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Πεξίιεςε. Η βησκαηηθή εκπεηξία απνηειεί αλαπόζπαζην θνκκάηη ηεο εθπαίδεπζεο 

θαη ηδηαίηεξα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο όπνπ ε πνιπαηζζεηεξηαθή πξνζέγγηζε 

απνηειεί ηελ θύξηα νδό πξόζιεςεο γλώζεσλ θαη εκπεηξίαο. Έηζη ζην πιαίζην 

θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ εθπνλήζεθε πξόγξακκα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο κε 

αληηθείκελν ηνλ ζρνιηθό θήπν. Αξρηθά δηακνξθώζεθε ν ρώξνο θαη ζηε ζπλέρεηα 

έγηλε ην θύηεκα ησλ ιαραληθώλ, ησλ ινπινπδηώλ θαη ησλ βνηάλσλ. Η θαζεκεξηλή 

θξνληίδα - πόηηζκα, ζθάιηζκα- κε ηελ εκπινθή ησλ καζεηώλ θαη ε έθθξαζε ραξάο 

θαη επραξίζηεζεο κε ηελ ηόλσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηνπ απηνζπλαηζζήκαηνο 

απνηέιεζε ηνλ θύξην ζηόρν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Eπηπιένλ ζηόρνη απνηέιεζαλ ε 

δηέγεξζε θαη ε ππεπζπλόηεηα, ν ζεβαζκόο ησλ θαλόλσλ, νη ιεηηνπξγηθέο δεμηόηεηεο 

θξνληίδαο θαη θαζαξηόηεηαο ηνπ ζώκαηνο (απηνεμππεξέηεζε).      

 

Δηζαγσγή  

Από ηε γέλλεζή ηνπ θαη έπεηηα, ν άλζξσπνο, βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή 

αιιειεπίδξαζε κε ην πεξηβάιινλ, απνθηά εκπεηξίεο θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο 

βηνινγηθέο θαη λνεηηθέο ηνπ ηθαλόηεηεο θαη δεμηόηεηεο νηθνδνκεί ηε γλώζε.  

Βξίζθεηαη ζε κηα δηαδηθαζία κάζεζεο κέζα από ηελ νπνία πξαγκαηώλεη ηηο αιεζηλέο 

ηνπ δπλαηόηεηεο (απηνπξαγκάησζε) θαη αλαπηύζζεη ηελ πξνζσπηθόηεηά ηνπ 

(Κνύζνπιαο, 2004: 27-28). 

Τν ζρνιείν σο θνξέαο εθπαίδεπζεο πξνζθέξεη έλα δνκεκέλν πιαίζην κέζα ζην 

νπνίν κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ εθπαηδεπηηθή, ηελ θνηλσληθή, ηελ επηθνηλσληαθή, ηε 

ζπλαηζζεκαηηθή νινθιήξσζε ηνπ θάζε καζεηή. Σπλεπώο είλαη ζεκαληηθό λα 

εμαζθαιηζηεί ε ελεξγή ζπκκεηνρή όισλ ησλ καζεηώλ ζε όιεο ηηο ζρνιηθέο 

δξαζηεξηόηεηεο ηόζν εληόο όζν θαη εθηόο ηνπ ζρνιείνπ όισλ ησλ καζεηώλ, 

αλεμάξηεηα από ηε ζσκαηηθή ή λνεηηθήο θαηάζηαζε, κε ηαπηόρξνλε εκπινθή ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ, ησλ γνληώλ, ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο (Γηαζεκαηηθό Δληαίν Πιαίζην 

Πξνγξακκάησλ Σπνπδώλ, κέηξηα λνεηηθή θαζπζηέξεζε, 2004).  

Υπό απηό ην πξίζκα ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπληζηά κηα από ηηο θύξηεο 

καζεζηαθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πνιύπιεπξε πξνζέγγηζε κηαο καζεζηαθήο ελόηεηαο. 

Τν πεξηερόκελν ηεο δελ αθνξά μερσξηζηά καζήκαηα πνπ γίλνληαη ζε ηαθηή ώξα ην 
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θαζέλα, αιιά θαηαζηάζεηο κάζεζεο πνπ πξνζεγγίδνπλ ην πεξηερόκελν ηεο 

δηδαζθαιίαο ωο θάηη εληαίν θαη αδηαίξεην ( Σαιβαξάο, 2004:130). 

Φαίλεηαη νη δηαζεκαηηθέο πξνζεγγίζεηο λα πξνζθέξνπλ κηα πην απζεληηθή θαη 

νιηζηηθή ζέαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ πξόθεηηαη λα εμεηαζηνύλ. Καη όηαλ ε ζέαζε απηή 

δηεηζδύεη ζε βάζνο, ζέηεη εηδηθόηεξα εξσηήκαηα θαη αλαδεηθλύεη άμνλεο κειέηεο, γηα 

ηελ επεμεξγαζία ησλ νπνίσλ θαινύληαη ζπγθεθξηκέλνη επηζηεκνληθνί θιάδνη λα 

δώζνπλ απαληήζεηο.  

Τη είλαη ηειηθά ε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε; Καηά ηνλ Jacobs «δηαζεκαηηθή 

πξνζέγγηζε είλαη κηα ζέαζε ηεο γλώζεο θαη κηα πξνζέγγηζε ηνπ Αλαιπηηθνύ 

Πξνγξάκκαηνο πνπ ζπλεηδεηά εθαξκόδεη κεζνδνινγία θαη γιώζζα από πεξηζζόηεξνπο 

από έλαλ θιάδνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμεηάζεη έλα θεληξηθό ζέκα, δήηεκα, πξόβιεκα ή 

εκπεηξία» (Jacobs H, 1989:8). 

Σηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζπλεηδεηά θαη κεζνδηθά ν εθπαηδεπηηθόο θέξλεη ζε 

επαθή ην καζεηή κε ην αληηθείκελν δηδαζθαιίαο. ζέηεη ην πξόβιεκα ζηνλ καζεηή θαη 

ην παξνπζηάδεη ζε θαηάζηαζε κάζεζεο πνπ λα έρεη λόεκα. Έηζη, ν καζεηήο 

αιιειεπηδξά κε ην πεξηβάιινλ ηνπ, επελεξγεί πάλσ ζηα αληηθείκελα θαη επηθνηλσλεί 

κε άηνκα ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ. Σπλεπώο, ην ζρνιείν γίλεηαη εξγαζηήξην θαη ε 

εθπαίδεπζε βίσκα δσήο κε ηελ  απόθηεζε λέσλ εκπεηξηώλ κέζα από ζύλζεηα 

ζρήκαηα αιιειεπίδξαζεο (Θενθηιίδεο, 1987:16-17). 

Δθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ 

Η αλαγθαηόηεηα γηα ηελ εθαξκνγή θαηλνηόκσλ πξνγξακκάησλ ζην πιαίζην ηεο 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο - πνπ εμαζθαιίδνπλ ζηνπο καζεηέο καο δξαζηεξηόηεηεο 

ηέηνηεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεπίδξαζε θαη πξνσζνύλ ηελ 

θνηλσληθή πξνζαξκνγή - πεγάδεη απ’ ηελ θαηάζηαζε αλαπεξίαο πνπ απηά βηώλνπλ. 

Έηζη ινηπόλ ηνπο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα, λα απνθηήζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξεο 

εκπεηξίεο κέζα από κηα ζεηξά νινθιεξσκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 

Η αλαπεξία σο ηδηαηηεξόηεηα ησλ καζεηώλ καο 

 Η  εγθεθαιηθή παξάιπζε, πνπ θαηά   θύξην ιόγν παξνπζηάδνπλ, εθδειώλεηαη  

κε αηζζεηηθνθηλεηηθή λνεηηθή αλαπεξία  θαη  άιια  ζπλνδά  πξνβιήκαηα, όπσο  

λνεηηθή θαζπζηέξεζε/πζηέξεζε, αηζζεηεξηαθέο βιάβεο, γαζηξννηζνθαγηθά 

πξνβιήκαηα, δηαηαξαρέο πξνζνρήο θαη ζπκπεξηθνξάο, επηιεπηηθέο θξίζεηο  θαη 

δπζκνξθίεο. 

 

Η δξάζε σο κέζν αλάδεημεο ησλ δπλαηνηήησλ 

Η θαηάζηαζε απηή δπζρεξαίλεη ηνπο καζεηέο καο λα έξζνπλ ζε επαθή κε ην 

θνηλσληθό πεξηβάιινλ, παξά ηηο θηιόηηκεο πξνζπάζεηεο ησλ γνλέσλ θαη άιισλ 

θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αλαπηπμηαθή ηνπο δηαδηθαζία θαη εθπαίδεπζε. 

Καινύληαη, ζην πιαίζην ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο, κέζα από ηελ παξαηήξεζε θαη ηελ 

άκεζε δξάζε, λα βηώζνπλ θαη λα δηακνξθώζνπλ ηελ εηθόλα εθείλε ηνπ 



πεξηβάιινληνο πνπ ζα ηνπο δώζεη ηε δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζνπλ ηηο εκπεηξίεο ηνπο 

θαη λα δηεπξύλνπλ  ην όξην ησλ πξνζσπηθώλ ηνπο δπλαηνηήησλ. 

 

Οη ζηόρνη πνπ ζέηνπκε κε ηελ εθαξκνγή ιεηηνπξγηθώλ πξνγξακκάησλ 

απνζθνπνύλ ζηελ απόθηεζε δεμηνηήησλ πνπ: 

 

• είλαη άκεζα ρξήζηκεο ζηελ θαζεκεξηλή δσή 

• νδεγνύλ ζε ιηγόηεξε εμάξηεζε ησλ παηδηώλ από αλζξώπνπο ηνπ 

πεξηβάιινληόο ηνπο θαη βνεζνύλ ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ απηνλνκία ηνπο 

• δίλνπλ πξόζβαζε ζηα παηδηά ζε κηα πνηθηιία πιαηζίσλ  θαη   πεξηβαιιόλησλ 

• εληζρύνπλ  ηε  ζπκκεηνρή  ζε  δηαδηθαζίεο  επηθνηλσλίαο  κέζα  ζηελ  νκάδα 

• ζπκβάιινπλ ζηελ θνηλσληθή έληαμε θαη πξνσζνύλ ηελ απηνδπλακία θαη ηελ 

απηνδηάζεζή ηνπο 

• αλαπηύζζνπλ ηηο ηθαλόηεηέο θαη δπλαηόηεηέο ηνπο 

• βηώλνπλ ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο απόιαπζεο ησλ θαηαζηάζεσλ θαη 

ησλ πξντόλησλ πνπ καο εμαζθαιίδεη ε θύζε 

 

Γηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλώζεσλ 

Υηνζεηνύκε ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ησλ γλώζεσλ, πνπ πξνζθέξεη πιήξεηο 

εκπεηξίεο θαη εμεηάδνπκε ην ππό κειέηε ζέκα από πεξηζζόηεξεο γλσζηηθέο πεξηνρέο 

(απηνεμππεξέηεζε, πγηεηλή ζώκαηνο, δόκεζε επηθνηλσλίαο, αιιειεπίδξαζε κε ην 

πεξηβάιινλ, δεκηνπξγία, έθθξαζε) ζε θπζηθέο ζπλζήθεο (ζρνιηθόο θήπνο, 

ζεξκνθήπην, θνπδίλα, ρώξνο θαζαξηόηεηαο). Δμαζθαιίδνπκε έηζη ηελ ελεξγό 

ζπκκεηνρή θαη δξάζε ησλ καζεηώλ καο, κέζσ ηεο πνιπαηζζεηεξηαθήο πξνζέγγηζεο, 

ζην πεξηβάιινλ κε θύξην ζθνπό ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηνπο. 

 

Οη επηκέξνπο ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη 

• λα ληώζνπλ αζθάιεηα θαη λα απνθηήζνπλ ηα παηδηά καο ζηγνπξηά ζηηο 

θηλήζεηο θαη ζηηο κεηαθηλήζεηο καο ζην ρώξν ηνπ ζρνιηθνύ θήπνπ 

• λα ραξνύλ κε ηε θύζε θαη λα ζπλδέζνπλ ην ληύζηκό ηνπο κε ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο 

• λα γλσξίζνπλ ηα ινπινύδηα, ηα θπηά, ηα δέληξα θαη λα βηώζνπλ εκπεηξίεο θαη 

εξεζίζκαηα από ηελ επαθή ηνπο 

• λα κπεζνύλ ζηε δηαδηθαζία ηεο θαιιηέξγεηάο ηνπο θαη ζηελ θξνληίδα ηνπο 

• λα γλσξίζνπλ ηε ρξήζε λέσλ πιηθώλ θαη αληηθεηκέλσλ θαη λα αλαγλσξίδνπλ 

ηνπο θηλδύλνπο απ’ ηε ρξήζε ηνπο 

 



• λα παξαηεξήζνπλ ηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ 

(κεγαιώλνπλ, αλζίδνπλ, θαξπίδνπλ, σξηκάδνπλ, πεζαίλνπλ) 

• λα βηώζνπλ όηη ηα θπηά εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο δηαηξνθήο ησλ  αλζξώπσλ 

• λα ζπιιέμνπλ ηα θαηάιιεια πξνο βξώζε θπηά 

•  λα ηα ρξεζηκνπνηήζνπλ ζηελ δηαηξνθήο ηνπο 

• λα θξνληίδνπλ ηε ζσκαηηθή θαζαξηόηεηα θαη πγηεηλή κεηά από θάζε 

δξαζηεξηόηεηα 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο επηδεηνύκε (αμηνιόγεζε)  

 λα θέξνπκε ηε ραξά, ηελ επραξίζηεζε θαη ηελ ηόλσζε ηνπ 

απηνζπλαηζζήκαηνο κέζα από ηε δεκηνπξγία, ηα πνηθίια εξεζίζκαηα, ηε   

δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο θαη παξαζθεπήο ηνπ θαγεηνύ (καγεηξηθή), ηελ 

απόιαπζε ηνπ θαγεηνύ.   

 λα δεκηνπξγήζνπκε ζπλζήθεο ηέηνηεο ώζηε λα εκπιέμνπκε ελεξγά ηνπο 

καζεηέο καο κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηακόξθσζε ελόο λένπ ρώξνπ 

(δεκηνπξγία θήπνπ), ηελ επαθή κε λέα πξόζσπα θαη αληηθείκελα 

(πξνκεζεπηέο βιαζηώλ, πσιεηέο θεπεπηηθώλ), θαη ηε γλώζε γηα ηνλ θύθιν 

δσήο ησλ θπηώλ. 

 λα δηεγείξνπκε ηελ ππεπζπλόηεηα, ησλ ζεβαζκόο ησλ θαλόλσλ, ηηο 

ιεηηνπξγηθέο  δεμηόηεηεο θξνληίδαο θαη θαζαξηόηεηαο  ηνπ ζώκαηνο 

(απηνεμππεξέηεζε).      
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