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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η περιβαλλοντική αξία των φυτών είναι κάτι που απασχολεί τους επιστήμονες 

των φυσικών επιστημών, και όχι μόνο, εδώ και αρκετά χρόνια. Συχνά γίνεται λόγος για 

την σύγκρισή τους με τα ζώα, για την εντελώς διαφορετική δομή και οργάνωση που 

παρουσιάζουν από αυτά, για την μεγαλύτερη εξοικείωσή των ανθρώπων με τους 

ζωικούς οργανισμούς και την απαξίωση που δείχνουν συνήθως για τα φυτά.  

Αυτό οφείλεται μάλλον στην άγνοια των ανθρώπων για τους φυτικούς 

οργανισμούς, στην πολυπλοκότητα τους και στην εντελώς διαφορετική λειτουργεία 

που παρουσιάζουν από  αυτούς. Είναι λογικό πως οι γνώσεις για τα φυτά, όπως και για 

όλα τα υπόλοιπα βιολογικά και φυσικά ζητήματα, περιορίζονται στις γνώσεις που μας 

επιτρέπουν να έχουμε οι σύγχρονες επιστημονικές μέθοδοι και θεωρίες. Γνωρίζουμε, 

λοιπόν, ένα πολύ μικρό κομμάτι από αυτά και την βιολογία τους. Σίγουρα όσο περνάν 

τα χρόνια και η ενασχόληση με αυτά γίνεται πιο εντατική, οι γνώσεις και οι 

πληροφορίες θα αυξάνονται, αλλά και πάλι θα είναι δύσκολο, ίσως και ακατόρθωτο, 

να τα γνωρίσουμε στην ολότητά τους. 

Παρά τις λιγοστές πληροφορίες που κατέχουμε γι’ αυτά όμως, είναι ευρέως 

γνωστό το πόσο μεγάλη σημασία έχουν για την ύπαρξη ζωής στον πλανήτη και το πόσο 

διαφορετικός θα ήταν ο κόσμος αν δεν υπήρχαν. Είναι, λοιπόν, πολύ σημαντικό να 

εντάξουμε τα φυτά περισσότερο στην μαθησιακή διαδικασία και να εμπλουτίσουμε τις 

δικές μας γνώσεις, αλλά και των παιδιών σε αυτά. Όσο περισσότερο γνωρίζεις κάτι, 

τόσο περισσότερο το εκτιμάς, προβληματίζεσαι γι’ αυτό και το προστατεύεις.  

Το ερώτημα, όμως, είναι πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να δημιουργήσει στα 

παιδιά, από πολύ μικρή ηλικία, το αίσθημα τις ευθύνης και της προστασίας για τα φυτά; 

Πώς θα εντείνει το ενδιαφέρον τους για την μελέτη των φυτών και πώς θα τους 

αποδείξει την περιβαλλοντική τους αξία; Η πιο λογική απάντηση στα ερωτήματα αυτά 

είναι πως για να έρθουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση και τα φυτά και για να 

ευαισθητοποιηθούν σε θέματα που τα αφορούν, θα πρέπει ο εκπαιδευτικός να 

φροντίσει να τα φέρει σε επαφή με αυτά.  Οφείλει, λοιπόν, να τους εξάψει το 

ενδιαφέρον, να τα προβληματίσει και να τους οδηγήσει στο να ανακαλύψουν μόνα τους 

την αξία που έχουν για εμάς και όλο τον υπόλοιπο πλανήτη.  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό πως πρέπει να πραγματοποιηθεί η 

σύνδεση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τις υπόλοιπες σύγχρονες παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις, που θέτουν ως επίκεντρο της μάθησης το παιδί, τα ενδιαφέροντα και τις 
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δυνατότητές του. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα όταν συνεργάζονται, όταν λαμβάνουν 

την γνώση άμεσα, μέσω της εμπειρίας τους και της επαφής τους με το αντικείμενο που 

μελετούν και όταν συνδυάζουν τα επιστημονικά αντικείμενα μεταξύ τους. Αποκτούν 

έτσι μια ολόπλευρη άποψη του αντικειμένου με το οποίο ασχολούνται. 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία, λοιπόν, πραγματοποιείται η σύνδεση των 

παιδαγωγικών αυτών προσεγγίσεων με την γνώση για τα φυτά και επιδιώκεται η επαφή 

και η γνωριμία των παιδιών με αυτά, μέσω της δημιουργίας και οργάνωσης 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων για τα φυτά.   

Η δομή την εργασίας έχει ως εξής: αρχικά παρουσιάζονται ο ορισμός, η έννοια, 

οι στόχοι και τα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, οι ενέργειες που 

έχουν πραγματοποιηθεί κατά καιρούς γι’ αυτήν και η ένταξή της στα προγράμματα 

διδασκαλίας. Έπειτα, γίνεται μία γρήγορη σύνοψη για τις παιδαγωγικές προσεγγίσεις 

που είναι κατάλληλες για να υποστηριχθούν τα προγράμματα Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά για την αξία των φυτών και τους 

παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξή τους. Ακολουθεί μία σύντομη περιγραφή 

της μεθόδου Στρατηγικής Ελέγχου των Μεταβλητών και οι προτεινόμενες 

δραστηριότητες με τους στόχους που θέτονται μέσω της εφαρμογής τους. Τέλος, η 

εργασία ολοκληρώνεται με την συζήτηση και τα συμπεράσματα.  
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1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

 

1.1. Ο ορισμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Ανέκαθεν οι άνθρωποι είχαν το αίσθημα προστασίας προς τη φύση (Φυκάρης, 

2001), καθώς αυτή αποτελούσε το μέσο ικανοποίησης όλων των αναγκών τους. Στην 

πορεία βέβαια, ειδικά μετά τον 19ο αιώνα και τη βιομηχανική επανάσταση, το αίσθημα 

προστασίας μετατράπηκε σε ανάγκη για υπερκατανάλωση και ευκολότερη επιβίωση, 

με αποτέλεσμα ο φυσικός πλούτος να απειλείται πλέον ολοκληρωτικά. Όλη αυτή η 

κατάσταση οδήγησε πολλές ομάδες ανθρώπων, οργανώσεις και επιστήμονες να 

αντιδράσουν και να πιέσουν τις κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα υπέρ της προστασίας 

του περιβάλλοντος και να οργανώσουν διάφορα κινήματα που στοχεύουν στη 

διατήρηση του φυσικού πλούτου.  

 Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) ουσιαστικά έχει ξεκινήσει από τα τέλη 

του 19ου με αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα από τη δεκαετία του `60, με κύριο 

άξονα τις δραστηριότητες έξω από το σχολείο και κύριο στόχο τη μη αλόγιστη χρήση 

των φυσικών πόρων. Κυριαρχούσε έντονο ενδιαφέρον για τα οικολογικά προβλήματα 

και θεωρήθηκε μία καλή λύση για την αντιμετώπισή τους. Αρχικά εκπαιδεύονταν στα 

περιβαλλοντικά ζητήματα μόνο ειδικές κατηγορίες ανθρώπων, όπως ήταν οι φοιτητές 

βιολογίας.  Στη συνέχεια όμως δόθηκαν άλλες διαστάσεις στο ζήτημα εμπλέκοντας 

μέσα κοινωνικούς, πολιτισμικούς και οικονομικούς παράγοντες, καθώς αυτοί οι 

παράγοντες είναι που καθορίζουν τη σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, αλλά και με 

τη φύση.  

Ο πρώτος ορισμός της Π.Ε. διατυπώθηκε στην Αγγλία. Παρόλα αυτά είναι 

αρκετά περίπλοκη έννοια για να οριστεί, καθώς πολλές φορές όσοι την αναφέρουν την 

χρησιμοποιούν για να δηλώσουν κάτι διαφορετικό. 

 Αν προσπαθήσει κάποιος να δώσει έναν ορισμό στην Π.Ε. καταλαβαίνει 

απευθείας ότι αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, επειδή ακόμα και η έννοια 

«περιβάλλον» είναι δύσκολο να οριστεί θεωρητικά. Η Π.Ε. σχετίζεται άμεσα με την 

έννοια του περιβάλλοντος και προωθεί μία νέα αντίληψη γι` αυτό. Στο Συνέδριο της 

Aix-en-Provence διατυπώθηκαν κάποιοι ορισμοί για το περιβάλλον, ο πρώτος ορίζει 

το περιβάλλον ως «σύνολο σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή των φυσικών, 

χημικών, βιολογικών διαστάσεων και των κοινωνικών παραγόντων, ικανών να 

ασκήσουν μία άμεση ή έμμεση, βραχυπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη δράση στους 
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οργανισμούς και τις ανθρώπινες δραστηριότητες». Ο δεύτερος δίνει σημασία στον 

άνθρωπο και στις αλληλεπιδράσεις και έχει ως εξής: «Σύνολο όντων και πραγμάτων 

τα οποία συνθέτουν τον κοντινό και μακρινό χώρο του ανθρώπου, στα οποία (ο 

άνθρωπος) μπορεί να δράσει και να τα διαφοροποιήσει και, αντίστροφα, τα οποία 

μπορούν να δράσουν στον άνθρωπο και να καθορίσουν μ` αυτό τον τρόπο, ολικά ή 

μερικά, την ύπαρξη και τον τρόπο ζωής του». Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Διάσκεψη 

της Τυφλίδας περιβάλλον «πρέπει να θεωρείται στο σύνολό του –φυσικό και 

δημιουργούμενο από τον άνθρωπο, τεχνολογικό και κοινωνικό, οικονομικό, πολιτικό, 

τεχνολογικό, ιστορικοπολιτιστικό, ηθικό, αισθητικό», επισημαίνοντας «η συνθετότητα 

του περιβάλλοντος, τόσο του φυσικού όσο και αυτού που δημιουργεί ο άνθρωπος, που 

οφείλεται στην αλληλεπίδραση των βιολογικών, φυσικών, κοινωνικών, οικονομικών 

και πολιτισμικών πλευρών» και τονίζεται ότι «το περιβάλλον είναι μία συστημική 

πραγματικότητα». Κατά τον ίδιο τρόπο όσο περνούν τα χρόνια διαμορφώνονται 

καινούριοι ορισμοί. Μέσα από όλες αυτές τις θεωρίες και τους ορισμούς που 

προκύπτουν καταλήγουμε να διαχωρίζουμε το περιβάλλον σε δύο κατηγορίες, στο 

βιοφυσικό και στο ανθρωπογενές ή κοινωνικο-πολιτισμικό (Φλογαΐτη, 1993).  

 Παρά τις δυσκολίες αυτές έχουν δοθεί πολλοί ορισμοί για την Π.Ε. κατά 

καιρούς. Οι σημαντικότεροι είναι αυτοί που έχουν δώσει η United Nations Educational 

Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) στη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης και 

η International Universities Networking Conferences (IUNC). Ο ορισμός της IUNC 

είναι ο εξής: «η Π.Ε. είναι μια διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης 

εννοιών, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι ικανότητες και οι τάσεις, που είναι απαραίτητες 

για την εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα στον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το βιοφυσικό 

του περιβάλλον. Η Π.Ε. συνεπάγεται, επίσης, την άσκηση για τη λήψη αποφάσεων και 

τη διαμόρφωση από το ίδιο το άτομο ενός κώδικα συμπεριφοράς γύρω από θέματα που 

αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος» (IUNC, 1970). Ο ορισμός 

που διατυπώθηκε από την UNESCO στη Συνδιάσκεψη της Στοκχόλμης είναι: «η Π.Ε. 

είναι μια εκπαιδευτική διαδικασία η οποία επιδιώκει να διαμορφώσει συνειδητούς 

πολίτες με γνώσεις, ευαισθησία, φαντασία και επίγνωση των σχέσεων που τους συνδέει 

με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον έτοιμους να προτείνουν λύσεις και να 

συμμετέχουν στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων» (UNESCO, 1972). 
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1.2. Η έννοια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 Η ανάγκη για τη μελέτη του περιβάλλοντος υπάρχει από τότε που 

δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Το ενδιαφέρον των ανθρώπων ήταν να ανακαλύψουν το 

περιβάλλον τους και να μεταλαμπαδεύσουν τις γνώσεις τους στα παιδιά τους. Αυτές οι 

γνώσεις βέβαια διαφέρουν από εποχή σε εποχή καθώς εξαρτώνται από το πολιτισμικό 

και κοινωνικό πλαίσιο που επικρατεί. Αρχικά, οι άνθρωποι φοβόντουσαν τη φύση, 

καθώς δε τη γνώριζαν καλά και θεωρούσαν πως αποτελούσε κίνδυνο γι` αυτούς. Την 

χρησιμοποιούσαν για να καλύψουν τις ανάγκες τους και να δημιουργήσουν καλές 

συνθήκες διαβίωσης. Στην πορεία, με την εφεύρεση και την εξέλιξη των επιστημών 

και των νέων τεχνολογιών η στάση των ανθρώπων ως προς τη φύση άλλαξε ριζικά. 

Έγιναν πλέον πιο δυνατοί από αυτή και έπαψαν να την φοβούνται. Οι επιστήμες και οι 

τεχνολογίες χρησιμοποιούνται, πλέον, σαν μέσα με τα οποία οι άνθρωποι 

ανακαλύπτουν ολοένα και περισσότερο τα μυστικά τις φύσης, προκειμένου να την 

εκμεταλλευτούν προς όφελός τους. Ανακαλύπτοντας, λοιπόν, όλο και περισσότερο τη 

φύση, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τα εκπαιδευτικά συστήματα, έχουν εισάγει 

πολλούς τομείς σχετικούς με το περιβάλλον, ο καθένας από τους οποίους μελετάει 

διαφορετικό αντικείμενο (φυσική, βιολογία, γεωγραφία κ.τ.λ.). Όμως, παρατηρώντας 

τις σύγχρονες κοινωνίες, γίνεται φανερή η απομάκρυνση του ατόμου από αυτούς τους 

τομείς, γιατί αναφέρονται καθαρά στο βιοφυσικό περιβάλλον και αφήνουν κατά μέρος 

το ανθρωπογενές, μη μπορώντας οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν την 

αλληλεξάρτηση μεταξύ φύσης, πολιτισμού και οικονομικών συστημάτων (Φλογαΐτη, 

1993). Μία διάσταση της Π.Ε. είναι πως αποτελεί την εκπαίδευση που αφορά τη γνώση 

του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών ζητημάτων, προκειμένου να λαμβάνονται 

οι καλύτερες αποφάσεις. Αυτή η εκπαίδευση ονομάζεται «εκπαίδευση γύρω από το 

περιβάλλον» ή «εκπαίδευση σχετικά με το περιβάλλον» (UNESCO-UNEP, 1985). 

Μία ακόμη διάσταση της Π.Ε. με εντελώς διαφορετικούς στόχους και 

προοπτικές είναι η ««εκπαίδευση από και μέσα στο περιβάλλον» η οποία αφορά τη 

μαθησιακή διαδικασία η οποία πραγματοποιείται μέσα στο φυσικό περιβάλλον. Οι 

εκπαιδευόμενοι έρχονται σε άμεση επαφή με τη φύση και μαθαίνουν απευθείας από 

αυτήν (Φυκάρης, 2001). Το περιβάλλον δεν αποτελεί απλώς μία πηγή μάθησης, αλλά 

είναι ένας τρόπος να ωριμάσει ψυχικά και συναισθηματικά ο άνθρωπος, να εξελιχθεί 

κοινωνικά και να κατακτήσει τη γνώση. Όλα αυτά θα πραγματοποιηθούν μέσα από την 

εμπειρία του και την επαφή του με την φύση και τα φαινόμενα. Αυτή η εκπαίδευση 
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έχει αναδειχθεί από πολλούς παιδαγωγούς και εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά 

συστήματα πολλών χωρών, καθώς προωθεί την ανακαλυπτική μάθηση και 

διαμορφώνει τις σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις και αρχές (Φλογαΐτη, 1993).  

Έτσι αποκτάται μεγαλύτερη ενσυναίσθηση και ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα. 

Τέλος, μία τρίτη διάσταση της Π.Ε. είναι η «εκπαίδευση για χάρη του 

περιβάλλοντος» που αφορά τη δημιουργία αξιών και σεβασμού προς το περιβάλλον 

και οδηγεί στο συλλογισμό των πράξεων που στοχεύουν στην διατήρηση του φυσικού 

πλούτου και επιφέρουν την περιβαλλοντική ανάπτυξη (Φυκάρης, 2001). Στοχεύει 

στους τρόπους κατανόησης τους περιβάλλοντος, στη σχέση του με τον άνθρωπο και 

δημιουργεί καινούριες αντιλήψεις, έτσι ώστε να βρεθεί λύση για τα περιβαλλοντικά 

προβλήματα. Περιλαμβάνει, εκτός από τα βιοφυσικά φαινόμενα και τις ανθρώπινες 

δράσεις, και τους κοινωνικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς παράγοντες. Δεν 

τοποθετεί στη βάση τον άνθρωπο, καθώς δεν υποστηρίζεται πλέον η άποψη ότι ο 

άνθρωπος είναι ο κυρίαρχος της φύσης, αλλά αντίθετα σέβεται τη φύση και την 

φροντίζει (Φλογαΐτη,1993). Αυτή η αντίληψη οδηγεί σε μία «κοπερνίκεια 

επανάσταση», η πρώτη αποκάλυψε ότι ο Ήλιος δεν γυρίζει γύρω από τη Γη και η 

δεύτερη ότι η Γη δεν γυρίζει γύρω από τον άνθρωπο (Villaverde, 1985). 

 

 

1.3. Διεθνείς δράσεις για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 Οι διεθνείς δράσεις που έγιναν για χάρη της Π.Ε. από το 1970 και μετά ήταν 

αρκετές και σημαντικές. Αρχικά η συνάντηση της «Διεθνούς Ένωσης για την 

Προστασία της Φύσης» το 1970, στις ΗΠΑ, η οποία, πλέον, μετονομάστηκε σε 

«Ένωση για τη Διατήρηση του Κόσμου». Σε αυτή τη συνάντηση δόθηκε για πρώτη 

φορά ένας καθολικά αποδεκτός ορισμός για την Π.Ε.  

Έπειτα, η Συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών στην Στοκχόλμη το 1972, στην 

οποία συζητήθηκαν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, η ανάγκη προστασίας της φύσης 

και ο ρόλος της Π.Ε. Εκεί υπογράφηκε και η «Διακήρυξη για το Περιβάλλον του 

Ανθρώπου» σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος είναι κομμάτι της φύσης και δικαιούται 

να ζει σε ένα περιβάλλον που θα του καλύπτει όλες τις ανάγκες, αλλά είναι υποχρέωσή 

του να φροντίζει, να προστατεύει και να βελτιώνει το περιβάλλον αυτό (Φλογαΐτη, 

1993). 
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 Ακολούθησε η συνάντηση εργασίας για την Π.Ε. στο Βελιγράδι το 1975, της 

οποίας την οργάνωση ανέλαβαν η UNESCO μαζί με το United Nations Environment 

Programme (UNEP). Στη συνάντηση αυτή υπογράφηκε η «Χάρτα του Βελιγραδίου», 

στην οποία αναφερόταν ότι πρέπει να ληφθούν νέα μακροπρόθεσμα μέτρα ανάπτυξης 

της οικονομίας τα οποία δε θα λειτουργούν εις βάρος του περιβάλλοντος και ότι κανένα 

έθνος και κανένα άτομο δεν έχει το δικαίωμα να επωφεληθεί και αν αναπτυχθεί 

λαμβάνοντας περισσότερα αγαθά εις βάρος άλλων εθνών και ατόμων (UNESCO, 

1975).  

 Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε το 1977 η Διάσκεψη της UNESCO για την 

Π.Ε. στην Τιφλίδα, στην οποία συζητήθηκαν τα χαρακτηριστικά, οι στόχοι, οι αρχές 

και ο τρόπος ένταξής της σε διεθνές και εθνικό επίπεδο. Επισημάνθηκε, επίσης, το 

πόσο αναγκαίο είναι, ειδικά για ορισμένες ομάδες ατόμων, να δεχθούν Π.Ε. και να 

καταρτιστούν πάνω σε τέτοια ζητήματα (Παπαδημητρίου, 1989 και Φλογαΐτη, 1993).  

 Αργότερα πραγματοποιήθηκε η Σύσταση Διεθνούς Επιτροπής για το 

Περιβάλλον και την Ανάπτυξη το 1987, στην οποία κατέληξαν ότι θα πρέπει οι 

άνθρωποι να χρησιμοποιούν τα φυσικά αγαθά για να καλύψουν τις ανάγκες τους με 

τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να έχουν τα εφόδια και οι επόμενες γενιές να καλύψουν και 

αυτές τις δικές τους ανάγκες (Vinke,1993).  

Το 1988 υλοποιήθηκε η συνάντηση υπουργών εκπαίδευσης των ευρωπαϊκών 

χωρών. Μετά από τέσσερα χρόνια το 1992 ακολούθησε η Συνδιάσκεψη Κορυφής για 

τη Γη στο Ρίο ντε Τζανέιρο. Τέλος, την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκε το Παγκόσμιο 

Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Επικοινωνία  σε σχέση με το περιβάλλον και την 

ανάπτυξη.  

 

 

1.4. Οι στόχοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  

 Οι κύριες επιδιώξεις της Π.Ε. είναι η συλλογική επίλυση των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και η ισότιμη κατανάλωση των φυσικών πόρων από όλους τους 

ανθρώπους, μέσω της εκπαίδευσης (UNESCO-UNEP, 1985). Η Π.Ε. προσπαθεί να 

δημιουργήσει υπεύθυνους και ευσυνείδητους ανθρώπους, οι οποίοι να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν ότι αν προστατεύουν και φροντίζουν το περιβάλλον τους θα καταφέρουν 

να έχουν υψηλό επίπεδο ζωής (Φυκάρης, 2001). Όπως ανέφεραν οι Hungerford, Peyton 

και Wilke, το 1980, η Π.Ε. «θα βοηθήσει τους πολίτες να αποκτήσουν γνώση του 
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περιβάλλοντος και, πάνω απ` όλα, να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν 

διάθεση να εργαστούν, ατομικά και συλλογικά, για την επίτευξη και την διατήρηση 

μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του 

περιβάλλοντος».   

 Οι βασικές αρχές της Π.Ε. είναι να μην κατακερματίζει το περιβάλλον σε πολλά 

κομμάτια, αλλά να το εξετάζει στο σύνολό του (φυσικό, τεχνολογικό, οικονομικό, 

πολιτιστικό κ.τ.λ.) και να ακολουθεί μία συνέχεια από την προσχολική ηλικία μέχρι 

την άτυπη μάθηση. Επίσης, επιδιώκει να ακολουθεί το διεπιστημονικό μοντέλο που 

εμπλέκει τόσο τις πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, πολιτισμικές παραμέτρους, όσο 

και αυτές των φυσικών επιστημών (Hammerman, 1979), γεγονός το οποίο οδηγεί σε 

μια ολιστική προσέγγιση. Επιπλέον, στοχεύει στη μελέτη των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων κατά καιρούς και ανά τόπο, τονίζει την ανάγκη συλλογικής επίλυσης 

των προβλημάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και οδηγεί στην κατανόηση ότι οι 

συνέπειες μίας δράσης που θα πραγματοποιήσει μία ομάδα ατόμων σε μία περιοχή θα 

έχει επιπτώσεις σε κάποιο άλλο σημείο της Γης. Έτσι δημιουργείται το αίσθημα του 

σεβασμού και της υπευθυνότητας μεταξύ των λαών και καθορίζεται η ποιότητα ζωής 

(Φλογαΐτη, 1993). Τέλος, επιδιώκει να συνδυάζει την ευαισθητοποίηση, την γνώση, 

την ικανότητα λύσης των προβλημάτων και τη διερεύνηση σε όλες τις ηλικίες 

(Διάσκεψη της Τιφλίδας, 1977).  

 Οι στόχοι της Π.Ε. είναι να ωθήσει τα άτομα και τις κοινωνικές ομάδες σε 

αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών όσον αφορά τα περιβαλλοντικά θέματα. 

Να αλλάξουν οι ηθικές, κοινωνικές, οικονομικές και αισθητικές αξίες των ατόμων, έτσι 

ώστε να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα αίτια των περιβαλλοντικών 

προβλημάτων και τα αποτελέσματα που αυτά επιφέρουν. Να γνωρίσουν το ιστορικό, 

πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον των κοινοτήτων στις οποίες ζουν και να 

καλλιεργήσουν την εκτίμηση της κληρονομιάς που συνδέεται με τις κοινότητές τους, 

αλλά και να συνειδητοποιήσουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το περιβάλλον 

τους (Hammerman, 1979). Να αντιληφθούν ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι 

αποτέλεσμα πολλών αλυσιδωτών δράσεων και όχι ενός μεμονωμένου γεγονότος, οπότε 

για τη λύση αυτών των προβλημάτων δεν αρκεί μόνο η επιστημονική παρατήρηση, 

ούτε η τεχνολογική επέμβαση, αλλά είναι απαραίτητο να κατανοηθούν τα βαθύτερα 

αίτια των προβλημάτων και να αποτραπούν (Φλογαΐτη, 1993). Να τους αναπτερώσει 

το αίσθημα προστασίας προς το περιβάλλον μέσα από αξίες και αρχές. Να τους θέσει 

ικανούς να βρουν λύση στα προβλήματα και να αντιλαμβάνονται αν τα μέτρα που 
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λαμβάνονται και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούνται είναι επαρκή, 

αλλιώς να προτείνουν άλλες λύσεις. Τέλος να αναπτύξουν τις ικανότητες που είναι 

απαραίτητο να κατέχουν τα άτομα για να μπορέσουν να πάρουν μέρος στην επίλυση 

των περιβαλλοντικών προβλημάτων, λύνοντας αρχικά τα προβλήματα του άμεσου 

περιβάλλοντος και αργότερα του έμμεσου (UNESCO, 1980).  

 Για να είναι πιο ευνόητοι και αποτελεσματικοί οι στόχοι της Π.Ε. ο Hungerford 

(1989) προτείνει ένα σύστημα ταξινόμησής τους το οποίο είναι το εξής: I) απόκτηση 

οικολογικών γνώσεων, II) εννοιολογική επίγνωση του περιβάλλοντος, III) ικανότητα 

για έρευνα και αξιολόγηση και IV) ανάπτυξη ικανοτήτων για περιβαλλοντική δράση. 

Σύμφωνα με αυτό το σύστημα οι στόχοι δε μπορούν να διαχωριστούν αλλά είναι 

εντελώς συνδεδεμένοι μεταξύ τους. Για να υλοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι θα πρέπει 

να υπάρξει βιωματική μάθηση και ενεργός δράση.  

 

 

1.5. Τα χαρακτηριστικά της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

 Το κυριότερο χαρακτηριστικό της Π.Ε. είναι ότι δεν περιορίζεται από τον 

χωροχρόνο. Ξεφεύγει από τα στενά όρια της αίθουσας διδασκαλίας καθώς μπορεί να 

υλοποιηθεί σε πολλά διαφορετικά περιβάλλοντα. Το ίδιο συμβαίνει και με το χρόνο, 

δεν είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί σε ένα συγκεκριμένο διάστημα της ζωής του 

ανθρώπου αλλά θα πρέπει σε όλη τη διάρκεια να έρχεται σε επαφή με αυτήν (Φυκάρης, 

2001).  

Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι παρουσιάζει μια διεπιστημονική 

ταυτότητα καθώς μελετάται από όλες τις άλλες επιστήμες. Δεν αποτελεί από μόνη της 

ένα ξεχωριστό μάθημα και δεν συγκαταλέγεται στα αναλυτικά προγράμματα ως 

ξεχωριστό κεφάλαιο όπως συμβαίνει με τα υπόλοιπα μαθήματα (Gittins, 1993). Ευνοεί 

δηλαδή τη σφαιρική, τη συστημική και τη διεπιστημονική προσέγγιση των ζητημάτων 

του περιβάλλοντος (Φλογαΐτη, 1993). 

Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι ότι προϋποθέτει πως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να κατευθύνει, να συνεργάζεται και να συμβουλεύει τα παιδιά και όχι να αποτελεί τη 

μία και μοναδική αυθεντία. Επιπλέον, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών 

δραστηριοτήτων από τον εκπαιδευτικό πραγματοποιείται για να ελεγχθεί η ποιότητα 

των ίδιων των δραστηριοτήτων και όχι για να ελεγχθεί το αν υλοποιήθηκαν οι στόχοι 

που τέθηκαν εξ’ αρχής.  



~ 18 ~ 
 

Το τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ότι τα θέματα με τα οποία θα ασχολούνται οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να προκύπτουν από το άμεσο περιβάλλον των μαθητών και να 

αποτελούν μία αξία γι’ αυτούς (Φυκάρης, 2001). Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να 

συνάδουν με την ηλικία των μαθητών για να μπορούν να τα κατανοήσουν.  Αντίθετα, 

όμως, κάποιοι υποστηρίζουν πώς η Π.Ε. πρέπει να αναλύει τα ζητήματα εξετάζοντάς 

τα από όλες τις σκοπιές και βασισμένη σε διάφορα επίπεδα. Ο εκπαιδευόμενος, 

δηλαδή, θα πρέπει: να αντιληφθεί όχι μόνο το άμεσο περιβάλλον του αλλά και το 

ευρύτερο που δεν έχει άμεση σχέση με αυτόν, να αντιμετωπίζει καταστάσεις 

πραγματικές αλλά να είναι προετοιμασμένος και γι` αυτά που πρόκειται να συμβούν, 

να επεξεργάζεται τα ζητήματα που αφορούν την κοινότητά του και στη συνέχεια να 

περνάει στα ευρύτερα ζητήματα (Φλογαΐτη, 1993). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός θα 

πρέπει να φροντίζει να μην αισθάνονται οι ίδιοι υπαίτιοι των περιβαλλοντικών 

ζητημάτων αλλά να προσπαθούν να βρουν λύση σε αυτά με το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσμα (Παπαδημητρίου, 1989). 

Το πέμπτο χαρακτηριστικό είναι ότι επισημαίνει την απαραίτητη συμμετοχή 

των ατόμων για την λήψη των αποφάσεων, αλλά και τη δημιουργία ενδιαφέροντος στα 

άτομα που διαχειρίζονται τους περιβαλλοντικούς πόρους. 

 Τα χαρακτηριστικά αυτά καθορίζουν το περιεχόμενό της Π.Ε. και τον τρόπο με 

τον οποίο αυτή διδάσκεται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα. 

 

 

1.6. Η ένταξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα 

προγράμματα διδασκαλίας 

 Για τον τρόπο με τον οποίο θα ενσωματωθεί η Π.Ε. στην τυπική εκπαίδευση 

έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις. Επειδή, όπως έχει αναφερθεί και παραπάνω, ο 

χαρακτήρας της Π.Ε. είναι πολυδιάστατος και χρειάζεται να ερευνηθούν πολλές 

επιστήμες μαζί, έρχεται σε αντιπαράθεση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και 

με το αναλυτικό  πρόγραμμα, τα οποία έχουν χαρακτήρα κατά βάση μονοδιάστατο. 

Οπότε γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να ξεπερασθούν πολλά προβλήματα ούτως ώστε 

να ενσωματωθεί ομαλά η Π.Ε. στο εκπαιδευτικό σύστημα. 

 Σύμφωνα με τα προγράμματα διδασκαλίας οι δραστηριότητες Π.Ε. βασίζονται 

σε δύο ειδών μοντέλα. Το πρώτο είναι το Μοντέλο Διάχυσης που αλλιώς ονομάζεται 

και «Πολυεπιστημονικό Μοντέλο», στο οποίο μελετώνται συγκεκριμένα ζητήματα της 
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Π.Ε. σε διάφορα μαθήματα που υπάρχουν ήδη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα. Έτσι, η 

Π.Ε. αναπτύσσεται μέσα σε άλλες επιστήμες και ερευνάται από αυτές, οπότε πολλά 

από τα στοιχεία της ενσωματώνονται σε όλα τα υπάρχοντα μαθήματα. Το δεύτερο 

μοντέλο είναι το «Διεπιστημονικό», στο οποίο η Π.Ε. αποτελεί ένα ξεχωριστό τομέα 

και όλα τα υπόλοιπα μαθήματα δημιουργούν διάφορους τρόπους οργάνωσης της 

διδασκαλίας της. Συνθέτει γνώσεις και στοιχεία από άλλες επιστήμες, έτσι ώστε να 

εξεταστούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα υπό το φως πολλών επιστημονικών οπτικών 

(UNESCO-UNEP, 1985).  

Το Διεπιστημονικό μοντέλο λαμβάνει δύο διαστάσεις. Στην πρώτη διάσταση η 

Π.Ε. αποτελεί ένα καινούριο μάθημα το οποίο εισάγεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 

και στο οποίο συμβάλλουν όλες οι άλλες επιστήμες για να δημιουργήσουν μία 

καινούρια ενότητα. Στη δεύτερη διάσταση η κάθε επιστήμη μελετά ένα περιβαλλοντικό 

πρόβλημα που τίθεται σε εξέταση κάθε φορά, συλλογικά (Φυκάρης, 2001). 

Στη διεπιστημονική προσέγγιση ανήκει και η διδακτική μέθοδος «project» στην 

οποία μπορούν να λαμβάνουν μέρος διάφορα μαθήματα από όλες τις επιστήμες που 

έχουν στο επίκεντρο της προσοχής τους το περιβάλλον. 

Τα μοντέλα αυτά θεωρούνται συμπληρωματικά και όχι αντίθετα, γιατί 

σύμφωνα με πολλές απόψεις για να καταλήξουμε στην διεπιστημονικότητα πρέπει να 

ερευνήσουμε ένα θέμα μέσα από πολλές σκοπιές (πολυεπιστημονικότητα) και μετά να 

καταλήξουμε σε αυτή (διεπιστημονικότητα). 

Επιπλέον, ένα από τα πιο αξιόπιστα και έγκυρα μοντέλα για τη συγκρότηση 

προγραμμάτων Π.Ε. προτάθηκε από τους Hungerford, Peyton και Wilke το 1980. Το 

μοντέλο αυτό αποτελείται από τέσσερα επίπεδα στόχων που καθοδηγούν τη διαδικασία 

του προγράμματος. Οι τέσσερεις αυτές κατηγορίες στόχων στη συνέχεια μπορούν να 

απλοποιηθούν και σε άλλους επιμέρους στόχους. Στις δύο πρώτες κατηγορίες οι στόχοι 

αφορούν την απόκτηση γνώσεων σε σχέση με τις οικολογικές έννοιες, με τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα και με τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον. Στις 

δύο τελευταίες κατηγορίες οι στόχοι αφορούν την ανάπτυξη ικανοτήτων που 

χρειάζονται για να εξεταστούν και να αναλυθούν τα περιβαλλοντικά θέματα και την 

ανάπτυξη ικανοτήτων για τη συμμετοχή και την ενεργό δράση για την επίλυση αυτών 

των προβλημάτων. Το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί με μία ιεραρχική δομή, αρχικά 

ξεκινάει με την απόκτηση γνώσεων, ύστερα περνάει στις ικανότητες και στο τέλος 

καταλήγει στις στάσεις. Έτσι πραγματοποιείται εκτός από τη μάθηση και η ψυχολογική 

ανάπτυξη των εκπαιδευόμενων.  
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Όλα αυτά τα μοντέλα έχουν ως στόχο την ενσωμάτωση της Π.Ε. στα 

εκπαιδευτικά συστήματα και αποτελούν νεωτερικές αντιλήψεις. Όμως, το πιο 

ριζοσπαστικό μοντέλο είναι αυτό που προτείνει η κα. Γαρδέλη (1986), το οποίο είναι 

το εξής: «Διεπιστημονικές δραστηριότητες ενταγμένες σε ένα ριζικά αναθεωρημένο 

και ανανεωμένο αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα με συμμετοχή όλων των φορέων 

και λειτουργία του σχολείου ως πνευματικού πνεύμονα για ολόκληρη την περιοχή». Η 

προσπάθεια αυτή, να ενταχθούν τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία στο σχολείο 

βοηθάει το μαθητή να αισθάνεται πως και αυτός συμβάλλει στο να βρεθεί λύση σε 

πολλά προβλήματα εκτός σχολείου και οικογένειας, των φέρνει σε άμεση επαφή με την 

πραγματικότητα και τα προβλήματα και τέλος τον βοηθάει στο να μην επηρεάζεται 

από τις διαστρεβλωμένες γνώσεις (Φλογαΐτη, 1993).  

Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να καταλάβουμε ποιες από τις παραπάνω λύσεις 

μπορούν να βοηθήσουν στην ενσωμάτωση της Π.Ε. θα πρέπει να γίνονται και οι 

ανάλογες αξιολογήσεις των προγραμμάτων που τίθενται σε εφαρμογή. Στις 

περισσότερες χώρες της Ευρώπης υποστηρίζεται περισσότερο η διεπιστημονική 

διαδικασία και μάλιστα μέσω της μεθόδους «project». Ενώ στις αγγλοσαξονικές χώρες 

υποστηρίζονται περισσότερο οι λύσεις που βασίζονται στην πολυεπιστημονικότητα 

(Φλογαΐτη, 1993). 

Το πρώτο βήμα για την καλύτερη ένταξη της Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία 

είναι να πραγματοποιηθεί μία σειρά δραστηριοτήτων οι οποίες θα πραγματοποιούν 

τους στόχους που τέθηκαν αρχικά. Επίσης, θα ήταν το ιδανικό να γίνεται συνδυασμός 

των  μοντέλων, αρκεί οι λύσεις που υλοποιούνται να γίνονται με σωστό και μεθοδικό 

τρόπο. Θα πρέπει να γίνονται συζητήσεις οι οποίες θα οδηγούν σε έρευνες και αυτές 

με τη σειρά τους θα οδηγούν στις κατάλληλες λύσεις και την εφαρμογή τους.  

Επιπλέον, είναι σημαντικό ο εκπαιδευτικός να έχει όρεξη και αγάπη γι` αυτό με το 

οποίο ασχολείται, να μπορεί να ελίσσεται και να προσαρμόζει την διδασκαλία του στις 

νέες καταστάσεις και στα νέα ερεθίσματα και να βρίσκεται σε μία κατάσταση συνεχούς 

επιμόρφωσης και εκπαίδευσης. 

 

 

1.7. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα Ελληνικά σχολεία 

Η ένταξη της Π.Ε. στα ελληνικά σχολεία ξεκινάει ουσιαστικά το 1979-1980. 

Το 1980 οργανώθηκε από το ΚΕΜΕ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) και τη Γραμματεία 
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Περιβάλλοντος ένα σεμινάριο για την μεθοδολογία της Π.Ε. (Κουσούρης  & 

Αθανασάκης, 1987 και Γκλουβάς & Μπερερής, 1992). 

Για πρώτη φορά το 1982 εφαρμόζεται συστηματικά η Π.Ε. σε τέσσερα σχολεία 

της Αθήνας. 

Το 1983-1984 καθηγητές από σχολεία της Αθήνας πραγματοποίησαν 

προγράμματα Π.Ε. βασισμένοι στις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες και σκεπτόμενοι 

τον περιβάλλοντα χώρο του κάθε σχολείου (Κουσούρης & Αθανασάκης, 1992). 

Στα δημοτικά σχολεία αναγνωρίσθηκε πως η Π.Ε. μπορεί να εφαρμοστεί σε δύο 

επίπεδα I) παράλληλα με το εβδομαδιαίο πρόγραμμα και σε ανάλογες ώρες σύμφωνα 

με τις δυνατότητες του κάθε σχολείου και II) με σχολικές δραστηριότητες που 

προτείνει το ΥΠΕΠΘ (Φυκάρης, 2001). 

Στα νηπιαγωγεία η Π.Ε. εντάσσεται σε όλα τα επίπεδα του Αναλυτικού 

Προγράμματος. Οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν μέσα στο χώρο της 

τάξης, έξω στην αυλή, ή ακόμη και σε άλλους εξωτερικούς χώρους που είναι σχετικοί 

με το αντικείμενο. Οι περιβαλλοντικές δραστηριότητες μπορεί να εφαρμοστούν σε ένα 

μέρος του ημερήσιου προγράμματος, μπορεί σε μία ολόκληρη μέρα, ή ακόμη και σε 

παραπάνω από μία ημέρες. 

Επίσης, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να τονιστεί η σημασία της Π.Ε. 

είναι η ίδρυση των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), τα οποία 

βοηθούν και ενισχύουν τις δράσεις που πραγματοποιούνται στα σχολεία, αλλά 

παράλληλα οργανώνουν και άλλες δράσεις και πραγματοποιούν διάφορες εκδηλώσεις 

και κινήματα, που στοχεύουν στην εξάλειψη της περιβαλλοντικής κρίσης. 

Η ένταξη, λοιπόν, της Π.Ε. στα σχολεία στοχεύει στην καλύτερη δυνατή 

επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και στην βελτίωση των συνθηκών ζωής. 

Ειδικά στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό ότι η Π.Ε. εντάχθηκε στην σχολική 

πραγματικότητα μέσω της απόφασης των εκπαιδευτικών και έτσι κατέχει εθελοντικό 

χαρακτήρα. Παρόλα αυτά, για να υπάρξουν τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι 

σημαντικό να δράσουν όλες οι κοινωνικές ομάδες συλλογικά. 

Στην Ελλάδα η Π.Ε. έχει εφαρμογή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες της 

τυπικής μάθησης και πλέον έχει προχωρήσει και στην άτυπη. Σε όλους τους τομείς 

όμως σημαντική προϋπόθεση είναι η εκπαίδευση και η ειδίκευση του ίδιου του 

εκπαιδευτικού και βέβαια η διαμόρφωση του κατάλληλου περιβάλλοντος. 
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1.8. Υιοθετώντας μία νέα οπτική 

Επειδή τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι αρκετά περίπλοκα και σύνθετα, η 

Π.Ε. που ασχολείται με αυτά, απαιτεί μια γενικότερη γνώση και αντίληψη του κόσμου 

και αφορά τη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, αλλά και τις κοινωνικές σχέσεις 

που αποκτούν οι άνθρωποι μεταξύ τους.  

 Υποστηρίζεται ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα για να επιλυθούν είναι 

απαραίτητο να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των κοινωνιών και να γίνονται 

συμβιβασμοί και υποχωρήσεις που θα οδηγήσουν στο κοινό «καλό». Η Π.Ε. 

παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση κατά την οποία το περιβάλλον δεν αποτελείται 

από διάσπαρτα κομμάτια άσχετα μεταξύ τους, αλλά από παράγοντες που επηρεάζουν 

ο ένας τον άλλο (UNESCO-UNEP, 1985). Γι’ αυτό το λόγο, τονίζει την αναγκαιότητα 

της συνεργασίας όλων των επιστημών για την καλύτερη αντιμετώπιση των 

περιβαλλοντικών ζητημάτων (Fenshem & Hunwick, 1983). Προσπαθεί να αλλάξει τον 

τρόπο υλοποίησης των μαθημάτων, καθώς επιχειρεί να εφαρμόσει τις γνώσεις των 

μαθητών σε καταστάσεις που έχουν άμεση σχέση με την καθημερινότητά τους. 

Δημιουργεί νέες στάσεις και ιδέες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα και λαμβάνει υπόψη 

της την πολιτική και οικονομική κατάσταση κάθε κοινωνίας (Dunlop, 1993). 

Στηρίζεται σε τέσσερις τύπους συμφερόντων I) το ατομικό, ΙΙ) το δημόσιο, ΙΙΙ) των 

επόμενων γενεών και IV) της φύσης (Φυκάρης, 2001). 

Με βάση τα παραπάνω και τις επιλογές των ανθρώπων κρίνεται το κατά πόσο 

οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για την πορεία της φύσης και τη διαμόρφωση αυτής στα 

επόμενα χρόνια. Για να μπορέσουν οπότε να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα και να 

σωθεί ο πλανήτης, θα πρέπει να δοθεί διαφορετική προτεραιότητα στις ανάγκες μας 

και να τεθούν νέες αξίες και ιδανικά. Οπότε η Π.Ε. δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τους 

ειδικούς, αλλά θα πρέπει να απασχολεί όλους τους πολίτες, με στόχο να αλλάξουν οι 

απόψεις και οι επιλογές τους, να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση, να παίρνουν 

μέρος στις αποφάσεις και έτσι να «χτίσουν» μια καινούρια σχέση με τη φύση. Ο 

καθοριστικός ρόλος της Π.Ε. αναγνωρίστηκε από όσους ασχολήθηκαν με τα 

περιβαλλοντικά θέματα και η αναγκαιότητας της γίνεται φανερή από όλα τα βιβλία 

οικολογικού χαρακτήρα (Φλογαΐτη, 1993).  
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2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

2.1. Γενικά 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στηρίζεται στις νέες παιδαγωγικές αρχές που 

κάνουν την εμφάνισή τους από τις αρχές του 20ού αιώνα. Ειδικά οι παιδαγωγικές 

προσεγγίσεις των Dewey και Kilpatrick επιτρέπουν την καλύτερη οργάνωση των 

περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων και γενικότερα της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

(Δημητρίου, 2009). 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στηρίζει τον μαθητοκεντρικό τρόπο 

διδασκαλίας την κριτική σκέψη και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών, στηρίζεται 

στις γνώσεις που ήδη κατέχουν τα παιδιά και συνδέει τη μάθηση με τα ενδιαφέροντα 

και την καθημερινότητά τους. Επιπλέον, ωθεί στην κοινωνικοποίηση των παιδιών 

καθώς είναι απαραίτητο να συνεργαστούν σε ομάδες να εκφέρουν τη γνώμη τους και 

γενικώς να αλληλεπιδράσουν. Τονίζει, επίσης, και τη συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικού και μαθητών και ορίζει πως ο ρόλος του πρώτου είναι καθαρά 

διαμεσολαβητικός. Τέλος, θέτει προβληματισμούς για τα ζητήματα κάθε κοινωνίας και 

τοπικού περιβάλλοντος, τα οποία οι μαθητές ερευνούν και επιλύουν και με αυτό τον 

τρόπο καταργεί τα όρια της αίθουσας διδασκαλίας. 

 Οι παιδαγωγικές προσεγγίσεις, λοιπόν, που βοηθούν στην υλοποίηση των 

παραπάνω χαρακτηριστικών είναι η εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης, η 

συνεργατική μάθηση, η διαθεματικότητα και η βιωματική μάθηση. 

 

2.1.1. Εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης 

Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία, πριν ακόμα έρθουν στο σχολείο, έχουν 

αποκτήσει κάποιες γνώσεις, μέσα από την καθημερινή αλληλεπίδρασή τους με το 

περιβάλλον τους. Αυτές οι εναλλακτικές ιδέες συνήθως διαφέρουν αρκετά από την 

επιστημονική γνώση (Driver, Guesne & Tiberghien, 1993; Driver, Squires, Rushworth 

& Wood-Robinson,  2000; Κόκοτας, 2004; Κουλαϊδής, 1994). Το γεγονός ότι μπορούν 

να στηριχθούν σε αυτές τις αυθόρμητες αντιλήψεις και να ερμηνεύσουν ή να 

περιγράψουν άλλα γεγονότα αποκαλύπτει την ύπαρξη αυτών των γνώσεων 

(Vosniadou, Ioannides, Dimitrakopoulou & Papademetriou, 2001).  

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν πως για να κατακτήσουν τα 

παιδιά την «ορθή» γνώση θα πρέπει να βασιστούν οι εκπαιδευτικοί στις αντιλήψεις 
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τους και να τις αξιοποιήσουν. Να αλληλεπιδράσουν, δηλαδή, οι ήδη κατεκτημένες 

γνώσεις με τη σχολική γνώση. Δίνεται μεγάλη βάση, οπότε, στη σχέση και την 

συνεργασία των εκπαιδευτικών με τα παιδιά (Χατζηνικήτα & Χρηστίδου, 2001).  

Η πεποίθηση πως το κάθε άτομο προσωπικά συνθέτει τη γνώση, η θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού δηλαδή, ίσως να στηρίζεται περισσότερο στη γνώση του 

περιβάλλοντος και στην επαφή των ανθρώπων με αυτό. Αυτό θα μπορούσε να 

συμβαίνει γιατί το περιβάλλον αφορά τη σχέση μεταξύ του φυσικού πλούτου και των 

κοινωνικό-οικονομικό-πολιτιστικών καταστάσεων, τα οποία επηρεάζουν τα άτομα 

προσωπικά, αλλά και κοινωνικά και καθορίζουν τη συμπεριφορά τους απέναντι στο 

περιβάλλον, μέσα από το ήθος και τις αντιλήψεις που δημιουργούνται στον καθένα 

(Παπαδημητρίου, 2005). 

Η θεωρία αυτή έχει εφαρμογή και στην Π.Ε. καθώς, δε στοχεύει μόνο στο να 

μάθουν τα παιδιά τα στοιχεία του περιβάλλοντος, αλλά και ποιος είναι ο ρόλος τους 

μέσα στο περιβάλλον. 

Ο εποικοδομητισμός στηρίζεται σε ψυχολογικές θεωρίες οι οποίες αναφέρουν 

πως στην πρώτη σχολική ηλικία τα παιδιά περνούν από το εγωκεντρικό στάδιο στο 

κοινωνικοποιημένο, μέσω της σκέψης και του λόγου (Παρασκευόπουλος, 1985).  

Τα παιδιά δίνουν βάση περισσότερο στα αντικείμενα που έχουν άμεση σχέση 

με το δικό τους περιβάλλον και έτσι η μαθησιακή διαδικασία πρέπει να στηρίζεται σε 

αυτό. Με αυτό τον τρόπο ωθούνται στο να εκφράσουν τις απόψεις τους, να 

προβληματιστούν, να συζητήσουν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και να 

βρουν λύσεις στα διάφορα ζητήματα, στηριζόμενοι στις γνώσεις που έχουν ήδη (Curto, 

Morrilo & Teixido 1998). 

Επιπλέον, σημαντικό ρόλο παίζουν και οι απόψεις των εκπαιδευτικών, όσον 

αφορά τα επιμέρους θέματα και το πώς θα τα προσεγγίσουν και θα τα παρουσιάσουν 

μέσα στην τάξη. Αυτοί είναι ο συνδετικός κρίκος που θα δώσει το ερέθισμα στους 

μαθητές να προβληματιστούν γι’ αυτά και να προσπαθήσουν να τα επιλύσουν. Οπότε, 

είναι στη δική τους ευχέρεια το πώς θα επεξεργαστούν αυτά τα ζητήματα και το πώς 

θα διαχειριστούν την εκπαίδευση διαδικασία (Daskolia, Flogaitis, & Papageorgiou, 

2006; Δημητρίου, Γεωργόπουλος, & Μπιρμπίλη, 2008; Λιαράκου, Μπαζίγου, 

Φλογαΐτη, & Δασκολιά, 2006; Papadimitriou, 2004; Scanavis, Petreniti & 

Giannopoulou, 2004). 
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2.1.2. Διαθεματικότητα 

Διαθεματικότητα είναι όταν ένα συγκεκριμένο ζήτημα μελετάται και 

εξετάζεται από όλες τις πλευρές του (Δημητρίου, 2009). Σύμφωνα με τον Θεοφιλίδη 

«το περιεχόμενο της διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε 

τακτή ώρα το καθένα αλλά καταστάσεις μάθησης οι οποίες προσεγγίζουν το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι το ενιαίο και αδιαίρετο» (Θεοφιλίδης, 2002, 

σελ.11). 

Επειδή τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πολυσύνθετα και παρουσιάζουν 

πολλές πτυχές είναι φανερό πως για να εξετάσεις κάποια από αυτά θα πρέπει να 

ασχοληθείς με όλα τα κομμάτια που το απαρτίζουν. Η εξέταση το κάθε αντικειμένου 

γίνεται στο σύνολό του και όχι στο κάθε κομμάτι χωριστά. Χρησιμοποιούνται, δηλαδή, 

οι γνώσεις όλων των επιστημών που συνδέονται με αυτά τα κομμάτια.  

Η διαθεματική προσέγγιση κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας βοηθάει στην 

ολόπλευρη εξέταση των σχέσεων που κυριαρχούν στα μέρη ενός ζητήματος. 

Προϋποθέτει, λοιπόν, την ύπαρξη μιας πιο σύνθετης σκέψης και προσδίδει στον 

μαθητή έναν πιο ενεργό ρόλο, είτε δουλεύοντας σε ατομικό επίπεδο, είτε σε ομαδικό. 

Στόχος είναι κάθε φορά η επίλυση ενός συγκεκριμένου προβλήματος η οποία θα 

πραγματοποιηθεί μέσω της επεξεργασίας όλων των εννοιών που έχουν σχέση με αυτό 

το πρόβλημα. Αντιμετωπίζοντάς το, δηλαδή, ολιστικά. Η Π.Ε. στηρίζεται στην 

ολιστικότητα του κόσμου. Το περιβάλλον παρουσιάζεται ως μία έννοια που 

περιλαμβάνει το φυσικό, το κοινωνικό, το πολιτισμικό και γενικότερα το δομημένο 

συνολικό περιβάλλον. Αυτό προϋποθέτει ότι ο άνθρωπος είναι μέρος αυτού του 

περιβάλλοντος και συνεργάζεται με το νερό, το έδαφος, τα φυτά, τα ζώα και τους 

υπόλοιπους μικροοργανισμούς για να καταφέρουν  να κρατήσουν αυτό το σύστημα 

στη ζωή (Αθανασάκης, 2000). Αυτή η θεωρία της ολιστικότητας χαρακτηρίζει και την 

Περιβαλλοντική Ψυχολογία η οποία μελετά τη σχέση του ανθρώπου με όλα αυτά τα 

στοιχεία που τον περιβάλλουν (Συγκολλίτου, 1997). Οπότε θα πρέπει να εξετάσουμε 

όλα τα στοιχεία μαζί και όχι το καθένα ξεχωριστά. 

 Ο μαθητής μέσω της διαθεματικότητας έρχεται σε επαφή και με αντικείμενα 

έξω από την αίθουσα διδασκαλίας, ερευνά καταστάσεις και κατανοεί ότι τα πάντα είναι 

εξαρτημένα μεταξύ τους.  Έτσι, αποκτάει την ικανότητα να αναλύει έννοιες, να τις 

συνθέτει, να τις εντάσσει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, να αποκτάει κριτική σκέψη, να 

προσεγγίζει τα ζητήματα σφαιρικά και να αναζητά τις αιτίες, τις επιπτώσεις και τον 

τρόπο που αυτά θα αντιμετωπιστούν. 
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 Η διαθεματικότητα, λοιπόν, ενισχύει την διεπιστημονικότητα, τη 

συστημικότητα, την ολιστικότητα και την ενιαιοποίηση της γνώσης (Δημητρίου, 2009, 

σελ.184).  

 Όπως αναφέρει ο Ματσαγγούρας (2003): «τα διαθεματικά προγράμματα 

σπουδών καταργούν τα διακριτά και αυτοτελώς διδασκόμενα μαθήματα. Αντί αυτών 

χρησιμοποιούν ως κριτήρια επιλογής και πλαίσια οργάνωσης της σχολικής γνώσης 

σημαντικά θέματα, ζητήματα και προβλήματα. Βασική επιδίωξη των προγραμμάτων 

της προωθημένης διαθεματικότητας είναι να πετύχουν την ενιαιοποίηση της γνώσης 

εντός του περιεχομένου των μαθημάτων. Πρόκειται για μια πολυεπίπεδη ενιαιοποίηση 

μορφών γνώσης που προέρχονται τόσο από τη βιωματική γνώση όσο και από τους 

κλάδους τις επιστήμης» (Ματσαγγούρας, σελ.95-96).  

 Πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να εξετάσουν το κάθε γνωστικό 

αντικείμενο χωριστά, περιορισμένοι από το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του σχολείου. 

Έτσι, οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται την πραγματική έννοια αυτών που διδάσκονται 

και πολλές φορές δεν έχει νόημα για αυτούς. Στη διαθεματική προσέγγιση όμως, το 

περιεχόμενο της διδασκαλίας γίνεται ένα και κάθε έννοια εξετάζεται από όλες τις 

οπτικές γωνίες (Θεοφιλίδης, 1997). 

 Στην Ελλάδα συγκεκριμένα η διαθεματική προσέγγιση εφαρμοζόταν σε ένα 

γενικότερο πλαίσιο, το οποίο δε συνέβαλε στην αποτελεσματικότητά της, τουλάχιστον 

μέχρι το 2003. Μέχρι τότε η διδασκαλία ήταν δασκαλοκεντρική και το κάθε γνωστικό 

αντικείμενο χαρακτηριζόταν από διακριτότητα και αυτοτέλεια.  

 Το 2001 στα πλαίσια της προσπάθειας της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης στην 

Ελλάδα, συντάχθηκε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο προήγαγε τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και ωθούσε 

σε μια ισόρροπη οριζόντια και κάθετη κατανομή της διδακτέας ύλης. 

 Ο Αλαχιώτης (2007) αναφερόμενος στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. περιγράφει : «το γενικό 

πλαίσιο χαρακτηρίζεται από δύο κυρίως παραμέτρους. Την ισόρροπη κάθετη κατανομή 

της διδακτέας ύλης από τάξη σε τάξη, ένα νέο, δηλαδή, ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων 

σπουδών χωρίς άχρηστες επικαλύψεις και, πρωθύστερα, και την εφικτή οριζόντια 

διασύνδεση των Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών (Α.Π.Σ.) των επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων, παράμετρος που τιτλοδοτήθηκε ως «διαθεματική 

προσέγγιση».  Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στην περίπτωση της εν λόγω διαθεματικής 

προσέγγισης δεν καταργείται η αυτονομία των μαθημάτων, τα οποία ωστόσο 

δικτυώνονται με βασικές διαθεματικές έννοιες και δραστηριότητες με τέτοιο τρόπο 
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ώστε να προβάλλεται η «παράμετρος της διαθεματικότητας» στη σχολική πράξη» 

(Αλαχιώτης, σελ.3). 

 

2.1.3. Συνεργατική μάθηση 

 Η κοινωνικότητα και η συνεργασία είναι από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 

που παρουσιάζει ο άνθρωπος. Πολλοί ψυχολόγοι αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά, από 

πολύ μικρή ηλικία, οργανώνονται σε μικρές ή μεγάλες ομάδες με σκοπό να εξετάσουν 

το περιβάλλον τους με σκοπό να δράσουν σε αυτό (Ματσαγγούρας, 1998).  

Οι γνωστικοί ψυχολόγοι υποστηρίζουν ότι οι ομαδοσυνεργατικές 

δραστηριότητες βοηθούν τα παιδιά να επαναπροσδιορίσουν τις «λανθασμένες» έννοιες 

που είχαν αρχικά και να ανακαλύψουν ομαδικά την ορθή γνώση (Ματσαγγούρας, 

1998). 

 Η συνεργατική προσέγγιση στη μαθησιακή διαδικασία προάγει ένα 

εκπαιδευτικό μοντέλο που στηρίζει την συνεργασία, την αλληλεπίδραση, την 

αλληλεγγύη, την αλληλεξάρτηση, την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών, 

ιδεών και απόψεων, την έκφραση, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την ανάληψη 

πρωτοβουλιών, την ενδυνάμωση των δυνατοτήτων και τη δημοκρατική συμμετοχή των 

μαθητών. 

 Η συνεργατική μάθηση υποστηρίχθηκε από τους παιδαγωγούς της Νέας 

Αγωγής, ενός κινήματος που είχε ως κύριο εκπρόσωπο τον Dewey, ο οποίος σύμφωνα 

με την Κακανά (2008) «επεξεργάστηκε μία φιλοσοφία της εκπαίδευσης, τονίζοντας τις 

κοινωνικές πλευρές της μάθησης και το ρόλο που θα όφειλε να διαδραματίσει το 

σχολείο, ευνοώντας την συνεργασία αντί τον ανταγωνισμό» (Κακανά, σελ. 19). 

Επιπλέον, ο Dewey υποστήριζε πως η συνεργασία των ατόμων είναι ο κατάλληλος 

τρόπος επικοινωνίας, όμως παρόλα αυτά θα πρέπει να την διδαχθούν γιατί δεν την 

έχουν έμφυτη. 

 Στα σύγχρονα σχολεία υποστηρίζεται αρκετά η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

καθώς ωθεί τα παιδιά να κάνουν ερωτήσεις, να περιγράψουν, να σχολιάσουν, να 

αλληλοεπιδράσουν, να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, να ερευνούν στοιχεία, να 

κάνουν υποθέσεις, να υποστηρίξουν την άποψή τους με επιχειρήματα, να 

πειραματιστούν και τελικά να καταλήξουν σε λύσεις και προτάσεις. Έτσι τα παιδιά 

μαθαίνουν να σκέφτονται και να ενεργούν (Ματσαγγούρας, 1998). Σύγχρονες έρευνες 

έχουν δείξει ότι μαθησιακή διαδικασία γίνεται πιο εύκολη και ευχάριστή όταν το ίδιο 

το παιδί σε συνεργασία με τους συμμαθητές του ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση. 
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 Στο νηπιαγωγείο ξεκινάμε αρχικά χωρίζοντας τα παιδιά σε μικρές ομάδες και 

με τον καιρό τα μέλη των ομάδων αυξάνονται σταδιακά, για να υπάρχει διαβάθμιση 

της δυσκολίας των δραστηριοτήτων (Αβέρωφ & Ιωάννου, 1985). Σε κάθε ομάδα θα 

ήταν καλό να υπάρχουν αγόρια και κορίτσια, μαθητές με υψηλή απόδοση και μαθητές 

με πιο χαμηλή, δυναμικοί χαρακτήρες και χαρακτήρες πιο ήπιων τόνων. Επίσης, είναι 

σημαντικό να λαμβάνονται υπόψιν οι παρέες και οι σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των 

μαθητών (Αβέρωφ & Ιωάννου, 1985). 

 Μέσα από τη συνεργασία ωθούνται όλοι οι μαθητές να είναι ενεργοί, να 

προτείνουν τις ιδέες τους, να ακούσουν τις ιδέες των υπολοίπων, να γίνουν συζητήσεις 

για το θέμα που τους απασχολεί και να αποκτήσουν το αίσθημα της υπευθυνότητας, 

καθώς δουλεύουν σε μία ομάδα και οι πράξεις τους θα έχουν αντίκτυπο σε όλα τα μέλη 

της. 

 Μερικά, λοιπόν, από τα χαρακτηριστικά της συνεργατικής μάθησης αποτελούν: 

I) η θετική αλληλεξάρτηση, η οποία οδηγεί στην αντίληψη πως για να επιτευχθεί η 

δράση της ομάδας θα πρέπει να συμβάλλουν όλα τα μέλη της, καθώς το κάθε μέλος 

έχει να προσφέρει κάτι διαφορετικό και μοναδικό, II) η αλληλεπίδραση, η οποία 

πραγματοποιείται ανάμεσα στα μέλη της ομάδας που βοηθούν, μοιράζονται, 

ανταλλάσσουν γνώσεις, υποστηρίζουν, ενθαρρύνουν και επικροτούν, με στόχο την 

υλοποίηση του σκοπού τους, III) η υπευθυνότητα, τόσο η ατομική, όσο και η ομαδική, 

αφού το κάθε άτομο οφείλει να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις που του ανατέθηκαν, 

αλλά και η ομάδα οφείλει να εκπληρώσει με επιτυχία τους στόχους έθεσε, IV) οι 

κοινωνικές/συνεργατικές δεξιότητες, οι οποίες αποτελούν την προϋπόθεση έτσι ώστε 

να μπορέσει ένα άτομο να δουλέψει ομαδικά και οι οποίες δεν είναι έμφυτες, οπότε οι 

εκπαιδευτικοί έχουν την «υποχρέωση» να τις διδάξουν στους μαθητές τους και V) η 

αξιολόγηση του τρόπου λειτουργίας της ομάδας-αυτοαξιολόγηση ομάδας, κατά τη 

λειτουργία της οποίας τα μέλη της ομάδας κάνουν διάλογο σχετικά με την επίτευξη 

των στόχων και το ποιες ενέργειες βοήθησαν και ποιες δυσκόλεψαν, με αποτέλεσμα να 

οδηγούνται στη συνεχή αυτοβελτίωση (Δημητρίου, 2009). 

 Σύμφωνα με το παραδοσιακό σύστημα διδασκαλίας η επικοινωνία και η 

αλληλοεπίδραση των μαθητών μεταξύ τους αποτελούσε ένα πολύ αρνητικό παράγοντα 

διεκπεραίωσης της μαθησιακής διαδικασίας. Παρόλα αυτά στις μέρες μας έχει 

αποδειχθεί ότι η συνεργατική μάθηση έχει πολύ θετικό αντίκτυπο στην δημιουργία 

κοινωνικών σχέσεων και στην πρόσληψη της γνώσης από τα παιδιά (Χρυσαφίδης, 

2000).  
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 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση είναι πολύ 

αποτελεσματική στην ακαδημαϊκή και κοινωνική μάθηση, ότι ενισχύει την ανάπτυξη 

ακαδημαϊκών δεξιοτήτων και επιδόσεων και ότι ωθεί στην κοινωνικοσυναισθηματική 

ανάπτυξη (Johnson, Johnson & Stanne, 2000). Τα αποτελέσματα αυτών των ερευνών 

έδειξαν πως τα παιδιά που έχουν εκτεθεί σε συνεργατικές δραστηριότητες έχουν  

σχηματίσει περισσότερο θετική στάση όσον αφορά το σχολείο, τα μαθήματα, τους 

εκπαιδευτικούς και γενικότερα το πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας. Επίσης, 

δέχονται πιο εύκολα τις διαφορές που παρουσιάζουν μεταξύ τους, είτε αυτές έχουν 

σχέση με τις ικανότητες του καθενός, είτε με το πολιτισμικό υπόβαθρο, είτε με τις 

ειδικές ανάγκες τους. Επιπρόσθετα, δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τους 

υπόλοιπους, δέχονται τις διαφορετικές απόψεις και τη διαφορετικότητα και είναι ικανοί 

να θέσουν επιχειρήματα και να διαχειριστούν οποιαδήποτε σύγκρουση προκύψει. 

Ειδικά το τελευταίο, σύμφωνα με τη Δημητρίου (2009), συμβάλλει «I) στην αύξηση 

της ενέργειας, της περιέργειας και των κινήτρων, II) στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, διορατικότητας, της δημιουργικότητας, της επίλυσης 

προβλήματος και της σύνθεσης, III) στην απόκτηση υγιής γνωστικής και κοινωνικής 

ανάπτυξης, IV) στη διασαφήνιση της ατομικής ταυτότητας, των προσωπικών 

δεσμεύσεων, των αξιών και των άλλων ανθρώπων και V) στην ενδυνάμωση των 

σχέσεων μεταξύ των ατόμων» (Δημητρίου, σελ. 190-191). 

 Χάρη στη συνεργατική διδασκαλία η τάξη οργανώνεται και λειτουργεί σαν μία 

μικρογραφία της κοινωνίας. Τα παιδιά αποκτούν ίσο ρόλο απέναντι στις υποχρεώσεις 

και τα δικαιώματα, διερευνούν συλλογικά τα θέματα που τους απασχολούν, παίρνουν 

αποφάσεις όλοι μαζί, ανταλλάσσουν ιδέες, γνώμες, εμπειρίες, συναναστρέφονται με 

διαφορετικές απόψεις και μαθαίνουν να τις αποδέχονται, ενώ παράλληλα έχουν την 

δυνατότητα να εκφράσουν και τις δικές τους, να τις υποστηρίξουν και να τις 

τεκμηριώσουν.  

 Αυτόματα, λοιπόν, καλλιεργείται το αίσθημα κοινής ευθύνης για την επιδίωξη 

της επιτυχίας ενός κοινού σκοπού. Τα παιδιά έτσι μπαίνουν στην διαδικασία να 

σκέφτονται συλλογικά, γεγονός που έχει σημαντικό ρόλο και στις μελλοντικές σχέσεις 

που θα δημιουργήσουν σε περιβάλλοντα εργασίας.  

 

2.1.4. Βιωματική-επικοινωνιακή διδασκαλία 

 Ο όρος βιωματική - επικοινωνιακή διδασκαλία, εμπεριέχει δύο επιμέρους 

όρους, το βίωμα και την επικοινωνία. Η κεντρική έννοια της είναι το βίωμα, το οποίο 
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αναφέρεται στις οι ανάγκες και στις απορίες των παιδιών που εξαρτώνται από την 

καθημερινότητα και τις εμπειρίες τους. Η επικοινωνία, από την άλλη, στηρίζεται στο 

πώς το βίωμα θα ενταχθεί στην εκπαιδευτική πράξη, πώς οι βιωματικές καταστάσεις, 

δηλαδή, των παιδιών θα ενταχθούν στο σχολείο και θα μετατραπούν σε 

δραστηριότητες (Χρυσαφίδης, 2000). 

 Η βιωματική διδασκαλία, λοιπόν, υποστηρίζει τα βιώματα των παιδιών ως 

αφετηρία για την διδακτική πράξη. Τα παιδιά έρχονται στο σχολείο έχοντας βιώματα 

και εμπειρίες από το περιβάλλον τους και τα μοιράζονται συνεχώς και με οποιαδήποτε 

αφορμή με τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό. Συνεπώς, ο ρόλος των 

εκπαιδευτικών του σχολείου είναι να σχεδιάσουν διδακτικές δραστηριότητες που θα 

βασίζονται σε αυτά τα βιώματα. 

Όταν τα παιδιά αξιολογούν το περιβάλλον, στηρίζονται αρκετά στο 

συναισθηματικό παράγοντα (Συγκολλίτου, 1997). Στην αξιολόγησή τους λαμβάνουν 

υπόψη τους τις προσωπικές τους εμπειρίες και τη σχέση τους με το κάθε στοιχείο του 

περιβάλλοντος. Οπότε για την Π.Ε. πρέπει να χρησιμοποιούνται βιωματικές 

διαδικασίες μάθησης και να βασίζεται στους προβληματισμούς των παιδιών, οι οποίοι 

προέρχονται από την καθημερινότητά τους ή από το κοινωνικό τους περιβάλλον. Έτσι 

αναπτύσσεται περισσότερο η επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών. 

Η Π.Ε., ουσιαστικά, προάγει τη βιωματική μάθηση, καθώς δε στηρίζεται στην 

παθητική απόκτηση γνώσεων, αλλά στην ενεργό μάθηση μέσα από την 

αλληλοεπίδραση με το περιβάλλον (Χρυσαφίδης, 2000). 

Για να είναι μια διδασκαλία επιτυχημένη θα πρέπει οι μαθητές να 

αλληλοεπιδρούν και να ανταλλάσσουν τις γνώσεις με τους συνομηλίκους τους. Είναι 

σημαντικό ο καθένας να συζητάει για τα ενδιαφέροντα και τις εμπειρίες του μέσα στην 

τάξη και να γίνεται διάλογος γύρω από αυτά, με στόχο την αναζήτηση λύσεων. 

Το κυριότερο ζήτημα είναι η μορφή της διδασκαλίας που ακολουθεί ο κάθε 

εκπαιδευτικός (Χρυσαφίδης, 2000). Η καλύτερη διδασκαλία είναι αυτή που στηρίζεται 

στο προσωπικό βίωμα.  

Μία σημαντική παράμετρος για την βιωματική διδασκαλία είναι  η ενίσχυση 

της ατομικής και ομαδικής αυτονομίας. Η αυτονομία είναι έννοια ξένη για το 

παραδοσιακό σχολείο. Ο Zimmer (1973) ορίζει την αυτονομία, ως την ιδιότητα που 

στόχο έχει να βοηθήσει στη χειραφέτηση και στην ενίσχυση της αλληλεγγύης του 

ατόμου, ενάντια σε όσα εμποδίζουν την έκφραση του. Μέσα στο σχολικό περιβάλλον 

πρέπει να μάθει να είναι αυτόνομος, να κατανοεί ότι έχει δικαιώματα και ότι είναι 
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ελεύθερος να τα υπερασπιστεί. Σημασία έχει να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντά του, να 

αναλάβει ευθύνες και να αντιμετωπίσει ομαδικά και συλλογικά τα προβλήματα που 

ανακύπτουν. 

Μια δεύτερη παράμετρος είναι η επιλογή των βιωμάτων από τον εκπαιδευτικό. 

Εξαιτίας των πολλών ενδιαφερόντων ανά άτομο, θα ήταν καλό να ληφθούν υπόψη 

ορισμένα κριτήρια για την επιλογή των βιωμάτων, που θα εξασφάλιζαν το ενδιαφέρον 

όλης την τάξης. Πρώτο κριτήριο είναι η ένταση του προβλήματος, ότι δηλαδή ο 

προβληματισμός που εκδηλώνει ένα άτομο δεν είναι απλώς ένας αυθορμητισμός της 

στιγμής, αλλά κάτι που του προκαλεί συνεχώς ενδιαφέρον. Το δεύτερο είναι ότι ένας 

προσωπικός προβληματισμός να μπορεί να αποτελέσει ενδιαφέρον και για την 

υπόλοιπη ομάδα (Χρυσαφίδης, 2000). 

Τα βιώματα, όμως, εξαρτώνται άμεσα από την επικοινωνία κατά την 

μαθησιακή διαδικασία. Γι` αυτό, η σημασία της επικοινωνίας στα πλαίσια του 

μαθήματος στοχεύει στην άμεση συμμετοχή του ατόμου στη διδασκαλία. Επίσης, έχει 

σημασία για το ίδιο το άτομο, το οποίο αλληλεπιδρά με τα μέλη της ομάδας του και 

καταθέτει απόψεις, εμπειρίες και επιχειρήματα (Χρυσαφίδης, 2000). 

 

 

2.2. Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 

Μέσα από αρκετές έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, 

έχει γίνει φανερό ότι από πολύ μικρή ηλικία, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τα φυσικά 

φαινόμενα και μέσα από την εμπειρία τους με αυτά, προσπαθούν να τα αναγνωρίσουν 

και να τα εξηγήσουν. 

Πολλοί επιστήμονες αναφέρουν και έχουν αποδείξει ότι η συναναστροφή των 

παιδιών με τις φυσικές επιστήμες από πολύ μικρή ηλικία είναι ένας πολύ σημαντικός 

παράγοντας, που βοηθάει τα παιδιά να τις κατανοήσουν καλύτερα και αργότερα να 

αντιληφθούν πιο εύκολα δυσκολότερες έννοιες (Καλλέρη, 2009).  

Το ερώτημα είναι, με ποιον τρόπο τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τις φυσικές 

επιστήμες και ποιες προσεγγίσεις ή μέθοδοι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, έτσι ώστε 

η διδασκαλία τους  να είναι πιο αποτελεσματική. 

Μέσα από την διδασκαλία των φυσικών επιστημών οι νηπιαγωγοί στοχεύουν 

στην: I) ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων σκέψης και επιστημονικής μεθόδου, II) 

απόκτηση εμπειριών σε σχέση με τα φαινόμενα και τους μηχανισμούς του φυσικού 
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κόσμου, III) κατανόηση εννοιών και εξοικείωση με τους τρόπους που μας βοηθούν να 

αναλύσουμε ποικίλα φυσικά φαινόμενα, IV) καλλιέργεια θετικών στάσεων προς την 

μάθηση, σεβασμού και εκτίμησης προς τον κόσμο που μας περιβάλλει. 

Ο/Η νηπιαγωγός οφείλει να σχεδιάσει το πρόγραμμά του/της με βάση τα δικά 

του/της ενδιαφέροντα, αλλά κυρίως με βάση τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Για τη 

διδασκαλία των φυσικών επιστημών θα ήταν πιο αποτελεσματικό να οργανώσει 

δραστηριότητες με διερευνητικό χαρακτήρα, γιατί με αυτό τον τρόπο η μάθηση γίνεται 

πιο ευχάριστη και οδηγεί σε καλύτερα αποτελέσματα. 

Είναι προτιμότερη η συνεργασία σε ομάδες, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να 

έρχονται σε επαφή, να συμφωνούν όλα μαζί πριν προβούν σε μία πράξη και έτσι να 

βελτιώσουν τις σχέσεις μεταξύ τους. 

 

2.2.1. Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού 

Οι ρόλοι του/της νηπιαγωγού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με 

την Νικολάου και την Κυριακίδου (2004) είναι οι εξής:  

I) Υπόδειγμα διερωτούμενου μαθητή. Ο εκπαιδευτικός δεν χρειάζεται να είναι 

αυθεντία και παντογνώστης κατά τη διαδικασία της μάθησης, τον οποίο θα πρέπει τα 

παιδιά να ακούν με προσοχή και να λαμβάνουν ατόφια την γνώση, έτσι όπως τους την 

παρουσιάζει. Θα μπορούσε να αποτελεί ο ίδιος το υπόδειγμα ενός διερωτούμενου 

μαθητή, ο οποίος θα επηρεάζει τα παιδιά θετικά, δίνοντάς τους την ευκαιρία να τον 

μιμηθούν και να ακολουθήσουν τον ίδιο τρόπο μάθησης. Έτσι τα παιδιά μαζί με 

τον/την νηπιαγωγό θα διατυπώνουν ερωτήματα, θα εξερευνούν φαινόμενα και υλικά, 

θα παρατηρούν, θα κάνουν συγκρίσεις και συσχετίσεις και θα καταλήγουν σε 

συμπεράσματα. Πολλές φορές βέβαια μπορεί να κάνουν και λάθη, όμως θα έχουν την 

δυνατότητα να μάθουν από αυτά. Θα ακολουθούν, λοιπόν, τον ίδιο δρόμο που 

ακολουθούν οι επιστήμονες όταν θέλουν να κατακτήσουν μία καινούρια γνώση. Για 

να γίνει αυτό είναι απαραίτητο ο/η νηπιαγωγός να χειρίζεται τα υλικά σε συνεργασία 

με τα παιδιά, να κάνει λάθη και να δείχνει τον προβληματισμό του/της στα παιδιά για 

να αποδείξει ότι μέσα από αυτά μαθαίνουμε. Επιπλέον, θα ήταν καλό να μη διστάζει 

να παραδεχθεί στα παιδιά ότι δεν γνωρίζει κάτι, να τα οδηγεί στην γνώση μέσα από την 

παρατήρηση, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη, και όχι δίνοντάς τους έτοιμη μία 

«σωστή» απάντηση και να δείχνει στα παιδιά πώς να αναζητούν και να βρίσκουν 

πληροφορίες από άλλες πηγές. Επίσης, είναι σημαντικό να διατυπώνει ανοιχτού τύπου 

ερωτήσεις ή να προσπαθεί να δώσει παραπάνω από μία επιλογές για απάντηση, για να 
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διαλέξουν τα παιδιά την κατάλληλη σύμφωνα με την άποψή τους. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει να δέχεται ότι υπάρχουν παραπάνω από μία σωστές απαντήσεις σε κάθε 

ερώτημα και να αποδέχεται ως σωστές ακόμα και τις «λανθασμένες» απαντήσεις των 

παιδιών, που δεν ταυτίζονται με την επιστημονική γνώση. Τέλος, θα ήταν καλό να 

αιτιολογεί τις δικιές του ιδέες, να ζητάει από τα παιδιά να αιτιολογήσουν και αυτά την 

απάντηση που έδωσαν και να πείθεται μόνο όταν τα παιδιά χρησιμοποιούν τις εμπειρίες 

τους και τις παρατηρήσεις τους για να στηρίξουν τις απόψεις τους. 

ΙΙ) Καθοδηγητής εξερευνήσεων και διερευνήσεων. Ο εκπαιδευτικός έχει τον 

ρόλο του συντονιστή και του καθοδηγητή των ομάδων που εργάζονται τα παιδιά. Θα 

πρέπει να ενθαρρύνει το έργο τους και να τους κάνει ερωτήσεις που θα έχουν 

βοηθητικό ρόλο κατά τη διαδικασία της μάθησης. Θα οργανώνει τις ομάδες, θα 

συντονίζει τους ρόλους των παιδιών και θα ελέγχει τα υλικά ως προς την 

καταλληλότητα και την χρηστικότητά τους. Περνώντας από κάθε ομάδα θα ήταν καλό 

να ενθαρρύνει τα παιδιά να αλληλοεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους, αλλά και με 

τα υλικά της δραστηριότητας. Επίσης, θα μπορούσε να καθοδηγεί τα παιδιά να 

βρίσκουν μόνα τους την λύση στον προβληματισμό που τους παρουσιάστηκε και να 

τους τονίζει να καταγράφουν τα δεδομένα που βρήκαν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να 

τα βοηθάει να συνδέουν την δραστηριότητα που κάνουν με τις προηγούμενες, να τα 

ωθεί μέσα από ερωτήματα στο να αιτιολογούν τον άποψή τους και να τα οδηγεί να 

στηρίζονται σε προηγούμενες εμπειρίες τους και να εφαρμόζουν την ήδη κατεκτημένη 

γνώση τους σε νέα δεδομένα. Τέλος, είναι καλό να συμμετέχει και ο ίδιος στο έργο της 

ομάδας, να εμπλέκεται στον προβληματισμό, παρατηρώντας και ερευνώντας μαζί με 

αυτά και τονίζοντας την αξία της αλληλεπίδρασης και του σεβασμού που απαιτείται 

ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας.  

III) Οργανωτής και καθοδηγητής συζητήσεων και αναστοχασμών. Η συζήτηση 

είναι ένα από τα πιο σημαντικά μέρη μιας δραστηριότητας. Με την συζήτηση τα παιδιά 

εκφράζουν τις ιδέες τους, διατυπώνουν τις απορίες τους, αντιλαμβάνονται τις 

«λανθασμένες» ιδέες τους και έχουν την δυνατότητα να μάθουν καινούρια πράγματα 

από τους υπόλοιπους. Ο/Η νηπιαγωγός, λοιπόν, είναι σημαντικό να καθοδηγεί αυτές 

τις συζητήσεις, να δίνει την δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να μιλήσουν, να λαμβάνει 

υπόψιν του/της αυτά που του/της λένε και να αξιολογεί τα αποτελέσματα της 

δραστηριότητας που προηγήθηκε. Έτσι λοιπόν ο/η νηπιαγωγός οφείλει να ωθεί τα 

παιδιά να διατυπώνουν ερωτήσεις και να απαντούν στις ερωτήσεις των άλλων παιδιών, 

να σέβεται την συμβολή του κάθε παιδιού και να τα βοηθάει να κατανοούν τις 
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ερωτήσεις του και να χρησιμοποιεί τα σχόλια των παιδιών με στόχο να αναπτύξουν 

άλλες ιδέες και ερωτήματα, τα οποία θα αποτελούν την αφορμή να ξεκινήσει μία άλλη 

εποικοδομητική συζήτηση. Επιπλέον, θα μπορούσε να οδηγεί τα παιδιά στο να 

συνδέουν τις εναλλακτικές ιδέες τους με τις νέες εμπειρίες για να καταλήγουν σε 

συμπεράσματα και να εκμεταλλεύεται την συζήτηση ως μία ευκαιρία να μιλήσουν τα 

παιδιά, να ανταλλάξουν ιδέες, να έρθουν σε επαφή μεταξύ τους και να επικοινωνήσουν. 

IV) Σχεδιαστής μαθημάτων. Ο/Η νηπιαγωγός πριν προχωρήσει στην οργάνωση 

και την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων θα πρέπει πρώτα να σκεφτεί τις ανάγκες 

των παιδιών και της τάξης και να τις προσαρμόσει ανάλογα με αυτές. Οι 

δραστηριότητες είναι σημαντικό σε κάθε περίπτωση να ανταποκρίνονται στα 

ενδιαφέροντα των παιδιών και να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους. Για να 

προσαρμόσει τις δραστηριότητες, λοιπόν, είναι καλό να αξιοποιεί τις εμπειρίες και την 

πολιτισμική διαφορετικότητα των παιδιών και να ορίζει τους στόχους του ανάλογα με 

τις προϋπάρχουσες ιδέες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Επιπλέον, θα πρέπει να 

αξιολογεί κάθε φορά την ανταπόκριση των παιδιών και το αν υλοποιήθηκαν οι στόχοι 

που έθεσε εξ` αρχής, για να καταλάβει τι θα πρέπει να αλλάξει σε επόμενες δράσεις 

και να αντιλαμβάνεται τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού για να 

στηρίζει και να ενθαρρύνει το καθένα ατομικά και ειδικευμένα, ανάλογα με την 

περίσταση. 

Ο/Η νηπιαγωγός, για να προχωρήσει στην ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, είναι 

σημαντικό να σκεφτεί ποιες από τις δεξιότητες που κατέχουν τα παιδιά θέλει να 

καλλιεργήσει περισσότερο και μέχρι ποιο βαθμό, με τι είδους εμπειρίες και έννοιες 

θέλει να τους φέρει σε επαφή, ποια στάση επιδιώκει να ακολουθήσουν τα παιδιά και 

βέβαια με ποια έννοια θα ασχοληθούν. 

Για να προχωρήσουν τα παιδιά στην κατάκτηση της γνώσης και στην 

κατανόηση εννοιών είναι απαραίτητο να στηριχθούν σε προηγούμενες εμπειρίες τους. 

Οπότε είναι σημαντικό να έχουν προηγηθεί διάφορες άλλες μικρο-δραστηριότητες που 

θα εντάξουν κατά κάποιο τρόπο τα παιδιά σε αυτές τις έννοιες. Έτσι, οι εμπειρίες τους 

από προηγούμενες δραστηριότητες θα τους βοηθήσουν να κατανοήσουν τις επόμενες. 

Ο εκπαιδευτικός ορίζει πρώτα τους στόχους και τις επιδιώξεις που έχει κάθε φορά και 

μετά συνεχίζει με την πραγματοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες είναι πάντα 

διαμορφωμένες με βάση το ενδιαφέρον και τις δυνατότητες των παιδιών. Οι 

δραστηριότητες μπορούν να γίνουν ομαδικά, είτε όλη η τάξη μαζί είτε πιο μικρές 

ομάδες, ή ατομικά και να υλοποιηθούν με διάφορους τρόπους, δραματοποίηση, 
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διερεύνηση, παιχνίδι, κουκλοθέατρο, επίσκεψη σε κάποιο εξωτερικό χώρο, παραμύθι, 

συζήτηση κ.τ.λ. 
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3. ΤΑ ΦΥΤΑ 

 

3.1. Ο ρόλος των φυτών για το περιβάλλον 

Η αξία των φυτών είναι κάτι διαδεδομένο και αδιαμφισβήτητο. Η βάση της 

τροφικής πυραμίδας του ανθρώπου αποτελείται από φυτά, τα ζώα από τα οποία 

τρεφόμαστε και τα οποία παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα τρέφονται με φυτά, τα 

φάρμακα προέρχονται από φυτά. Ακόμη και ο πολιτισμός όλων των χωρών σχεδόν έχει 

αποτυπωθεί σε φυτικά προϊόντα, όπως είναι ο πάπυρος και το χαρτί. Επιπλέον, 

συμβάλλουν και στον αισθητικό παράγοντα, καθώς τα φυτά αποτελούν κάτι μοναδικό, 

χάρη στα χρώματα και τη μυρωδιά τους που είναι μαγευτικά.  

Παρόλα αυτά η αξία των φυτών δεν περιορίζεται μόνο στον τρόπο χρήσης τους 

από τον άνθρωπο. Στον πλανήτη υπάρχουν άλλα 260.000 είδη φυτών, τα οποία δεν 

παρέχουν κάποια άμεση χρήση στον άνθρωπο, όμως χρειάζονται υποστήριξη και έχουν 

αξία απλά και μόνο επειδή υπάρχουν. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα και αν δεν 

καλύπτουν κάποια άμεση ανάγκη των ανθρώπων, διαμορφώνουν και θα συνεχίσουν να 

διαμορφώνουν για πάντα την ζωή στον πλανήτη. Τα φυτά είναι που δημιούργησαν τις 

κατάλληλες συνθήκες στον πλανήτη έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει ζωή. Μέσω της 

φωτοσύνθεσης, διαμορφώθηκε το κλίμα, πραγματοποιήθηκε η σύσταση της γήινης 

ατμόσφαιρας, του κύκλου του άνθρακα, του κύκλου του νερού, και έτσι παράχθηκε η 

τροφή και άλλα προϊόντα. Είναι, λοιπόν, κατανοητό, πως η ύπαρξη του κόσμου χωρίς 

ζωικούς οργανισμούς είναι πιθανή, η ύπαρξη του κόσμου, όμως, χωρίς φυτικούς 

οργανισμούς δεν μπορεί να υφίσταται. Αυτό το πλούσιο φυσικό περιβάλλον και η 

γαλαζοπράσινη όαση που χαρακτηρίζεται για την πολυπλοκότητα και την ποικιλία της 

οφείλεται καθαρά στην ύπαρξη φυτών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον εκατομμύρια είδη 

ζωικών οργανισμών εξασφαλίζουν τη στέγη, την τροφή και την προστασία τους. Είναι 

όμως γνωστό, ότι όλη αυτή η προσφορά των φυτών δεν εκτιμάται όσο θα έπρεπε. Για 

να την εκτιμήσουμε, λοιπόν, και για να τη φροντίσουμε θα πρέπει αρχικά να τη 

γνωρίσουμε. 

Η άγρια χλωρίδα οφείλεται στη φυσική επιλογή, ενώ η καλλιεργούμενη είναι 

μια διαδικασία που οφείλεται στην ανθρώπινη δράση. Τα καλλιεργούμενα φυτά 

προέρχονται από άγρια τα οποία τα τροποποίησε γενετικά ο άνθρωπος για να καλύψει 

δικές του ανάγκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η καλλιέργεια των 

δημητριακών. Το σιτάρι, το κριθάρι και το καλαμπόκι προϋπήρχαν ως άγριοι πρόγονοι 
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των σημερινών. Με τα χρόνια ο άνθρωπος αντιλήφθηκε την αξία τους και άρχισε να 

τρέφεται με τα σπέρματά τους, οπότε και επενέβη στον τρόπο σποράς τους. Όσα από 

τα σπέρματα περίσσευαν και τα πετούσαν στο χώμα, παρατηρούσαν μετά από καιρό, 

πως στο σημείο εκείνο φύτρωναν πάλι τα ίδια φυτά. Έτσι, όσοι το καταλάβαιναν αυτό 

άρχισαν να δημιουργούν τους δικούς τους κήπους και να τρέφονται από αυτούς, χωρίς 

να χρειάζεται να διανύουν μεγάλες αποστάσεις προς αναζήτηση τροφής. Με αυτό τον 

τρόπο η ύπαρξη των δημητριακών και άλλων καλλιεργούμενων φυτών άρχισε να 

εξαρτάται από την ανθρώπινη παρέμβαση, καθώς δεν μπορούν να αφήσουν απογόνους 

αν δεν τα σπείρει ο άνθρωπος. Χωρίς τον άνθρωπο, λοιπόν, αυτά δεν μπορούν πλέον 

να επιβιώσουν (Μανέτας, 2010). 

Ακόμα και τα άγρια φυτά όμως, που για τον άνθρωπο είναι ασήμαντα καθώς δε 

του καλύπτουν κάποια ανάγκη, παίζουν τον πιο σημαντικό ρόλο στην ζωή μας και είναι 

ανεκτίμητης αξίας. Όπως προαναφέρθηκε όμως, για να φτάσουμε στο σημείο να τα 

εκτιμήσουμε και να τα προστατέψουμε, είναι απαραίτητο να τα γνωρίσουμε. 

Τα φυτά όσο και να διαφέρουν από εμάς αποτελούν και αυτά ζωντανούς 

οργανισμούς. Είναι λογικό, εξαιτίας των διαφορών που μας διακρίνουν, να 

αισθανόμαστε πιο οικεία με τα ζώα παρά με τα φυτά. Αυτό συμβαίνει γιατί μοιάζουμε 

περισσότερο στη μορφή του σώματος, στις λειτουργίες τους και στη συμπεριφορά 

τους. Η δομή και η λειτουργία των φυτών είναι πολύ διαφορετική και έτσι χρειάζεται 

να καταβάλουμε πολύ περισσότερη προσπάθεια για να την κατανοήσουμε. Ένας 

τρόπος προσέγγισης είναι να συγκρίνουμε τη διαφορετική δομή, λειτουργία, ανάπτυξη 

και οργάνωση που υφίσταται μεταξύ των ζωικών και φυτικών οργανισμών. 

Υποστηρίζεται γενικότερα η άποψη, πως επειδή τα φυτά διαθέτουν διαφορετικό 

τρόπο λειτουργίας από αυτόν του ανθρώπου και των υπόλοιπων ζώων, αυτό τα κάνει 

αυτόματα πιο ανάξια σε σχέση με τους ζωικούς οργανισμούς. Μάλιστα, το φαινόμενο 

αυτό της απαξίωσης των φυτών, παρατηρείται ότι γίνεται ακόμη και από ειδικούς πάνω 

στα συγκεκριμένα ζητήματα, όπως είναι φοιτητές βιολογίας και άλλων συναφών 

επιστημών.  

 

 

3.2. Ο όρος «Plant Blindness» 

Πριν μια δεκαετία περίπου επιστήμονες βιολόγοι στις ΗΠΑ διεξήγαγαν μια 

έρευνα σχετικά με την ελάχιστη σημασία που δίνουν οι άνθρωποι στα φυτά. Μέσα από 
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τις έρευνές τους κατέληξαν στο συμπέρασμα, πως οι άνθρωποι όχι μόνο δεν μπορούν 

να εξηγήσουν τη ζωή των φυτών αλλά πολλές φορές αγνοούν ακόμα και την ύπαρξή 

τους. Στην κατάσταση αυτή έδωσαν τον όρο Plant Blindness, ο οποίος εκφράστηκε από 

τους Wandersee & Schlusser (1999) και ελληνικά αποδίδεται με τον όρο τυφλότητα 

απέναντι στα φυτά. Η τυφλότητα αυτή οδηγεί σε ανικανότητα των ανθρώπων να 

αναγνωρίσουν τη σημασία των φυτών για τη βιόσφαιρα και τους ίδιους, σε 

ανικανότητα να εκτιμήσουν τα αισθητικά και μοναδικά βιολογικά χαρακτηριστικά που 

έχει το φυτικό βασίλειο και στην ανθρωποκεντρική αντίληψη ότι τα φυτά είναι 

κατώτερα από τα ζώα, γι` αυτό δεν έχουν αξία για τον άνθρωπο. Δημοσκοπικές έρευνες 

που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν αυτά τα αποτελέσματα. Ειδικά στους αστικούς 

πληθυσμούς, σύμφωνα με τις έρευνες αυτές, παρατηρείται πως οι άνθρωποι δεν 

παρατηρούν τα φυτά και δεν αναγνωρίζουν την αξία τους. 

Κάποιοι υποστηρίζουν πως η τυφλότητα απέναντι στα φυτά είναι κάτι το 

φυσικό και αναπόφευκτο, καθώς βλέποντας μία εικόνα ο ανθρώπινος εγκέφαλος 

μπορεί να επεξεργαστεί και να παρατηρήσει ελάχιστα στοιχεία από τα οποία αυτή 

απαρτίζεται. Τα αντικείμενα που παρατηρούμε συνήθως είναι αυτά που κινούνται, 

αυτά που έχουν έντονα χρώματα και αυτά που αποτελούν κάποιο κίνδυνο για εμάς. Τα 

φυτά, λοιπόν, ούτε κινούνται, ούτε έχουν όλα και όλο το χρόνο έντονα χρώματα, ούτε 

αποτελούν κάποιο κίνδυνο για εμάς, εκτός από κάποιες πολύ σπάνιες περιπτώσεις. 

Έτσι, αν λάβουμε υπόψη μας αυτή τη λογική άποψη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα 

πως βλέπουμε τα φυτά αλλά ο εγκέφαλός μας δε μπορεί να τα επεξεργαστεί. 

Άλλοι υποστηρίζουν πως η τυφλότητα απέναντι στα φυτά οφείλεται στις 

κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις. Επισημαίνουν, δηλαδή, πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις, οι εκπαιδευτικοί για να παρουσιάσουν μία βιολογική 

λειτουργία, θα επέλεγαν να χρησιμοποιήσουν έναν ζωικό οργανισμό. Αυτό υποθέτουν 

πως οφείλεται, είτε επειδή ξέρουν περισσότερα για αυτούς, είτε γιατί τα ζώα είναι πιο 

οικεία σε εμάς, είτε επειδή κατά τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων δεν 

κατάφεραν να εντρυφήσουν και να δουν με άλλη οπτική των κόσμο των φυτών 

(Μανέτας, 2010). 

Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, ο 

υποβιβασμός των φυτών είναι γεγονός. Παρ’ όλα αυτά πολλοί σημαντικοί επιστήμονες 

ασχολήθηκαν και αφιέρωσαν πολύ χρόνο σε αυτά. Ο Alexander Von Humbolt (1769-

1859)  σύλλεγε φυτά και παρατηρούσε την επιρροή του κλίματος στην εξάπλωσή τους. 

Ο Κάρολος Δαρβίνος (1809-1882) παρατήρησε και φυτά και ζώα για να στηρίξει τη 
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θεωρία της εξέλιξης και μάλιστα το μεγαλύτερο μέρος του έργου του σχετιζόταν με τα 

φυτά, όμως προβλήθηκαν σε μεγαλύτερο βαθμό οι παρατηρήσεις του για τα ζώα. Ο 

Gregor Mentel (1822-1884) πειραματίστηκε με μπιζέλια για να διατυπώσει τους 

νόμους της κληρονομικότητας. 

 

 

3.3. Η πολυπλοκότητα των φυτών 

Εκτός από την εγκεφαλική και την εκπαιδευτική αιτιολογική προσέγγιση για 

την τυφλότητα απέναντι στα φυτά, υπάρχει και μια τρίτη προσέγγιση που υποστηρίζει 

πως αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι τα φυτά είναι πιο απλοί οργανισμοί σε σχέση με 

τα ζώα. Στην κοινή γνώμη επικρατεί η άποψη πως η πολυπλοκότητα ενός οργανισμού 

εξαρτάται από το μέγεθος και τη μορφή του, καθώς, όσο περισσότερα κύτταρα, όργανα 

και ιστούς έχει ένας οργανισμός τόσο πιο πολύπλοκος είναι. Ή ακόμη, ως μέτρο 

πολυπλοκότητας, θα μπορούσε να οριστεί η συμπεριφορά των οργανισμών προς το 

περιβάλλον  τους. Το γεγονός, δηλαδή, ότι τα ζώα κινούνται τα ορίζει αμέσως ως πιο 

πολύπλοκα από τα φυτά. 

Πρακτικά, όμως, αντιλαμβανόμαστε πως τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. 

Τα φυτά κατέχουν όλες εκείνες τις βιολογικές ιδιότητες που ορίζουν την συμπεριφορά. 

Έχουν την ιδιότητα να αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, να καταγράφουν και να 

ανταποκρίνονται στα ερεθίσματα που δέχονται, να ρυθμίζουν την εσωτερική τους 

χημεία και τη φυσικοχημεία του περιβάλλοντός τους, να τρέφονται με χαρακτηριστικό 

και αυτάρκη τρόπο, να πραγματοποιούν τον κυτταρικό μεταβολισμό ουσιών, να 

αναπτύσσονται, να διαφοροποιούνται, να αναπαράγονται και να αλλάζουν τις ιδιότητες 

τους εκεί όπου βρίσκονται για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις οποιεσδήποτε 

αλλαγές στο περιβάλλον τους. Το τελευταίο αποτελεί κάτι άγνωστο για τον άνθρωπο 

και τα ζώα ,όμως παράλληλα κάτι ιδανικό για τα φυτά, αν κανείς λάβει υπόψη του την 

εμφάνισή τους σε κάθε μέρος του πλανήτη. Όσον αφορά την κίνηση, παρά τις απόψεις 

που ακούγονται, είναι κάτι υπαρκτό στα φυτά, απλά δεν μπορεί να γίνει εύκολα 

αντιληπτό από τον άνθρωπο, γιατί έχει συνηθίσει στις πιο γρήγορες κινήσεις. Θα μας 

γίνει αντιληπτό μόνο αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από τον ανθρωποκεντρικό τρόπο 

σκέψης και να κατανοήσουμε πως, κίνηση είναι και η διείσδυση της ρίζας πως 

επιλεγμένες εδαφικές θέσεις ή αέναη ανύψωση του βλαστού προς το φως. 
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Για την πολυπλοκότητα των φυτών σε σχέση με αυτή των ζώων θα μπορούσαμε 

να στηριχθούμε στη μοριακή γενετική και πιο συγκεκριμένα στα γονίδια, τα οποία 

ορίζουν την μορφή και τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Είναι λογικό να θεωρεί 

κάποιος αυτονόητο πως, η πολυπλοκότεροι οργανισμοί θα έχουν περισσότερα γονίδια. 

Αρκετά χρόνια τώρα θεωρείται χωρίς να έχει αποδειχθεί, ότι τα γονίδια θα είναι 

λιγότερα στα φυτά, περισσότερα στα ασπόνδυλα και ακόμα περισσότερα στα 

σπονδυλωτά. Η σύγχρονη μοριακή βιολογία όμως,  απέδειξε ότι αυτό δεν είναι 

απαραίτητα σωστό. Έχει αποδειχθεί ότι μικροί ζωικοί οργανισμοί και πολλοί φυτικοί 

έχουν μεγαλύτερο, μπορεί και διπλάσιο, αριθμό γονιδίων απ’ ότι ο ανθρώπινος 

οργανισμός. Έτσι, λοιπόν, ή θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε το τι σημαίνει 

βιολογική πολυπλοκότητα ή να συμφωνήσουμε με την άποψη πως η πολυπλοκότητα 

δεν σχετίζεται μόνο με των αριθμό των γονιδίων. 

Εκτός από τον αριθμό των γονιδίων η μοριακή βιολογία παρουσιάζει και τους 

μεταγραφικούς παράγοντες, οι οποίοι είναι πρωτεϊνικά προϊόντα γονιδίων που 

λειτουργούν ως διακόπτες αφύπνισης ή λήθαργου άλλων γονιδίων. Θα μπορούσαν, 

λοιπόν, να αποτελούν αυτοί οι παράγοντες μέτρο της πολυπλοκότητας των 

οργανισμών, αν σκεφτούμε ότι οι οργανισμοί που διαθέτουν αυξημένες ανάγκες 

ρύθμισης της γονιδιακής λειτουργίας είναι πιο πολύπλοκοι από τους υπόλοιπους. Είναι 

γεγονός όμως, πως πάλι υπάρχουν φυτά που έχουν περισσότερους μεταγραφικούς 

παράγοντες από τον άνθρωπο. Παρ’ ότι, βέβαια, τα πρωτεϊνικά αυτά προϊόντα 

τροποποιούνται με τον καιρό και μπορεί τελικά να παράγουν περισσότερες πρωτεΐνες, 

η σύγκριση καταλήγει πάλι υπέρ των φυτών.  

Ο λόγος που και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις τα φυτά υπερέχουν του 

ανθρώπου, οφείλεται στο γεγονός ότι τα φυτά αντιμετωπίζουν την αλλαγή των 

περιβαλλοντικών συνθηκών, τις επιθέσεις θηρευτών και εχθρών τους και τον 

ανταγωνισμό με τα υπόλοιπα φυτά της ίδιας περιοχής, ενώ είναι ακίνητα, χωρίς την 

δυνατότητα διαφυγής. Τα αντιμετωπίζουν, δηλαδή, επί τόπου (Μανέτας,2010).  

Τα φυτά, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πως δεν είναι απαραίτητα λιγότερο 

πολύπλοκα από τα ζώα. Είναι το ίδιο επιτυχημένα και όσο περίπλοκα τους επιτρέπουν 

να είναι το ύφος, ο ρυθμός και ο τρόπος ζωής τους. Τα φυτά είναι απλώς διαφορετικά. 

Αν και εξελικτικά και γεωλογικά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ανώτερα, καθώς 

προϋπάρχουν στον πλανήτη πριν τους ζωικούς οργανισμούς και ο μέσος όρος ζωής 

τους είναι μεγαλύτερος. Ταξιδεύοντας δηλαδή στο παρελθόν ή στο μέλλον θα βλέπαμε 

περίπου τα ίδια φυτά με τώρα και εντελώς διαφορετικά ζώα (Μανέτας, 2010).  
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3.4. Οι διαφορές των φυτών με τα ζώα  

 Τα φυτά δεν είναι πιο απλοί οργανισμοί από τα ζώα, είναι απλά διαφορετικά. 

Για να γίνει αυτό κατανοητό και για να καταλάβουμε περισσότερα για τη λειτουργία 

και τη συμπεριφορά τους, θα πρέπει να μελετήσουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές 

τους από τα ζώα. Τα κύτταρά τους παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες. Εκτός από τους 

χλωροπλάστες και τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, τα οποία δεν πραγματοποιούνται 

στα ζωικά κύτταρα, η υπόλοιπη δομή και λειτουργία τους μοιάζουν αρκετά. Παρ’ όλα 

αυτά η συμπεριφορά και η οργάνωση των δυτών είναι εντελώς διαφορετικές 

(Μανέτας,2010).  

 

3.4.1. Η διατροφική αυτάρκεια των φυτών 

 Ζώα και φυτά χρειάζεται να προσλάβουν μέσω της τροφής τους πρωτεΐνες, 

σάκχαρα, λιπίδια, βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία και νερό. Οι ανάγκες τους λοιπόν είναι 

ίδιες. Η διαφορά είναι ότι τα φυτά δεν βρίσκουν απλά την τροφή τους και την τρώνε, 

αλλά την παρασκευάζουν μόνα τους με τη βοήθεια των ανόργανων μορίων της φύσης. 

Τα φυτά παράγουν τροφή, ενώ τα ζώα την καταναλώνουν. Έτσι, τα φυτά 

χαρακτηρίζονται ως αυτότροφοι οργανισμοί, ενώ τα ζώα ως ετερότροφοι. Τα ζώα 

λοιπόν, εξαρτώνται από τα φυτά, τα οποία είναι σχετικά με το θέμα της τροφής 

αυτάρκη. 

 

3.4.2. Η ακινησία των φυτών 

 Μια ακόμα διαφορά μεταξύ φυτών και ζώων είναι ότι τα ζώα πρέπει να 

μετακινηθούν για να βρουν τροφή. Οι πρώτες ύλες που είναι απαραίτητες στα φυτά για 

να παρασκευάσουν την τροφή τους, δηλαδή το CO2, το φως, τα ανόργανα στοιχεία και 

το νερό, υπάρχουν παντού. Έτσι τα φυτά δεν χρειάζεται να κινηθούν προς εύρεση 

τροφής. Λέγοντας, όμως, πως τα φυτά είναι ακίνητα εννοούμε μόνο την παγίωση στην 

θέση εγκατάστασης. Κατά τ’ άλλα η στροφή τους προς το φως και η στροφή της ρίζας 

προς το έδαφος αποδεικνύουν την ύπαρξη της κίνησης και στα φυτά. Οι άνθρωποι δεν 

συνηθίζουν να παρατηρούν αυτές τις κινήσεις γιατί πραγματοποιούνται με πολύ πιο 

αργούς ρυθμός σε σχέση με αυτούς που έχουν συνηθίσει. Επιπλέον, μια ακόμη διαφορά 

μεταξύ φυτών και ζώων, είναι το σταθερό μέγεθος. Το ύψος στους ζωικούς 

οργανισμούς κυμαίνεται, τις περισσότερες φορές στο ίδιο περίπου μέτρο και 

ολοκληρώνεται σε κάποιο στάδιο της ζωής τους. Στα φυτά όμως η ανάπτυξη σταματάει 
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όταν επέλθει ο θάνατός τους και παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές όσον αφορά το 

μέγεθός τους, ακόμα και αν έχουν την ίδια ηλικία ή ανήκουν στο ίδιο είδος. Η κακή 

διατροφή στον άνθρωπο μπορεί να του στοιχίσει, σε σχέση με το ύψος, ελάχιστα 

εκατοστόμετρα. Στα δέντρα όμως, μπορεί να στοιχίσει δεκάδες μέτρα. Αυτό συμβαίνει 

γιατί στα φυτά δεν υπάρχει διαφορά μόνο στο τελικό μέγεθος, αλλά και στην ταχύτητα 

με την οποία αυτά αναπτύσσονται, που εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Οι συνθήκες αυτές καθορίζουν και την αναλογία των μερών τους. Αν για παράδειγμα, 

ένα φυτό σταματήσει να ποτίζεται, για να αναπληρώσει το νερό που χάνεται από τα 

φύλλα, θα αυξήσει το ριζικό του σύστημα και θα ελαττώσει τη φυλλική του επιφάνεια, 

γεγονός το οποίο θα άλλαζε την ισορροπία του. Στους ζωικούς οργανισμούς, όμως, 

κάτι τέτοιο θα αποτελούσε αξιοπρόσεκτη εξαίρεση.  

 Τα φυτά, λοιπόν, δεν παρουσιάζουν σταθερό σχήμα και ίδια συμμετρία. 

Αλλάζουν συνέχεια την μορφή τους, ανάλογα με την εποχή και τις περιβαλλοντικές 

συνθήκες στις οποίες εκθέτονται. Ο τρόπος διατροφής των φυτών και η διατροφική 

αυτάρκεια καθορίζει και τον τρόπο ζωής τους, η οποία δεν χρειάζεται την κίνηση αλλά 

μια συνεχή ανάπτυξη. Αυτή η ανάπτυξη επιταχύνεται σε ευνοϊκές συνθήκες και 

επιβραδύνεται ή σταματά σε δυσμενείς.  

 

3.4.3. Ο θάνατος των φυτών 

Τα φυτά διαφέρουν με τους ζωικούς οργανισμούς ακόμη και στον θάνατο. Αν 

κοπούν, ξεριζωθούν ή καταστραφούν τα δέντρα ενός δάσους μετά από κάποιο χρονικό 

διάστημα θα δημιουργηθεί ένα καινούριο από την αρχή, χάρη στα σπέρματα αυτών που 

παραμένουν μέσα στο έδαφος. Τα σπέρματα αυτά καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν το 

σκοτάδι, την παγωνιά, τις υψηλές θερμοκρασίες, ακόμα και την πυρκαγιά, την ξηρασία 

και την πλημμύρα και έτσι να δημιουργήσουν νέα φυτά όταν υπάρξουν πιο ευνοϊκές 

συνθήκες, ακόμα και μετά από εκατοντάδες χρόνια. Κάτι ανάλογο δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί και με τα ζώα, καθώς για την αναπαραγωγή τους απαιτείται η 

ταυτόχρονη παρουσία των δύο γονέων για κάποιο χρονικό διάστημα. Χάρη στην 

αυθεντικότητα των σπερμάτων τους, τα φυτά δεν υπέστησαν μαζικές εξαφανίσεις, σε 

αντίθεση με τα ζώα. Τις περισσότερες φορές ο θάνατος των φυτών είναι τυχαίος. 

Οφείλεται κυρίως στην ανθρώπινη παρέμβαση, σε πυρκαγιές και παθογόνους 

οργανισμούς. Αν δεν τους συμβεί κάτι από τα παραπάνω μπορούν να καταστούν 

αθάνατα. Έχουν την δυνατότητα να αποκαταστούν τις απώλειες που υφίστανται 
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καθημερινά. Για παράδειγμα, αντικαθιστούν συνεχώς τα φύλλα που ρίχνουν. Το ίδιο 

όμως, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση και στα ζώα ή στον άνθρωπο.  

Υπάρχουν βέβαια και ομοιότητες μεταξύ ζώων και φυτών όσον αφορά την 

αντικατάσταση των οργάνων που φθείρονται. Η κύρια ομοιότητα είναι ότι τα ενήλικα 

άτομα διατηρούν κάποια νεανικά, αδιαφοροποίητα κύτταρα σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής τους, τα οποία έχουν ως σκοπό να ανανεώνουν κύτταρα που χάνονται. Στα ζώα 

τα ονομάζουμε βλαστοκύτταρα, ενώ στα φυτά μεριστωματικά κύτταρα. Η βασική τους 

κυτταρική λειτουργία λοιπόν είναι παρόμοια. Παρ’ όλα αυτά όμως, τα κύτταρα αυτά 

στα φυτά παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο αριθμό, αντικαθιστούν ολόκληρα όργανα 

και ο επαναπρογραμματισμός τους είναι αρκετά πιο εύκολος, πραγματοποιείται 

καθημερινά και λειτουργεί σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά σήματα.  

 

3.4.4. Η ανεξαρτησία μερών των φυτών 

 Το κυκλοφορικό σύστημα των φυτών είναι αρκετά περίπλοκο. Υπάρχουν 

αγγεία που μεταφέρουν νερό και ανόργανα στοιχεία σε όλα τα μέρη του φυτού. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που αυτή η μεταφορά είναι αντίθετη ως προς την βαρύτητα, 

πραγματοποιείται δηλαδή από κάτω προς τα πάνω. Υπάρχουν όμως, και περιπτώσεις 

που η μεταφορά γίνεται προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Η κίνηση αυτή στα ζώα 

καθορίζεται από μία κεντρική αντλία, στα φυτά όμως αυτή η αντλία δεν υπάρχει. 

Ωστόσο διαθέτουν άπειρες μικρές αντλίες που ωθούν και αναρροφούν το νερό και τα 

ανόργανα στοιχεία. Κάθε ρίζα επιτελεί τον ρόλο της ώθησης και κάθε φύλλο τον ρόλο 

της αναρρόφησης, λειτουργούν δηλαδή σαν αντλίες.  

 Επιπλέον, τα φυτά δεν διαθέτουν ένα κεντρικό συντονιστικό όργανο, όπως είναι 

ο εγκέφαλος στους ζωικούς οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά η ανάπτυξη και η 

συμπεριφορά τους είναι απόλυτα συντονισμένη. Αντιλαμβάνονται το περιβάλλον, το 

φως, το άγγιγμα, τη θερμοκρασία, την υγρασία, την ύπαρξη των υπόλοιπων φυτών, την 

θέση τους στον χωροχρόνο, τις χημικές ουσίες στην ατμόσφαιρα και συνομιλούν μέσω 

της χημικής γλώσσας με τα γειτονικά φυτά και τα παθογόνα ή συμβιωτικά βακτήρια 

και μύκητες. Επεξεργάζονται τις πληροφορίες που λαμβάνουν από το περιβάλλον τους, 

τις αξιολογούν και ρυθμίζουν την ανάπτυξη και την συμπεριφορά τους σύμφωνα με 

αυτές. Έτσι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι τα φυτά παρουσιάζουν μία 

αποκέντρωση των λειτουργιών τους και ανεξαρτησία των μερών τους και σε οργανικό 

και σε κυτταρικό επίπεδο.  
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3.5. Πώς αναπτύσσονται τα φυτά 

 Τα φυτά ανήκουν στους ζωντανούς οργανισμούς. Οι γνώσεις μας για τους 

ζωντανούς οργανισμούς στηρίζονται περισσότερο στους μικροοργανισμούς και στα 

ζωικά κύτταρα. Παρ’ όλα αυτά τα φυτά έχουν αναπτυχθεί πολύ πιο νωρίς από τα ζώα. 

Η μοριακή μελέτη των φυτών έχει αναπτυχθεί τα τελευταία μόλις χρόνια, καθώς είναι 

δύσκολο να ερευνηθούν, λόγω του σταθερού περιβλήματός τους. Οι αρχικές γνώσεις 

της γενετικής στηρίχθηκαν  στη μελέτη των φυτών. Το φυτικό βασίλειο περιλαμβάνει 

περίπου 45.000 είδη (Ματθόπουλος, 2005).  

 Τα όργανα των πολυκύτταρων φυτικών οργανισμών είναι τα βλαστικά και τα 

αναπαραγωγικά. Τα βλαστικά βοηθούν το φυτό στην ανάπτυξη και συντήρησή του. 

Πραγματοποιούν, δηλαδή, τις διαδικασίες της δέσμευσης του αέρα από το περιβάλλον 

και την εναλλαγής της ύλης. Τα αναπαραγωγικά βοηθούν στη διαιώνιση μέσα στο 

χρόνο των δραστηριοτήτων που αναφέρθηκαν και στη διαιώνιση των ίδιων των 

οργανισμών. Σε όλη τη διάρκεια της εξέλιξης τους, τα όργανα των φυτών έχουν 

υποστεί πολλές μορφολογικές παραλλαγές, που σχετίζονται με την εξελικτική βαθμίδα 

κάθε οργανισμού και είναι ανάλογα προσαρμοσμένες με τις συνθήκες διαβίωσης του 

καθενός. Εμείς θα ασχοληθούμε με τα βλαστικά όργανα και την ανάπτυξη των φυτών. 

 

3.5.1. Τα βλαστικά όργανα 

 Τα βλαστικά όργανα είναι η ρίζα, ο βλαστός και τα φύλλα. Οι τρεις αυτοί τύποι 

οργάνων εμφανίζουν πολλές μορφολογικές παραλλαγές, ανάλογα με τις συνθήκες που 

επικρατούν στο περιβάλλον ανάπτυξης κάθε φυτού. 

 Η ρίζα είναι το βλαστικό όργανο των φυτών που βρίσκεται κάτω από το έδαφος. 

Αυτή είναι υπεύθυνη για την στήριξη του φυτού στο έδαφος και την πρόσληψη νερού 

και θρεπτικών αλάτων από αυτό. Παράλληλα, όμως, με αυτές τις λειτουργίες 

πραγματοποιεί και τη μεταφορά του νερού και των αλάτων προς το υπέργειο τμήμα 

του φυτού και τη μεταφορά των οργανικών ενώσεων, που παράγονται στα φύλλα, προς 

κάθε σημείο στο ριζικό σύστημα. Σε μερικά είδη φυτών λειτουργεί και ως 

αποταμιευτής οργανικών ενώσεων για κάποιο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, υπάρχουν 

και μερικές περιπτώσεις στις οποίες οι ρίζες αναπτύσσονται στο υδάτινο ή αέρινο 

περιβάλλον. Το πώς θα διαμορφωθούν οι ρίζες του κάθε φυτού εξαρτάται από πολλούς 

παράγοντες όπως είναι η στρωματική διαμόρφωση του εδάφους, η περιεκτικότητα και 

η κατανομή του σε νερό, η συνύπαρξη με άλλα φυτά με τα οποία μπορούν να υπάρχουν 
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ανταγωνιστικές τάσεις και η εξέλιξη του φυτού. Η ανάπτυξη των ριζών, πάντως, 

εξαρτάται άμεσα και από την υπόλοιπη υπέργεια ανάπτυξη του φυτού και αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα, η συνολική επιφάνεια των φύλλων ενός φυτού να είναι ίση με την 

συνολική επιφάνεια των ριζών του. 

 Ο βλαστός είναι μέρος του εναέριου βλαστικού τμήματος, εκτός από τις 

περιπτώσεις φυτών που οι ρίζες τους αποτελούν μέρος του εναέριου βλαστικού 

τμήματος. Ο βλαστός πραγματοποιεί τρεις λειτουργίες. Πρώτον αποτελεί στήριγμα για 

να αναπτυχθούν τα φύλλα και τα άνθη. Έπειτα, βοηθά τη μεταφορά νερού και αλάτων 

από τη ρίζα στα φύλλα. Τέλος, συμβάλει στην παραγωγή νέων ζωντανών ιστών για τη 

συνέχιση του μεταβολισμού. Τα φυτικά κύτταρα ζουν κατά μέσο όρο 1 έως 3 έτη. Η 

μεταφορά του νερού και των θρεπτικών αλάτων υλοποιείται μέσω των νεκρών 

κυττάρων, όμως η κίνησή τους βασίζεται στη δράση των ζωντανών κυττάρων των 

νεαρών οργάνων. 

 Τα φύλλα είναι το τρίτο και τελευταίο βλαστικό όργανο των φυτών. Συμβάλουν 

στην πρωτογενή δέσμευση της ηλιακής ενέργειας και την παραγωγή σακχάρων από το 

νερό και το διοξείδιο του άνθρακα, ενώ παράλληλα παράγεται μοριακό οξυγόνο. Η 

διαδικασία κατά την οποία δεσμεύεται η ενέργεια και παράγονται οργανικές ενώσεις 

ονομάζεται φωτοσύνθεση. Στους ανώτερους φυτικούς οργανισμούς η διαδικασία της 

φωτοσύνθεσης γίνεται μέσα σε ένα εξειδικευμένο κυτταρικό οργανίδιο που ονομάζεται 

χλωροπλάστης. Στους προκαρυωτικούς φωτοσυνθέτοντες οργανισμούς, οι διεργασίες 

της φωτοσύνθεσης γίνονται μέσα στο κυτταρόπλασμα και στην εσωτερική πλευρά της 

κυτταροπλασματικής μεμβράνης τους. Μέσω της φωτοσύνθεσης εξασφαλίζεται η 

δέσμευση την ηλιακής ενέργειας και η βιοσύνθεση των οργανικών μορίων στους 

φυτικούς οργανισμούς (Ματθόπουλος, 2005). Στο πρώτο στάδιο της φωτοσύνθεσης η 

χλωροφύλλη και άλλες χρωστικές μεταφέρουν την ηλιακή ενέργεια. Με την 

απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας ηλεκτρόνια μεταφέρονται στη μεμβράνη, έτσι 

δημιουργούνται ιόντα υδρογόνου και απελευθερώνεται το οξυγόνο. Στο δεύτερο 

στάδιο της φωτοσύνθεσης παράγεται η γλυκόζη από το CO2. Τα στόματα που 

υπάρχουν στα φύλλα των φυτών κλείνουν και εγκλωβίζουν το νερό, κρατώντας το 

ζεστό. Έτσι, το οξυγόνο παραμένει στους ιστούς του φυτού (Starr, Evers & Starr,  

2015). Η ύπαρξη του οξυγόνου στη γήινη ατμόσφαιρα οφείλεται στη φωτοσύνθεση, 

οπότε γίνεται αντιληπτό, ότι εξελικτικά οι φυτικοί οργανισμοί προηγούνται των ζωικών 

(Ματθόπουλος, 2005). 
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3.5.2. Η φυτική ανάπτυξη και η κίνηση των υγρών 

 Η φυτική αύξηση χωρίζεται σε δύο επίπεδα, την πρωτογενή και την 

δευτερογενή. Στην πρωτογενή αύξηση το φυτό μεγαλώνει κατά μήκος και όχι κατά 

πλάτος. Είναι η περίοδος που αναπτύσσονται τα «τρυφερά» μέρη του φυτού. Στην 

δευτερογενή αύξηση το φυτό αυξάνεται κατά πλάτος και αναπτύσσονται τα πιο σκληρά 

του μέρη. 

 Τα κύρια στοιχεία που είναι αναγκαία για την ανάπτυξη των φυτών είναι ο 

άνθρακας, το οξυγόνο και το υδρογόνο, τα οποία βρίσκονται στο διοξείδιο του άνθρακα 

και στο νερό. Παράλληλα, έχουν ανάγκη και από άλλα στοιχεία τα οποία είναι 

διαλυμένα στο νερό και τα αποκτούν με τη βοήθεια των ριζών. Τα στοιχεία αυτά είναι 

το χλώριο, ο σίδηρος, το βόριο, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και το 

μολυβδαίνιο (Starr et al, 2015).  

 Το μεγαλύτερο μέρος του νερού που απορροφάται από τις ρίζες και 

μεταφέρεται στα φύλλα χάνεται εξαιτίας της εξατμισoδιαπνοής. Ουσιαστικά, μέσω της 

εξατμισοδιαπνοής, παραμένει ένα 2% του νερού στο φυτό, το οποίο χρησιμοποιείται 

για την πραγματοποίηση πολλών βασικών λειτουργιών του, όπως είναι η 

φωτοσύνθεση, η αύξηση κ.τ.λ. Τα στόματα, που είναι πόροι που ανοίγουν ρυθμιζόμενα 

στην επιφάνεια των φυτών, επιτρέπουν στο εξατμισμένο νερό και τα αέρια να 

διαχέονται μέσα και έξω από τους ιστούς του φυτού. Έτσι, κλείνουν και συγκρατούν 

το νερό που είναι απαραίτητο για το φυτό, καθώς τα φυτά δεν έχουν τη δυνατότητα να 

κινηθούν προς αναζήτηση τροφής (Starr et al, 2015). 

 Η ικανότητα των φυτών να προσλαμβάνουν ουσίες από το έδαφος και το 

εδαφικό νερό είναι η βάση της φωτοεξυγίανσης, της απομάκρυνσης δηλαδή ρύπων από 

μία ρυπασμένη περιοχή με την βοήθεια των φυτών (Starr et al, 2015).. 

 

3.5.3. Διαδικασία φύτρωσης 

Για να φυτρώσει ένα φυτό θα πρέπει να επικρατεί το κατάλληλο κλίμα και οι 

κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος. Όλοι οι σπόροι χρειάζονται νερό, οξυγόνο και 

ειδικές θερμοκρασίες για να αναπτυχθούν. Από την στιγμή που θα εισχωρήσει το νερό 

στο σπόρο αρχίζει η διαδικασία της φύτρωσης. Οι ιστού του σπόρου απορροφούν το 

νερό, διογκώνονται, το οξυγόνο μεταφέρεται πιο εύκολα στους εσωτερικούς ιστούς, τα 

κύτταρα αρχίζουν να χρησιμοποιούν σάκχαρα και οξυγόνο, καθώς αρχίζουν να 

διαιρούνται με ταχύτατους ρυθμούς και έτσι προκαλείται η ανάπτυξη του φυτού. Η 

διαδικασία της φύτρωσης ολοκληρώνεται, συνήθως,  μόλις η ρίζα προβάλει από τον 
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σπόρο. Η ρίζα αρχίζει να κάμπτεται και σχηματίζει ένα άγκιστρο. Το φυτό αρχίζει να 

αυξάνεται κατακόρυφα, ανοίγοντας δίοδο μέσα στο έδαφος, προς την επιφάνεια. Στη 

συνέχεια, μόλις βγει στην επιφάνεια, η ύπαρξη του φωτός ευθυγραμμίζει το φυτό, το 

οποίο πλέον είναι κάθετο στο έδαφος. Τα πρώτα φύλλα αναπτύσσονται και αρχίζουν 

να φωτοσυνθέτουν. Έτσι ξεκινούν όλες οι ενέργειες του φυτού (Starr et all, 2015). 

 

 

3.6. Εκπαίδευση και φυτά 

 Ο Wandersee (1983) επισημαίνει ότι υπάρχουν τρόποι να προωθήσουμε την 

αντιληπτικότητα και την εκτίμηση απέναντι στα φυτά, κυρίως μέσω της εκπαίδευσης. 

Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με το να εξασκηθούν τα παιδιά στην παρατήρηση 

των φυτών, για παράδειγμα μέσα από δραστηριότητες κηπουρικής στο σχολείο ή στο 

σπίτι. Επίσης, θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος σύμβουλος φυτών ο οποίος να 

επηρεάσει τα παιδιά με θετικές στάσεις απέναντι τους. Επιπρόσθετα, θα ήταν καλό να 

αξιοποιηθούν οι Βοτανικοί Κήποι, μέσω της επίσκεψης σχολείων σ` αυτούς και να 

πραγματοποιηθούν συναντήσεις με επιστήμονες εκπαιδευτές που θα μεταφέρουν, με 

τη σειρά τους, στους νέους την εμπειρία ανάπτυξης των φυτών και τη σημασία του 

ρόλου των φυτών στην ανθρώπινη ζωή. 
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4. ΟΙ ΙΔΕΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΑ 

 

4.1. Οι ιδέες γενικά  

 Οι έννοιες που αφορούν τα φυτά είναι κρίσιμες γιατί οι ιδέες των παιδιών για 

τα φυτά βοηθούν στο να κατανοήσουμε πόσο ικανοποιητικά ή όχι καλύπτονται οι 

πρώιμες βιολογικές τους γνώσεις και κατά πόσο οι γνώσεις αυτές είναι ανεξάρτητες 

από την περιοχή της ψυχολογίας. Οι πληροφορίες, όμως, που έχουμε για το πώς 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας την ανάπτυξη και την αύξηση των 

φυτών είναι πολύ λίγες (Ζόγκζα, 2007). 

Η Stead (1980) πραγματοποίησε κάποιες συνεντεύξεις μαθητών ηλικίας 9-15 

ετών, οι οποίες έδειξαν πως δίνουν μία πιο περιορισμένη σημασία στη λέξη «φυτό», 

απ’ ότι αυτή που δίνουν οι βιολόγοι. Λίγα μόνο παιδιά ανέφεραν γενικά κριτήρια, όπως, 

ότι διαθέτουν φύλλα, έχουν ρίζες, είναι πράσινα. Παρατήρησε επίσης, πως θεωρούν 

ότι τα δέντρα δεν είναι φυτά παρά μόνο στο αρχικό στάδιο της ζωής τους, όταν δηλαδή 

είναι πολύ μικρά. Επιπλέον, θεωρούν πως ούτε οι σπόροι είναι φυτά. Υποστηρίζουν 

πως απλά μοιάζουν με αυτά και όχι πως ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Αυτές οι 

περιορισμένες γνώσεις παρουσιάζονται ακόμη και στους δεκαπεντάχρονους μαθητές. 

 Οι Leach, Driver, Scott και Wood-Robinson (1992) επιβεβαίωσαν τα 

παραπάνω, καθώς παρατήρησαν πως οι μαθητές χρησιμοποιούσαν το «φυτό», το 

«δέντρο» και το «λουλούδι» ως τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Αν όμως δίνονταν 

στους μαθητές περιορισμένες κατηγορίες, τότε τα τοποθετούσαν όλα στα φυτά.  

 

 

4.2. Οι ιδέες για τη διατροφή του φυτού 

Πολλοί ερευνητές τονίζουν τις απαιτήσεις που υπάρχουν για την κατανόηση 

εννοιών που αφορούν την θρέψη των φυτών. Οι Arnold και Simpson (1980) δηλώνουν 

πως για να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της φωτοσύνθεσης θα πρέπει πρώτα να 

κατανοήσουν ότι «ένα στοιχείο ο άνθρακας (ο οποίος είναι στερεός σε καθαρή μορφή) 

υπάρχει στο διοξείδιο του άνθρακα (το οποίο είναι ένα άχρωμό αέριο και περιέχεται 

στον ατμοσφαιρικό αέρα) και ότι αυτό το αέριο μετατρέπεται σε γλυκόζη (ένα στερεό, 

αλλά σε διάλυμα) από ένα πράσινο φυτό, όταν υδρογόνο (ένα αέριο) από νερό (ένα 

υγρό) προστεθεί σε αυτό, χρησιμοποιώντας ηλιακή ενέργεια που στη συνέχεια 

μετατρέπεται σε χημική ενέργεια». Αυτοί λοιπόν, αναφέρουν πως οι μαθητές δεν 
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κατέχουν τις παραπάνω έννοιες, οι οποίες είναι προαπαιτούμενα για την κατανόηση 

της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης.  

Οι Barker και Carr (1989) αναφέρουν πως η έννοια της φωτοσύνθεσης είναι 

ασυνήθιστη και μη διαισθητική.  

Μέσα από όλες αυτές τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν έγινε αντιληπτό, πως 

τα παιδιά σε παγκόσμια κλίμακα και όλων των ηλικιών, κατανοούν ότι τα φυτά 

λαμβάνουν την τροφή από το περιβάλλον τους, ειδικά από το έδαφος και ότι οι ρίζες 

αποτελούν όργανα θρέψης. 

Οι Driver, Child, Gott, Head, Johnson, Worsley και Wylie (1984) και οι Bell 

και Brook (1984) κατέληξαν μέσω των ερευνών τους ότι λίγα παιδιά απέδιδαν την 

ανάπτυξη των δέντρων στην τροφή που είχαν πάρει μέσω του εδάφους. Ακόμα 

λιγότερα υποστήριζαν ότι τα δέντρα φτιάχνουν την τροφή τους από τα συστατικά που 

λαμβάνουν από το περιβάλλον τους. 

Επιπρόσθετα, παρατηρήθηκε ότι πολλά παιδιά υποστηρίζουν πως τα φυτά 

απορροφούν οργανικές ουσίες των τροφών μέσω του εδάφους. Θεωρούν επίσης, πως 

τα φυτά διαθέτουν πολλαπλές πηγές τροφής.  

Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ότι τα φυτά απορροφούν νερό από το έδαφος και 

κατανοούν την αξία του νερού για την ανάπτυξή τους, καθώς θεωρούν ότι αποτελεί το 

κύριο συστατικό για την ανάπτυξη. Πιστεύουν ότι το διοξείδιο του άνθρακα, το νερό 

και τα μεταλλικά στοιχεία αποτελούν την τροφή των φυτών, επειδή γνωρίζουν ότι 

απορροφούνται από αυτά. Επίσης, υποστηρίζουν ότι αυτές οι ανόργανες ουσίες 

περιέχουν ενέργεια και την παρέχουν στα φυτά. Μερικοί μαθητές νομίζουν ότι το 

διοξείδιο του άνθρακα απορροφάται από τις ρίζες και το νερό από τα φύλλα. 

Επιπρόσθετα, αρκετοί θεωρούν ότι αυτά τα δύο υποστηρίζουν τις διαδικασίες του 

ποτίσματος και της αναπνοής τους φυτού και ότι παραμένουν ίδια σε όλη την διάρκεια 

αυτών των διαδικασιών. Σε έρευνα που πραγματοποίησε ο Tamir (1989) διαπιστώθηκε 

ότι πολλά παιδιά πιστεύουν ότι η ηλιακή ακτινοβολία, που απορροφάται από τα φυτά 

είναι μέρος της τροφής τους. Επιπλέον, θεωρούν τροφή τα μεταλλικά στοιχεία του 

εδάφους ή θεωρούν ότι αυτά συμβάλλουν άμεσα στην φωτοσύνθεση.  

 

4.3. Οι ιδέες για την φωτοσύνθεση 

 Τα παιδιά αναπτύσσουν εναλλακτικές ιδέες για τους όρους «φωτοσύνθεση» και 

«χλωροφύλλη». Θεωρούν την φωτοσύνθεση ως μία ουσία και όχι ως διαδικασία. 
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Κατανοούν ελάχιστα τις ενεργειακές μεταφορές, καθώς θεωρούν ότι η τροφή των 

φυτών συσσωρεύεται κατά την διάρκεια που αυτό αναπτύσσεται.  

 Οι Roth και Anderson (1985) ανακάλυψαν ότι τα παιδιά πιστεύουν πως η 

φωτοσύνθεση δεν αποτελεί κάτι σημαντικό για τα φυτά, αλλά για το άνθρωπο και τα 

ζώα, κυρίως εξαιτίας της ανταλλαγής των αερίων.  

 Όσον αφορά την χλωροφύλλη, τα παιδιά πιστεύουν ότι είναι μία ουσία της 

τροφής, ένα προστατευτικό, ένα αποθηκευμένο προϊόν, μία ζωτική ουσία όπως το αίμα, 

κάτι που κάνει τα φυτά δυνατά ή κάτι που διασπά το άμυλο. Επίσης, μερικά πιστεύουν 

ότι αυτή έλκει την ηλιακή ακτινοβολία ή απορροφά το διοξείδιο του άνθρακα. Κάποια 

άλλα παιδιά παρουσιάζουν μία ανθρωποκεντρική άποψη, σύμφωνα με την οποία, η 

χλωροφύλλη υπάρχει απλώς για να κάνει το φύλλα πράσινα και ωραία. Δεν κατανοούν 

το ρόλο της χλωροφύλλης για την απορρόφηση της ηλιακής ενέργειας και την 

μετατροπή της σε χημική.  

 Τα περισσότερα παιδιά θεωρούν την ύπαρξη του φωτός ως απαραίτητη για την 

ανάπτυξη του φυτού, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την ύπαρξη των φυτών που 

διατηρούνται στο σκοτάδι. Συνεντεύξεις απέδειξαν ότι μαθητές δεν κατανοούσαν την 

μεταφορά ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία και χρησιμοποιούσαν τους όρους 

«θερμότητα» και «φως» αδιάκριτα μεταξύ τους. Πίστευαν δηλαδή ότι τα φυτά 

χρησιμοποιούν την θερμότητα του ήλιου ως ενέργεια για την φωτοσύνθεση. Πολλοί 

θεωρούσαν τον ήλιο ως πηγή ενέργειας για τα φυτά, όπως είναι και το έδαφος, τα 

μεταλλικά στοιχεία, το νερό, ο αέρας και ο άνεμος. Ο Barker (1986) ανέπτυξε μία 

εισαγωγή για την φωτοσύνθεση, τονίζοντας την προέλευση της ζάχαρης, του αμύλου, 

της κυτταρίνης και του ξύλου. 

 

 

4.4. Οι ιδέες για τις προϋποθέσεις ανάπτυξης 

 Τα παιδιά από πολύ μικρά υποστηρίζουν ότι η τροφή ή η απορρόφηση ουσιών 

αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη. Συγκεκριμένα για τα φυτά, 

θεωρούν ως απαραίτητη προϋπόθεση της ανάπτυξής τους την τροφή και το φως. Παρ’ 

όλα αυτά όμως, δεν καταλαβαίνουν ότι το φως βοηθά το φυτό να κατασκευάσει την 

τροφή του.  

 Σε μία άλλη έρευνα που πραγματοποίησαν οι Russel και Watt (1989) 

ασχολήθηκαν με το πώς αντιλαμβάνονται οι μαθητές τις προϋποθέσεις ανάπτυξης των 
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φυτών, εστιάζοντας στην βλάστηση των σπόρων και στην ανάπτυξη των βλαστών. Η 

πλειοψηφία των μαθητών θεώρησε το νερό αναγκαία προϋπόθεση για την φυτική 

ανάπτυξη, ενώ λιγότεροι το συσχέτισαν με τον μηχανισμό της βλάστησης ή της 

ανάπτυξης. Άλλοι πάλι, θεώρησαν τον αέρα, την «τροφή», τον ήλιο και την θερμότητα 

ως απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Τα μεγαλύτερα παιδιά, σε μεγαλύτερο 

βαθμό από τα νήπια, υποστήριζαν ότι το χώμα είναι η πηγή τροφής τον φυτών. Η ιδέα 

όμως αυτή είναι λανθασμένη και θα έχει συνέπειες στην μετέπειτα μάθηση. 

 

 

4.5. Οι ιδέες για τα υλικά και τους μηχανισμούς της ανάπτυξης 

 Η Russel και Watt (1989) κατέγραψαν τις ιδέες των παιδιών για την ανάπτυξη, 

χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τα φυτά που βλασταίνουν από σπόρους. Οι 

περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι το υλικό που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη 

των φυτών βρίσκεται στον σπόρο.  

 Σε συνέντευξη που πραγματοποίησε ο Barker (1985), ζήτησε στο τέλος από τα 

παιδιά να αξιολογήσουν τις απαντήσεις τους. Οι μαθητές αναγνώρισαν την ανεπάρκεια 

στις απαντήσεις τους και έτσι προσπάθησαν να τις βελτιώσουν, λέγοντας πως ο σπόρος 

είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, ότι η ανάπτυξη του φυτού μοιάζει αρκετά με του 

ανθρώπου, ή ότι το φυτό αναπτύσσεται μέσω των ουσιών που απορροφάει. Κανένας 

δεν σύνδεσε την φωτοσύνθεση με την ανάπτυξη, μόνο ελάχιστοι ανέφεραν πως η 

ανάπτυξη είναι αποτέλεσμα της φωτοσύνθεσης. 

 Σε μία έρευνα που υλοποίησε ο Wandersee (1983) για τις ιδέες των παιδιών για 

την φωτοσύνθεση, ζήτησε από μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να προβλέψουν 

τι θα συμβεί σε ένα φυτό που αναπτύσσεται μέσα σε μία σκοτεινή ντουλάπα και σε ένα 

φυτό που αναπτύσσεται σε ένα φωτεινό περβάζι. Η πλειοψηφία των μαθητών 

προέβλεψε ότι το φυτό που είναι στο περβάζι θα μεγαλώσει και θα είναι υγιές. Μερικοί 

κιόλας υποστήριξαν ότι θα στρεφόταν προς το φως, δείχνοντας έτσι ότι κατανοούν την 

έννοια του φωτοτροπισμού. Ενώ, για το φυτό που βρισκόταν στην ντουλάπα οι 

περισσότεροι μαθητές προέβλεψαν ότι θα σταματήσει η ανάπτυξή του και πολύ λίγου 

προέβλεψαν ότι θα ψηλώσει αλλά θα είναι ωχρό. 

 

 

 



~ 52 ~ 
 

4.6. Οι ιδέες για το νερό και τους ζωντανούς οργανισμούς 

 Η Wood-Robinson (1991) παρατηρώντας τα αποτελέσματα πολλών ερευνών 

για τις ιδέες των παιδιών για τα φυτά, διαπίστωσε ότι τα περισσότερα θεωρούν πως τα 

φυτά απορροφούν το νερό ως τροφή. Επιπλέον, αντιλήφθηκε πως πιστεύουν ότι τα 

φύλλα των φυτών απορροφούν το νερό και η κύρια λειτουργία του φύλου είναι να 

«συλλαμβάνει» την βροχή, το νερό ή την δροσιά. Αρκετοί, επίσης, πίστευαν ότι κατά 

την διαδικασία της φωτοσύνθεσης οι υδρατμοί κινούνται μέσα στο φύλλο.  

 Σε μια άλλη μελέτη που διεξήγαγαν οι Wellman και Johnson (1982) για τις ιδέες 

των παιδιών για την διατροφή των φυτών, βρήκαν ότι τα νήπια θεωρούν πως η 

κατανάλωση νερού και τροφής θα οδηγήσει στην αύξηση βάρους.  
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
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1. ΓΕΝΙΚΑ 

Οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν έχουν ως στόχο να εντάξουν την 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και την αξία των φυτών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπλέον, σχετίζονται με την φυτική ανάπτυξη και τους παράγοντες που συμβάλλουν 

σε αυτή τη διαδικασία. Διαμορφώθηκαν σύμφωνα με παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 

συμβαδίζουν με τον τρόπο ανάπτυξης των παιδιών και αναδεικνύουν τα ενδιαφέροντα 

και τις δυνατότητές τους. Παρουσιάζουν διαθεματικό χαρακτήρα για να αποφευχθεί η 

μονοτονία και να εξασφαλιστεί η προσοχή και η συμμετοχή των παιδιών. 

Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, λοιπόν, πραγματοποιείται η επαφή των 

παιδιών με το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με τα φυτά. Η επαφή αυτή επιδιώκει 

την γνωριμία των παιδιών με το περιβάλλον και τους τρόπους ανάπτυξης των φυτών, 

την ευαισθητοποίηση τους για την ανάπτυξη και την προστασία τους και την δράση 

τους πάνω σε αυτά τα ζητήματα. 

Η αρχική πρόθεση ήταν να εφαρμοστούν οι δραστηριότητες αυτές σε ένα 

σχολείο και να καταγραφούν τα αποτελέσματα και οι δράσεις των παιδιών. Όμως, αυτό 

δε μπόρεσε τελικά να υλοποιηθεί, καθώς ήταν δύσκολο να δοθεί άδεια από την 

Πρωτοβάθμια. Έτσι, παρατίθενται ως προτάσεις τις οποίες μπορεί να υλοποιήσει ο 

κάθε εκπαιδευτικός, ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται το κάθε σχολείο.  
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2. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  

 

Η Στρατηγική Ελέγχου Μεταβλητών (ΣΕΜ) είναι μία από τις μεθόδους που 

χρησιμοποιούν οι επιστήμονες, όταν διερευνούν κάποιο φαινόμενο, για να καταλήξουν 

σε έγκυρα συμπεράσματα. Αφορά τον σχεδιασμό και την ερμηνεία ενός πειράματος, 

στο οποίο κάποιες συγκεκριμένες μεταβλητές αλλάζουν τιμή με έναν τρόπο, έτσι ώστε 

να μελετηθεί ποια είναι η επίδραση αυτών των μεταβλητών στη συμπεριφορά του 

συνολικού συστήματος (Boudreaux, Shaffer, Heron & McDermott, 2008). Μια 

μεταβλητή, λοιπόν, ενεργεί στο αποτέλεσμα ενός πειράματος με τρεις τρόπους. Είτε δε 

σχετίζεται καθόλου με το αποτέλεσμα, είτε επηρεάζει το αποτέλεσμα, είτε καθορίζει 

το αποτέλεσμα. Στην τελευταία περίπτωση, λοιπόν, παρατηρώντας μόνο αυτή τη 

μεταβλητή μπορεί να προβλεφθεί το αποτέλεσμα.  

Για να ελεγχθεί αν μία μεταβλητή επηρεάζει το υπόλοιπο σύστημα, 

πραγματοποιείται ο εξής συλλογισμός: αλλάζει η μία μεταβλητή, ενώ οι υπόλοιπες 

ανεξάρτητες μεταβλητές παραμένουν ίδιες, χωρίς να υπόκεινται σε κάποια αλλαγή. Αν 

αλλάξει το αποτέλεσμα του πειράματος από τη μια δοκιμή στην άλλη, τότε η 

μεταβλητή επηρεάζει το σύστημα. Για να ελεγχθεί, όμως, αν μια μεταβλητή καθορίζει 

το αποτέλεσμα, θα πρέπει η μεταβλητή που ελέγχεται να μένει σταθερή και να 

αλλάζουν όλες οι υπόλοιπες. Αν αλλάξει το αποτέλεσμα του συστήματος, τότε η 

μεταβλητή που ελέγχεται δε το καθορίζει. Αν, αντίθετα, δεν αλλάξει το αποτέλεσμα, 

τότε γίνεται φανερό ότι αυτή η μεταβλητή το καθορίζει.  

Η μέθοδος αυτή οδηγεί στο να σχεδιάζονται πειράματα, τα οποία να 

τεκμηριώνουν την εξαγωγή συμπεράσματος. Επιπλέον, βοηθάει στο να διακρίνεται αν 

ένα πείραμα είναι κατάλληλο ή όχι για να διεξαχθεί ένα συμπέρασμα.  

Πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη μέθοδο που 

χρησιμοποιείται για την στρατηγική ελέγχου των μεταβλητών (Boudreaux et al., 2008; 

Chen & Klahr, 1999; Dean & Kuhn, 2007). Μπερδεύονται στην αλλαγή της 

μεταβλητής από τη μια δοκιμή στη άλλη, ή στην διαχείριση των άλλων μεταβλητών 

(Chen & Klahr, 1999). Πιο συγκεκριμένα, σε έρευνες που έχουν γίνει κατά καιρούς, 

έχει διαπιστωθεί, πως οι μαθητές δεν μπορούν να διακρίνουν μεταξύ των προσδοκιών 

τους και των τεκμηρίων που τους παρουσιάζονται. Επίσης, δεν αντιλαμβάνονται ότι 

μόνο η μεταβλητή που είναι υπό έλεγχο επιτρέπεται να αλλάξει και δεν κατανοούν ότι 

η υπό έλεγχο μεταβλητή πρέπει να αλλάξει για να ελεγχθεί αν επηρεάζει το φαινόμενο. 
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Επιπρόσθετα, δεν αντιλαμβάνονται τη λογική με την οποία διεξάγεται ένα συμπέρασμα 

και θεωρούν ότι αν μια μεταβλητή επηρεάζει ένα φαινόμενο τότε δε μπορεί να το 

επηρεάζει και άλλη. Τέλος, δυσκολεύονται να εφαρμόσουν τη μέθοδο ΣΕΜ όταν 

κάποιες από τις μεταβλητές που επηρεάζουν ένα φαινόμενο είναι εξαρτημένες.  

Οι ερευνητές επισημαίνουν πως η αποτελεσματική διδασκαλία της ΣΕΜ 

βοηθάει στην επιτυχή διδασκαλία των αντικειμένων των φυσικών επιστημών (Chen & 

Klahr, 1999), γι’ αυτό αποτελεί σημαντικό αντικείμενο έρευνας, όσον αφορά των χώρο 

διδακτικής των φυσικών επιστημών.  

Μερικοί από τους ερευνητές τονίζουν πως για να κατανοηθεί ο συλλογισμός 

ΣΕΜ θα πρέπει να πραγματοποιείται η διδασκαλία της μεθόδου ΣΕΜ στα σχολεία 

(Chen & Klahr, 1999). Άλλοι, υποστηρίζουν ότι οι μαθητές θα καταλάβουν τη μέθοδο 

ΣΕΜ, αν τους δοθεί η ευκαιρία να συμμετέχουν σε πειράματα ανακάλυψης της γνώσης, 

χωρίς να διδάσκονται απαραίτητα τη μέθοδο (Dean & Kuhn, 2007). Τέλος, κάποιοι 

άλλοι προτείνουν την ώθηση των μαθητών, στο να οικοδομήσουν ένα αφηρημένο και 

γενικευμένο σχήμα της μεθόδου ΣΕΜ, μέσω της εμπλοκής τους σε περισσότερα 

πειράματα, που στοχεύουν να ελέγξουν αν κάποια μεταβλητή επηρεάζει ένα 

φαινόμενο. Έτσι, αφιερώνεται περισσότερος χρόνος και πραγματοποιείται μια σαφής 

διδασκαλία για τη μέθοδο ΣΕΜ (Lorch, Robert, Lorch, Calderhead, Dunlap, Hodell & 

Freer, 2010).  
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3. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

3.1.  Δραστηριότητα 1η  

«Επίσκεψη σε χωράφι ή φυτώριο της περιοχής» 

 

Στόχοι:  

 Να εντοπίσουν και να περιγράψουν τις διαδικασίες σποράς και ανάπτυξης 

των φυτών 

 Να διατυπώσουν ερωτήσεις στον ειδικό για τα φυτά και τους παράγοντες 

που βοηθούν στην ανάπτυξή τους 

 Να παρατηρήσουν τις ενέργειες του ειδικού για να μπορέσουν μετά να τις 

πραγματοποιήσουν και τα ίδια 

 Να διακρίνουν τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών 

 Να συγκρίνουν τη νέα γνώση με τις προϋπάρχουσες 

 

Υλικά/μέσα: χαρτί, στυλό 

 

Θα πραγματοποιηθεί μια εκδρομή σε κάποιο κοντινό χωράφι ή φυτώριο της 

περιοχής ανάλογα με το μέρος εγκατάστασης κάθε σχολείου. Μια μέρα πριν την 

εκδρομή, τα παιδιά θα ετοιμάσουν τις ερωτήσεις που θα θέσουν στον ειδικό, σε σχέση 

με τη σπορά των φυτών και τους παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξή τους και 

ο/η νηπιαγωγός θα τις καταγράψει σε ένα χαρτί. Ο ειδικός θα τους παρουσιάσει τη 

διαδικασία της σποράς και θα τους μιλήσει για τις διεργασίες που πραγματοποιούν τα 

φυτά κατά τη διάρκεια της αύξησής τους. Έπειτα, τα παιδιά θα διατυπώσουν τις 

ερωτήσεις που προετοίμασαν και θα παρακολουθήσουν τις απαντήσεις του ειδικού. 

Επιπλέον, θα μπορούσε να υπάρξει και κάποιο πρακτικό κομμάτι. Θα μπορούσε, 

δηλαδή, ο ειδικός να επιδείξει στα παιδιά τη διαδικασία της σποράς και να τους 

επιτρέψει να δοκιμάσουν τα ίδια. 

Όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη και επιστρέψουν στο σχολείο θα ακολουθήσει 

η συζήτηση για όσα προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκδρομής, θα περιγράψουν τα 

παιδιά της νέες πληροφορίες και γνώσεις που απόκτησαν και θα τις συγκρίνουν με τις 

γνώσεις που είχαν πριν. 
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3.2. Δραστηριότητα 2η  

«Ανάγνωση και δραματοποίηση ιστορίας για τα φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να εντοπίσουν τα στάδια ανάπτυξης του φυτού στο βιβλίο 

 Να ονομάσουν τα στάδια αυτά και τα μέρη από τα οποία αποτελείται το 

φυτό 

 Να περιγράψουν με δικά τους λόγια την πορεία της ιστορίας του βιβλίου 

 Να διατυπώσουν ερωτήσεις για την πλοκή και τα σημεία που τους 

δυσκόλεψαν ή τους έκαναν εντύπωση 

 Να αναπαραστήσουν τους διαλόγους και τις καταστάσεις που 

διαδραματίζονται στο βιβλίο 

 Να προβλέψουν ποια θα είναι η κατάληξη της ιστορίας 

 

Υλικά/μέσα: παραμύθι, χαρτάκια, μαρκαδόροι 

 

Ο/η νηπιαγωγός έχει φροντίσει να αφήσει από την προηγούμενη μέρα ένα 

βιβλίο γνώσης για τα φυτά που θα έχει τη μορφή παραμυθιού, σε κάποιο εμφανές 

σημείο της τάξης, έτσι ώστε την επόμενη μέρα μόλις το δουν τα παιδιά να τους κινήσει 

το ενδιαφέρον και να θέλουν να το διαβάσουν. Το βιβλίο αυτό, μέσα από την πλοκή 

του και τις περιπέτειες των ηρώων, θα αναφέρεται στα στάδια ανάπτυξης του φυτού 

και στα στοιχεία που αυτό χρειάζεται για να μεγαλώσει. Θα μπορούσε για παράδειγμα 

να είναι το βιβλίο «Μεγαλώνει, μεγαλώνει το φυτό» ή το «Φυτρώνει, φυτρώνει ο 

σπόρος» του Σαμ Γκόντουιν. Μετά την ανάγνωση του βιβλίου, ο/η νηπιαγωγός θα 

παροτρύνει τα παιδιά να περιγράψουν την πορεία του και να κάνουν ερωτήσεις γι’ αυτά 

που τους έκαναν εντύπωση ή τους δυσκόλεψαν. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί μια 

συζήτηση για τα στάδια ανάπτυξης των φυτών, που εντόπισαν στο βιβλίο και με τη 

βοήθεια του/της  νηπιαγωγού θα προσπαθήσουν να ονομάσουν αυτά τα στάδια. Θα 

μπορούσε ο/η νηπιαγωγός να μη διαβάσει τη πλοκή μέχρι το τέλος και να δώσει τη 

δυνατότητα στα παιδιά να προβλέψουν τα ίδια την κατάληξη της ιστορίας. Αφού 

ολοκληρωθεί η ανάγνωση και η ερμηνεία του βιβλίου, ο/η νηπιαγωγός θα έχει 

ετοιμάσει ήδη από πριν χαρτάκια που το καθένα θα έχει ζωγραφισμένο επάνω από ένα 

χαρακτήρα της ιστορίας. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της κλήρωσης, καθώς το κάθε 
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παιδί θα επιλέγει ένα χαρτάκι και θα αναλαμβάνει το ρόλο που αναγράφεται σε αυτό. 

Όταν έχουν αποκτήσει όλοι τους ρόλους τους, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους και θα 

συνεργαστούν ομαδικά, για να θυμηθούν τους διαλόγους και τις καταστάσεις που 

διαδραματίστηκαν στο βιβλίο, έτσι ώστε να αναπαραστήσει ο καθένας τον χαρακτήρα 

του. Αν για παράδειγμα, κάποιο παιδί έχει το ρόλο του σπόρου θα κουλουριαστεί σαν 

μια μπάλα χαμηλά στο πάτωμα και θα ψηλώνει σιγά σιγά όπως κάνει και ο σπόρος, ή 

αν ένα παιδί έχει το ρόλο του νερού θα προχωράει γρήγορα ανάμεσα από τα φυτά 

πηγαίνοντας δεξιά-αριστερά και θα κάνει με το στόμα του τον ήχο του νερού. Αν 

υπάρχουν στο βιβλίο και διάλογοι μεταξύ των χαρακτήρων θα αναπαριστούν και την 

συζήτηση μεταξύ τους κανονικά, όπως παρουσιάζεται στην ιστορία.  

 

3.3. Δραστηριότητα 3η  

«Βίντεο και εικόνες για τα φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να αναγνωρίσουν τα στάδια ανάπτυξης των φυτών 

 Να αναφέρουν του παράγοντες που συμβάλουν στην ανάπτυξη των φυτών 

 Να θυμούνται τη σειρά της διαδικασίας φύτρωσης και να την περιγράψουν 

 Να παρατηρήσουν τις πληροφορίες του βίντεο για να μπορέσουν μετά να 

τις επεξηγήσουν 

 Να ελέγξουν τα λάθη που υπάρχουν στις εικόνες και να αιτιολογήσουν γιατί 

είναι λάθη  

 Να ταξινομήσουν τις σωστές εικόνες στη σωστή σειρά 

 Να καλλιεργήσουν την δεξιότητα της σειροθέτησης 

 

Υλικά/μέσα: βίντεο, εικόνες 

 

Ο/η νηπιαγωγός επιλέγει ένα εκπαιδευτικό βίντεο, διαμορφωμένο στις 

απαιτήσεις των παιδιών, που αναφέρεται στη σπορά και ανάπτυξη των φυτών. 

Προβάλει αυτό το βίντεο στα παιδιά. Κατά τη διάρκεια της προβολής ο/η νηπιαγωγός 

ζητάει από τα παιδιά να το παρατηρήσουν και να θυμούνται τη σειρά των διαδικασιών 

που πραγματοποιούνται. Συζητούν για τα στάδια ανάπτυξης και αναφέρουν τους 

παράγοντες ανάπτυξης, μέσω ερωτήσεων που τους θέτει ο/η νηπιαγωγός. 
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Μετά την προβολή του βίντεο τους δίνονται κάποιες εικόνες, από τις οποίες οι 

μισές θα παρουσιάζουν σωστά τη φυτική ανάπτυξη και οι άλλες μισές λάθος. Τα παιδιά 

θα πρέπει να ελέγξουν αυτές τις εικόνες ομαδικά και να απορρίψουν τις λανθασμένες, 

αιτιολογώντας κάθε φορά το λόγο που τις απέρριψαν. Τις υπόλοιπες εικόνες που 

παρουσιάζουν τον ορθό τρόπο ανάπτυξης, θα τις ταξινομήσουν στην σωστή σειρά και 

θα τις παρουσιάσουν στο τέλος συλλογικά. 

 

3.4. Δραστηριότητα 4η  

«Γινόμαστε φυτά» 

 

Στόχοι:  

 Να αναγνωρίσουν ποιο στοιχείο ή μέρος του φυτού είναι σχεδιασμένο στο 

χαρτάκι που διάλεξαν 

 Να αναφέρουν τις ιδιότητες του κάθε στοιχείου και μέρους και τη σχέση 

τους με τα φυτά 

 Να προετοιμαστούν για το πώς θα υποδυθούν τα στοιχεία και μέρη που τους 

έτυχαν 

 Να αντιδράσουν σύμφωνα με το ρυθμό της μουσικής 

 Να δραματοποιήσουν το ρόλο των στοιχείων και των μερών που τους 

δόθηκε 

 Να σκηνοθετήσουν την πορεία της φυτικής ανάπτυξης 

 

Υλικά/μέσα: χαρτάκια, μαρκαδόροι, χαρτόνια, κόλλες, κολλητική ταινία, μολύβι 

 

Ο/η νηπιαγωγός έχει προετοιμάσει κάποια χαρτάκια σε ίσο αριθμό με τον 

αριθμό των παιδιών, στα οποία έχει σχεδιάσει τα διάφορα μέρη ανάπτυξης των φυτών, 

όπως είναι για παράδειγμα ο σπόρος, η ρίζες, ο βλαστός, τα άνθη και τα διάφορα 

στοιχεία που συμβάλουν στην ανάπτυξή τους όπως ο ήλιος, το νερό, το χώμα, ο αέρας. 

Τα παιδιά κάνουν κλήρωση και επιλέγουν όλα από ένα χαρτάκι. Ο/η νηπιαγωγός τους 

ρωτάει τι είναι ζωγραφισμένο στο χαρτί τους και του ζητάει να του/της αναφέρουν την 

λειτουργία του, και να περιγράψουν τα χαρακτηριστικά του, όσο αφορά την ανάπτυξη 

του φυτού. Αν για παράδειγμα, στο χαρτί που διάλεξε ένα παιδί είναι ζωγραφισμένος 

ένας σπόρος, θα μπορούσε να πει πως είναι το πρώτο μέρος από το οποίο ξεκινάει η 
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ανάπτυξη του φυτού και να περιγράψει πως είναι, π.χ. μικρό, στρογγυλό, 

σκουρόχρωμο. Αν είναι ζωγραφισμένο το νερό, θα μπορούσε να πει πως απορροφάται 

από τις ρίζες του φυτού και μεταφέρει χρήσιμες ουσίες σε όλα τα μέρη του. 

Έπειτα, αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση και όλα τα παιδιά κατανοήσουν τις 

λειτουργίες των αντικειμένων που τους έτυχαν, τους δίνεται χρόνος να προετοιμαστούν 

για να υποδυθούν την ανάπτυξη ενός φυτού. Εννοείται πως σε αυτή τη διαδικασία θα 

συμβάλει και ο/η νηπιαγωγός με τη βοήθεια και την κατεύθυνσή του/της. 

Θα μπορούσαν να δώσουν ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά στα στοιχεία και 

στα μέρη του φυτού που τους έτυχαν, φτιάχνοντας ένα σενάριο με διαλόγους μεταξύ 

αυτών των αντικειμένων και τις καταστάσεις που διαδραματίζονταν μεταξύ τους. Να 

σκηνοθετήσουν δηλαδή την πορεία ανάπτυξης ενός φυτού. 

Η δραστηριότητα αυτή θα μπορούσε να κρατήσει πολλές διδακτικές ώρες, έτσι 

ώστε να ορίσουν τις πράξεις και τα λόγια που θα λέει ο καθένας, τα οποία θα 

αντιστοιχούν και θα παρουσιάζουν με πιο απλοϊκό τρόπο την επιστημονική γνώση. 

Επιπλέον, μια πολύ καλή ιδέα θα ήταν να σχεδιάσουν τα παιδιά με τη βοήθεια του/της 

νηπιαγωγού, κοστούμια που θα μοιάζουν με το ρόλο που τους ανατέθηκε και να 

οργανώσουν μια θεατρική παράσταση, που θα την παρουσιάσουν στους γονείς. 

 

3.5. Δραστηριότητα 5η  

«Δημιουργώντας μια ιστορία για φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να ταξινομήσουν τις εικόνες που θα τους δοθούν με τη σειρά που 

φαντάζονται πως γίναν τα γεγονότα της ιστορίας 

 Να αποφασίσουν την πλοκή της ιστορίας τους που θα βασίζεται στις εικόνες 

που έβαλαν στην σειρά 

 Να διατυπώσουν συλλογισμούς για την πλοκή της ιστορίας και τους 

διαλόγους που θα υπάρχουν μεταξύ των χαρακτήρων 

 Να προεκτείνουν την ιστορία δημιουργώντας δικές τους εικόνες 

 Να κρίνουν αν η ιστορία τους παρουσιάζει με σωστό τρόπο την πορεία 

ανάπτυξης του φυτού 

 Να διορθώσουν τη λάθος σειρά των γεγονότων 
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Υλικά/μέσα: εικόνες, υπολογιστής, χαρτιά, μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές ή κηρομπογιές, 

εκτυπωτής, χαρτόνια, συρραπτικό  

 

Ο/η νηπιαγωγός έχει φροντίσει από την προηγούμενη μέρα να φέρει εικόνες 

μιας ιστορίας για την ανάπτυξη των φυτών, που θα τις αφήσει μπερδεμένες σε ένα 

εμφανές σημείο της τάξης. Τα παιδιά την επόμενη μέρα, μόλις τις δουν, λογικά θα τους 

τραβήξουν το ενδιαφέρον και θα ασχοληθούν με αυτές. Αλλιώς, θα προσπαθήσει ο/η 

νηπιαγωγός να το καταφέρει αυτό, χρησιμοποιώντας κάτι σαν αφορμή. Αφού 

επεξεργαστούν τις εικόνες και καταλάβουν τι απεικονίζουν, ο/η νηπιαγωγός θα 

προτείνει να τις βάλουν στην σειρά, με βάση το πώς φαντάζονται πως γίναν τα 

γεγονότα και στη συνέχεια, να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία, διατυπώνοντας 

την πλοκή και τους διαλόγους μεταξύ των χαρακτήρων. Θα συνεργαστούν, λοιπόν, όλα 

τα παιδιά μαζί και με τη βοήθεια του/της νηπιαγωγού, μόλις βάλουν τις εικόνες στη 

σειρά, θα αρχίσουν να γράφουν την ιστορία τους. Ο ρόλος του/της νηπιαγωγού θα είναι 

καθοδηγητικός, θα κάνει ερωτήσεις στα παιδιά για να εξελιχθεί η πλοκή της ιστορία, 

όπου καταλάβει ότι δυσκολεύονται και υπάρχει ανάγκη και θα γράφει στον υπολογιστή 

τις ιδέες που του/της διατυπώνουν τα παιδιά. 

 Επιπλέον, θα μπορούσαν, αν ενδιαφέρονται τα παιδιά να προεκτείνουν την 

ιστορία τους ζωγραφίζοντας δικές τους εικόνες, με περισσότερα γεγονότα και 

περισσότερους ήρωες, προσθέτοντάς ‘τες στις ήδη υπάρχουσες εικόνες. Έτσι, θα 

δημιουργήσουν μια μεγαλύτερη ιστορία με πιο πολύπλοκη πλοκή και περισσότερους 

αγαπημένους χαρακτήρες. Όταν ολοκληρωθεί η ιστορία, ο/η νηπιαγωγός, θα 

παροτρύνει τα παιδιά να ελέγξουν την ιστορία τους και να κρίνουν αν παρουσιάζει τη 

διαδικασία ανάπτυξης των φυτών με σωστό τρόπο. Αν εντοπίσουν κάποιο λάθος στη 

σειρά των γεγονότων, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη σειρά και να την οργανώσουν 

καλύτερα. 

 Τέλος, μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αλλαγές, αν αυτό είναι αναγκαίο, 

θα ήταν καλό να εκτυπώσει ο/η νηπιαγωγός την πλοκή και τους διαλόγους που 

διατύπωσαν τα παιδιά, να προσθέσει τις εικόνες και τις ζωγραφιές των παιδιών και να 

φτιάξουν το δικό τους βιβλίο, το οποίο θα το τοποθετήσουν στη βιβλιοθήκη της τάξεις 

τους. 
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3.6. Δραστηριότητα 6η  

«Ποίημα για τα φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να αναφέρουν λέξεις που είναι σχετικές με την ανάπτυξη των φυτών 

 Να συνθέσουν τις λέξεις για τα φυτά δημιουργώντας προτάσεις που 

περιγράφουν την ανάπτυξή τους 

 Να συνδυάσουν τις προτάσεις αυτές χρησιμοποιώντας λέξεις που έχουν ίδια 

κατάληξη στο τέλος 

 Να παρατηρήσουν τις λέξεις που έχουν την ίδια κατάληξη 

 Να δώσουν παραδείγματα με λέξεις που έχουν ίδια κατάληξη 

 Να διαγράψουν ή να προσθέσουν λέξεις που τους δυσκολεύουν ή τους 

βοηθάνε περισσότερο αντίστοιχα 

 Να συνθέσουν το τελικό τους ποίημα 

 

Υλικά/μέσα: ποιήματα, χαρτί, στυλό 

 

Ο/η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη απλά ποιηματάκια με ομοιοκαταληξία για το 

νηπιαγωγείο. Τα διαβάζει στα παιδιά, τονίζοντας περισσότερο τις λέξεις με την ίδια 

κατάληξη. Μετά την ανάγνωση των ποιημάτων συζητά με τα παιδιά για τις ίδιες 

«φωνούλες» που ακούστηκαν και τις επαναλαμβάνουν. Στη συνέχεια, ζητάει από τα 

παιδιά να διατυπώσουν λέξεις που έχουν ίδια «φωνούλα» (δηλαδή, ίδια κατάληξη). 

Στην αρχή, τους δίνει αυτός/αυτή την πρώτα και τα παιδιά βρίσκουν μία με την ίδια 

κατάληξη και μετά βρίσκουν και τις δύο τα παιδιά μόνα τους. Αφού καταλάβουν τις 

λέξεις με ίδια κατάληξη ο/η νηπιαγωγός τους ζητάει να αναφέρουν λέξεις που 

σχετίζονται με την ανάπτυξη των φυτών (π.χ. ρίζες, νερό, φύλλα, ήλιος κτλ.) και 

αυτός/ή τα καταγράφει σε ένα χαρτί. Έπειτα, προσπαθούν να βρουν λέξεις που 

ομοιοκαταληκτούν με αυτές που ανέφερα (π.χ. νερό-καλό, φως-βλαστός, σπόρος-

χώρος) και να τα συνθέσουν με τη βοήθεια του/της νηπιαγωγού, για να δημιουργήσουν 

προτάσεις που θα αναφέρεται στην φυτική ανάπτυξη με τη μορφή ποιήματος. Για 

παράδειγμα να είναι κάπως έτσι: 

«για να μεγαλώσει το φυτό, 

χρειάζεται αρκετό νερό, 
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που του κάνει πολύ καλό». 

 

Μπορούν επίσης, αν δουν ότι κάποιες λέξεις δεν τους ταιριάζουν, να τις 

διαγράψουν ή να τις αντικαταστήσουν με άλλες για να μπορέσουν να βελτιώσουν το 

ποίημά τους. Τέλος, συνθέτουν το τελικό τους ποίημα και τα διαβάζουν όλοι μαζί. 

 

3.7. Δραστηριότητα 7η  

«Η ηχοϊστορία των φυτών» 

 

Στόχοι: 

 Να ακούσουν τα τραγούδια που θα τους βάλει ο/η νηπιαγωγός 

 Να επιλέξουν συλλογικά ποιο τους αρέσει περισσότερο 

 Να διατυπώσουν προτάσεις που σχετίζονται με τη φυτική ανάπτυξη 

 Να κάνουν χρήση της μουσικής που επέλεξαν και να εντάξουν σε αυτή τις 

προτάσεις που διατύπωσαν 

 Να βελτιώσουν την ηχοϊστορία τους αλλάζοντας τις λέξεις και τις 

προτάσεις για να ταιριάζουν περισσότερο 

 Να παρουσιάσουν την ηχοϊστορία τους συλλογικά 

 

Υλικά/μέσα: τραγούδια, χαρτί, στυλό 

 

Ο/η νηπιαγωγός βάζει τα παιδιά αν ακούσουν διάφορα παιδικά τραγούδια και 

τους ζητάει να επιλέξουν αυτό που τους αρέσει περισσότερο. Στην συνέχεια, 

διατυπώνουν όλοι μαζί προτάσεις σχετικές με την ανάπτυξη των φυτών. Ο/η 

νηπιαγωγός καταγράφει αυτές τις προτάσεις και τους βάζει να ακούσουν ξανά το 

τραγούδι που επέλεξαν. Τα παιδιά ακούγοντας τη μουσική του τραγουδιού 

προσπαθούν με τη βοήθεια του/της νηπιαγωγού, εννοείται, να συνδυάσουν τις 

προτάσεις που έφτιαξαν με το ρυθμό της μουσικής.  Για παράδειγμα αν υποθέσουμε 

πως τα παιδιά επιλέξουν το «ήταν ένα μικρό καράβι» η ηχοϊστορία θα μπορούσε να 

έχει ως εξής: 

«οι ρίζες είναι μες στο χώμα (2) 

και απορροφούν ο-όλο το νερό (2) 

οεοε οε-οε» 
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Στη συνέχεια, αν χρειαστεί, μπορούν αν αλλάξουν κάποιες λέξεις και να 

βελτιώσουν τις προτάσεις τους για να ταιριάζουν καλύτερα με την μουσική που 

επέλεξαν. Στο τέλος, παρουσιάζουν όλοι μαζί την ηχοϊστορία τους στις διπλανές τάξεις, 

ή στους γονείς τους την ώρα της αναχώρησης. 

 

3.8. Δραστηριότητα 8η  

«Η ηχοϊστορία των φυτών 2» 

 

Στόχοι: 

 Να παρακολουθήσουν την πορεία ανάπτυξης των φυτών στο παραμύθι για 

να μπορούν να την εξηγήσουν 

 Να διακρίνουν τα σημεία της ιστορίας στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει 

ήχος 

 Να φανταστούν τι ήχος θα μπορούσε να είναι αυτός 

 Να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα αναπαραστήσουν τους ήχους 

 Να παράξουν τους ήχους αυτούς χρησιμοποιώντας το σώμα τους, μουσικά 

όργανα ή άλλα αντικείμενα 

 Να συνδυάσουν την ιστορία με τους ήχους δημιουργώντας μια ηχοϊστορία 

 

Υλικά/μέσα: παραμύθι, σώμα, αντικείμενα, μουσικά όργανα 

 

Ο/η νηπιαγωγός φέρνει ένα παραμύθι στην τάξη που αναφέρεται στις 

διαδικασίες και στους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη των φυτών. Διαβάζει το 

παραμύθι στην τάξη και ζητάει από τα παιδιά να εντοπίσουν τα σημεία του 

παραμυθιού, στα οποία θα μπορούσε να υπάρξει ένας ήχος ή στα οποία περιγράφεται 

ένας ήχος. Για παράδειγμα το νερό που πέφτει στο χώμα. Αφού προτείνουν τα παιδιά 

κάποια σημεία, μπορούν να συζητήσουν για του τι είδους ήχοι θα είναι αυτοί (αν θα 

είναι δυνατοί, σιγανοί, κοφτοί, διαρκείς, κ.λπ.). Στη συνέχεια, ο/η νηπιαγωγός θα τους 

ζητήσει να σκεφτούν με ποιο τρόπο θα υλοποιήσουν τους ήχους, αν δηλαδή θα 

χρησιμοποιήσουν το σώμα τους, μουσικά όργανα ή κάποιο άλλο αντικείμενο και πως 

θα χτυπήσουν αυτό που επέλεξαν, για να βγει ο ήχος έτσι όπως επιθυμούν (αν δηλαδή 

θα το χτυπήσουν δυνατά, σιγά, κοφτά ή με διάρκεια κ.λπ.). Έπειτα, θα προβούν στην 

παραγωγή αυτών των ήχων για να δουν αν όντως ταιριάζει με τον ήχο που 
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παρουσιάζεται στην ιστορία. Για παράδειγμα, για τον ήχο που κάνει το νερό όταν 

πέφτει στο χώμα, θα μπορούσαν να κάνουν τον ήχο της βροχή χτυπώντας τα δάκτυλα 

του ενός χεριού στο άλλο χέρι, ή για να κάνουν τον ήχο των ριζών που απορροφούν το 

νερό, να κάνουν πως ρουφούν με το στόμα τους. Ότι δοκιμάσουν και δεν τους 

ταιριάξει, μπορούν να προσπαθήσουν να το παράξουν με άλλο τρόπο. Στο τέλος, ο/η 

νηπιαγωγός διαβάζει ξανά την ιστορία σταματώντας στα σημεία που επέλεξαν να 

βάλουν ήχο τα παιδιά και αυτά παράγουν τους ήχους με τα μέσα που κατέληξαν. 

 

3.9. Δραστηριότητα 9η  

«Διάλογος με ένα φυτό» 

 

Στόχοι: 

 Να φανταστούν πως συνομιλούν με ένα φυτό  

 Να προβλέψουν ποια θα είναι τα «συναισθήματα» του φυτού κατά τη 

διαδικασία της ανάπτυξής του 

 Να περιγράψουν το διάλογό τους με το φυτό 

 Να αναφέρουν κατά τη διάρκεια του διαλόγου τα στάδια ανάπτυξης και 

τους παράγοντες που συμβάλουν σ’ αυτά 

 Να επιλύσουν τους προβληματισμούς που πιθανώς να τους αναφέρει το 

φυτό 

 

Υλικά/μέσα: φαντασία, χαρτί, στυλό 

 

Ο/η  νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να φανταστούν πως μπορούν να 

μιλήσουν με ένα φυτό και υποθετικά να προβλέψουν πως αν γινόταν αυτό ποια θα ήταν 

τα «συναισθήματα» που θα είχε το φυτό κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής του. Να 

παρουσιάσουν, δηλαδή, έναν υποθετικό διάλογο μεταξύ αυτών και του φυτού, στον 

οποίο το φυτό θα περιγράφει το πώς «νοιώθει», τα όμορφα «συναισθήματα» και τους 

«προβληματισμούς» του. Ο/η νηπιαγωγός τονίζει πως μέσα σε αυτό το διάλογο θα 

πρέπει να αναφέρονται συγκεκριμένα στην ανάπτυξη και στους παράγοντες που 

συμβάλουν σε αυτή και όχι να μιλάνε γενικά για το φυτό.  

 Τα παιδιά, λοιπόν, μπορούν να σκεφτούν τις ερωτήσεις που θα του κάνουν, τις 

απαντήσεις που πιθανών αυτό θα τους έδινε, καθώς και τα προβλήματα που πιθανών 



~ 67 ~ 
 

να είχε ένα φυτό. Θα παρουσιάσουν όλοι μαζί τις απόψεις τους και στο τέλος θα 

προσπαθήσουν να βρουν λύσεις στους προβληματισμούς που θα αναφέρει το φυτό. Αν 

για παράδειγμα, τα παιδιά αναφέρουν πως το φυτό φοβάται μη το κόψουν, τότε θα 

πρέπει να προτείνουν μια λύση για να αποφεύγεται το κόψιμο των φυτών. Θα 

μπορούσαν, δηλαδή, να προτείνουν να μην κόβουμε πολλά λουλούδια για να δώσουμε 

σε κάποιον αλλά να του τα προσφέρουμε σε γλάστρα ή να του τα δείχνουμε στο φυσικό 

τους περιβάλλον, έτσι ώστε αυτά να συνεχίσουν να μεγαλώνουν. Το ίδιο θα μπορούσε 

να γίνει και με άλλους προβληματισμούς όπως είναι το πότισμα, το κάψιμο, το πάτημα, 

κοκ. Ο/η νηπιαγωγός σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης καταγράφει τις ιδέες των 

παιδιών, τους υποθετικούς διαλόγους και τις προτάσεις που προτείνουν.  

 

3.10. Δραστηριότητα 10η  

«Ακροστιχίδα και ιστορία με τα φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να αντιγράψουν τις λέξεις από τις καρτέλες 

 Να κάνουν χρήση του πρώτου γράμματος για να φτιάξουν προτάσεις που 

θα αναφέρονται στην φυτική ανάπτυξη 

 Να επινοούν μια μικρή ιστορία από τις προτάσεις που έφτιαξαν 

 Να παρουσιάσουν οι ομάδες μεταξύ τους τις προτάσεις και την ιστορία τους 

 Να εξετάσουν αν όλες οι ομάδες χρησιμοποίησαν σωστά τα γράμματα και 

αν διατύπωσαν σωστά την ανάπτυξη των φυτών 

 

Υλικά/μέσα: καρτέλες, χαρτιά, μολύβια 

 

Ο/η νηπιαγωγός έχει τοποθετήσει σε ένα εμφανές σημείο, για να φαίνονται απ’ 

όλη την τάξη, κάποιες καρτέλες που γράφουν επάνω κάθετες λέξεις, οι οποίες αφορούν 

τα φυτά και την ανάπτυξή τους (π.χ. φυτό, ρίζα, βλαστός, φύλλα) ή ακόμη και τους 

παράγοντες ανάπτυξης (π.χ. νερό, χώμα, ήλιος, αέρας). Χωρίζει τα παιδιά σε 3-4 

ομάδες και αναθέτει σε κάθε ομάδα από μία λέξη. Το μέλος της κάθε ομάδας 

αντιγράφει από την καρτέλα την κάθετη λέξη που ανατέθηκε στην ομάδα του, σε ένα 

χαρτί. Αναγνωρίζουν όλοι μαζί τα γράμματα, από τα οποία αποτελείται η λέξη τους και 

προσπαθούν για κάθε γράμμα να δημιουργήσουν μία πρόταση που σχετίζεται για τα 
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φυτά, η οποία θα ξεκινά με αυτό το γράμμα. Για παράδειγμα, από το «Φ» θα 

μπορούσαν να πουν «φυτεύει το δέντρο ο κηπουρός». Αφού το κάνουν αυτό για όλα 

τα γράμματα της λέξης, μετά προσπαθεί η κάθε ομάδα συλλογικά, να δημιουργήσει μία 

ιστορία με τις προτάσεις που σκέφτηκε. Ο/η νηπιαγωγός βοηθά τα παιδιά σε ό,τι 

χρειαστούν. Στο τέλος, παρουσιάζει η κάθε ομάδα τις προτάσεις και την ιστορία που 

έκανε με αυτές, και οι υπόλοιπες ομάδες ελέγχουν αν ξεκίνησαν την πρόταση με το 

σωστό γράμμα και αν στην ιστορία τους χρησιμοποίησαν σωστά τις πληροφορίες για 

την ανάπτυξη των φυτών. Αν κάποια ομάδα κάνει λάθος, την βοηθούν όλες οι ομάδες 

μαζί να το διορθώσει.  

 

3.11. Δραστηριότητα 11η  

«Φυτολόγιο» 

 

Στόχοι: 

 Να συλλέξουν διάφορα είδη φυτών και να τα αποξηράνουν 

 Να αναγνωρίσουν την ονομασία του κάθε φυτού 

 Να ανακαλύψουν την διαφορετικότητα και την ποικιλία των φυτών σε 

μορφή και ονομασία 

 Να τα ταξινομήσουν με βάση τη μορφή και το φύλλωμα  

 Να εισάγουν τα αποξηραμένα φυτά στο φυτολόγιο 

 Να αντιγράψουν τα ονόματα των φυτών από καρτέλες 

 

Υλικά/στόχοι: φυτά, φυτολόγιο, κόλλα, καρτέλες, μαρκαδόροι 

 

Ο/η νηπιαγωγός ζητάει από τα παιδιά να συλλέξουν διάφορα είδη φυτών. Αυτό 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους, είτε ζητάει την βοήθεια των γονιών, για 

να το κάνουν τα παιδιά με τους γονείς τους εκτός σχολείου, είτε οργανώνει μία μικρή 

εκδρομή, στην οποία όλα τα παιδιά μαζί θα διαλέξουν διάφορα φυτά και θα τα πάρουν 

μαζί τους στην τάξη. Αφού συλλέξουν όσα φυτά μπορεί ο καθένας, αναγνωρίζουν με 

την βοήθεια των γονιών ή τους/της νηπιαγωγού τα ονόματά τους. Μετά από αυτή τη 

διαδικασία, ανακαλύπτουν το πόσο διαφορετικά είναι τα φυτά από πλευρά μορφής και 

ονομασίας. Έπειτα, τα αποξηραίνουν για λίγες μέρες. Αφού αποξηραθούν καλά, ο/η 

νηπιαγωγός τους ζητάει να τα ταξινομήσουν με βάση το φύλλωμα, αν είναι μεγάλο ή 
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μικρό, παχύ ή λεπτό και τι σχήμα έχει. Μόλις τα ταξινομήσουν, τα κολλάνε σε ένα 

κοινό φυτολόγιο, διατηρώντας την ταξινόμηση που υλοποίησαν και γράφοντας την 

ονομασία του καθενός από κάτω, αντιγράφοντάς ‘την από καρτέλες που θα έχει έτοιμες 

ο/η νηπιαγωγός.  

 

3.12. Δραστηριότητα 12η  

«Ποτίζουμε με διαφορετικά υγρά (Στρατηγική Ελέγχου των Μεταβλητών)» 

 

Στόχοι: 

 Να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τον σπόρο του φυτού 

 Να συμβάλλουν στη φύτευση των φυτών 

 Να θυμηθούν ποιοι παράγοντες είναι αναγκαίοι για να μεγαλώσουν τα φυτά 

 Να πειραματιστούν με διάφορα υγρά για να δουν ποιο θα είναι το 

αποτέλεσμα 

 Να προβλέψουν ποια θα είναι η κατάληξη του κάθε φυτού 

 Να αναλύουν τη μορφή του κάθε φυτού 

 Να θυμούνται να ποτίζουν κάθε μέρα τα φυτά 

 Να αναθεωρήσουν την άποψη που είχαν πριν, αν αυτό είναι απαραίτητο 

 

Υλικά/μέσα: σπόροι, χώμα, γλάστρες, φτυάρι, τσουγκράνα, νερό, χυμό, αναψυκτικό, 

λάδι, ξίδι, χαρτάκια, κόλλα, μαρκαδόροι 

 

Ο/η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη τους σπόρους ενός φυτού. Δείχνεις τους 

σπόρους στα παιδιά και τους ζητάει να τον επεξεργαστούν και να τον περιγράψουν. 

Όταν συζητήσουν για την μορφή και την λειτουργία του ο/η νηπιαγωγός προτείνει να 

το φυτέψουν για να δουν πώς θα γίνει. Ρωτάει τα παιδιά αν θυμούνται ποιοι παράγοντες 

βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών (νερό, ήλιος, χώμα και αέρας) και συζητούν για τις 

ιδιότητες αυτών. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση αρχίζει η διαδικασία της φύτευσης. 

Χρησιμοποιούνται τρεις γλάστρες στις οποίες φυτεύουν τους σπόρους του ίδιου φυτού. 

Μόλις φυτευτούν, με συλλογική προσπάθεια, βέβαια, όλης την τάξης ο/η νηπιαγωγός 

φέρνει τρία μπουκάλια με διαφορετικό υγρό. Το ένα μπουκάλι θα είναι σίγουρα νερό 

και τα άλλα δύο θα μπορούσαν να είναι για παράδειγμα χυμός και αναψυκτικό ή λάδι 

και ξίδι. Δείχνει στα παιδιά ότι είναι τρία διαφορετικά υγρά και τους ρωτάει ποιο από 
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τα τρία πιστεύουν ότι χρειάζεται το φυτό για να μεγαλώσει. Αν πάρει διαφορετικές 

απαντήσεις από το κάθε παιδί θα ρωτήσει πώς μπορούν να μάθουν ποιος έχει δίκιο και 

θα προτείνει, αν δεν το προτείνουν από μόνα τους τα παιδιά, να ποτίζουν το κάθε φυτό 

με διαφορετικό υγρό για να δουν το τι χρειάζεται για να αναπτυχθεί. Αν, όμως, όλα 

πουν το νερό τότε θα ισχυριστεί πώς κάποιοι του/της είπαν ότι μεγαλώνουν με τα άλλα 

δύο υγρά και θα ρωτήσει πάλι πώς μπορούν να δουν αν όντως έχουν δίκιο. Αφού, 

λοιπόν, ολοκληρωθεί το στάδιο της συζήτησης και των υποθέσεων θα προχωρήσουν 

στον πειραματισμό. Πάνω σε κάθε γλάστρα κολλάνε ένα χαρτάκι που θα έχει πάνω την 

εικόνα του υγρού που χρησιμοποιείται σε κάθε φυτό, έτσι ώστε να μη ξεχνάν με ποιο 

υγρό πότισαν το καθένα. Ο/η νηπιαγωγός ρωτάει τα παιδιά τι πιστεύουν ότι θα συμβεί 

στο κάθε φυτό και ακούει τις προβλέψεις τους. Είναι σημαντικό να μη ξεχνούν να το 

ποτίζουν κάθε μέρα και να το τοποθετήσουν στο μέρος, όπου θα έχει φως. Τα παιδιά 

ανά μία βδομάδα, θα παρατηρούν και θα περιγράφουν τις αλλαγές που εντόπισαν στην 

κάθε γλάστρα. Στο τέλος, θα διαπιστώσουν τις πραγματικές αλλαγές των φυτών και αν 

χρειαστεί, θα αναθεωρήσουν την πρόβλεψη που είχαν κάνει στην αρχή της φύτευσης, 

για το τι θα συμβεί στο κάθε φυτό.  

 

3.13. Δραστηριότητα 13η  

«Πόσο ψηλώνουν τα φυτά;» 

 

Στόχοι: 

 Να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τους τρεις διαφορετικούς σπόρους 

 Να συγκρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές τους 

 Να βοηθήσουν στην διαδικασία της φύτευσης 

 Να θυμηθούν τους παράγοντες που ευνοούν την ανάπτυξη φυτών, για να τα 

τοποθετήσουν στο σωστό μέρος και να τους παρέχουν τα σωστά υλικά 

 Να προβλέψουν αν όλα τα φυτά θα μεγαλώσουν με τον ίδιο τρόπο 

 Να περιγράφουν κάθε βδομάδα την μορφή κάθε φυτού 

 Να αναθεωρήσουν την πρόβλεψή τους αν αυτό είναι αναγκαίο 

 

Υλικά/μέσα: σπόροι, γλάστρες, χώμα, φτυάρι, τσουγκράνα, νερό, χαρτί, στυλό 
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Ο/η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη σπόρους τριών διαφορετικών φυτών, τα 

οποία όταν αναπτυχθούν παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές στο ύψος. Ένα γίνεται πολύ 

ψηλό, ένα μέτριο και ένα κοντό. Τα παιδιά τους αναγνωρίσουν και περιγράφουν τις 

ομοιότητες και τις διαφορές τους, συγκρίνοντάς τους. Ο/η νηπιαγωγός τους ρωτάει 

ποιες πιστεύουν ότι θα είναι οι διαφορές τους όταν μεγαλώσουν και πώς θα τις 

ανακαλύψουν. Προτείνει, αν δε το κάνουν τα παιδιά, να τα φυτέψουν για να δουν το 

αποτέλεσμα. Τα παιδιά βοηθούν στην διαδικασία της φύτευσης και θυμούνται τι 

χρειάζονται τα φυτά για να μεγαλώσουν, για να ξέρουν που πρέπει να τα τοποθετήσουν 

και τι πρέπει να τους παρέχουν καθημερινά. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι 

συνθήκες ανάπτυξης θα είναι οι ίδιες για όλα τα φυτά, η ίδια ποσότητα νερού, το ίδιο 

φως, στο ίδιο μέρος, για να καταλήξουν πως το πόσο θα μεγαλώσει το καθένα 

εξαρτάται από το είδος του φυτού. Ο/η νηπιαγωγός ρωτάει τα παιδιά τι προβλέπουν ότι 

μπορεί να συμβεί στα τρία διαφορετικά φυτά και αν πιστεύουν πως θα μεγαλώσουν 

όλα με τον ίδιο τρόπο. Καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών και όλοι μαζί 

περιμένουν για τα αποτελέσματα. Κάθε βδομάδα τα παιδιά παρατηρούν τα φυτά και 

σχολιάζουν την μορφή του καθενός. Στο τέλος, εντοπίζουν τις εμφανείς διαφορές στο 

ύψος του κάθε φυτού και το συζητούν με τον/την νηπιαγωγό. Ο/η τελευταίος/α 

καταγράφει τα ονόματα και το χαρακτηριστικό ύψος του κάθε φυτού. 

 

 

3.14. Δραστηριότητα 14η 

«Πόσο νερό ζητά ένα φυτό;» 

 

Στόχοι: 

 Να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τους τρεις διαφορετικούς σπόρους 

 Να συγκρίνουν τους σπόρους μεταξύ τους 

 Να συμβάλλουν στη διαδικασία της φύτευσης 

 Να επιλέξουν την κατάλληλη τοποθεσία και να χρησιμοποιήσουν τα 

απαραίτητα υλικά για την ανάπτυξή τους 

 Να προβλέψουν αν όλα τα φυτά χρειάζονται την ίδια ποσότητα νερού για 

να μεγαλώσουν 

 Να διατυπώνουν κάθε βδομάδα την ανάπτυξη του κάθε φυτού 

 Να περιγράφουν την μορφή των φυτών 
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 Να επαναπροσδιορίσουν την άποψη που είχαν πριν για την ποσότητα νερού 

που χρειάζεται κάθε φυτό, αν αυτό είναι απαραίτητο 

 

Υλικά/μέσα: σπόροι, γλάστρες, χώμα, φτυάρι, τσουγκράνα, νερό, χαρτί, στυλό 

 

Ο/η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη τους σπόρους τριών διαφορετικών φυτών, 

που χρειάζονται διαφορετική ποσότητα νερού για να μεγαλώσουν. Το ένα θα θέλει 

πολύ νερό, το άλλο πιο λίγο και το τρίτο σχεδόν καθόλου. Ζητάει από τα παιδιά να 

αναγνωρίσουν, να περιγράψουν και να συγκρίνουν τους τρεις σπόρους, ως προς τις 

ομοιότητες και τις διαφορές. Αφού ολοκληρωθεί η συζήτηση, ακολουθεί η φύτευση 

των σπόρων σε τρεις διαφορετικές γλάστρες και η τοποθέτησή τους στο κατάλληλο 

σημείο, καθώς και η χρήση των απαραίτητων υλικών. Στο κάθε φυτό, βέβαια, οι 

συνθήκες ανάπτυξης θα είναι ακριβώς ίδιες, απλά θα διαφέρει η ποσότητα νερού, 

καθώς θα χορηγείται στο κάθε φυτό η ανάλογη ποσότητα με αυτή που χρειάζεται για 

να αναπτυχθεί. Το φυτό, δηλαδή, που χρειάζεται πολύ νερό θα ποτίζεται πολύ, το φυτό 

που θέλει μέτριο νερό θα ποτίζεται κανονικά και το φυτό που θέλει λίγο νερό θα 

ποτίζεται ελάχιστα.  Ο/η νηπιαγωγός θα ζητήσει από τα παιδιά να κάνουν τις 

προβλέψεις τους για την ανάπτυξη του καθενός. Κάθε βδομάδα θα γίνεται η 

παρατήρηση και η περιγραφή των φυτών από τα παιδιά και ο/η νηπιαγωγός θα 

καταγράφει τις παρατηρήσεις τους. Στο τέλος, τα παιδιά θα αξιολογήσουν αν οι 

προβλέψεις που έκαναν ήταν σωστές και ο/η νηπιαγωγός θα σημειώσει την τελική 

ανάπτυξη των φυτών, με το ύψος που έφτασε το καθένα.  

 

3.15. Δραστηριότητα 15η  

«Σπόροι, άνθη και φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να αναγνωρίσουν και να περιγράψουν τους τρεις διαφορετικούς σπόρους 

 Να συγκρίνουν τους σπόρους μεταξύ τους 

 Να βοηθήσουν στο φύτεμα 

 Να καταλήξουν στην κατάλληλη τοποθεσία για την ανάπτυξη των φυτών 

και να τους παρέχουν τα απαραίτητα υλικά 
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 Να προβλέψουν αν όλα τα φυτά θα έχουν την ίδια βασική μορφολογία και 

αν θα ακολουθούν την ίδια πορεία ανάπτυξης 

 Να διατυπώνουν κάθε βδομάδα την παρατήρησή τους για την ανάπτυξη 

κάθε φυτού 

 Να αξιολογήσουν την άποψή τους και να την επαναδιατυπώσουν, αν αυτό 

είναι απαραίτητο 

 

Υλικά/μέσα: σπόροι, γλάστρες, χώμα, φτυάρι, τσουγκράνα, χαρτί, στυλό 

 

Ο/η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη τους σπόρους τριών διαφορετικών φυτών, τα 

οποία παρουσιάζουν διαφορετική μορφή. Το ένα θα βγάζει μόνο άνθη (θα μπορούσε 

να είναι κάποιο λουλούδι), το άλλο άνθη και καρπούς (θα μπορούσε να είναι κάποιο 

ποώδες καρποφόρο, όπως η φραουλιά) και το τρίτο θα αποτελείται μόνο από φύλλα 

(θα μπορούσε να είναι κάποια φτέρη). Αφήνει τα παιδιά να επεξεργαστούν τους 

σπόρους, να τους αναγνωρίσουν, να τους περιγράψουν και να τους συγκρίνουν. Στη 

συνέχεια τους ρωτάει ποιες φαντάζονται πως θα είναι οι διαφορές τους και πώς 

μπορούν να τις ανακαλύψουν και προχωρούν στην διαδικασία της φύτευσης για να 

δουν τα αποτελέσματα. Τα παιδιά συμμετέχουν στο φύτεμα και επιλέγουν το 

κατάλληλο μέρος να τοποθετήσουν τα φυτά, παρέχοντάς τους τα απαραίτητα υλικά για 

την ανάπτυξή τους, τα οποία θα είναι ίδια σε όλα. Έτσι, θα κατανοήσουν ότι το πώς 

μεγαλώνει το κάθε φυτό εξαρτάται από το είδος του. Ο/η νηπιαγωγός ζητάει από τα 

παιδιά να υποθέσουν αν θα έχουν όλα την ίδια πορεία ανάπτυξης και την ίδια μορφή. 

Καταγράφει τις απαντήσεις των παιδιών και παρατηρούν κάθε βδομάδα, όλοι μαζί, τον 

τρόπο ανάπτυξής τους. Στο τέλος, διαπιστώνουν ότι το ένα φυτό έβγαλε μόνο άνθη, το 

άλλο άνθη τα οποία κατέληξαν σε καρπούς και το τρίτο μόνο φύλλα. Τα συγκρίνουν 

μεταξύ τους και επαναπροσδιορίζουν, αν είναι απαραίτητο, τις υποθέσεις που έκαναν 

πριν το φύτεμα.  

 

3.16. Δραστηριότητα 16η  

«Φυσικό κολλάζ»  

 

Στόχοι: 
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 Να συγκρίνουν την ανάπτυξη των φυτών σε σχέση με διάφορους 

παράγοντες 

 Να σχεδιάσουν ένα φυσικό τοπίο σε χαρτόνι 

 Να εκτιμήσουν τα στοιχεία που τους είναι απαραίτητα για την σύνθεση του 

κολλάζ 

 Να επιλέξουν με ποιο τρόπο θα συμβολίσουν το κάθε στοιχείο  

 Να διακρίνουν τις διαφορές κάθε φυτού 

 Να αντιγράψουν τα ονόματα των φυτών από καρτέλες 

 Να συνθέσουν πολλά στοιχεία μαζί  

 Να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο κολλάζ για φυτά 

 

Υλικά/μέσα: μεγάλο χαρτόνι, μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές ή κηρομπογιές, φυτά, χαρτιά, 

κόλλα, ψαλίδι, καρτέλες 

 

Ο/η νηπιαγωγός προτείνουν να δημιουργήσουν ένα κολλάζ για τα φυτά. Τον 

προηγούμενο καιρό θα ήταν καλό να έχει προηγηθεί το φύτεμα και η παρατήρηση 

διαφορετικών φυτών. Τα παιδιά με την βοήθεια του/της νηπιαγωγού θα σχεδιάσουν σε 

ένα μεγάλο χαρτόνι ένα φυσικό τοπίο, με ουρανό, έδαφος, ήλιο, νερό κ.τ.λ. Από τα 

φυτά, με τα οποία ασχολήθηκαν τις προηγούμενες μέρες, θα επιλέξουν τους 

παράγοντες στους οποίους διαφοροποιούνται και τους οποίους θέλουν να εντάξουν 

στις πληροφορίες του κολλάζ τους. Θα εκτιμήσουν, δηλαδή, ποια στοιχεία είναι 

απαραίτητο να αποτυπωθούν στο κολλάζ. Για παράδειγμα, θα μπορούσαν να τα 

συγκρίνουν με βάση το ύψος, το νερό που χρειάζονται για να αναπτυχθούν και με το 

αν αποτελούνται μόνο από φύλλα ή αν βγάζουν και άνθη με καρπούς ή μόνο άνθη.  

Αφού καθορίσουν αυτούς τους παράγοντες, αποφασίζουν για το πώς θα τους 

συμβολίσουν στο κολλάζ. Θα μπορούσαν για το ύψος να κόψουν διαφορετικά μεγέθη 

κλωναράκια ή βλαστούς (μεγάλο κλωναράκι/βλαστός για το φυτό που ψηλώνει πολύ, 

πιο μικρό γι’ αυτό που ψηλώνει μέτρια και πιο κοντό για αυτό που ψηλώνει λίγο). Για 

την ποσότητα νερού, μια καλή ιδέα είναι να κόψουν σταγονίτσες από χαρτί και 

ανάλογα με το πόσο νερό χρειάζεται το κάθε φυτό, να κολλούν από δίπλα και τον 

ανάλογο αριθμό από σταγονίτσες (π.χ. τρεις σταγονίτσες γι’ αυτό που χρειάζεται πολύ 

νερό, δύο γι’ αυτό που θέλει κανονικό, μία γι’ αυτό που θέλει λίγο και καμία γι’ αυτό 

που δε θέλει σχεδόν καθόλου). Για το αν βγάζει το φυτό άνθη με καρπούς ή μόνο άνθη 
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θα μπορούσαν να σχηματίσουν καρπούς και άνθη από χαρτί και να τα κολλούν δίπλα 

από το κατάλληλο φυτό. Πάνω από το κάθε φυτό τα παιδιά γράφουν το όνομά του, με 

την βοήθεια των καρτελών που έχει ετοιμάσει ο/η νηπιαγωγός με τα ονόματα των 

φυτών που χρησιμοποίησαν. 

Επιπλέον, θα μπορούσαν μαζί με τον/την νηπιαγωγό να κάνουν ένα υπόμνημα 

κάτω στο κολλάζ, στο οποίο θα εξηγούν τα αντικείμενα που κόλλησαν. Έτσι, 

πραγματοποιείται η σύνθεση πολλών στοιχείων και δημιουργείται ένα καινοτόμο 

κολλάζ.  

 

3.17. Δραστηριότητα 17η  

«Το φασόλι μεγαλώνει» 

 

Στόχοι: 

 Να προβλέψουν το τι μπορεί να συμβεί στο φασόλι κατά τη διάρκεια της 

βλάστησής του 

 Να παρατηρήσουν την ανάπτυξη του φασολιού 

 Να περιγράψουν την ανάπτυξη και τα μέσα που χρησιμοποιούνται γι’ αυτή  

 Να υποθέσουν πώς θα φαίνεται το φασόλι κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης 

 Να το μεταφυτέψουν σε μία μεγάλη γλάστρα ή κήπο, για να δημιουργήσουν 

τη δική τους φασολιά 

 

Υλικά/μέσα: γυάλινο ποτήρι ή βάζο, φασόλι, χαρτομάντηλο, νερό, γλάστρα ή κήπος, 

χώμα, φτυάρι, τσουγκράνα  

 

Ο/η νηπιαγωγός τοποθετεί σε ένα μικρό, γυάλινο ποτήρι ή βάζο ένα φασόλι, 

έτσι ώστε να φαίνεται απ’ όλες τις μεριές. Προσθέτει, επίσης, ένα βρεγμένο 

χαρτομάντηλο, με το οποίο σφηνώνει το φασόλι, για να παραμείνει στη θέση του και 

για να έχει την υγρασία που απαιτείται για να αναπτυχθεί. Οδηγεί την συζήτηση προς 

την ανάπτυξη και τους ζητάει να υποθέσουν πώς θα φαίνεται το φασόλι κατά τη 

διαδικασία αυτή. Στη συνέχεια, παρατηρούν την βλάστηση του φασολιού, την 

περιγράφουν και ονομάζουν τα μέρη του φασολιού που αναπτύσσονται (ρίζες, βλαστός 

κ.τ.λ.). Τα φασόλια μεγαλώνουν πολύ γρήγορα και έτσι δε θα χρειαστεί να περάσει 

μεγάλο χρονικό διάστημα για να παρατηρήσουν τις αλλαγές. Στο τέλος, θα μπορούσαν 
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να μεταφυτέψουν το φασόλι σε μία κανονική γλάστρα ή έναν κήπο και να αποκτήσουν 

τη δικιά τους φασολιά.  

 

3.18. Δραστηριότητα 18η  

«Ζωγραφίζοντας το φυτό που μεγαλώνει» 

 

Στόχοι: 

 Να προβλέψουν πώς είναι η ανάπτυξη των φυτών πάνω και κάτω από το 

έδαφος 

 Να παρατηρήσουν την ανάπτυξη των φυτών 

 Να σχεδιάσουν την ανάπτυξη πριν και μετά την παρατήρηση 

 Να συγκρίνουν τις ζωγραφιές πριν και μετά το πείραμα 

 Να αξιολογήσουν την εγκυρότητα των προβλέψεών τους 

 

Υλικά/μέσα: χαρτιά, μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές ή κηρομπογιές, σπόρος, γυάλινο 

δοχείο, χαρτομάντηλο, νερό 

 

Ο/η νηπιαγωγός ρωτάει τα παιδιά αν γνωρίζουν πώς μεγαλώνει ένα φυτό και τι 

γίνεται πάνω και κάτω από το έδαφος, κατά την διάρκεια της ανάπτυξης. Ζητάει να 

τους/της σχεδιάσουν τις ιδέες τους. τα παιδιά προβλέπουν τι μπορεί να συμβαίνει και 

το ζωγραφίζουν. Στη συνέχεια, ο/η νηπιαγωγός τους κάνει ένα πείραμα, δείχνοντάς 

τους τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της ανάπτυξης των περισσότερων φυτών, κάτω 

και πάνω από το έδαφος (θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η προηγούμενη 

δραστηριότητα). Τα παιδιά το παρατηρούν και ξανά ζωγραφίζουν την φυτική 

ανάπτυξη, αλλά αυτή τη φορά γνωρίζοντας το τι συμβαίνει. Συγκρίνουν τα δύο σχέδια 

που έκαναν και εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές. Στο τέλος, αξιολογούν το 

κατά πόσο ήταν έγκυρες οι προβλέψεις τους και οι προβλέψεις των υπόλοιπων παιδιών.  

 

3.19. Δραστηριότητα 19η  

«Τα φυτά απορροφούν το νερό;» 

 

Στόχοι: 

 Να προβλέψουν τι θα συμβεί στα φυτά  
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 Να εντοπίσουν ότι τα φυτά απορροφούν νερό και ότι αυτό κυκλοφορεί σε 

όλα τα μέρει του φυτού 

 Να προσθέτουν κάθε μέρα την ίδια χρωστική ουσία στο νερό των φυτών 

 Να ελέγχουν τις αποχρώσεις των φυτών σε ένα χρονικό διάστημα, μέσα από 

φωτογραφίες 

 

Υλικά/μέσα: λουλούδια, ποτήρια, νερό, χρωστικές ουσίες ή μελάνια, φωτογραφική 

μηχανή, εκτυπωτή 

 

Ο/η νηπιαγωγός φέρνει στην τάξη μερικά λουλούδια με λευκά άνθη, κατά 

προτίμηση. Χωρίζει τα λουλούδια σε διαφορετικά ποτήρια με νερό και ρίχνει σε κάθε 

ποτήρι διαφορετικό χρώμα χρωστικής ή μελανιού. Ρωτάει τα παιδιά να του/της πουν τι 

πιστεύουν πως θα συμβεί στο κάθε φυτό. Μέσα από το κοτσάνι μεταφέρεται το νερό, 

στο οποίο είναι διαλυμένα τα διάφορα χρώματα. Μετά από λίγο διαπιστώνουν ότι το 

νερό φτάνει στα λευκά πέταλα του λουλουδιού και αυτά βάφονται με το χρώμα που 

υπάρχει στο κάθε ποτήρι. Έτσι, τα παιδιά αντιλαμβάνονται την πορεία που 

πραγματοποιεί το νερό μέσα στο φυτό. Για να επεκτείνουν αυτό το πείραμα, θα 

μπορούσαν τα παιδιά να προσθέτουν κάθε μέρα και άλλο χρώμα στο φυτό και να το 

τραβούν φωτογραφία για να ελέγξουν αν όσο προσθέτεις το ίδιο χρώμα στο νερό 

γίνεται πιο σκούρο και το χρώμα στα πέταλα του λουλουδιού. Στο τέλος, εκτυπώνουν 

τις φωτογραφίες, τις εξετάζουν, τις βάζουν στην σειρά και παρατηρούν  τα 

αποτελέσματα.  

 

3.20. Δραστηριότητα 20η  

«Φυτοαγώνες» 

 

Στόχοι: 

 Να συνεργαστούν με την υπόλοιπη ομάδα 

 Να θυμηθούν τις διαδικασίες φύτευσης και ανάπτυξης των φυτών 

 Να οργανώσουν ομαδικά το φύτεμα του φυτού τους 

 Να συναγωνιστούν με τις υπόλοιπες ομάδες 

 Να δημιουργήσουν το δικό τους φυτό 

 Να μετρήσουν το πιο ψηλό φυτό 
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Υλικά/μέσα: σπόροι, γλάστρες, νερό, χώμα, φτυάρια, τσουγκράνες, μέτρο 

 

Ο/η νηπιαγωγός χωρίζει τα παιδιά σε 2-3 ομάδες και δίνει στην κάθε ομάδα ίσο 

αριθμό σπόρων του ίδιου φυτού. Τα παιδιά θα πρέπει να συνεργαστούν με την ομάδα 

τους, να θυμηθούν την διαδικασία της φύτευσης και να χρησιμοποιήσουν τη δική τους 

μυστική συνταγή, για να αναπτυχθεί καλύτερα και πιο γρήγορα το φυτό τους. ξεκινούν 

όλες οι ομάδες ταυτόχρονα να φυτεύουν, σε όποιο μέρος επιλέξει η κάθε μία ή σε όποιο 

ορίσει ο/η νηπιαγωγός. Νικητής του φυτοαγώνα θα είναι, είτε η ομάδα που θα έχει το 

πιο ψηλό φυτό την ημέρα που θα έχουν ορίσει από πριν ο/η νηπιαγωγός μαζί με τα 

παιδιά (π.χ. μετά από 30 ημέρες), είτε η ομάδα που θα φτάσει το φυτό της πρώτο σε 

ένα συγκεκριμένο ύψος, που θα ορίσουν πάλι ο/η νηπιαγωγός με τα παιδιά (π.χ. 25-30 

cm).  

 

 

3.21. Δραστηριότητα 21η  

«Τα δέντρα «ιδρώνουν» 

 

Στόχοι: 

 Να φανταστούν τι μπορεί να συμβεί στη σακούλα που θα δέσουν στο δέντρο 

 Να αντιληφθούν ότι τα δέντρα και γενικότερα τα φυτά διαπνέουν το νερό 

τους 

 Να διακρίνουν την διαπνοή ενός δέντρου 

 Να ερμηνεύσουν γιατί συμβαίνει αυτό 

 Να επαναπροσδιορίσουν την αρχική τους πρόβλεψη 

 

Υλικά/μέσα: δέντρο, σακούλα 

 

Ο/η νηπιαγωγός επιλέγει μια μέρα με ζεστό καιρό να πραγματοποιήσει ένα 

πείραμα με ένα δέντρο. Διαλέγει ένα δέντρο που διαπνέει αρκετό νερό από τα φύλλα 

του (π.χ. η σημύδα) και δένει μια διαφανή πλαστική σακούλα πάνω στην άκρη ενός 

φυλλώδους κλαδιού. Ζητάει από τα παιδιά να προβλέψουν τι θα συμβεί στη σακούλα 

και παρακολουθεί τις απαντήσεις όλων. Μετά από λίγη ώρα ή την επόμενη μέρα, τα 
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παιδιά πρέπει να παρατηρήσουν τη σακούλα και να διακρίνουν τις μικρές σταγόνες 

νερό, που μαζεύονται στο εσωτερικό της. Ο/η νηπιαγωγός τους ζητάει να περιγράψουν 

το τι βλέπουν και τους ρωτάει γιατί πιστεύουν ότι συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή 

«ιδρώνουν» τα φυτά και ακούσει πάλι με προσοχή τις απαντήσεις τους. Επειδή είναι 

αρκετά περίπλοκο το φαινόμενο της διαπνοής, δε θα ζητηθεί από τα παιδιά να 

εξηγήσουν με λεπτομέρειες το γιατί συμβαίνει αυτό, απλά θα μπορούσαν να 

καταλήξουν στο ότι τα φυτά αποτελούνται από πολύ νερό, το οποίο όταν ζεσταθούν 

πολύ το διώχνουν, γεγονός το οποίο φαίνεται από τις σταγόνες που θα μαζευτούν στη 

σακούλα. Έπειτα, συζητούν γι’ αυτό και τα παιδιά επανεξετάζουν την αρχική τους 

πρόβλεψη, για το τι θα συνέβαινε στη σακούλα που δέσανε στο δέντρο. 

 

3.22. Δραστηριότητα 22η  

«Κυνήγι φυτοθησαυρού» 

 

Στόχοι: 

 Να διακρίνουν στο χάρτη τα μέρη τους σχολείου τους 

 Να οργανωθούν σαν ομάδα 

 Να εφαρμόσουν τις οδηγίες που θα τους δοθούν 

 Να εκτελέσουν τις ενέργειες που θα τους ζητηθούν  

 Να μετρήσουν τα μέρη από τα οποία πέρασαν και αυτά τα οποία τους 

έμειναν 

 Να πειραματιστούν με διάφορα αντικείμενα 

 Να επιλύουν τα προβλήματα που τους ζητούνται 

 Να ελέγχουν αν πραγματοποίησαν σωστά την δραστηριότητα 

 Να διορθώνουν τα λάθη τους 

 Να ανακαλύψουν τον τελικό θησαυρό 

 

Υλικά/μέσα: χάρτης σχολείου (4), εικόνες, χαρτιά, μαρκαδόροι ή ξυλομπογιές ή 

κηρομπογιές, καρτέλες, μολύβια, κήπος ή σπόροι  

 

Ο/η νηπιαγωγός θα οργανώσει ένα παιχνίδι θησαυρού σε σχέση με τα φυτά, την 

ανάπτυξή τους και το νερό. Θα φτιάξει έναν απλό χάρτη του σχολείου, ο οποίος θα έχει 

πέντε στάσεις. Οι τέσσερις θα είναι κάποιες δράσεις, τις οποίες θα πρέπει να 
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ολοκληρώσουν τα παιδιά για να προχωρήσουν παρακάτω, και η πέμπτη θα είναι ο 

θησαυρός. Τα μέρη που θα επιλεγούν για τις στάσεις θα είναι όλα στον ίδιο χώρο για 

να μπορεί ο/η νηπιαγωγός να τα ελέγχει ταυτόχρονα, για να μην υπάρξει πρόβλημα με 

κάποιο παιδί. Επίσης, θα ήταν καλό να έχει βοήθεια από άλλους/ες νηπιαγωγούς ή 

γονείς για να μπορέσουν να παίξουν τα παιδιά όλων των τάξεων μαζί. Σε κάθε στάση 

θα ζητάει από τα παιδιά κάτι διαφορετικό, σε άλλη θα πρέπει να διακρίνουν μέσα από 

διάφορες εικόνες ποιοι είναι οι παράγοντες που βοηθούν στην ανάπτυξη των φυτών, 

απορρίπτοντας τις υπόλοιπες, σε άλλη θα πρέπει να ταξινομήσουν στη σωστή σειρά 

την πορεία ανάπτυξης των φυτών, σε άλλη θα πρέπει να ζωγραφίσουν το μέρος τους 

φυτού που λείπει από την εικόνα και σε άλλη θα πρέπει να κάνουν τον αναγραμματισμό 

λέξεων που έχουν σχέση με τα φυτά, αντιγράφοντάς ‘τες από καρτέλες.  

Η τελευταία στάση θα είναι ο φυτοθησαυρός ο οποίος θα αφορά κάτι σχετικό 

με τα φυτά. Θα μπορούσε να είναι ένας μικρός, καινούριος κήπος του σχολείου, στον 

οποίο τα παιδιά θα φυτεύουν διάφορα λαχανικά, θα τα φροντίζουν και θα τρων από 

αυτά, ή θα μπορούσε να είναι σπόροι λουλουδιών για να φυτέψουν τα παιδιά στο σπίτι 

με τους γονείς τους. Αυτό έγκειται καθαρά στην επιλογή και την ευχέρεια κάθε 

νηπιαγωγού και εξαρτάται και από τα ενδιαφέροντα που έχει εντοπίσει πως έχουν τα 

παιδιά.  

Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά θα μπορούν να προχωρήσουν στην 

επόμενη στάση μόνο, αν εκτελέσουν σωστά τις ενέργειες που πρέπει να 

πραγματοποιήσουν σε κάθε στάση, αν επιλύσουν τα προβλήματα, αν ελέγχουν το έργο 

τους και αν διορθώνουν τα λάθη τους. Νικήτρια είναι η ομάδα που θα φτάσει πρώτη 

στο θησαυρό, όμως αν θέλει ο/η νηπιαγωγός, μπορεί να προσφέρει κάτι και στα παιδιά 

των υπόλοιπων ομάδων για την προσπάθειά τους. 

 

3.23. Δραστηριότητα 23η  

«Ντιμπέιτ» για την αξία των φυτών» 

 

Στόχοι: 

 Να παρουσιάσουν τις ιδέες τους 

 Να υποστηρίξουν τις απόψεις τους επιχειρηματολογώντας γι’ αυτές 

 Να δώσουν παραδείγματα για να πείσουν τον ακροατή τους 

 Να ακούν την άποψη των υπολοίπων και να την λαμβάνουν υπ’ όψη τους 
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 Να συμφωνήσουν και να καταλήξουν σε ένα γενικό συμπέρασμα, μέσω της 

συζήτησης  

 

Υλικά/μέσα: χαρτί, στυλό 

 

Ο/η νηπιαγωγός θα χωρίσει τα παιδιά της τάξης σε δύο ομάδες και θα τους 

αναθέσει από ένα ρόλο. Η μια ομάδα θα είναι υπέρ των φυτών και η άλλη κατά, 

ανεξάρτητα από την προσωπική άποψη του κάθε παιδιού. Κάθε φορά ο/η νηπιαγωγός 

θα περιγράφει ένα σενάριο στα παιδιά και θα θέτει ερωτήσεις πάνω σε αυτό που 

αφορούν τα φυτά (π.χ. χρειαζόμαστε τα φυτά; Γιατί ναι/όχι;) Οι δύο ομάδες θα πρέπει 

να προετοιμαστούν για το πώς θα παρουσιάσουν τις ιδέες τους και για το τι 

επιχειρήματα και παραδείγματα θα χρησιμοποιήσουν για να πείσουν το κοινό τους. 

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, εκτός από το ότι θα ενημερωθούν περισσότερο για το 

ρόλο και την αξία των φυτών και θα πάρουν ιδέες για τον τρόπο προστασίας του, θα 

αποκτήσουν και κοινωνικές δεξιότητες. Θα μάθουν να ακούν, να μιλούν με 

επιχειρήματα για να στηρίξουν αυτό που πιστεύουν, να κάνουν υποχωρήσεις, να 

δέχονται το λάθος τους και να καταφέρνουν να συμφωνούν με τους συνομιλητές τους 

μέσα από το διάλογο και τη συζήτηση. Κατά τη διάρκεια όλης αυτής της διαδικασίας 

ο/η νηπιαγωγός θα βοηθάει τα παιδιά σε ό,τι χρειαστούν και θα καταγράφει τις ιδέες 

τους. 

 

3.24. Δραστηριότητα 24η  

«Λογισμικό για φυτά» 

 

Στόχοι: 

 Να καταφέρουν να χειριστούν υπολογιστή 

 Να ακολουθούν τις οδηγίες για να καταφέρουν να βρουν τη σωστή λύση 

και να νικήσουν 

 Να προσαρμοστούν με τις νέες τεχνολογίες 

 Να ασχοληθούν με ενδιαφέρον τρόπο για τα φυτά και την ανάπτυξή τους 

 Να εντοπίζουν απευθείας το λάθος τους για να το διορθώνουν 

 

Υλικά/μέσα: υπολογιστής, εικόνες σχετικές με φυτά 
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Ο/η νηπιαγωγός μπορεί να φτιάξει ένα λογισμικό το οποίο θα αναφέρεται στα 

φυτά, την ανάπτυξή τους και τους παράγοντες που συμβάλουν σε αυτή. Σε αυτό το 

λογισμικό θα έχει διάφορες εφαρμογές από τις οποίες τα παιδιά θα έχουν τη 

δυνατότητα να διαλέγουν όποια επιθυμούν. Μέσω του λογισμικού τα παιδιά θα μάθουν 

με πιο εύκολο και ευχάριστο τρόπο τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη 

φυτική ανάπτυξη και θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν επιτόπου τα λάθη τους και 

να τα διορθώσουν. Θα μπορούν να ποτίζουν φυτά, να τα ταξινομούν, να συμπληρώνουν 

ότι λείπει, να κάνουν παζλ με αυτά κοκ. 

 

  



~ 83 ~ 
 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Οι παραπάνω δραστηριότητες αποτελούν κάποιες προτάσεις για τους 

εκπαιδευτικούς, οι οποίες αρχικά είχαν σχεδιαστεί με στόχο να εφαρμοστούν σε κάποιο 

σχολείο, όμως τελικά αυτό δεν ήταν εφικτό. Είναι λογικό, λοιπόν, πως δεν γίνεται να 

γνωρίζουμε τα αποτελέσματά τους και να υποστηρίζουμε την σίγουρη επιτυχία τους. 

Σίγουρα, ο σημαντικότερος παράγοντας είναι το επίπεδο στο οποίο βρίσκονται τα 

παιδιά και οι δεξιότητες που έχουν καλλιεργήσει μέσω των προηγούμενων εμπειριών 

τους. Επιπλέον, είναι αναμενόμενο πως οι δραστηριότητες θα διαφοροποιηθούν 

ανάλογα με το κοινωνικοπολιτισμικό και, κυρίως, το γεωγραφικό περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται το κάθε σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί που ίσως επιλέξουν να 

χρησιμοποιήσουν κάποιες από αυτές, οφείλουν να τις εντάξουν στο γενικότερο πλαίσιο 

της τάξης και του σχολείου τους. Θα ήταν καλό να τις προσαρμόσουν στα 

ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών και να στηριχθούν στις προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους.  

Επίσης, είναι σημαντικό να κυριαρχεί η συνεργασία και η ομαδικότητα μεταξύ 

των παιδιών, αλλά και των παιδιών με τον εκπαιδευτικό. Μέσα σ` αυτό το πλαίσιο η 

νέα γνώση αποτελεί ευχαρίστηση για τα παιδιά και δεν την αντιμετωπίζουν σαν κάτι 

που πρέπει να κάνουν χωρίς να το θέλουν. Συμμετέχουν όλοι σε μία κοινή προσπάθεια 

και νιώθουν την ικανοποίηση πως και τα ίδια προσφέρουν κάτι και βοηθούν στο να 

υλοποιηθεί μια δράση. 

Οι προτεινόμενες, λοιπόν, δραστηριότητες έχουν ως άξονα αυτές τις επιδιώξεις. 

Να αποτελούν ενδιαφέρον για τα παιδιά, να προσαρμόζονται στις δυνατότητες του 

καθενός, να αλληλεπιδρούν όλοι μεταξύ τους, να συμμετέχουν όλοι σε κάθε δράση, να 

βασίζονται στις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους και να φέρουν τα παιδιά σε άμεση επαφή 

με την φύση και τα φυτά. Ειδικά το τελευταίο είναι η πιο σημαντική επιδίωξη, καθώς 

η επαφή με τη φύση στοχεύει στο να την γνωρίσουν πρώτα τα παιδιά, να καταλάβουν 

την αξία της και την σημασία αυτών που μας προσφέρει. Έτσι, ευαισθητοποιούνται για 

τα συγκεκριμένα ζητήματα, αναζητούν μόνα τους λύσεις και ανακαλύπτουν τα 

αποτελέσματα των πράξεων τους. 

Επιπρόσθετα, οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με βάση τη διαθεματικότητα με 

αποτέλεσμα να εξετάζεται ένα θέμα από όλες τις διαστάσεις του και να αποφεύγεται ο 

κατακερματισμός του και η μονόπλευρη ενασχόληση με ένα ζήτημα. Μέσω αυτής της 
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διαδικασίας τα παιδιά προσπαθούν να εξετάσουν ένα θέμα χρησιμοποιώντας τις 

γνώσεις και τη μεθοδολογία και άλλων επιστημονικών κλάδων και έτσι καταφέρνουν 

να το αντιληφθούν καλύτερα. 

Τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων εξαρτώνται από τα θεμέλια που να 

θέσει ο εκπαιδευτικός και από τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσει το ζήτημα που 

καλείται να εξετάσει, μαζί με την τάξη του, κάθε φορά. Για να πετυχαίνουν οι 

περισσότερες δράσεις του θα πρέπει να απολαμβάνει αυτό που κάνει και να μάθει να 

παρατηρεί, να ακούει και να στηρίζεται στις επιθυμίες των παιδιών. 
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