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Πεπίλητη  
 
θνπόο ηεο  εξγαζίαο ήηαλ  ε αλάδεημε ηεο ζπνπδαηόηεηαο ησλ 
πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τπαίζξνπ γηα ηελ γεληθή θαη εηδηθή  εθπαίδεπζε. Ζ 
αγσγή ππαίζξνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιύηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο 
απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο εθπαίδεπζεο. ην ζεσξεηηθό 
πιαίζην, ηα πξνγξάκκαηα  Αγσγήο Τπαίζξνπ εθαξκόδνπλ ηελ θηινζνθία ηεο 
βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο κε ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ (Κνπζνύξεο, 
ζει 49, 2009). Ηδηαίηεξα ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε ηα πξνγξάκκαηα 
Αγσγήο Τπαίζξνπ απνδεηθλύνληαη πνιύηηκα εξγαιεία ζηελ  εμάιεηςε 
ζσκαηηθώλ ,θνηλσληθώλ θαη εθπαηδεπηηθώλ εκπνδίσλ. Παξνπζηάδνληαη 
δξαζηεξηόηεηεο πνπ πινπνηήζεθαλ ην ζρνιηθό έηνο 2013-14 κε καζεηέο από 
ην Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο  
Ρεζύκλνπ(ΔΔΔΔΚ Ρεζύκλνπ) , ην 4ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ ,ην 2ν νινήκεξν 
λεπηαγσγείν Ρεζύκλνπ θαη ην 13ν & 15ν Γεκνηηθό ζρνιείν Ρεζύκλνπ. ηελ 
έξεπλα δξάζεο ζπκκεηείραλ  30 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ εηδηθνηήησλ θαη από 
ηα 5 ζρνιεία κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο δξάζεσλ αγσγήο 
ππαίζξνπ ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε καζεηώλ κε θαη ρσξίο 
πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Σν πξόγξακκα δηήξθεζε 12 
εβδνκάδεο θαη πεξηειάκβαλε  παηρλίδηα αγσγήο ππαίζξνπ θαη εηθαζηηθά 
εξγαζηήξηα. Αθνινπζήζεθε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ην θιαζηθό ζπεηξνεηδέο 
κνληέιν κε ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνύ ,δξάζεο, παξαηήξεζεο, ζηνραζκνύ, 
επαλαζρεδηαζκνύ, θ.ν.θ.(McNiff,1999).Βαζηθνί άμνλεο ηεο παξαηήξεζεο θαη 
ηνπ ζρεδηαζκνύ πνπ αλαπηύρζεθε  ήηαλ ε εμάζθεζε-πινπνίεζε ησλ 
δξάζεσλ από ηνπο καζεηέο & ε αμηνιόγεζε αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ 
ππήξραλ (ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, ζπλεξγαζία καζεηώλ ,εμάιεηςε 
εθπαηδεπηηθώλ εκπνδίσλ, ζπκπεξίιεςε).ε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 
γηλόηαλ θαηαγξαθή ζε εκεξνιόγην θαη ππήξρε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπθνιπληή 
ηεο έξεπλαο-δξάζεο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο έξεπλαο δξάζεο ήηαλ εζσηεξηθή θαη 
κε ζπλδπαζηηθή ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεύμεσλ. ε απηήλ ην 90% 
ησλ εθπαηδεπηηθώλ δήισζε όηη δηαπίζησζε απμεκέλν καζεηηθό ελδηαθέξνλ 
από ηηο δξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ, ην 85% δήισζε όηη κεηώζεθαλ ηα 
ζσκαηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά εκπόδηα , ην 87% δήισζε όηη ζεσξεί 
ζεηηθή ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή 
εθπαίδεπζε θαη ην 100% δήισζε όηη επηζπκεί ηελ έληαμε πεξηζζόηεξσλ 
δξάζεσλ αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε ζηόρν ηελ 
αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. πκπεξαζκαηηθά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο-δξάζεο ππνζηήξημαλ ηελ ζεκαληηθή  ζπκβνιή ησλ 
δξάζεσλ αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο ζπκπεξηιεπηηθήο 
εθπαίδεπζεο. Πξνηείλεηαη ε αύμεζε δξάζεσλ Αγσγήο Τπαίζξνπ ζην ζρνιηθό 



πξόγξακκα , αθνύ δηαθαίλεηαη όηη κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθέο σθέιεηεο 
ζε όιε ηελ καζεηηθή θνηλόηεηα. Πξνηείλεηαη ε πηινηηθή ιεηηνπξγία Κέληξνπ 
Αγσγήο Τπαίζξνπ κε κειέηε  ζηελ Καξσηή Ρεζύκλνπ κε πξνγξάκκαηα 
εηδηθήο θαη γεληθήο αγσγήο ζηα πξόηππα αληίζηνηρσλ θέληξσλ ηνπ 
εμσηεξηθνύ.  
Λέξειρ-κλειδιά: Αγσγή Τπαίζξνπ,  Βησκαηηθή κάζεζε, ζπκπεξηιεπηηθή 
εθπαίδεπζε 
 
 
Ειζαγυγή 
 
Σν ΔΔΔΔΚ Ρεζύκλνπ (Δξγαζηήξην Δηδηθήο Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο & 
Καηάξηηζεο) μεθίλεζε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ην ζρνιηθό έηνο 2003-04.Δίλαη 
δεκόζηα κνλάδα εηδηθήο αγσγήο θαη αλήθεη ζηελ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 
Ρεζύκλνπ. Σν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα ηνπ δηέπεηαη από κηα νιηζηηθή 
πξνζέγγηζε, πνπ αθνξά όινπο ηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπ καζεηή. Βνεζά ζηελ 
θαηαλόεζε ησλ αλαγθώλ ηνπ , ζηε βίσζε θαη παξαδνρή ησλ δπλαηνηήησλ 
αιιά θαη ησλ αδπλακηώλ ηνπ, παξνηξύλνληάο ηνλ λα αλαιάβεη επζύλεο θαη λα 
ζπκβάιιεη επνηθνδνκεηηθά, όζν πεξηζζόηεξν κπνξεί, ζηε ιεηηνπξγία ηεο 
θνηλσλίαο πνπ δεη. Κύξην κέιεκα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο είλαη ν 
θάζε καζεηήο λα θεξδίζεη, ζην κεγαιύηεξν δπλαηό βαζκό, ηελ απηνλνκία ηνπ, 
αλαθηώληαο ηελ αμηνπξέπεηα πνπ ηνπ αμίδεη. 
ε κηα πξνζπάζεηα λα απμεζνύλ ηα απνηειέζκαηα ηεο καζεζηαθήο 
δηαδηθαζίαο εθαξκόζηεθε γηα ηξεηο κήλεο ην 2014 έλα θαηλνηόκν πξόγξακκα 
ζπλεθπαίδεπζεο κε βάζε ηελ αγσγή ππαίζξνπ ζε ζπλεξγαζία κε άιιεο 
γεηηληάδνπζεο ζρνιηθέο κνλάδεο .Με ηελ ζπκκεηνρή πεξίπνπ 300 καζεηώλ θαη 
30 εθπαηδεπηηθώλ ην πξόγξακκα νινθιεξώζεθε κε επηηπρία απνθνκίδνληαο 
ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο κεηέρνληεο. Οινθιεξώζεθαλ 12 δξάζεηο 
ζπλεθπαίδεπζεο ζηελ ύπαηζξν  ζε πνηθίια πεξηβάιινληα(Βνπλό, παξαιία, 
γήπεδν, ζρνιηθό πξναύιην) αθήλνληαο ζεηηθέο εληππώζεηο ζε όινπο ηνπο 
κεηέρνληεο. Ζ επηηπρία ηνπ όινπ εγρεηξήκαηνο ήηαλ ηέηνηα ώζηε ην δηδαθηηθό 
πξνζσπηθό λα ζρεδηάδεη ηελ ζπλέρηζε θαη θιηκάθσζε  αληίζηνηρσλ δξάζεσλ 
θαη γηα ην ζρνιηθό έηνο 2014-15. 
 

Θευπηηικό πλαίζιο 
 
ςμπεπιληπηική εκπαίδεςζη 
 

Ο νξηζκόο θαη ε έλλνηα ηεο πκπεξίιεςεο (inclusion) ζηελ Δθπαίδεπζε 

έρεη δηράζεη πνιινύο κειεηεηέο. ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε δηαθξίλνληαη δύν είδε 

νξηζκώλ γηα ηε πκπεξίιεςε, νη «ζηελνί» θαη νη «επξείο». Οη πξώηνη 

αλαθέξνληαη ζηελ πξναγσγή ηεο ζπκπεξίιεςεο εηδηθώλ νκάδσλ καζεηώλ, 

θπξίσο αιιά όρη απνθιεηζηηθά αλαπήξσλ ή κε ε.ε.α.,  ζηελ θαλνληθή 

εθπαίδεπζε. Αληίζεηα, νη δηεπξπκέλνη νξηζκνί δελ επηθεληξώλνληαη ζε εηδηθέο 

νκάδεο καζεηώλ, αιιά πεξηζζόηεξν ζηελ πνηθηινκνξθία πνπ δηαθξίλεη όινπο 

ηνπο καζεηέο θαη ζην πώο ηα ζρνιεία αληαπνθξίλνληαη ζ’ απηήλ.  Δηδηθόηεξα ν 



όξνο inclusive education έρεη δερζεί δηάθνξεο εξκελείεο ηόζν ζηελ ειιεληθή 

όζν θαη ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία. Οξηζκέλνη από ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο 

έρεη απνδνζεί θαηά θαηξνύο ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία θαη αξζξνγξαθία 

είλαη: «εληαμηαθή εθπαίδεπζε» ή «έληαμε»,  «ζπλεθπαίδεπζε»,  «ζπκκεηνρηθή 

εθπαίδεπζε» θαη  «ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε». 

  

ην πιαίζην αλάπηπμεο ηεο ζπκπεξίιεςεο (inclusion) ζην θαλνληθό 

ζρνιείν, ε έλλνηα ησλ «εηδηθώλ εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ» ζεσξείηαη 

αλεπαξθήο γηαηί δελ αλαθέξεηαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ βηώλνπλ όζνη δελ έρνπλ 

ηελ εηηθέηα ησλ ε.ε.α., νύηε θαη ζηηο δπζθνιίεο πνπ πεγάδνπλ από ηηο 

θνπιηνύξεο, ηηο κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο ηεο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

κάζεζεο, ηελ νξγάλσζε θαη ηελ πνιηηηθή ησλ ζρνιείσλ. Ωο ελαιιαθηηθή 

απηήο ηεο έλλνηαο ρξεζηκνπνηείηαη ε έλλνηα ησλ «εκπνδίσλ ζηε κάζεζε θαη 

ζηε ζπκκεηνρή». «πκκεηνρή» ζεκαίλεη «κάζεζε ζην πιεπξό ησλ άιισλ θαη 

ζπλεξγαζία καδί ηνπο ζε θνηλέο καζεζηαθέο εκπεηξίεο». εκαίλεη όηη όινη νη 

καζεηέο απαζρνινύληαη ζε καζεζηαθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ έρνπλ λόεκα γηα 

απηνύο. Σα εκπόδηα ζηε κάζεζε θαη ζηε ζπκκεηνρή πνπ βηώλνπλ νη καζεηέο 

κπνξεί λα πξνέξρνληαη από όιεο ηηο πιεπξέο πνπ ζπληζηνύλ ην ρνιείν. 

Μπνξεί λα πξνέξρνληαη από ηνπο γνλείο, από ηνπο δαζθάινπο, από ηελ 

θνπιηνύξα, ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξαθηηθή ηνπ ζρνιείνπ, θαζώο επίζεο θαη 

από ηελ επξύηεξε θνηλόηεηα, ηηο ηνπηθέο θαη εζληθέο πνιηηηθέο. Δκπόδηα 

κπνξεί λα αλαδύνληαη από ην πεξηερόκελν (ΑΠ/ ΓΔΠΠ/ ζρνιηθά βηβιία) θαη 

από ηηο κεζόδνπο δηδαζθαιίαο ή από ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμύ ησλ 

καζεηώλ. 

  

ην «ζπκπεξηιεπηηθό ζρνιείν», νη εθπαηδεπηηθνί γεληθήο θαη εηδηθήο 

αγσγήο ππνζηεξίδνπλ ηε κάζεζε όισλ ησλ καζεηώλ, ζπκβάιινληαο ζηε 

κείσζε ησλ παξαπάλσ εκπνδίσλ. Οη παξάγνληεο πνπ κπνξνύλ λα κεηώζνπλ 

ηα εκπόδηα ζηε κάζεζε θαη ζηε ζπκκεηνρή δε ζρεηίδνληαη κόλν κε ηα 

ρξήκαηα. ηνπο καζεηέο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηελ  ηθαλόηεηά ηνπο λα 

θαηεπζύλνπλ κόλνη ηνπο ηε κάζεζή ηνπο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηε 

κάζεζε ηνπ άιινπ. ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κπνξεί λα ζρεηίδνληαη κε ηε 

δπλαηόηεηα λα ππνζηεξίδνπλ ν έλαο ηελ επαγγεικαηηθή αλάπηπμε ηνπ άιινπ. 

Γεληθόηεξα, ε έλλνηα ηεο ππνζηήξημεο, ζ’ έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο ησλ 



εθπαηδεπηηθώλ -γεληθήο θαη εηδηθήο αγσγήο- ηνπ ζρνιείνπ, ζπλδέεη ηε δνπιεηά 

πνπ γίλεηαη κε ηνπο καζεηέο πνπ βηώλνπλ δπζθνιίεο κάζεζεο κε ηηο αιιαγέο 

πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα όινπο ηνπο καζεηέο. 

Αγυγή Υπαίθπος 
 
Ζ ζύγρξνλε αγσγή ππαίζξνπ ρξσζηάεη ηελ ύπαξμε ηεο ζε κηα ζεηξά από 

μερσξηζηέο πξσηνβνπιίεο. Ζ νξγαλσκέλε θαηαζθήλσζε ήηαλ έθδειε ζηα 

ηέιε ηνπ 19νπ θαη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ Αηώλα ζε Δπξώπε, Ζλσκέλν Βαζίιεην 

,Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο , Απζηξαιία θαη Νέα Εειαλδία .Σν θίλεκα ηνπ 

πξνζθνπηζκνύ ,θαζηεξώζεθε ην 1907 από ηνλ Robert Baden-Powell  

,παξέρνληαο  εθπαίδεπζε  κε έκθαζε ζε πξαθηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζηελ 

ύπαηζξν. Σν πξώην θέληξν ηεο κε θεξδνζθνπηθήο δηεζλνύο εηαηξείαο 

ππαίζξηαο εθπαίδεπζεο ,ηεο Outward Bound,ηδξύζεθε ηνλ 2ν Παγθόζκην 

Πόιεκν(1940)ζηελ Οπαιία (Aberdovey) .Σα «δαζηθά ζρνιεία» ηεο Γαλίαο 

είλαη παξάδεηγκα ησλ Δπξσπατθώλ   πξνγξακκάησλ κε παξόκνην 

πξνζαλαηνιηζκό θαη ζηόρνπο. Άλζξσπνο θιεηδί γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγσγήο 

ππαίζξνπ ππήξμε ν Γεξκαλόο παηδαγσγόο  Kurt Hahn(1886-1974),o νπνίνο 

ίδξπζε κηα ζεηξά από  ζρνιεία κε απηόλ ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ην θίλεκα 

ηνπ Outward Bound.Σν δεύηεξν κηζό ηνπ 20νπ αηώλα ππήξμε ξαγδαία 

αλάπηπμε ηεο αγσγήο ππαίζξνπ ζε όινπο ηνπο ηνκείο. Ζ Outward Bound 

εμαπιώζεθε ζε πεξηζζόηεξεο από 40 ρώξεο ηνπ θόζκνπ θαη καδί κε απηή 

εκθαλίζηεθαλ θαη άιινη νξγαληζκνί κε όκνην αληηθείκελν ( National Outdoor 

Leadership School (NOLS), Outdoor Education Group(OEG),θ.α.)Ζ αγσγή 

ππαίζξνπ απνηειεί έλα από ηνπο ηέζζεξηο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο ρσξίδνληαη 

ηα πξνγξάκκαηα ππαίζξηαο αλαςπρήο, αλάινγα κε ηνπο ζηόρνπο ηνπο θαη ην 

πνπ απεπζύλνληαη(Priest & Gass ,1977).ηελ θηινζνθία θαη ηελ ζεσξία ηεο 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ επίδξαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ζηνλ άλζξσπν 

,ηνλ επηκνξθσηηθό ξόιν ηνπ ζηξεο θαη ηεο πξόθιεζεο ,θαζώο θαη ζηελ 

βησκαηηθή κάζεζε. ε απηήλ εκπιέθνληαη κηα ζεηξά από ζεσξίεο, γύξσ από 

ην πεξηβάιινλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ ζηελ αλζξώπηλε ζθέςε θαη 

ζπκπεξηθνξά, ηελ βησκαηηθή κάζεζε, ςπρνινγηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο 

ζεσξίεο .  Ζ ζπλερήο  γλώζε επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ παξάιιειε ρξήζε  

πξνζσπηθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ εκπεηξηώλ(David Kolb,1970). Δπηδηώθεηαη 

κέζα από ηηο δηάθνξεο δξάζεηο ε αλάπηπμε πξνζσπηθώλ-θνηλσληθώλ 



δεμηνηήησλ θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε. Καη νη ηξεηο ηνκείο είλαη 

δεηνύκελνη ζε θάζε εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ζηηο κέξεο καο. Σα κέζα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο αγσγήο ππαίζξνπ είλαη ε πξαγκάησζε 

δξαζηεξηνηήησλ ζηελ θύζε ,όπσο πεδνπνξία, θαηαζθήλσζε, πνδειαζία 

βνπλνύ , ηζηηνπινΐα , νκαδηθά παηρλίδηα ,θ.α. ηόρνο ε εθπαίδεπζε ηνπ 

κπαινύ κέζα από ην ζώκα. Πξόθεηηαη γηα κηα βησκαηηθή κέζνδν κάζεζεο, 

πνπ ιακβάλεη –όρη απνθιεηζηηθά ,ρώξα ζηε θύζε .ε απηή δίλεηαη έκθαζε ζην 

αληηθείκελν ησλ ζρέζεσλ: ρέζεσλ πνπ αθνξνύλ ην αλζξώπηλν θαη θπζηθό 

δπλακηθό(Priest,1986).ηελ νπζία ,πξόθεηηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελόο 

πεξηβάιινληνο κάζεζεο γηα πξάγκαηα πνπ κπνξνύλ λα δηδαρηνύλ θαιύηεξα 

έμσ από ηελ ηάμε(Smith,1955). 

 

Ζ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία είλαη νη βαζηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζηελ 

εθαξκνγή θάζε εθπαηδεπηηθνύ ζπζηήκαηνο. ηνλ Διιαδηθό ρώξν ην 

εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ,κε ηελ ππάξρνπζα δηάξζξσζε ,εκθαλίδεη αδπλακίεο 

λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ καζεηώλ ζηνπο ηνκείο ηεο θηλεηηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο , ησλ πξνζσπηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. Ζ 

απνκάθξπλζε ηνπ καζεηηθνύ πιεζπζκνύ από ην θπζηθό ,ππαίζξην 

πεξηβάιινλ ιόγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο θαη ηνπ ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο , ζε 

ζπλδπαζκό από ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παηρληδηώλ ζηελ ‘’αιάλα’’ από κε 

θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο, έρεη δεκηνπξγήζεη πξνβιεκαηηζκό ζηνλ 

εθπαηδεπηηθό θόζκν.  πλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη λα παξνπζηάδνπλ  νη 

καζεηέο/ηξηεο ,ρακειή ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, έιιεηςε επηθνηλσλίαο θαη 

αδηαθνξία απέλαληη ζην πεξηβάιινλ. Γηέμνδν ζηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα 

ηεο λενιαίαο είλαη δπλαηό λα πξνζθέξεη ε ελαζρόιεζε ησλ 

καζεηώλ/καζεηξηώλ κε έλα λέν γηα ηε ρώξα καο εθπαηδεπηηθό αληηθείκελν 

,απηό ηεο Αγσγήο Τπαίζξνπ(Κνπζνύξεο,2009). 

 Αγσγή Τπαίζξνπ  είλαη ,ε ρξήζε εκπεηξηώλ ζηελ ύπαηζξν γηα ηελ 

εθπαίδεπζε  θαη βειηίσζε ηεο όιεο πξνζσπηθόηεηαο ηνπ αηόκνπ(Σhe outdoor 

institute)/κηα βησκαηηθή κέζνδνο κάζεζεο κε ηελ ρξήζε όισλ ησλ αηζζήζεσλ 

πνπ ιακβάλεη ρώξα θπξίσο αιιά όρη απνθιεηζηηθά, κέζσ ηεο έθζεζεο ζην 

θπζηθό πεξηβάιινλ(Priest,1990).Ο ζθνπόο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Αγσγήο 

Τπαίζξνπ είλαη ε βησκαηηθή ελαζρόιεζε ησλ καζεηώλ/ηξησλ κε πξνγξάκκαηα 

πνπ ζπλδπάδνπλ δξάζεηο  α)κε θηλεηηθέο –αζιεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ζε 



ππαίζξην ρώξν, β)κε παηρλίδηα/δξάζεηο αλάπηπμεο-βειηίσζεο πξνζσπηθώλ 

θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ θαη γ)κε ζέκαηα πεξηβαιινληηθήο-νηθνινγηθήο 

επαηζζεηνπνίεζεο. ηνπο ζηόρνπο ηεο πεξηιακβάλνληαη ε ελίζρπζε ηεο 

πξνζσπηθήο/θνηλσληθήο βειηίσζεο, ε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ ,ε ελίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο ,ε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο 

θαηάζηαζεο, ε  πξνώζεζε ηεο πλεπκαηηθόηεηαο θαη ε αλάπηπμε κηαο 

βαζύηεξεο ζρέζεο κε ην πεξηβάιινλ. Ζ ζπκκεηνρή ησλ καζεηώλ ζε 

πξνγξάκκαηα αγσγήο ππαίζξνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηε βίσζε αλζξώπηλσλ 

αμηώλ θαη παηδαγσγηθώλ αξρώλ πνπ δύζθνια ζίγνληαη ή αθόκε θαη 

δηδάζθνληαη ζην ζύγρξνλν ζρνιηθό πεξηβάιινλ κέζσ άιισλ καζεκάησλ. 

Απηή ε ηδηαηηεξόηεηα θαζηζηά ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν επίθαηξν ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. 

ηόσοι ππογπάμμαηορ 

Σν πξόγξακκα ζπλεθπαίδεπζεο ηνπ ΔΔΔΔΚ κε ηα άιια ζρνιηθά 

ζπγθξνηήκαηα είρε ηνπο εμήο ζηόρνπο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο καζεηέο/ηξηεο: 

 

 Να κάζεη θαλείο λα μεπεξλά ηηο αληημνόηεηεο  

 Να εληζρύζνπκε ηελ πξνζσπηθή & θνηλσληθή βειηίσζε 

 Αλάπηπμε κηαο βαζύηεξεο ζρέζεο κε ην πεξηβάιινλ/Γξάζε γηα ην 

πεξηβάιινλ 

 Δθκάζεζε δεμηνηήησλ επηβίσζεο ζηελ θύζε 

 Βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο επίιπζεο πξνβιεκάησλ 

 Δλίζρπζε ηεο νκαδηθήο εξγαζίαο 

 Βειηίσζε ησλ εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ 

 Πξνώζεζε πλεπκαηηθόηεηαο 

 Βειηίσζε ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο 

 Ωο πξνο ην άηνκν(απηνζεβαζκόο, ππεπζπλόηεηα, ςπρηθό ζζέλνο, 

απνδνρή πξνθιήζεσλ, ζέζπηζε ζηόρσλ, απηνπεπνίζεζε) 

 Μείσζε θαη απνδνρή ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

 Ωο πξνο ηνπο άιινπο(ζεβαζκόο, νκαδηθόηεηα-ζπλεξγαζία, θνηλσληθή 

δξάζε,  

 ζεβαζκόο ησλ πξνζσπηθώλ ζπλόξσλ, ζπληξνθηθόηεηα) 

 

Εθαπμογή ηος ππογπάμμαηορ 



Σν πξόγξακκα ζρεδηάζηεθε αξρέο ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο(2013-14) θαη 

απνζθνπνύζε ζην «άλνηγκα» ηνπ ζρνιείνπ πξνο ηελ ηνπηθή εθπαηδεπηηθή 

θνηλόηεηα. ρεδηάζηεθε κηα ζεηξά δξάζεσλ ζηελ ύπαηζξν δηάξθεηαο 12 

εβδνκάδσλ. Τινπνηήζεθαλ 12 δξάζεηο κε άιιεο ζρνιηθέο αληηπξνζσπίεο 

κέζα ζε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα. πγθεθξηκέλα: 

1. Πεδνπνξία ζηελ Ηεξά Μνλή Αξθαδίνπ(4ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ) 

2. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ (15ν Γεκνηηθό Ρεζύκλνπ) 

3. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ (13ν Γεκνηηθό Ρεζύκλνπ) 

4. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ παξαιία (5ν Γεκνηηθό 

Ρεζύκλνπ) 

5. Πεδνπνξία ζην άιζνο πεπθάθηα(4ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ) 

6. Πεδνπνξία & παηρλίδηα αγσγήο ππαίζξνπ ζην Δ4 (Δπξσπατθό 

κνλνπάηη) από Διεύζεξλα-Αξθάδη (4ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ) 

7. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ παξαιία(15ν Γεκνηηθό ζρνιείν 

Ρεζύκλνπ) 

8. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ (4ν Γπκλάζην Ρεζύκλνπ) 

9. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ (Νεπηαγσγείν Μηζηξίσλ-Ρέζπκλν) 

10. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ-γιππηηθή ζηελ άκκν (6ν Γεκνηηθό 

Ρεζύκλνπ) 

11. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ-γιππηηθή ζηελ άκκν (5ν Γεκνηηθό 

Ρεζύκλνπ) 

12. Γξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ-γιππηηθή ζηελ άκκν (15ν Γεκνηηθό 

Ρεζύκλνπ) 

Σν πξόγξακκα έθιεηζε κε εληππσζηαθά απνηειέζκαηα ηθαλνπνηώληαο 

πιήξσο ηηο πξνζδνθίεο ησλ δηνξγαλσηώλ ηνπ σο πξνο ηνπο ζηόρνπο πνπ 

είραλ ηεζεί. 

 

Παπάδειγμα δπάζηρ ζηο εςπυπαφκό μονοπάηι Ε4 

Θα αλαιύζνπκε ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπλεθπαίδεπζεο πνπ έιαβε ρώξα 

ηνλ Απξίιην ηνπ 2014 κεηά από δύν αλαβνιέο ιόγσ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ .ηελ 

δξάζε ζπκκεηείραλ 20 καζεηέο(10 από ην ΔΔΔΔΚ & 10 από ην 4ν Γπκλάζην 

Ρεζύκλνπ) κε 6 εθπαηδεπηηθνύο .θνπόο ήηαλ ε δηάζρηζε νξεηλνύ κνλνπαηηνύ 

4ρηιηνκέηξσλ κε ζθνπό ηελ αλάπηπμε αηνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ. 

Σν πξόγξακκα πεξηειάκβαλε: 



 Άθημε –νξγάλσζε κηθηώλ νκάδσλ 

 Δλεκέξσζε-δξάζε γλσξηκίαο-ζπάζηκν πάγνπ-αλάζεζε ξόισλ 

 Έλαξμε πνξείαο –παξαηήξεζε/αλαγλώξηζε θπηώλ 

 Δηθαζηηθά ζηε θύζε  

 Γηαινγηθή αληηπαξάζεζε κε ζέκα : «Οηθνινγηθή θηελνηξνθία ή 

ππεξβόζθεζε θαη εξεκνπνίεζε» 

 Οινθιήξσζε δξάζεο-Βξάβεπζε καζεηώλ 

 

Αξιολόγηζη-αποηελέζμαηα 

Ζ έξεπλα δξάζεο απνηειεί εξεπλεηηθή κέζνδν πνπ ζπλδπάδεη  ηε ζεσξία κε 
ηελ θαζεκεξηλή δηδαθηηθή πξάμε. Αλαιακβάλεηαη από καρόκελνπο 
εθπαηδεπηηθνύο θαη ζηνρεύεη ζηελ βειηίσζε ηεο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο ηνπο 
κέζα από δηαδηθαζίεο θξηηηθήο απηνδηεξεύλεζεο. Αθνινπζεί κηα πνξεία 
ζπεηξνεηδή ζηελ νπνία εθαξκόδνληαη απνθάζεηο γηα δηδαθηηθέο 
παξεκβάζεηο,θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ νπνίσλ αληινύληαη δεδνκέλα πνπ 
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο παξέκβαζεο θαη ην ζρεδηαζκό κηαο 
λέαο.Γελ κπνξνύζε ινηπόλ από ην λα αθνινπζεζεί απηή ε κέζνδνο θαη 
εδώ.ηελ έξεπλα δξάζεο ζπκκεηείραλ  30 εθπαηδεπηηθνί όισλ ησλ 
εηδηθνηήησλ θαη από ηα 5 ζρνιεία κε ζθνπό ηελ αμηνιόγεζε ηεο ρξήζεο 
δξάζεσλ αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε καζεηώλ κε θαη 
ρσξίο πξνβιήκαηα κάζεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο. Σν πξόγξακκα δηήξθεζε 12 
εβδνκάδεο θαη πεξηειάκβαλε  παηρλίδηα αγσγήο ππαίζξνπ θαη εηθαζηηθά 
εξγαζηήξηα. Αθνινπζήζεθε από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο ην θιαζηθό ζπεηξνεηδέο 
κνληέιν κε ηα ζηάδηα ζρεδηαζκνύ ,δξάζεο, παξαηήξεζεο, ζηνραζκνύ, 
επαλαζρεδηαζκνύ, θ.ν.θ.(McNiff,1999).Βαζηθνί άμνλεο ηεο παξαηήξεζεο θαη 
ηνπ ζρεδηαζκνύ πνπ αλαπηύρζεθε  ήηαλ ε εμάζθεζε-πινπνίεζε ησλ 
δξάζεσλ από ηνπο καζεηέο & ε αμηνιόγεζε αλαθνξηθά κε ηνπο ζηόρνπο πνπ 
ππήξραλ (ζπκκεηνρή, ελδηαθέξνλ, ζπλεξγαζία καζεηώλ ,εμάιεηςε 
εθπαηδεπηηθώλ εκπνδίσλ, ζπκπεξίιεςε).ε όιε ηελ δηάξθεηα ηεο έξεπλαο 
γηλόηαλ θαηαγξαθή ζε εκεξνιόγην θαη ππήξρε ζπλεξγαζία κε ηνλ δηεπθνιπληή 
ηεο έξεπλαο-δξάζεο. Ζ αμηνιόγεζε ηεο έξεπλαο δξάζεο ήηαλ εζσηεξηθή θαη 
κε ζπλδπαζηηθή ρξήζε εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεύμεσλ. ε απηήλ 
(πίλαθαο 1) ην 90% ησλ εθπαηδεπηηθώλ δήισζε όηη δηαπίζησζε απμεκέλν 
καζεηηθό ελδηαθέξνλ από ηηο δξάζεηο αγσγήο ππαίζξνπ, ην 85% δήισζε όηη 
κεηώζεθαλ ηα ζσκαηηθά, θνηλσληθά θαη εθπαηδεπηηθά εκπόδηα , ην 87% 
δήισζε όηη ζεσξεί ζεηηθή ηελ πηνζέηεζε δξάζεσλ αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ 
ζπκπεξηιεπηηθή εθπαίδεπζε θαη ην 100% δήισζε όηη επηζπκεί ηελ έληαμε 
πεξηζζόηεξσλ δξάζεσλ αγσγήο ππαίζξνπ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία κε 
ζηόρν ηελ αηνκηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ησλ καζεηώλ. 
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    Αποηελέζμαηα έρεσνας δράζης  

 

πλνςίδνληαο ε όιε δηαδηθαζία ,αλ θαη απαηηεηηθή, απέδσζε ζεηηθά κελύκαηα 
σο πξνο ηελ ρξήζε ηεο αγσγήο ππαίζξνπ γηα δξάζεηο ζπλεθπαίδεπζεο. Ζ 
δπλακηθή ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο ππήξμε θαηαιπηηθή γηα ηνπο 
ζπκκεηέρνληεο σζώληαο ηνπο πην θνληά ζηελ απόθηεζε αηνκηθώλ θαη 
θνηλσληθώλ δεμηνηήησλ πνπ είλαη δύζθνιν λα απνθηεζνύλ ζε άιια πεδία. 
εκαληηθή όκσο ππήξμε  ε πξνζέγγηζε ηνπ  ζεκαληηθόηεξνπ ζηόρνπ πνπ ήηαλ 
ην ςπρηθό ζζέλνο. Ζ ζπλέρηζε πινπνίεζεο ηέηνησλ πξαθηηθώλ επηβάιιεηαη, 
εηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο εηδηθήο αγσγήο όπνπ ππάξρεη κεγάιν έιιεηκκα ζηνλ 
Διιεληθό ρώξν. Ζ δεκηνπξγία ελόο θνξέα πινπνίεζεο ππαίζξησλ δξάζεσλ 
γηα ηελ εηδηθή θαη γεληθή εθπαίδεπζε είλαη επηηαθηηθή. Με αθνξκή ην 
ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα νινθιεξώζεθε θαη θαηαηέζεθε κειέηε γηα ηελ 
επαλαιεηηνπξγία ηνπ ΚΠΔ Καξσηήο (Ν.Ρεζύκλνπ) ζε απηή ηελ θαηεύζπλζε. 
Δάλ απηό επηηεπρζεί ζα γίλνπλ ζεκαληηθά βήκαηα ζε έλα ηνκέα όπνπ ε 
Διιάδα έρεη κείλεη πάξα πνιύ πίζσ.   
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