγαζηαθή πξνζθνξά πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κέζα ζε έλα ηέηνην πιαίζην, αίξεηαη γεληθφηεξα ν 

απνθιεηζκφο  ησλ αηφκσλ κε Ννεηηθή Αλαπεξία.  

Δμεηάδνληαο εηδηθφηεξα ηηο δπλαηφηεηεο γηα ΠΔ ζηε ρψξα καο, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε 

κεγάιε πνηθηιία κηθξνθιηκάησλ, νη εληππσζηαθέο ελαιιαγέο ζε ρισξίδα θαη παλίδα θαηά κήθνο 

ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ν έληνλνο πθηζηάκελνο ζπλδπαζκφο βνπλνχ θαη ζάιαζζαο 

πξνζθέξεη έλα ηεξάζηην πεδίν γηα πινπνίεζε πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ηφζν γηα ηνπο 

καζεηέο γεληθήο φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο εηδηθήο εθπαίδεπζεο. Ζ ζεκαηηθή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Σνπ Θπκαξηνχ Σ‟ Αξψκαηα, Βαζηιηθνχ Σξαγνχδηα» είλαη κφλν κηα απφ ηηο εθαηνληάδεο 

επηινγέο πνπ πξνζθέξεη ν πινχηνο ηεο ειιεληθήο θχζεο γηα ελαζρφιεζε θαη κάζεζε.  Σα 

αξσκαηηθά θπηά θαη ηα πξντφληα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ θπηψλ απηψλ, 

έζειμαλ ηνπο καζεηέο ηνπ ΔΔΔΔΚ Φιψξηλαο θαη θέξδηζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο. ηα θαηά ηφπνπο 

ειιεληθά εηδηθά ζρνιεία, κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ θαη λα εμεηαζηνχλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο δηάθνξα πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα. Θεκαηηθέο φπσο νη πνηθίινη 

θαξπνθφξνη θπηηθνί νξγαληζκνί πνπ θχνληαη ζηελ Διιάδα, νη πδξνβηφηνπνη γιπθνχ λεξνχ θαη 

αικπξνχ λεξνχ πνπ βξίζεη ε ρψξα καο θαη ε παξαδνζηαθή ειιεληθή θηελνηξνθία, κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ ηδαληθέο βάζεηο πάλσ ζηηο νπνίεο ζα δνκεζνχλ δξαζηεξηφηεηεο ΠΔ γηα ηελ 

γλσζηηθή αλάπηπμε ησλ καζεηψλ κε αλαπεξίεο.     

ρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο νξζήο θαη πιήξεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνγξακκάησλ ΠΔ πνπ 

αλαθέξζεθαλ ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ηεο εξγαζίαο, κπνξεί θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη πξφθεηηαη 

γηα κηα αμηνιφγεζε κε ραξαθηήξα απζηεξφ, νιηζηηθφ θαη καθξνρξφλην. Δηδηθφηεξα δε, ε 

“Δπηθεληξσκέλε ζηε Φξεζηηθόηεηα‟‟ αμηνιφγεζε (Utilization-Focused Evaluation) πνπ 

αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Michael Quinn Patton (2008) θαη ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο ηάζεηο πνπ 
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ππάξρνπλ ζην δηεζλέο ζηεξέσκα είλαη κηα απφ ηηο επηθξαηέζηεξεο ζηελ ΠΔ (Carleton & Hug, 

2010; Crohn & Birnbaum, 2010), θαίλεηαη λα πξνζθέξεη έλα ηδαληθφ πιαίζην αμηνιφγεζεο γηα 

ηελ εθπαηδεπηηθή πξάμε ζηα εηδηθά ζρνιεία. Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο αμηνιφγεζεο ζηνρεχεη ζην 

βαζκφ ρξεζηηθφηεηαο πνπ παξέρεη θαη δηεμάγεηαη κε ηξφπν πνπ εληζρχεη ηελ σθέιηκε ρξήζε ηφζν 

ησλ απνηειεζκάησλ απηήο φζν θαη ηεο ίδηαο ηεο αμηνινγηθήο δηαδηθαζίαο. Βειηηψλεη θαζ‟ απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ φιε απφδνζε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ζπλεηζθέξεη ζηελ άλνδν ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο. Ζ εθπαηδεπηηθή θαζεκεξηλφηεηα ελφο εηδηθνχ ζρνιείνπ 

κε φια ηα ηδηαίηεξα ζηνηρεία πνπ ηελ ραξαθηεξίδνπλ, έρεη αλάγθε απφ κηα ζηηβαξή θαη ρξεζηηθή 

αμηνιφγεζε φπσο απηή πνπ πξνηείλεηαη ζηελ ΠΔ πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχληαη νη ζπλερψο 

κεηαβαιιφκελεο αλάγθεο θαη νη αλαδπφκελνη ζηφρνη πνπ ηίζεληαη γηα ηνπο καζεηέο κε Ννεηηθή 

Αλαπεξία.     

χκθσλα κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ ηελ νκάδα εζηίαζεο θαη ην εκεξνιφγην 

αλαζηνραζκνχ, νη καζεηέο εμέθξαζαλ ηε ζαθή πξνηίκεζε ηνπο ζην πξφγξακκα «Σνπ Θπκαξηνχ 

Σ‟ Αξψκαηα, Βαζηιηθνχ Σξαγνχδηα» ζε ζρέζε κε ηα καζήκαηα ηνπ θαλνληθνχ σξνινγίνπ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΔΔΔΚ. Σν ζπγθεθξηκέλν δεδνκέλν απνηειεί κηα αθφκα επηβεβαίσζε ηνπ 

ζειθηηθνχ πιαηζίνπ κάζεζεο πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα απφ ηελ ΠΔ γηα ηνπο καζεηέο ηεο εηδηθήο 

εθπαίδεπζεο θαη θαηαδεηθλχεη ηα νθέιε πνπ πηζαλφλ λα έρεη ε εδξαίσζε ηεο ΠΔ ζην ρψξν ηεο 

εηδηθήο εθπαίδεπζεο 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε, είλαη δπλαηφλ λα ζπκβάιεη ε έληαμε ηεο ΠΔ ζηα εηδηθά 

αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα σο ππνρξεσηηθφ εβδνκαδηαίν κάζεκα. Αλ ην πνζνζηφ ησλ ειιήλσλ 

καζεηψλ νη νπνίνη δελ έρνπλ εκπινθή κε πεξηβαιινληηθά πξνγξάκκαηα εμαηηίαο ηνπ 

πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ΠΔ ζηε γεληθή εθπαίδεπζε είλαη αμηνζεκείσηα πςειφ 

(Μηραειίδεο & Κηκηψλεο, 2000), ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηελ εηδηθή αγσγή πηζαλφηεηα είλαη 

αθφκα κεγαιχηεξν.  

Με βάζε ην δεδνκέλν ηνπ πξναηξεηηθνχ ραξαθηήξα ησλ Πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ 

Γξαζηεξηνηήησλ, ε εηήζηα έθδνζε μερσξηζηήο εγθπθιίνπ ρεδηαζκνχ θαη Τινπνίεζεο απφ ην 

Τπνπξγείν Παηδείαο κε επηθέληξσζε ζηελ εηδηθή αγσγή ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ρξήζηκε. Μηα 

ηέηνηα εγθχθιηνο, ζα θαηεπζχλεη θαη ζα θαζνξίδεη ηελ δνκή, ην πεξηερφκελν θαη ην ζεζκηθφ 

πιαίζην ησλ πεξηβαιινληηθψλ πξνγξακκάησλ ζηα εηδηθά ζρνιεία. Δπίζεο, ζα βνεζνχζε ν 

νξηζκφο ελφο «Τπεπζχλνπ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ Δηδηθήο Αγσγήο» ζηηο θαηά ηφπνπο 

Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ζα ελεκεξψλνπλ θαη ζα θαηεπζχλνπλ ηνπο Γηεπζπληέο θαη 

ηνπο πιιφγνπο Γηδαζθφλησλ ησλ εηδηθψλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. 
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ηελ θαηεχζπλζε ελίζρπζεο θαη εκπινπηηζκνχ ηεο εηδηθήο αγσγήο κε πεξηβαιινληηθά 

πξνγξάκκαηα θαη δε, κε ηελ νξζή δηεμαγσγή απηψλ, ηδηαίηεξε ζεκαζία έρεη ε επηκφξθσζε ησλ 

εηδηθψλ παηδαγσγψλ ζε ζέκαηα ΠΔ.  χκθσλα κε έξεπλεο ζηνλ ειιεληθφ (Επγνχξε, 2005) θαη 

δηεζλή (Bitgood, 1996; Fien, Scott & Tilbury 2001; Morris, Jacobson & Flamm, 2007) ρψξν, ε 

πινπνηνχκελε ΠΔ ζηε γεληθή αγσγή, παξνπζηάδεη αδπλακίεο παξά ηελ ήδε πνιχρξνλε παξνπζία 

ηεο ζηα ζρνιεία. Χο εθ ηνχηνπ, ε επηκφξθσζε ησλ εκπιεθφκελσλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ γεληθψλ 

ζρνιείσλ θξίλεηαη αλαγθαία θαη γηα απηφ ην ιφγν πινπνηνχληαη ζπλερψο επηκνξθψζεηο ΠΔ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Χζηφζν, ε ΠΔ ζηελ εηδηθή αγσγή  απνηειεί έλα θαηλνχξην θαη 

απαηηεηηθφ γλσζηηθφ πιαίζην θαη κηα πηζαλή επηκφξθσζε γηα απηφ ην λέν πεδίν, δηαθνξνπνηείηαη 

σο πξνο ην πεξηερφκελν ζε ζρέζε κε ηηο ππάξρνπζεο. Σα επξήκαηα εξεπλψλ φπσο ε παξνχζα, 

κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία ζα νξζσζεί θαη ζα ζηνηρεηνζεηεζεί κηα 

ηέηνηα λέα επηκφξθσζε.  
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