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5 Παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους

6 Μάθηση σε εξωτερικούς χώρους – 
θεωρητικά πλαίσια

7 Ο ρόλος του χώρου στη μάθηση σε 
εξωτερικούς χώρους

7 Ο ρόλος του παιδιού και του ενήλικα στη 
μάθηση σε εξωτερικούς χώρους

8 Η φύση/ οι χώροι πρασίνου ως μαθησιακά 
περιβάλλοντα

8 Οι εξωτερικοί χώροι των σχολείων 
προσχολικής εκπαίδευσης

9 ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΈΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟ (ΙΟ1) ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
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10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ 8 ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΈΡΙΟΧΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

10 Άγρια περιοχή
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 Προβληματισμος:
 Ανακαλυψη
 Συνδεση με τη φυση
 Αποδομηση και ανοικοδομηση της φαντασιας των 

παιδιων
 Διερευνηση
 Αναζητηση απαντησεων

10 Μυστικό μέρος
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 Αναπτυξη κοινωνικων δεξιοτητων
 Αναστοχασμος
 Φαντασια
 Διαχειριση συναισθηματων

11 Κήπος για όλες τις αισθήσεις
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
 Εκπαιδευση για τη φυση και τα φυτα (φυσικες επιστημες)
 Εκπαιδευση για τη φροντιδα της φυσης (εδαφος, σποροι, 

καλλιεργειες) και αναπτυξη περιβαλλοντικης συνειδησης
 Ομαδικη εργασια
 Συνδεση με τη φυση
 Εκπαιδευση για τις αισθησεις και αναπτυξη αντιληπτικης 

ικανοτητας

11 Εκπαιδευτικά μονοπάτια
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα.
 Αναπτυξη μαθηματικων δεξιοτητων:
 Τεχικες δεξιοτητες
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 Δεξιοτητες προσανατολισμου
 Σωματικες δεξιοτητες

12 Ζώνη χαλάρωσης
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 Χωρος για αναπαυση και χαλαρωση
 Αναστοχασμος
 Κοινωνικες επικοινωνιακες δεξιοτητες
 Αλληλοσεβασμος

12 Δομημένη ζώνη παιχνιδιού
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 Εκπαιδευση για την ασφαλεια
 Αναπτυξη κινητικων δεξιοτητων
 Θεματα σχετικα με τη φυσικη και την επιστημη
 Συνεργασια
 Δεξιοτητες συμπεριφορας (υπακοη σε κανονες)

13 Υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 Αναπτυξη δημιουργικοτητας
 Εκπαιδευση στη γλωσσικη και μη γλωσσικη εκφραση 

(λεπτες κινητικες δεξιοτητες)
 Πειραματισμος
 Δημιουργια
 Εκπαιδευση σε υλικα και στην υφη τους

14 Χώροι συνάντησης
Σχέση με επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα
 Αναπτυξη κοινωνικων δεξιοτητων
 Αναπτυξη γλωσσικων δεξιοτητων
 Ομαδικοτητα
 Μαθηση και δημοκρατια
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15 ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΈΡΈΥΝΑΣ ΣΈ ΣΧΈΣΗ ΜΈ ΤΙΣ 8 
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15 Άγρια περιοχή
15 Μυστικό μέρος
15 Κήπος για όλες τις αισθήσεις
16 Εκπαιδευτικά μονοπάτια
16 Ζώνη χαλάρωσης
16 Δομημένη ζώνη παιχνιδιού
17 Υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι
17 Χώροι συνάντησης 

18 ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ 
ΈΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
(ΈΝΑ ΠΑΡΑΔΈΙΓΜΑ ΓΙΑ ΚΑΘΈ ΠΈΡΙΟΧΗ)

19 Άγρια περιοχή
Έρευνα και αξιολόγηση φυσικών στοιχείων
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι και μαθησιακοι στοχοι δραστηριοτητας
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα
Αξιολόγηση δραστηριότητας

20 Μυστικό μέρος
Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι και μαθησιακοι στοχοι δραστηριοτητας
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα
Αξιολόγηση δραστηριότητας

21 Κήπος για όλες τις αισθήσεις
βρώσιμο δάσος/ κήπος – δημιουργία και διαχείριση
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα
Αξιολόγηση Δραστηριότητας

22 Εκπαιδευτικά μονοπάτια
Μονοπάτια χωρίς παπούτσια
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα
αξιολόγηση Δραστηριότητας

23 Ζώνη χαλάρωσης
Χαλάρωση κάτω από τον ήλιο
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα
αξιολόγηση Δραστηριότητας

24 Δομημένη ζώνη παιχνιδιού
Κατασκευή ζυγαριάς
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι και μαθησιακοι στοχοι δραστηριοτητας
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα

Αξιολόγηση Δραστηριότητας

25 Υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι
Μεταμόρφωση πετρών
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα

Αξιολόγηση δραστηριότητας

26 Χώροι συνάντησης
Υπαίθριες συναθροίσεις παιδιών
 Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
 Γενικοι σκοποι
 Περιγραφη δραστηριοτητας
 Προτεινομενα βηματα για την οργανωση της 

δραστηριοτητας
 Απαιτουμενα υλικα

Αξιολόγηση Δραστηριότητας

27 ΠΈΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΜΈΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ 
ΟΙ ΈΤΑΙΡΟΙ

27  Περιγραφή συμμετεχόντων σχολείων 
προσχολικής εκπαίδευσης

27 Υλικό για συλλογή πληροφοριών

27 Διεργασίες

28  Η ροή εργασιών κατά τη διάρκεια του 
τριετούς έργου
 Πρώτη Συντονιστική Συνάντηση
 Πρώτο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στο  

Scandiano-Casalgrande (Ιταλία)
 Δεύτερη Συντονιστική Συνάντηση
 Δεύτερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο στη Μοτάλα 

(Σουηδία)
 Τρίτη Συντονιστική Συνάντηση

30 Οι διεργασίες στις διάφορες χώρες
 Λετονία
 Σουηδία
 Ιταλία
 Κύπρος

34 ΣΥΜΠΈΡΑΣΜΑΤΑ

34 ΑΝΑΦΟΡΈΣ

35 ΈΥΧΑΡΙΣΤΙΈΣ
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

για δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες, που συνήθως υλοποι-
ούνται σε εσωτερικούς χώρους. 
Όμως, για να αποτελέσουν μια πραγματικά καλή εναλλακτική επι-
λογή χώρου για τους εκπαιδευτικούς, οι χώροι του σχολείου πρέ-
πει να προσαρμοστούν κατάλληλα στις διάφορες προσεγγίσεις 
μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Οι στόχοι αυτού του 
έργου, «Ανάπτυξη ενός καινοτόμου πλαισίου μάθησης, που εστιά-
ζει στους εξωτερικούς/υπαίθριους χώρους και την προσχολική εκ-
παίδευση» (DEHORS) είναι:
1. Βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης που προσφέρεται μέσω 

των καινοτόμων υπαίθριων περιβαλλόντων μάθησης.

2. Βελτίωση των δεξιοτήτων και στρατηγικών των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τις υπαίθριες δραστηριότητες.

3. Σχεδιασμός καινοτόμων υπαίθριων εκπαιδευτικών χώρων, συ-
γκεντρώνοντας εμπειρογνωμοσύνη από διάφορους τομείς. 

Αυτός ο Οδηγός αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου DEHORS. 
Αποτελεί το δεύτερο παραδοτέο (ΙΟ2) «Οδηγός για την ανάπτυξη 
και αξιοποίηση των υπαίθριων χώρων» και βασίζεται στα αποτελέ-
σματα του πρώτου παραδοτέου (ΙΟ1) «Μοντέλα υπαίθριων χώρων 
εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς» και σχετίζε-
ται, επίσης, με το τρίτο παραδοτέο (ΙΟ3) «Διαδικτυακή Ενότητα Κα-
τάρτισης για τις δραστηριότητες σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώ-
ρους που είναι βασισμένη στο περιεχόμενου του οδηγού».

ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Υπάρχει μια μακρά παράδοση στη χρήση των εξωτερικών/ υπαί-
θριων χώρων για παιχνίδι και μάθηση στην Προσχολική Εκπαί-
δευση. Ωστόσο, σε έναν ολοένα και περισσότερο αστικοποιημέ-
νο κόσμο, οι διαθέσιμοι εξωτερικοί χώροι για παιχνίδι και μάθηση 
μειώνονται. Η πρόσβαση σε ασφαλή εξωτερικά περιβάλλοντα γύ-
ρω από τα νηπιαγωγεία και τους παιδικούς σταθμούς είναι, επίσης, 
υπό πίεση, καθώς οι πόλεις γίνονται όλο και πυκνότερες (Prince, 
Allin, Hansen-Sandseter & Ärlemalm-Hagsér, 2013). 
Επομένως, είναι αναγκαίο να υπερασπιστούμε το δικαίωμα των 
παιδιών για πρόσβαση σε ποιοτικούς εξωτερικούς χώρους. Σήμε-
ρα, υπάρχει μια αυξανόμενη έμφαση στα ακαδημαϊκά μαθησια-
κά αποτελέσματα στις πρακτικές της Προσχολικής Εκπαίδευσης, η 
οποία μπορεί, επίσης, να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πρόσβα-
ση των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους (Waite & Pratt που ανα-
φέρεται στο Waller, Ärlemalm-Hagsér, Hansen Sandseter, Lee-
Hammond, Lekies & Wyver), 2017). 
Σε γενικές γραμμές, οι εξωτερικοί χώροι χρησιμοποιούνται, κυρί-
ως, στο ελεύθερο παιχνίδι και στα διαλείμματα, ενώ οι δραστηρι-
ότητες υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών διεξάγονται συνή-
θως σε εσωτερικούς χώρους, αλλά, για παράδειγμα, το Σουηδικό 
Εθνικό Συμβούλιο Στέγασης, Κτηρίων και Προγραμματισμού δη-
λώνει ότι οι προσχολικοί χώροι πρέπει να είναι κατάλληλοι για παι-
δαγωγικούς σκοπούς (BFS 2015: 1 FRI 1). 
Ένας τρόπος για την αύξηση της πρόσβασης των παιδιών σε εξω-
τερικούς χώρους είναι η χρήση του εξωτερικού σχολικού χώρου 

Η αξία των εξωτερικών χώρων, καθώς και του παιχνιδιού και της 
μάθησης σε υπαίθριους χώρους στην Προσχολική Εκπαίδευση
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Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS

με τα συγκείμενα και τις θεματικές (Becker et al. 2017; Fägerstam 
& Grothérus, 2018; Fägerstam & Samuelsson, 2014; Roed Otte, 
Bølling, Bentsen & Eeby- Ernst, 2020).

Υπάρχουν λιγότερες μελέτες στο πλαίσιο Προσχολικής Εκπαίδευ-
σης και Φροντίδας. Ωστόσο, μια ιταλική μελέτη αποκαλύπτει ση-
μαντικές διαφορές μεταξύ ομάδων εσωτερικού και εξωτερικού 
χώρου στη γνωστική ανάπτυξη, στις λεπτές κινητικές δεξιότητες 
και στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη για παιδιά ηλι-
κίας 2-3 ετών. Στα παιδιά ηλικίας 1-2 ετών παρουσιάστηκε παρό-
μοια τάση, με εξαίρεση την κοινωνική και συναισθηματική ανά-
πτυξη, για τις οποίες δεν διαφάνηκαν διαφορές (Monti, Farné, 
Crudeli, Agostini, Minelli & Ceciliani, 2017). Έτσι, το εξωτερικό πε-
ριβάλλον φαίνεται να έχει μεγάλο θετικό αντίκτυπο στη μάθηση 
και την ανάπτυξη των παιδιών με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί 
να έχει αντίκτυπο και στις 3 σημαντικές για τη μάθηση διαστά-
σεις: γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική (Illeris, 2007). Παρό-
λο που πολλοί ερευνητές τονίζουν τη σημασία του ελεύθερου παι-
χνιδιού και της μάθησης στα παιδιά, δίδεται μεγαλύτερη έμφαση 
στην ακαδημαϊκή μάθηση στα προγράμματα σπουδών Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης και Φροντίδας πολλών χωρών και, ως εκ τούτου, 
είναι ενδιαφέρον να δούμε με ποιους τρόπους οι εξωτερικοί χώροι 
στο φυσικό περιβάλλον μπορούν, πράγματι, να αποτελέσουν χώ-
ρους για πιο δομημένη μάθηση και στην Προσχολική Εκπαίδευση.

Στην Ιταλία, ο Gianfranco Zavalloni (2003), εκπαιδευτικός και διευ-
θυντής, συνέταξε το μανιφέστο «Τα φυσικά δικαιώματα των αγο-
ριών και των κοριτσιών», συμβάλλοντας και αυτός σημαντικά στην 
ανάδειξη της θετικής επίδρασης που έχει για τα παιδιά η εκπαίδευ-
ση στη φύση.
Τονίζει τις ανάγκες που τα παιδιά εκδηλώνουν και εκφράζουν σή-
μερα μέσα από τα παιχνίδι. Σκεπτόμενος την παιδική του ηλικία, 
διατύπωσε δέκα δικαιώματα, αναφορικά με τα στοιχεία που ήταν 
απαραίτητα στα παιχνίδια του και τα οποία επιζητούν τα παιδιά 
και σήμερα.
Κάποια από τα δικαιώματα αυτά δεν είναι εύκολο να εφαρμο-
στούν στην πράξη. Καλεί, όμως, τους ενήλικες/γονείς να κάνουν 
μια προσπάθεια, φέρνοντας έτσι τον κόσμο των ενηλίκων πιο κο-
ντά στον κόσμο των παιδιών.

Τα δικαιώματα που προσδιόρισε ο 
Zavalloni είναι: «Το δικαίωμα να είσαι 
τεμπέλης, το δικαίωμα να λερώνε-
σαι, το δικαίωμα να μυρίζεις, το δι-
καίωμα για διάλογο, το δικαίωμα 
να χρησιμοποιείς τα χέρια σου, το 
δικαίωμα σε μια καλή αρχή, το δι-
καίωμα να βρίσκεσαι στον δρόμο, 
το δικαίωμα να βρίσκεσαι στη φύ-
ση, το δικαίωμα στη σιωπή, το δικαί-
ωμα στις σκιές» (Zavalloni 2003, Online).

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Η διδασκαλία και μάθηση σε εξωτερικούς χώρους αποτελεί ένα 
διεπιστημονικό τομέα πρακτικών και διαφορετικών πολιτισμι-
κών ερμηνειών, που τον καθιστούν ακόμη πιο ποικιλόμορφο. Εί-
ναι, επομένως, αδύνατον να διατυπωθεί ένας καθολικής αποδοχής 
ορισμός ή περιγραφή της πρακτικής αυτής. Πρόκειται για μια πρα-
κτική, που είναι ενσωματωμένη σε κοινωνικά, πολιτισμικά και πολι-
τικά συγκείμενα (πρ. MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015 σχετικά 
με την Προσχολική Εκπαίδευση στη φύση και Maynard & Waters, 
2007 σχετικά με τη χρήση της σχολικής αυλής). Σήμερα, στα σχο-
λεία, η εκπαίδευση στους εξωτερικούς χώρους τείνει να επικε-
ντρώνεται περισσότερο σε τακτικές δραστηριότητες που βασίζο-
νται στα προγράμματα σπουδών και λαμβάνουν χώρα σε κοντινή 
απόσταση από τα σχολεία και όχι σε περιστασιακές εκδρομές μα-
κριά από αυτά (Dyment & Potter, 2014) Στις σκανδιναβικές χώρες 
το «υπαίθριο σχολείο» (udeskole) αποτελεί την τρέχουσα πρακτική 
σε ορισμένα σχολεία (Dettweiler & Mygind, 2020), αν και δεν εί-
ναι μια κοινή πρακτική. Το υπαίθριο σχολείο σημαίνει ότι οι δρα-
στηριότητές της τάξη σε εξωτερικό υπαίθριο περιβάλλον λαμβά-
νουν χώρα σε τακτική βάση από περίπου μισή έως μία ημέρα την 
εβδομάδα. Όλα τα μαθήματα μπορούν να διδαχθούν σε εξωτερι-
κούς χώρους και, συχνά, με διεπιστημονικό τρόπο. Την προσέγ-
γιση του υπαίθριου σχολείου βρίσκουμε και σε άλλες χώρες, και, 
για παράδειγμα, η έννοια των δασικών σχολείων αποκτά αυξημέ-
νο ενδιαφέρον σε πολλές χώρες. Η έρευνα σε διαφορετικά επίπε-
δα του σχολικού συστήματος αποκαλύπτει θετικά αποτελέσματα, 
που σχετίζονται με σημαντικές διαστάσεις της μάθησης, όπως το 
αυξημένο κίνητρο των μαθητών και η αυξημένη κοινωνική αλλη-
λεπίδραση (Becker, Lauterbach, Spengel, Dettweiler & Mess, 2017; 
Fägerstam, 2014; Mygind, 2020). Αναφέρονται και θετικά αποτελέ-
σματα για την ακαδημαϊκή μάθηση, αν και, στην περίπτωση αυτή, 
τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο σταθερά και ποικίλλουν ανάλογα 
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ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Διενεργούνται πολλές έρευνες που δείχνουν ότι το παιχνίδι σε 
εξωτερικούς χώρους είναι ευεργετικό για τα παιδιά (Wyver, 2017). 
Μια διαφορά μεταξύ εξωτερικών και εσωτερικών περιβαλλόντων 
είναι η δυνατότητα αύξησης της σωματικής δραστηριότητας 
στους εξωτερικούς χώρους. Η σωματική δραστηριότητα έχει θετι-
κά αποτελέσματα σε επιτελικές λειτουργίες, όπως οι δεξιότητες για 
συγκέντρωση και προσοχή, που, επιπλέον, επηρεάζουν την ανά-
πτυξη γνωστικών διαδικασιών (π.χ. τη λειτουργική μνήμη και την 
αυτορρύθμιση). Οι λόγοι για τους οποίους η σωματική δραστηρι-
ότητα μπορεί να αυξήσει τις επιτελικές λειτουργίες είναι αρκετοί. 
Πρώτον, η στοχοθετημένη και συμμετοχική άσκηση, καθώς και οι 
πολύπλοκες μυικές κινήσεις έχουν υψηλές απαιτήσεις σε γνωστικό 
επίπεδο και, δεύτερον, η αερόβια άσκηση προκαλεί φυσιολογικές 
αλλαγές στον εγκέφαλο (Best, cited in Wyver, 2017).

Σε μια μελέτη που εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στον χρόνο που 
περνούν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους και στη γνωστική 
και συμπεριφορική τους ανάπτυξη, οι Ulset, Vitaro, Brendgren, 
Bekkhus και Borge (2017) διαπίστωσαν ότι ο χρόνος που περ-
νούν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους συσχετίζεται με χαμηλότε-
ρες πιθανότητες ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν, επίσης, ότι ο χρόνος που περνούν τα 
παιδιά σε εξωτερικούς χώρους έχει θετική επίδραση στις δεξιότη-
τες συγκέντρωσης και προσοχής, καθώς και στη βραχυπρόθεσμη 
μνήμη των παιδιών ηλικίας 4-7 ετών. Έτσι, διαφάνηκε πόση σημα-
σία έχει να επιτρέπουμε στα παιδιά να περνούν μεγάλο μέρος του 
χρόνου τους σε εξωτερικούς χώρους, καθώς αυτό αυξάνει την τό-
σο ευεργετική για τις γνωστικές διαδικασίες σωματική δραστηρι-
ότητα. Το παιχνίδι σε εξωτερικό περιβάλλον, λοιπόν, έχει τη δυ-
νατότητα να αυξάνει τη σωματική δραστηριότητα και την ευεξία 
(Bento & Sandseter, 2020), αν και δεν παρουσίασαν μεγαλύτερη 
ευεξία όλα τα παιδιά κατά το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους. Μια 
πορτογαλική μελέτη επίσης αποκαλύπτει ότι το παιχνίδι σε εξω-
τερικούς χώρους συμβάλλει στην ευεξία των παιδιών και ότι μπο-
ρεί και να συμβάλλει σε εκπαιδευτικούς στόχους, όπως η επίλυση 
προβλημάτων, ο πειραματισμός, η αυτοεκτίμηση και οι επικοινω-
νιακές δεξιότητες (Bento & Costa, 2018).

Το παιχνίδι και η μάθηση σχετίζονται εγγενώς στα μικρά παιδιά 
(Saracho, 2017) και οι Klaar και Öhman (2014) πραγματεύονται πώς 
το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους μπορεί να ενισχύσει στα παιδιά 
τη μάθηση που βασίζεται σε εμπειρίες για τη φύση και εννοιολο-
γικές επιστημονικές γνώσεις. Ωστόσο, υπογραμμίζουν τον σημα-
ντικό ρόλο των εκπαιδευτικών, οι οποίοι πρέπει να δίνουν ιδιαί-
τερη προσοχή και να εκφράζουν όσα εξερευνούν και βιώνουν τα 
παιδιά. Αναγνωρίζοντας τη σημασία του ελεύθερου παιχνιδιού των 
παιδιών σε εξωτερικούς χώρους, αυτό το έργο επικεντρώνεται σε 
δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση των εκ-
παιδευτικών, με στόχο την ανάπτυξη 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων των 
παιδιών σε εξωτερικούς χώρους στο 
πλαίσιο της Προσχολικής Εκ-
παίδευσης και Φροντίδας.

ΜΑΘΉΣΉ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ  
ΘΕΩΡΉΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 
Δεν υπάρχει καμία θεμελιώδης διαφορά στον τρόπο με τον οποίο 
τα παιδιά μαθαίνουν σε εσωτερικούς και σε εξωτερικούς χώρους.
Η μάθηση των παιδιών λαμβάνει χώρα τόσο εντός όσο και εκτός 
των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι ευκαιρίες είναι διαφορετικές και 
αλληλένδετες στη συνολική ανάπτυξη του παιδιού. Στους εξωτε-
ρικούς χώρους, τα παιδιά καθοδηγούνται λιγότερο από ενήλικες 
και είναι ελεύθερα να βιώνουν και να διερευνούν ό,τι θέλουν ατο-
μικά ή ομαδικά. Το φυσικό περιβάλλον δεν είναι μόνο αντικείμενο 
μάθησης, αλλά ένα πραγματικό και προνομιακό εργαλείο γνώσης 
και κατανόησης, όπως υποστηρίζει η Monica Guerra (2017) στο 
«Materie Intelligenti».

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης τονίζουν ότι η μάθηση είναι εν-
σωματωμένη στον πολιτισμό και ότι η μάθηση των παιδιών είναι 
κοινωνικά δομημένη. Η μάθηση θεωρείται ότι συμμετέχει σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο, όπου η ανταλλαγή σκέψεων και ιδεών αποτε-
λεί σημαντικό κομμάτι. Οι ενήλικες ή άλλα παιδιά μπορούν να κα-
θοδηγήσουν το κάθε παιδί, ούτως ώστε αυτό να κατανοήσει εις 
βάθος ένα θέμα ή να μάθει νέες δεξιότητες, όντας ένα άτομο με 
πολλές γνώσεις (Vygotsky, 1933/1978). Η επικοινωνία και η συμμε-
τοχή είναι θεμελιώδεις πτυχές στην κοινωνική κονστρουκτιβιστική 
θεωρία της μάθησης. Το εξωτερικό περιβάλλον φαίνεται να έχει τις 
ιδιότητες εκείνες που ενισχύουν τη συμμετοχή, τη συνεργασία και 
την επικοινωνία (Becker et al, 2017; Fägerstam, 2014; Mygind, 2020).

Οι ενήλικες και τα παιδιά είναι ενεργοί πρωταγωνιστές στις ερευ-
νητικές διαδικασίες, που διενεργούνται σε εκπαιδευτικά πλαίσια. Ο 
εκπαιδευτικός δεν πρέπει να καθοδηγεί ή να αντικαθιστά τα παι-
διά, αλλά να τα υποστηρίζει και να τα ενθαρρύνει, όπως υπογραμ-
μίζουν οι κοινωνικο-κονστρουκτιβιστικές θεωρίες.
«Ο ενήλικας δεν είναι μόνο αυτός που μεταδίδει τη γνώση, αλλά 
αυτός που, με μια περίεργη και ανοιχτή ματιά σε ό,τι είναι πιθανόν, 
προσδιορίζει ερευνητικές διαδρομές, κτίζει μαζί με τα παιδιά τις 
αισθήσεις και τις έννοιες γύρω από την πραγματικότητα» (Mussini 
2020 σ. 94).

Σύμφωνα με τον Bruner, τα παιδιά είναι ενεργοί οικοδόμοι μιας 
ιδέας της πραγματικότητας, με τη διαμεσολάβηση της διυποκει-
μενικής διάστασης και, στη συνέχεια, γίνονται η κληρονομιά της 
ομάδας.

Μια είναι η διαφορετική πτυχή, η αυξημένη δυνατότητα που πα-
ρέχεται στα παιδιά να αποκτούν εμπειρίες από πρώτο χέρι. Ένα 
εσωτερικό περιβάλλον, συχνά, βασίζεται σε αφηγήσεις, εικόνες 
και κείμενο, ενώ σε εξωτερικούς χώρους τα παιδιά μπορούν να 
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σε εξωτερικούς χώρους με ένα καλά οργανωμένο σχέδιο μαθή-
ματος και τη σωστή αξιοποίηση του χώρου στο πλαίσιο αυτό. 
Όταν η διδασκαλία διεξάγεται κατά κύριο λόγο στον χώρο του 
σχολείου, είναι σίγουρα δύσκολο, και δεν έχει ιδιαίτερη σημασία 
να σχεδιάζετε μαθήματα που βασίζονται σε συγκεκριμένο χώρο 
κάθε φορά. Ωστόσο, αυτό το μοντέλο αποτελεί τη βάση για γό-
νιμο προβληματισμό σε σχέση με τους λόγους διεξαγωγής του 

μαθήματος σε εξωτερικούς χώρους και τους τρόπους αξιο-
ποίησης του χώρου.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΟΥ ΕΝΉΛΙΚΑ ΣΤΉ ΜΑΘΉΣΉ ΣΕ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Η ιδέα του παιδιού, στην οποία αναφερόμαστε, εί-

ναι αυτή ενός υποκειμένου που του παρέχονται δι-
καιώματα και είναι δυνητικά δεκτικό σε σχέσεις και 

συναντήσεις με άλλους.
Πρόκειται για ένα υποκείμενο, που τείνει πρόωρα να μαθαίνει μέ-
σω διαφορετικών κωδίκων και γλωσσών, ικανό να κατασκευάζει 
και να πορεύεται στα δικά του πρωτότυπα μονοπάτια γνώσης, ικα-
νό να προβαίνει σε υποθέσεις, ερμηνείες και στη διατύπωση πρό-
χειρων θεωριών για παγκόσμια γεγονότα, χάρη στη συνεχή αλλη-
λεπίδραση με το περιβάλλον του.
Είναι ένα άτομο, μοναδικό και ανεπανάληπτο, που χρησιμοποιεί τη 
δημιουργικότητα, την αβεβαιότητα, τη διαίσθηση, την περιέργεια 
κατά τη μαθησιακή διαδικασία, η οποία και λαμβάνει χώρα συν-
δυαστικά με την παιχνιδιάρικη, αισθητηριακή, συναισθηματική και 
σχεσιακή του διάσταση.

«Ένα ικανό, ενεργό, επικριτικό παιδί [...], παραγωγός αλλαγών, δυ-
ναμικών μεταβολών στα συστήματα στα οποία εισάγεται, τόσο 
στα κοινωνικά όσο και στα οικογενειακά και σχολικά. [...] Παρα-
γωγός πολιτισμού, αξιών και δικαιωμάτων και ικανό να ζει και να 
γνωρίζει. [...] Ένα παιδί ικανό να δημιουργεί και να αποδομεί πιθα-
νές πραγματικότητες, να κατασκευάζει μεταφορές και δημιουργι-
κά παράδοξα [...] ικανό, από πολύ νωρίς, να αποδίδει νοήματα σε 
γεγονότα και να αναζητεί και να μοιράζεται αισθήσεις, ιστορίες με 
νόημα» (Carla Rinaldi, I taccuini «I Processi di apprendimento dei 
bambini tra soggettività e intersoggettività, 1999; σ. 9)

Σύμφωνα με τον Bruner (1996-2000), τα παιδιά είναι ενεργοί οικο-
δόμοι ενός μοντέλου του κόσμου, που λειτουργεί ως μεσολαβη-
τής σε ό,τι συμβαίνει στη διυποκειμενική διάσταση. Αυτές οι πολι-
τισμικές αναφορές μάς οδηγούν στο να αναλογιστούμε τον ρόλο 
εκείνων που εργάζονται στην εκπαίδευση: εκπαιδευτικoύς και εκ-
παιδευτές.

Σκεφτόμαστε, λοιπόν, έναν ενήλικα, που ακούει τους τρόπους με 
τους οποίους υπάρχουν, μαθαίνουν και γνωρίζουν τα παιδιά και που 
εξασκείται ως λειτουργός υποστήριξης των παιδιών και των αμέτρη-
των καθημερινών ανακαλύψεών τους. Πρόκειται για έναν ενήλικα 
που μπορεί να επαναπροσδιορίζει έννοιες και σκέψεις δημιουργώ-
ντας μαθησιακά περιβάλλοντα με νόημα και προκλήσεις για τα παι-
διά· ένας ενήλικας που, μέσω της διερευνητικής μεθόδου, της στρα-
τηγικής υποβολής των σωστών ερωτημάτων, της δημιουργίας και 

βιώνουν από μόνα τους διάφορα φαινόμενα στον έξω κόσμο. Σε 
ένα περιβάλλον εξωτερικού χώρου, τα παιδιά έχουν περισσότερες 
δυνατότητες για μάθηση, καθώς βιώνουν πολυαισθητηριακές και 
συμμετοχικές εμπειρίες. Οι εμπειρίες σε εξωτερικούς χώρους μπο-
ρούν, αργότερα, να χρησιμοποιηθούν ως μαθησιακά αντικείμενα 
στους εσωτερικούς χώρους και, πιθανώς, να εγείρουν νέα ερωτή-
ματα προς διερεύνηση. Αυτή η συνεχής ροή εμπειριών και προ-
βληματισμού αποτελεί θεμελιώδη παράγοντα για τη μάθηση σε 
εξωτερικούς χώρους (Dewey, 1902/2001; Quay & Seaman, 2016).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΉ ΜΑΘΉΣΉ ΣΕ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
Πρόσφατα, η έρευνα για τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους επι-
κεντρώθηκε στον ρόλο του χώρου. Η επονομαζόμενη εκπαίδευ-
ση που βασίζεται σε συγκεκριμένο χώρο (στα αγγλικά: place-based 
or place-responsive education) είναι μια προσέγγιση που εστιάζει 
στον ρόλο του χώρου ως συστατικού στοιχείου στην εκπαίδευση. 
Οι Mannion και Lynch (2015) διακρίνουν 3 προσεγγίσεις σχετικά με 
το πώς λαμβάνεται υπόψη ο χώρος. Πρώτον, περιγράφουν την αμ-
φιλεγόμενη προσέγγιση που υποστηρίζει ότι ο χώρος δεν σχετίζε-
ται με τη δραστηριότητα, εφόσον η κάθε δραστηριότητα μπορεί να 
λάβει χώρα οπουδήποτε, ακόμα και σε εσωτερικούς χώρους. Δεύτε-
ρον, η διδασκαλία που βασίζεται σε χώρο αναφέρεται στον μερικό 
ρόλο που παίζει ο χώρος σε ό,τι διδάσκεται. Αλλά και σε αυτή την 
περίπτωση, θα μπορούσε να λαμβάνει χώρα και σε άλλο χώρο με 
παρόμοια χαρακτηριστικά, όπως π.χ. σε ένα άλλο δάσος, εάν το μά-
θημα είναι για τα δάση. Στην τρίτη προσέγγιση, η διδασκαλία βασί-
ζεται σε, και εξαρτάται από, συγκεκριμένο χώρο και, επομένως, το 
μάθημα πρέπει να λαμβάνει χώρα οπωσδήποτε στον προκαθορι-
σμένο χώρο, ως βασικό συστατικό στοιχείο της όλης διαδικασίας. 
Το μάθημα, λοιπόν, βασίζεται σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο και 
ο στόχος είναι τα παιδιά να μάθουν εντός του χώρου, για τον χώρο 
και από τον χώρο αυτό. Στο υπαίθριο σχολείο και οι 3 προσεγγίσεις 
έχουν τον σκοπό τους. Εάν, όμως, είναι αμφιλεγόμενο κατά πόσο 
σε κάθε μάθημα παίζει κάποιο ρόλο ο χώρος διεξαγωγής του, πα-
ρέχονται, ενδεχομένως, περισσότερες δυνατότητες από τη μάθηση 
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υποβολής ερωτήσεων με σκοπό την παραγωγή γνώσης, εισχωρεί 
στα θέματα υπό διερεύνηση και προσεγγίζει τη σκέψη του παιδιού, 
προκειμένου να διανοίξει νέους και σημαντικούς ερευνητικούς ορί-
ζοντες. Είναι ένας ενήλικας που, μαζί με τους συναδέλφους εκπαι-
δευτικούς και παιδαγωγούς, εστιάζει στις διερευνητικές διαδικασί-
ες, που ενεργοποιούνται από τα παιδιά και αναπτύσσει στρατηγικές 
που μπορούν να υποστηρίξουν ικανοποιητικά τη διαδικασία οικο-
δόμησης της γνώσης των παιδιών και των ενηλίκων, ενεργοποιώ-
ντας συνεχώς τη στοχαστική και αναδρομική σκέψη για ό,τι συμ-
βαίνει.

Ή ΦΥΣΉ/ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΩΣ 
ΜΑΘΉΣΙΑΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ
Ότι τα παιδιά πρέπει να περνούν χρόνο σε φυσικά περιβάλλοντα για 
μια υγιή ανάπτυξη και ζωή είναι μέρος των πολιτισμικών πεποιθήσε-
ων σε πολλές χώρες (MacQuarrie, Nugent & Warden, 2015). Ολοένα 
και περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν τα οφέλη της φύσης στη 
μάθηση και την ευεξία των παιδιών. Οι Kuo, Barnes και Jordan (2019), 
βάσει της μετα-ανάλυσής τους, υποδεικνύουν ότι η έκθεση στη φύ-
ση έχει αντίκτυπο στο μαθησιακό συγκείμενο, αλλά και στον μαθη-
τή. Τα πράσινα περιβάλλοντα μπορούν να ενισχύσουν τη μάθηση, 
επειδή αποτελούν ένα πιο ήρεμο και πιο ήσυχο περιβάλλον, αυξά-
νουν τη συνεργασία και τις σχέσεις των παιδιών μεταξύ τους, προ-
σφέρουν χαλαρότητα και αυτονομία για παιχνίδι και, ακολούθως, 
μάθηση. Τα θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές είναι η ενίσχυση 
της συμμετοχής, η συγκέντρωση και προσοχή, η αυτοπειθαρχία, η 
σωματική δραστηριότητα και το μειωμένο άγχος.

ΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ
Ένας από τους στόχους αυτού του έργου ήταν η βελτίωση της 
ποιότητας της μάθησης των παιδιών προσχολικής ηλικίας μέσα 
από καινοτόμα μαθησιακά περιβάλλοντα σε εξωτερικούς χώρους. 
Σε αυτή την ενότητα, θα παρουσιαστούν ορισμένα μοντέλα και 
οδηγοί για τα εξωτερικά περιβάλλοντα των παιδιών. Ένα μοντέ-
λο που καθοδήγησε τις συζητήσεις στις διακρατικές συναντήσεις 
και οδήγησε στην ανάπτυξη του πρώτου παραδοτέου (IO1), ήταν 
οι 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (στα αγγλικά: the Seven 
Cs’ design guidelines) (Herrington, Brunelle & Brussoni, 2017). Αυ-
τό το μοντέλο είναι το αποτέλεσμα μιας πενταετούς ερευνητικής 
μελέτης στον Καναδά με στόχο τον προσδιορισμό των φυσικών 

χαρακτηριστικών των εξωτερικών χώρων παιχνιδιού, που συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη και την υγεία των παιδιών. Το μοντέλο μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί ως οδηγός κατά τον σχεδιασμό υπαίθριων εξω-
τερικών χώρων για παιδιά και οι 7 κατευθυντήριες γραμμές συνο-
ψίζονται στα εξής χαρακτηριστικά: Χαρακτήρας, Συγκείμενο, Συν-
δεσιμότητα, Σαφήνεια, Ευκαιρίες, Εναλλαγές και Πρόκληση.

Ο Χαρακτήρας αναφέρεται στην ευρύτερη ατμόσφαιρα της περι-
οχής. Είναι σε καλή κατάσταση και παρέχει πολυαισθητικά ερεθί-
σματα και διαφορετικά υλικά και υφές; Μπορεί η βλάστηση της πε-
ριοχής να χρησιμοποιηθεί στο παιχνίδι; Το Συγκείμενο αναφέρεται 
στον τρόπο με τον οποίο η περιοχή αλληλεπιδρά με το γύρω περι-
βάλλον. Μπορούν τα παιδιά να αλληλεπιδράσουν και να δουν τους 
περιβάλλοντες χώρους έξω από το σχολείο τους; Η Συνδεσιμότη-
τα σημαίνει ότι διαφορετικοί χώροι συνδέονται μέσω φυσικών και 
οπτικών διαδρομών. Οι διαδρομές θα πρέπει, κατά προτίμηση, να 
έχουν διαφορετικό πλάτος και διαφορετικές επιφάνειες και να προ-
ωθούν τη συνεχή κίνηση. Η Σαφήνεια σημαίνει ότι τα παιδιά πρέ-
πει να αναγνωρίζουν εύκολα διαφορετικές ζώνες, καθώς και τη φυ-
σική σύνθεση ενός χώρου. Τοποθετήθηκε σωστά ο εξοπλισμός για 
το παιχνίδι; Υπάρχουν χώροι για να καθίσουν τα παιδιά; Ο σχεδια-
σμός για Ευκαιρίες σημαίνει ότι στα παιδιά πρέπει να παρέχονται 
ευκαιρίες για να βρίσκουν, να περιεργάζονται και να χρησιμοποι-
ούν διαφορετικού είδους υλικά ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. 
Η βλάστηση, συμπεριλαμβανομένων των ρευστών υλικών, του νε-
ρού, της λάσπης και της άμμου, είναι τύποι υλικών, που μπορούν 
να διερευνηθούν και να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους και 
αφήνουν περιθώρια δημιουργικότητας, καθώς και πιθανότητας να 
συμβεί κάτι απροσδόκητο. Η Εναλλαγές σημαίνει ότι η περιοχή θα 
πρέπει να παρέχει μια σειρά από ποικίλους μεγάλους και μικρούς 
χώρους για τους διαφορετικούς τύπους παιχνιδιού. Η διαφορετική 
επιφάνεια του εδάφους, η τοπογραφία και η βλάστηση αποτελούν 
παράγοντες που συμβάλλουν στην πρόκληση εναλλαγών στο παι-
χνίδι. Υπάρχουν χώροι που παρακινούν τα παιδιά στο ενεργό παιχνί-
δι και άλλοι χώροι για χαλάρωση; Η Πρόκληση αναφέρεται στη δυ-
νατότητα των παιδιών να αντιμετωπίζουν σωματικές και γνωστικές 
προκλήσεις δοκιμάζοντας τα όριά τους. Για να γίνει αυτό, ο χώρος 
χρειάζεται στοιχεία όπως πέτρες, κορμούς, δέντρα, σκάλες, σχοινιά, 
ανοιχτούς επίπεδους χώρους.

Μια νορβηγική έκθεση, που στοχεύει στην αύξηση της γνώσης 
σχετικά με την ποιότητα στο υπαίθριο περιβάλλον της Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης, παρουσιάζει συμπεράσματα από τη βιβλιογραφία 
για σημαντικές πτυχές του προσχολικού χώρου (Halvorsen, Thor, 
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Μέσα από τη συνεργασία για την ανάπτυξη του IO1, οι εταίροι της 
κοινοπραξίας του έργου DEHORS κατέληξαν σε 8 σημαντικές πε-
ριοχές για τους εξωτερικούς χώρους σε ένα σχολείο προσχολικής 
εκπαίδευσης. Οι περιοχές αυτές δεν αποσκοπούν να καλύψουν 
όλες τις διαστάσεις ενός προσχολικού χώρου, αλλά προέκυψαν 
ως σημαντικές για ένα σχολικό χώρο γενικά, όπου τα παιδιά μπο-
ρούν να παίζουν, να μαθαίνουν και να αναπτύσσονται. Οι συμμε-
τέχοντες από κάθε χώρα, που μετέχει στο έργο, συνέβαλαν στην 
προσπάθεια αυτή με τα δικά τους πολιτισμικά και πρακτικά στοι-
χεία, υπογραμμίζοντας πώς οι ίδιοι κατανοούν ένα ποιοτικό προ-
σχολικό υπαίθριο περιβάλλον στη χώρα τους και, έτσι, μαζί κατα-
λήξαμε στη συμπερίληψη των 8 αυτών περιοχών. Η συνεισφορά 
από εκλεκτούς εμπειρογνώμονες σε διάφορα πεδία συνέβαλε, επί-
σης, στη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος (δείτε περαιτέ-
ρω περιγραφή παρακάτω). Στην επόμενη ενότητα, θα παρουσια-
στούν σύντομα οι περιοχές αυτές, καθώς και η σχέση τους με τους 
επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους και, έπειτα, θα ακολουθήσει 
συζήτηση υπό το φως της προηγούμενης έρευνας.

Nordbø, Nordh & Ottesen, 2019). Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
η φυσική βλάστηση και η ποικίλη τοπογραφία αυξάνουν τις δεξιό-
τητες των παιδιών για αυτο-κατευθυνόμενο παιχνίδι, καθώς και τις 
κινητικές τους δεξιότητες. Οι ανοιχτοί χώροι αυξάνουν τη σωματι-
κή δραστηριότητα. Και οι δομημένες ζώνες παιχνιδιού είναι φυσικά 
σημαντικές για τη σωματική δραστηριότητα, αλλά, συχνά, συμβάλ-
λουν με διαφορετικούς και απροσδόκητους τρόπους, για παράδειγ-
μα χρησιμοποιούνται συχνά στα παιχνίδια ρόλων των παιδιών. Είναι 
προτιμότερη μια ποικιλία μικρότερων ζωνών, παρά ένας μεγάλος 
ανοιχτός χώρος. Οι φυσικές περιοχές αυξάνουν την ποικιλομορφία 
του παιχνιδιού.

Ο Δήμος Lund της Σουηδίας (2016) δημοσίευσε μια έκθεση βασι-
σμένη σε προηγούμενη έρευνα, η οποία καταλήγει σε 6 ποιοτικές 
πτυχές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και 
την αξιολόγηση των προσχολικών χώρων. 
Πρόκειται για τον ανοιχτό χώρο, τις διαφορετικές ζώνες (η ασφα-
λής ζώνη, η ζώνη για διαφορετικό παιχνίδι και η άγρια ζώνη), η 
βλάστηση και η τοπογραφία, η ενσωμάτωση του εξοπλισμού παι-
χνιδιών, η δυνατότητα να μαθαίνουν για τον κόσμο (π.χ. κήποι ή 
άγριες περιοχές που αλλάζουν κάθε εποχή), η δυνατότητα για αλ-
ληλεπίδραση ανάμεσα στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 
χώρους.

Η ενότητα ολοκληρώνεται με την περιγραφή μιας μαθησιακής 
δραστηριότητας, που σχετίζεται με κάθε περιοχή. Προκειμένου να 
επιτευχθεί ο στόχος για «βελτίωση των δεξιοτήτων και στρατηγι-
κών των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής σε σχέση με τις δρα-
στηριότητες σε εξωτερικούς χώρους», οι συμμετέχοντες εταίροι 
ανέπτυξαν διάφορες μαθησιακές δραστηριότητες, κατάλληλες για 
κάθε περιοχή. Στη συνέχεια, κάποιες από αυτές τις δραστηριότητες 
εφαρμόστηκαν πιλοτικά από άλλους εταίρους και αξιολογήθηκαν 
ως προς τα μαθησιακά τους αποτελέσματα. Ένα παράδειγμα από 
κάθε δραστηριότητα και από κάθε περιοχή παρουσιάζεται μα-
ζί με μια περίληψη της αξιολόγησης. Όλες οι δραστηριότητες και 
οι αξιολογήσεις συμπεριλαμβάνονται στην 
ενότητα Παραδείγματα πιλοτικών 
εφαρμογών των δραστηριο-
τήτων (ένα παράδειγμα 
για κάθε περιοχή). 

Τα κύρια σημεία από το πρώτο παραδοτέο (ΙΟ1)  
της κοινοπραξίας του έργου DEHORS
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Άγρια περιοχή

Η άγρια περιοχή είναι ένα μη δομημένο περιβάλλον που δεν δια-
μόρφωσαν ενήλικες. Περιέχει ποικίλα εδάφη και υψομετρικές δια-
φορές με λόφους και πλαγιές, κορμούς, πέτρες και λακκούβες. Πε-
ριέχει, επίσης, ποικιλία βλάστησης και στο τοπίο αναμειγνύονται 
ψηλά δέντρα, χαμηλοί θάμνοι, ψηλό και χαμηλό γρασίδι, φυτά και 
λουλούδια. Τα φυτά μπορούν να σχηματίζουν βιότοπους στο εξω-
τερικό περιβάλλον αναδεικνύοντας τους δεσμούς και τις συνδέ-
σεις σε ένα οικοσύστημα. Η βλάστηση αυξάνει τη βιοποικιλότη-
τα του περιβάλλοντος και προωθεί την άγρια χλωρίδα και πανίδα. 
Μπορούν, επίσης, να τοποθετούνται σπιτάκια για πτηνά, αλλά και 
να δημιουργούνται «καταφύγια» ή «εστιατόρια» για διάφορα έντο-
μα. Η περιοχή δίνει την ευκαιρία για παρακολούθηση των εποχια-
κών αλλαγών.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
η άγρια περιοχή συμβάλλει σε: Χαρακτήρα, Ευκαιρίες, Εναλλαγές, Πρόκληση.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στην άγρια περιοχή, τα παιδιά είναι σε θέση:

 προβληματισμος
να προβληματίζονται και να αναστοχάζονται για τις εμπειρίες, την από-
κτηση γνώσεων και τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Το μη δομημένο 
περιβάλλον αυξάνει τη φαντασία και την ελεύθερη σκέψη των παιδιών.

 ανακαλυψη
να ανακαλύπτουν και να εξερευνούν τη φύση κατά τις διάφορες επο-
χές. Στα παιδιά δίνεται η ευκαιρία να χρησιμοποιούν όλες τις αισθήσεις 
τους για να ανακαλύψουν το περιβάλλον γύρω τους.

 συνδεση με τη φυση
να βιώνουν τη φύση με όλες τις αισθήσεις τους. Να νιώθουν ότι αποτε-
λούν μέρος της φύσης και να αναπτύσσουν υπεύθυνη στάση απέναντί 
της. Για την επίτευξη ευεξίας, εσωτερικής γαλήνης και ελευθερίας.

 αποδομηση και ανοικοδομηση της φαντασιας των παιδιων
να παροτρύνονται για να συμμετέχουν σε διάφορες μορφές παιχνι-
διού, ρόλους και διδασκαλίες. Το περιβάλλον ενισχύει τη φαντασία και 
τη δημιουργικότητα των παιδιών, καθώς και την επιθυμία να εξερευ-
νούν τόσο τις αισθήσεις τους όσο και το περιβάλλον.

 διερευνηση
να ανακαλύπτουν, να διερευνούν και να μαθαίνουν για τη φύση. Όσα 
βλέπουν και βιώνουν τα παιδιά στην άγρια περιοχή μπορούν να αξιο-
ποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς, για να μαθαίνουν δηλαδή πε-
ρισσότερα γεγονότα και να αποκτούν γνώσεις.

 αναζητηση απαντησεων
να παροτρύνονται για να υποβάλλουν ερωτήσεις και να βρίσκουν τα 
δεδομένα και τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές με την καθοδήγη-
ση του εκπαιδευτικού τους. Το περιβάλλον και οι εκπαιδευτικοί, που 
ανταποκρίνονται στις απορίες των μαθητών τους, μπορούν να αυξά-
νουν την περιέργεια των παιδιών, ούτως ώστε να μαθαίνουν όλο και 
περισσότερα για τη φύση και το περιβάλλον

Μυστικό μέρος

Δημιουργώντας μυστικούς, άνετους και αθόρυβους χώρους για 
τα παιδιά, αυτά αποκτούν ήσυχους χώρους που προκαλούν μια 
αίσθηση ευεξίας. Η οικειότητα με αυτούς τους χώρους επιτρέπει 
στο παιδί να κρύβεται από τη μεγάλη ομάδα και να ξεκουράζεται, 
για να σκέφτεται και να ακούει τα συναισθήματά του και μπορεί, 
επίσης, να ενθαρρύνει στο παιδί τον γραφικό πειραματισμό, την 
αφήγηση, καθώς και την ενεργοποίηση εμπειριών παιχνιδιού και 
διερεύνησης, οδηγώντας δυνητικά σε γνωστική και δημιουργική 
μάθηση για το άτομο και την ομάδα. Τα μυστικά μέρη περιβάλ-
λονται από φυτά ή/και υλικά που δημιουργούν ζεστή ατμόσφαιρα 
και μια δεδομένη «οικειότητα», αλλά ταυτόχρονα επιτρέπουν στον 
ενήλικα να επιβλέπει τα παιδιά.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
το μυστικό μέρος συμβάλλει σε: Εναλλαγές.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στο μυστικό μέρος, τα παιδιά είναι σε θέση:

 αναπτυξη κοινωνικων δεξιοτητων
να αφιερώνουν χρόνο και να κοινωνικοποιούνται με άλλα παιδιά, δη-
μιουργώντας σωστές και θετικές σχέσεις, βασισμένες στην επικοινωνία 
και την αλληλεπίδραση με άλλους, μέσα από λεκτική και μη λεκτική 
επικοινωνία.

 αναστοχασμος
να τους παρέχεται η δυνατότητα να αφουγκράζονται τον εαυτό τους 
και τις σκέψεις τους, καθώς και να προβληματίζονται για τις συνέπειες 
των πράξεων τους απέναντι στον εαυτό τους και στους άλλους.

 φαντασια
να φτιάχνουν με τη φαντασία τους νέες εικόνες και ιδέες, ξεκινώντας 
από μια δημιουργική εμπειρία, παιχνίδι ή υλικό, σε ατομικό ή ομαδικό 
πλαίσιο.

 διαχειριση συναισθηματων
να μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τόσο τα δικά τους συναισθήματα όσο 
και τα συναισθήματα των άλλων, μαθαίνοντας πώς να τα εκφράζουν με 
πολυσύνθετο τρόπο και πώς να τα διαχειρίζονται με αυτοέλεγχο..

Ορισμοί των 8 σημαντικών περιοχών για τους προσχολικούς χώρους
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 ομαδικη εργασια
Να βιώνουν τη φύση με όλες τις αισθήσεις τους. Να νιώθουν μέρος της 
φύσης και να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης απέναντί της. Για να επιτυγ-
χάνεται ευημερία, εσωτερική γαλήνη και ελευθερία.

 συνδεση με τη φυση
Να προσεγγίζουν τη φύση για να αποκτήσουν μια σύνδεση με τη φύση 
και το περιβάλλον. Τα παιδιά μπορούν, επίσης, να παρακολουθούν τις 
εποχές μέσα από τις διαδικασίες της καλλιέργειας και της συγκομιδής.

 εκπαιδευση για τις αισθησεις και αναπτυξη αντιληπτικης ικανοτητας
Να εξερευνούν τη φύση μέσα από τις 5 μας αισθήσεις: τη γεύση, την 
όσφρηση, την αφή, την όραση και την ακοή. Να εξασκούνται στην κα-
τηγοριοποίηση των εντυπώσεών τους και να είναι ψυχικά ήρεμα για να 

μπορούν να επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους. 

Εκπαιδευτικά μονοπάτια

Τα εκπαιδευτικά μονοπάτια αναπτύσσουν τη συλλογική μάθηση, 
που περιλαμβάνει και τους ενήλικες και τα παιδιά. Μαζί μπορούν 
να δημιουργούν και να αναδημιουργούν τα μονοπάτια, όπως τους 
αρέσει, ενώ τα εξερευνούν παράλληλα. Υπάρχουν διαφορετικοί 
τύποι εκπαιδευτικών μονοπατιών:

 ِ Φυσικό μονοπάτι: μονοπάτι της φύσης, διανοιγμένο από τον 
άνθρωπο, με φυσική άμμο, πέτρες, πηλό, φυτά, κλπ.

 ِ Μονοπάτι αισθήσεων: το μονοπάτι, το οποίο αναπτύσσεται 
από διαφορετικά υλικά, κυρίως φυσικά. Πιθανά υλικά για το μο-
νοπάτι αισθήσεων είναι: άμμος, βότσαλα, φλοιοί δέντρου, κώνοι, 
βρύα, νερό, λάσπη, πηλός, λίπασμα, κομμένα δέντρα, κλπ. Τα 
παιδιά μπορούν να περπατούν στο μονοπάτι είτε με τα παπού-
τσια είτε με γυμνά πόδια.

 ِ Μονοπάτι μετ’ εμποδίων: μονοπάτι για περπάτημα. Τα παι-
διά αντιμετωπίζουν διάφορες σωματικές προκλήσεις υπό μορ-
φή εμποδίων.

 ِ Έκπαιδευτικό μονοπάτι στην άσφαλτο: σχεδιασμένο μονο-
πάτι στην άσφαλτο, χρωματισμένο με μπογιά ή κιμωλία. Περι-
λαμβάνει διάφορες ασκήσεις για την ανάπτυξη κοινωνικών και 
κινητικών δεξιοτήτων, δεξιοτήτων συντονισμού και χωρικού 
προσανατολισμού και, επίσης, ενισχύει την κατανόηση μαθημα-
τικών εννοιών και τη γλωσσική ανάπτυξη στα παιδιά.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
τα εκπαιδευτικά μονοπάτια συμβάλλουν σε: Σαφήνεια.

Κήπος για όλες τις αισθήσεις

Πρόκειται για έναν χώρο συγκέντρωσης, που μοιάζει με υπαίθρια 
τάξη, σε εξωτερικό χώρο, σε πράσινα κουτιά ή και θερμοκήπια. 
Μπορείτε να γεμίζετε τον κήπο ή το θερμοκήπιο με αρωματικά 
βότανα, λουλούδια, λαχανικά, αειθαλή και φυλλοβόλα δέντρα. Η 
φροντίδα και καλλιέργεια της γης μπορεί να αξιοποιείται για μα-
θησιακούς σκοπούς, π.χ. για την αύξηση γνώσεων σχετικά με την 
καλλιέργεια, το λίπασμα και τους κύκλους εποχών. Ο χώρος αυτός 
παρέχει ευκαιρίες για παρακολούθηση των εποχιακών αλλαγών 
και του κύκλου ζωής των φυτών, από τη σπορά έως τη συγκομιδή. 
Τα παιδιά μπορούν να αναπτύσσουν τις 5 αισθήσεις τους: τη γεύ-
ση, την όσφρηση, την αφή, την όραση και την ακοή.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven 
Cs’»), ο κήπος για όλες τις αισθήσεις συμβάλλει σε: Χαρακτήρα, Ευκαιρίες και 
Εναλλαγές.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στον κήπο για όλες τις αισθήσεις, τα παιδιά θα είναι σε θέση:

 εκπαιδευση για τη φυση και τα φυτα (φυσικες επιστημες)
να αυξάνουν τις γνώσεις τους για τη φύση, τα φυτά, τα ζώα και τα επι-
στημονικά φαινόμενα μέσω μιας διερευνητικής προσέγγισης. Τα παιδιά 
μπορούν, επίσης, να παρακολουθούν τις εποχιακές αλλαγές στη φύση.

 εκπαιδευση για τη φροντιδα της φυσης (εδαφος, σποροι, καλλιεργειες) 
και αναπτυξη περιβαλλοντικης συνειδησης
να δημιουργούνται ευκαιρίες για να ενδιαφερθούν και να αγαπήσουν 
τη φύση και τον κόσμο μας. Να κατανοούν καλύτερα το οικολογικό 
τους αποτύπωμα και πώς οι πράξεις τους επηρεάζουν το περιβάλλον 
και τους γύρω χώρους.
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ένα χαλαρωτικό και στοχαστικό περιβάλλον, που μπορεί, επίσης, να 
χρησιμοποιείται από τα παιδιά για ανάπαυση, όταν χρειάζεται.

 αναστοχασμος
Να αναστοχάζονται για τις πράξεις τους και τις συνέπειες από επικίνδυ-
νες/ απερίσκεπτες συμπεριφορές. Ο χώρος αυτός τους δίνει την ευκαι-
ρία να σταματούν και να σκέφτονται τα συναισθήματα και τη συμπερι-
φορά τους.

 κοινωνικες επικοινωνιακες δεξιοτητες
Να καταβάλλουν προσπάθεια για ομαλή συνύπαρξη με όλους τους 
συμμαθητές τους στην τάξη/ στο σχολείο, ενώ συμπεριφέρονται με 
σεβασμό σε όλα τα άλλα παιδιά, με τα οποία αλληλεπιδρούν κοινωνι-
κά σε μεγάλο βαθμό. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών μπο-
ρούν να ενισχυθούν παράλληλα με την καλύτερη κατανόηση της 
γλώσσας και την επικοινωνία με διαφορετικούς τρόπους σε διαφορε-
τικές καταστάσεις. Αυτό περιλαμβάνει τόσο λεκτικές όσο και μη λε-
κτικές εκφράσεις, όπως χειρονομίες, γλώσσα του σώματος και τρόπο 
ομιλίας. Αναπτύσσεται μια συνολική κουλτούρα επικοινωνίας και κα-
τανόησης.

 αλληλοσεβασμος
Να σέβονται και να συμπεριφέρονται σε άλλα άτομα με ευγένεια (χρη-
σιμοποιώντας θετικές εκφράσεις), να διαπιστώνουν πότε άλλα παιδιά 
χρειάζονται πρόσθετη βοήθεια/υποστήριξη και να την παρέχουν, απο-
φεύγοντας παράλληλα πράξεις που μπορεί να πληγώνουν άλλα παιδιά. 
Ακούγοντας τις επιθυμίες και τις ανάγκες άλλων παιδιών/ατόμων, τα παι-
διά μαθαίνουν να μην θέτουν σε προτεραιότητα τις δικές τους ανάγκες, 
όταν άλλα άτομα χρειάζονται βοήθεια.

Δομημένη ζώνη παιχνιδιού

Είναι μια περιοχή εξοπλισμένη για την οργάνωση της σωματικής 
δραστηριότητας και του ελεύθερου χρόνου των παιδιών. Πρόκει-
ται για ένα σύνολο εγκαταστάσεων, που προάγουν τη σωματική και 
γνωστική ανάπτυξη. Τα δομικά στοιχεία μπορεί να διαφέρουν ανά-
λογα με την ηλικία των παιδιών. Πιθανοί τύποι κατασκευών: γέφυρες 
για περάσματα, σκαλοπάτια, δίχτυα σχοινιών, ελικοειδείς και άλλες 
τσουλήθρες, οριζόντιες ράβδοι, σήραγγες, σκάλες, κούνιες, δοκοί 
ισορροπίας, τραμπάλες, σπιτάκια σε δέντρα, εξωτερικές κουζίνες. 
Κατά προτίμηση, οι κατασκευές είναι από φυσικά υλικά και η ζώνη 
παιχνιδιού αναμειγνύεται με το γύρω φυσικό περιβάλλον. 

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
η δομημένη ζώνη παιχνιδιού συμβάλλει σε: Σαφήνεια και Πρόκληση.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στα εκπαιδευτικά μονοπάτια, τα παιδιά θα είναι σε θέση:

 αναπτυξη μαθηματικων δεξιοτητων
Να μαθαίνουν αριθμούς, χρώματα, γεωμετρικά σχήματα και να αποκτούν 
δεξιότητες μέτρησης για την ανάπτυξη της λογικής σκέψης. Να βιώνουν 
τις έννοιες των μαθηματικών με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. αριθμός βη-
μάτων για την μέτρηση απόστασης, ταχύτητα περπατήματος, ποσότητα 
λουλουδιών/ δέντρων, διαχωρισμός των αντικειμένων που συλλέγουν σε 
ίσα μέρη, προσδιορισμός μεγάλων και μικρών ποσοτήτων).

 τεχικες δεξιοτητες
Να μαθαίνουν την πρακτική εφαρμογή των μαθηματικών, να αποκτούν 
δεξιότητες μέτρησης και σύγκρισης.

 αισθητηριακες δεξιοτητες
Να αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον και να συλλέγουν πληροφορίες 
(ανακαλύπτοντας το περιβάλλον) μέσω των αισθήσεών τους: την όραση, 
την ακοή, τη γεύση, την όσφρηση, την αφή και την ανίχνευση κίνησης.

 δεξιοτητες προσανατολισμου
Να προσδιορίζουν τη θέση τους σε σχέση με τα στοιχεία του περιβάλ-
λοντος χώρου, ούτως ώστε να κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Τα παιδιά θα μπορούσαν, επίσης, να βελτιώσουν την ικανότητα να κι-
νούνται με επιδεξιότητα και ασφάλεια.

 σωματικες δεξιοτητες
Να αναπτύσσουν βασικές και λεπτές κινητικές δεξιότητες, δεξιότητες συ-

ντονισμού και ισορροπίας για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ζώνη χαλάρωσης

Ένας χώρος για να αισθάνονται άνετα τα παιδιά, να ξεκουράζονται 
και να συνομιλούν άτυπα με τους συνομήλικούς τους. Ένας χώρος 
στον οποίο μπορούν να απομονώνονται για λίγο και να χάνονται 
στις σκέψεις τους. Ένα μέρος για να ηρεμούν και να καταφεύγουν, 
όποτε έχουν ανάγκη να χαλαρώνουν ή να εκφράζουν ελεύθερα 
τα συναισθήματά τους με τους συνομηλίκους ή/και τους δασκά-
λους τους. Ένα καθορισμένο ήσυχο μέρος για διάλειμμα μπορεί να 
έχει για τα παιδιά πολλά πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, τα παι-
διά, ενδεχομένως, να μπορούν να συγκεντρώνονται καλύτερα και 
γρηγορότερα, αλλά και να ελέγχουν τον εαυτό τους. Επιπροσθέ-
τως, τα παιδιά συνεπικουρούνται για να κατανοήσουν καλύτερα 
τον εαυτό τους, όταν π.χ. νιώθουν την ανάγκη να σταματήσουν 
ό,τι κάνουν και να χαλαρώσουν για λίγο. Βοηθώντας τα παιδιά να 
αναπτύξουν δεξιότητες για τη διαχείριση του άγχους, μπορεί να 
συμβάλει στην ανάπτυξη της ικανότητας χειρισμού και άλλων πιο 
περίπλοκων συναισθημάτων. Επιπλέον, με αυτόν τον χαλαρωτικό 
χρόνο, στα παιδιά δίνεται η ευκαιρία να χτίσουν την αυτοπεποί-
θηση τους, να αναστοχάζονται για την μέρα τους και να αναπτύ-
ξουν αυτογνωσία.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
η ζώνη χαλάρωσης συμβάλλει σε: Σαφήνεια και Εναλλαγές.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη ζώνη χαλάρωσης, τα παιδιά θα είναι σε θέση:

 χωρος για αναπαυση και χαλαρωση
να παραμένουν σε ένα ιδανικό μέρος για ηρεμία και αναστοχασμό, όπου 
αισθάνονται ασφαλή, ήρεμα και μπορούν να σκέφτονται. Πρόκειται για 
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Υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι

Οι κήποι, οι εξωτερικοί χώροι και η φύση είναι πάντα εκεί, κάθε 
φορά ίδιοι, αν και πάντα διαφορετικοί. Η πρόκληση είναι να πα-
ρατηρούμε, να στεκόμαστε μια στιγμή και να αφηνόμαστε στη 
μαγεία τους καθημερινά. Στο υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι, τα 
παιδιά έχουν την ευκαιρία να εμβαθύνουν την έρευνα, που ξεκί-
νησαν σε εσωτερικό χώρο, να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητα 
και τη φαντασία τους μέσα από διαφορετικές μορφές καλλιτεχνι-
κής έκφρασης, να σχεδιάζουν και να υλοποιούν επιστημονικά πει-
ράματα. Στο υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι, τα παιδιά βρίσκουν 
καλαθάκια από φυσικά υλικά (π.χ. ξύλα πεύκου, κλαδιά, φύλλα, πί-
νακες, κιμωλίες, κλπ.), κουτιά και σχοινιά. Αυτή η περιοχή θα πρέ-
πει να προστατεύεται από τον ήλιο, τη βροχή και τον άνεμο για να 
μπορεί να χρησιμοποιείται ολόχρονα, ανεξάρτητα από τις επικρα-
τούσες καιρικές συνθήκες και, έτσι, να μεγιστοποιούνται οι ευκαι-
ρίες των παιδιών για μάθηση.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
το υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι συμβάλλει σε: Σαφήνεια και Ευκαιρίες.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.
Στο υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι, τα παιδιά θα είναι σε θέση:

 αναπτυξη δημιουργικοτητας
Nα αναπτύσσουν την κριτική και διαφορετική σκέψη μέσα από τη 
λογική, την επίλυση προβλημάτων και τη δημιουργία νέων ιδεών.

  εκπαιδευση στη γλωσσικη και μη γλωσσικη εκφραση (λεπτες κινητικες 
δεξιοτητες)

Να αναπτύσσουν την ικανότητα να εκφράζονται μέσα από λεκτική 
και μη λεκτική γλώσσα, μέσω μιας πολυαισθητηριακής προσέγγισης, 
που δίνει στα παιδιά μια πιο περίπλοκη ιδέα για την πραγματικότητα.

 πειραματισμος
Να διεξάγουν έρευνα για τα υλικά ακολουθώντας μια επιστημο-
νική προσέγγιση (δοκιμάζοντας & κάνοντας λάθη), που περιλαμ-
βάνει τη συλλογή δεδομένων, τη διατύπωση υποθέσεων και την 
εκτέλεση πειράματος για επαλήθευση, την παραγωγή νέων ιδεών 
και σκέψεων για τον κόσμο.

 δημιουργια
Να αναπτύσσουν την ικανότητα να δημιουργούν κάτι καινούργιο, 
να κατασκευάζουν, να ερμηνεύουν, να ξανασκέφτονται και να ξα-
ναδιαβάζουν την πραγματικότητα. Να εξερευνούν τη φύση μέσα 
από τις 5 μας αισθήσεις: την όραση, την ακοή, την αφή, τη γεύση 

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στη δομημένη ζώνη παιχνιδιού, τα παιδιά θα είναι σε θέση:

 εκπαιδευση για την ασφαλεια
Να κατανοούν και να αποφεύγουν ό,τι αποτελεί κίνδυνο ή ρίσκο ή μπορεί 
να προκαλέσει τραυματισμό. Να ξέρουν και να ακολουθούν κανόνες, κά-
νοντας μόνο ό,τι επιτρέπεται κάθε φορά ανάλογα με το συγκείμενο.

 αναπτυξη κινητικων δεξιοτητων
Να βελτιώνουν τις βασικές και λεπτές κινητικές δεξιότητες, τις δεξιότητες 
συντονισμού και την αντίληψη για το σώμα τους μέσα από το παιχνίδι. 

 θεματα σχετικα με τη φυσικη και την επιστημη
Να μαθαίνουν και να πειραματίζονται με επιστημονικά και φυσικά στοι-
χεία.

 συνεργασια
Να συνεργάζονται και να παίζουν μαζί για να ολοκληρώσουν μια εργα-
σία ή να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Να εργάζονται αρμονικά σε ομά-
δες και να λαμβάνουν υπόψη τις σκέψεις και τις ιδέες των άλλων παιδιών 
στο παιχνίδι. Να αναπτύσσουν δεξιότητες για διαπροσωπικές κοινωνικές 
σχέσεις (ανεκτικότητα). Να εξερευνούν τη φύση μέσα από τις 5 μας αι-
σθήσεις: την όραση, την ακοή, την αφή, τη γεύση και την όσφρηση. Να 
εξασκούνται στην κατηγοριοποίηση των εντυπώσεών τους και να εί-
ναι ψυχικά ήρεμα για να μπορούν να επεξεργάζονται τις εμπειρίες τους.

 δεξιοτητες συμπεριφορας (υπακοη σε κανονες)
Να δημιουργούν και να ακολουθούν κανόνες θετικής συμπεριφοράς 

στο παιχνίδι.

Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS



14

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

και την όσφρηση. Να εξασκούνται στην κατηγορι-
οποίηση των εντυπώσεών τους και να είναι ψυχι-
κά ήρεμα για να μπορούν να επεξεργάζονται τις 
εμπειρίες τους.

 εκπαιδευση σε υλικα και στην υφη τους
Να εξετάζουν τα υλικά, τα χαρακτηριστικά τους, 
τις πιθανές χρήσεις και τις μορφές τους, με στόχο 
τη διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης..

Χώροι συνάντησης 

Οι χώροι συνάντησης προσφέρουν καλές ευκαιρίες για συνεργα-
σία, ανταλλαγή ιδεών, παιχνίδι, συγκρίσεις, μιμήσεις, διάλογο, προ-
βληματισμό για διάφορα θέματα και φαινόμενα, που αναφέρονται 
στον κόσμο των πραγμάτων και των ιδεών. Σε αυτό το πλαίσιο, τα 
παιδιά συγκεντρώνονται και κάθονται ή στέκονται σε κύκλο ή ημι-
κύκλιο για να βλέπουν τους συμμαθητές τους και να τους ακούνε 
χωρίς δυσκολία. Σε αυτή την περίσταση, οι παρελθοντικές εμπει-
ρίες, οι ιστορίες και οι σκέψεις των παιδιών παίζουν τον πιο ση-
μαντικό και κύριο ρόλο, καθώς τις μοιράζονται με την ομάδα δη-
μοκρατικά και, έπειτα, όλα τα παιδιά μαζί μπορούν συλλογικά να 
αναλαμβάνουν νέα έργα, να διεξάγουν νέες έρευνες και να υλο-
ποιούν νέες δραστηριότητες.

 Σύμφωνα με τις 7 κατευθυντήριες γραμμές σχεδιασμού (μοντέλο «Seven Cs’»), 
οι χώροι συνάντησης συμβάλλουν σε: Σαφήνεια και Συνδεσιμότητα.

ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Στους χώρους συνάντησης, τα παιδιά θα είναι σε θέση:

 αναπτυξη κοινωνικων δεξιοτητων
Να αφιερώνουν χρόνο και να κοινωνικοποιούνται με άλλα παιδιά, δη-
μιουργώντας σωστές και θετικές σχέσεις, βασισμένες στην επικοινω-
νία και την αλληλεπίδραση με άλλους, μέσα από λεκτική και μη λε-
κτική επικοινωνία.

 αναπτυξη γλωσσικων δεξιοτητων
Να αναπτύσσουν δεξιότητες γλωσσικής επικοινωνίας -ακρόαση, κατα-
νόηση και παραγωγή λόγου- για να βελτιώνουν τις δικές τους ικανό-
τητες, καθώς και τις σχέσεις τους με τους άλλους.

 ομαδικοτητα
Να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται αρμονικά κατά τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων. 

 μαθηση και δημοκρατια
Να συζητούν, να ακούνε και να αποδέχονται τις διαφορετικές απόψεις, 
επιδεικνύοντας σεβασμό στη γνώμη όλων.
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Πορίσματα έρευνας σε σχέση με τις 8 περιοχές

περιοχές, φροντίζοντας να αποφεύγουν τους όποιους κινδύνους, 
αλλά και να αξιολογεί τους κινδύνους, που σχετίζονται με το περι-
βάλλον και τις δράσεις των παιδιών, ώστε να μπορούν να βιώνουν 
πλήρως τις εμπειρίες τους.

Μυστικό μέρος

Τα μυστικά μέρη φαίνεται να είναι σημαντικά για τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. Τα παιδιά επιθυμούν να έχουν ένα δικό τους μυ-
στικό μέρος, που δεν θα πρέπει, όμως, να μην το επιβλέπουν ενή-
λικες. Τα παιδιά μπορούν να έχουν κάποιου είδους έλεγχο στον 
χώρο με π.χ. μια φανταστική μαγική δύναμη και να προσποιούνται 
ότι δεν φαίνονται. Αυτό μπορεί να αυξήσει το αίσθημα της ασφά-
λειας (Colwell, Gaines, Pearson, Corson, Wright & Logan, 2016). Σε 
μια μελέτη περίπτωσης για τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας χρησιμοποιούσαν τους χώρους του σχολείου 
τους, επισημάνθηκε η σημασία ενός ιδιωτικού μυστικού μέρους 
χωρίς την παρουσία ενηλίκων (Moore 2015). Τα παιδιά θέλουν να 
κατασκευάζουν τα δικά τους μυστικά μέρη και συνδέονται συναι-
σθηματικά με αυτά. Η διαπίστωση αυτή μπορεί να συγκρούεται 
με παιδαγωγικές αποφάσεις και κατευθυντήριες γραμμές, αλλά τα 
παιδιά έχουν ανάγκη από έναν δικό τους χώρο και η γνώση για τη 
σημασία των μυστικών μερών για τα παιδιά μπορεί να υποστηρί-
ξει τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής στις πρακτικές τους.

Κήπος για όλες τις αισθήσεις

Γενικά, η έρευνα για την κηπουρική σχετίζεται, επίσης, στενά με 
τις φυσικές περιοχές. Οι στόχοι της συμπερίληψης της κηπουρικής 
είναι πολύπλευροι και είναι, για παράδειγμα, η σύνδεση με τη φύ-
ση (Wake & Birdsall, 2016), η γνώση και οι στάσεις απέναντι στην 
υγεία και τα τρόφιμα (Kos & Jerman, 2019; Skelton, Lowe, Zalz & 
Benjamin-Neelon, 2020) και άλλες πιο γενικές απαντήσεις από τα 
παιδιά (Nedovic & Morrissey, 2013). Σε μια μελέτη για τον συντονι-
σμό μεταξύ των οπτικών αντιλήψεων και των κινητικών δεξιοτή-
των, οι Baker, Waliczek και Zalicek (2015) έδειξαν ότι τα παιδιά του 
νηπιαγωγείου, της προδημοτικής και της Ά  τάξης, που συμμετεί-
χαν σε δραστηριότητες κηπουρικής ως μέρους του προγράμματος 
σπουδών τους, διατήρησαν τον συντονισμό των ματιών και των 
χεριών τους, ενώ στα παιδιά από την ομάδα ελέγχου μειώθηκε ο 
συντονισμός αυτός (Οπτικό-Κινητική Ολοκλήρωση).

Σε μια οιονεί πειραματική μελέτη σε παιδιά ηλικίας 6-7 ετών, η κη-
πουρική αύξησε τη γνώση τους για τα βρώσιμα φυτά και επηρέασε 
θετικά τη στάση τους απέναντι στην κατανάλωση λαχανικών  (Kos 
& Jerman, 2019). Όταν τα παιδιά ρωτήθηκαν για τις αγαπημένες τους 
πτυχές στο υπαίθριο παιχνίδι σε μια παιδική χαρά, που περιλάμβανε 
πολλά φυσικά στοιχεία, η γνώμη τους ήταν μια «συντριπτική προτί-
μηση για φυσικά στοιχεία και άλλα μέσα να συμπεριληφθούν στον 

Άγρια περιοχή

There are not many studies focusing particularly on ‘wild areas’. 
Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να εστιάζουν ειδικά στις «άγρι-
ες περιοχές». Γενικά, οι μελέτες αναφέρονται σε «πράσινη περιοχή» 
ή «φυσικό περιβάλλον» και είναι δύσκολο να γίνει διάκριση μετα-
ξύ των διαφορετικών εννοιών που χρησιμοποιούνται. Είναι, επομέ-
νως, δύσκολο να εξαχθούν συμπεράσματα ειδικά για τις άγριες πε-
ριοχές. Τα κύρια σημεία από την έρευνα για το θέμα των παιδιών 
και του φυσικού περιβάλλοντος αναφέρονται πιο πάνω. Οι Ängård 
(2016), Waters and Maynard (2010) περιγράφουν χαρακτηριστικά 
τοπίου που κινούν το ενδιαφέρον και τραβούν την προσοχή των 
παιδιών για παιχνίδι (και μάθηση). Αυτά είναι: χώροι πρασίνου και 
άγρια   φύση, ρευστά υλικά, εύκαμπτα αντικείμενα, ποικιλομορφία 
τοπογραφίας, δυνατότητα επεξεργασίας και χειρισμού φυσικών 
αντικειμένων, καθώς και αλλαγές στον καιρό και τις εποχές. Όλα 
αυτά αποτελούν χαρακτηριστικά των άγριων φυσικών περιοχών 
που ενθαρρύνουν την περιέργεια και κινούν το ενδιαφέρον των 
παιδιών. Τα παιδιά υποβάλλουν πολλές ερωτήσεις και αλληλεπι-
δρούν με τους δασκάλους τους σε μια διαδικασία «παρατεταμένης 
ανταλλαγής συλλογισμών» (στα αγγλ. sustained shared thinking). 
Οι Pedersen Gurholt και Rønning Sanderud (2016) υπογραμμίζουν, 
επίσης, τον ρόλο των φυσικών στοιχείων για το παιχνίδι των παι-
διών με μικρά αντικείμενα, τις σωματικές προκλήσεις και τη δημι-
ουργία νέων γνώσεων. Πολλά από τα αποτελέσματα σε μελέτες 
σχετικά με την κηπουρική ισχύουν, επίσης, για τις άγριες περιοχές.

«Τα περισσότερα δασικά νηπιαγωγεία στην Ευρώπη και σε όλο 
τον κόσμο περνούν όλη τη σχολική τους μέρα σε εξωτερικούς 
χώρους, ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες» (E. Manes, 2016, 
L’asilo nel bosco σ. 29).
Τα παιδιά βιώνουν καθημερινά εμπειρίες γύρω από τα δέντρα, τους 
θάμνους, τα λιβάδια, που αποτελούν μέρος αυτών των άγριων φυσι-
κών περιβαλλόντων στα οποία δεν υπήρξε καμία ανθρώπινη παρέμ-
βαση. Παρέχοντας την ευκαιρία στα παιδιά να εξερευνούν ελεύθερα 
φυσικούς χώρους και υλικά, μέσω μιας πολυαισθητικής προσέγγισης, 
τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν δημιουργικές διαδικασίες 
με μεγαλύτερη ένταση και, ταυτόχρονα, να αποκτούν ψυχολογική αυ-
τοπεποίθηση, αποδοχή και εμπιστοσύνη στις δικές τους δυνατότητες. 

Ο ενήλικας έχει καθήκον να προστατεύει το δικαίωμα των παιδιών 
να εξερευνούν χώρους και υλικά επιτρέποντάς τους να πειραματίζο-
νται μόνα τους με αυτά. Αυτές οι καθημερινές πρακτικές υπογραμ-
μίζουν τη σημασία του σφάλματος και των πιθανών προσπαθειών 
ως θεμελιωδών στοιχείων της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας και 
ως ευκαιριών για την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης στα παιδιά.
«Τα αγαπημένα μέρη για τα παιδιά είναι τα άγρια, τα ασυνήθιστα, 
τα μέρη που ανακαλύπτουν τα ίδια τα παιδιά και τα οποία κρύ-
βουν θησαυρούς συχνά αόρατους στα μάτια των ενηλίκων» (M. 
Schenetti, 2015, La scuola nel bosco σ. 259).
Είναι καθήκον του ενήλικα να συνοδεύει τα παιδιά στις άγριες 
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Ζώνη χαλάρωσης

Η έρευνα που εστιάζει σε ζώνες χαλάρωσης στην Προσχολική Εκ-
παίδευση είναι ανεπαρκής. Ό,τι ισχύει για τα μυστικά μέρη μπορού-
με να ισχυριστούμε ότι ισχύει, επίσης, για τη ζώνη χαλάρωσης. Η 
Moore (2015) παραθέτει στη συζήτησή της για τα μυστικά μέρη 
από τους White και Wilson: «Ο χρόνος με τον εαυτό τους, ο χώρος 
για ήσυχη ονειροπόληση και η δυνατότητα να παρακολουθούν σι-
ωπηλά, χωρίς να τα βλέπει κανείς, αποτελούν, καλά τεκμηριωμένα, 
αποφασιστικής σημασίας παράγοντες για τη συναισθηματική ευεξία 
των παιδιών» (σ. 28).

κήπο», όπως φυτά, νερό, ζώα και χώμα (Nedovic & Morrissey, 2013, 
σελ. 286). Τα σχόλια από τους εκπαιδευτικούς ήταν ότι τα παιδιά φαί-
νονταν πιο ήρεμα και πιο χαλαρά, αφότου προστέθηκαν πράσινα 
φυτά. Τα παρτέρια με λουλούδια αποτέλεσαν, επίσης, στοιχεία που 
συνέβαλαν σε μικρές ομαδικές αλληλεπιδράσεις και τα ρευστά υλι-
κά αύξησαν την περιέργεια και την αισθητηριακή εξερεύνηση.

Σύμφωνα με μια μελέτη για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχε-
τικά με ένα πρόγραμμα κηπουρικής στην Προσχολική Εκπαίδευ-
ση, οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την άποψη ότι το πρόγραμμα κη-
πουρικής βελτίωσε τη δραστηριότητα και τις γνώσεις των παιδιών 
σε θέματα διατροφής, καθώς και κοινωνικές και άλλες ακαδημαϊ-
κές δεξιότητες, όπως το λεξιλόγιο (Soltero, Parker, Mama , Ledoux & 
Lee, 2019). Σε μια άλλη μελέτη για τις εμπειρίες των εκπαιδευτικών, 
οι Murakami, Su-Rusell και Manfra (2018) καταλήγουν στο συμπέρα-
σμα ότι η κηπουρική διεγείρει το ενδιαφέρον στα παιδιά, που απο-
τελεί με τη σειρά του την κινητήρια δύναμη για μάθηση. Οι εκπαι-
δευτικοί αναφέρθηκαν στο γνήσιο ενδιαφέρον των παιδιών για τα 
έντομα, που οδήγησε στην αύξηση της γνώσης τους για τις οικο-
λογικές διαδικασίες. Δεν προετοίμαζαν δομημένα σχέδια μαθήμα-
τος, αλλά απεναντίας στηρίζονταν στη συμμετοχή των παιδιών στις 
δραστηριότητες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, λοιπόν, τα παιδιά μπο-
ρούσαν να προβούν σε εξερευνήσεις και να εξασκήσουν βασικές 
και λεπτές κινητικές δεξιότητες. Μια επανεξέταση των δραστηριο-
τήτων κηπουρικής στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα κα-
ταλήγει σε κάπως διαφορετικά συμπεράσματα (Skelton, Lowe, Zalz 
& Benjamin-Neelon, 2020). Δεν βρέθηκαν αποδεικτικά στοιχεία, σε 
16 επιλεγμένες μελέτες, ότι η κηπουρική βελτιώνει τα γνωστικά, κοι-
νωνικο-συναισθηματικά αποτελέσματα ή την ψυχική υγεία των παι-
διών προσχολικής ηλικίας, αλλά αναφέρεται ότι πιο κατάλληλα μέτρα, 
για αυτή την ηλικιακή ομάδα, ενδέχεται να δείξουν αποτελέσματα 
με περισσότερες ομοιότητες με τα αντίστοιχα πιο θετικά αποτελέ-
σματα, που κατέδειξαν αντίστοιχες έρευνες, σε μεγαλύτερα παιδιά.

Εκπαιδευτικά μονοπάτια

Δεν υπάρχουν πολλές μελέτες για τα εκπαιδευτικά μονοπάτια. Μια 
μελέτη σε ένα νηπιαγωγείο εστιάζει, ωστόσο, σε περιπάτους σε δι-
αφορετικά περιβάλλοντα έξω από τους σχολικούς χώρους (Ekman 
Ladru & Gustafson, 2018). Στηρίζεται στον γεωγράφο Doreen Massey 
και στη θεωρία του χώρου, τον οποίο εκλαμβάνει ως προϊόν αλλη-
λένδετων πρακτικών και διαδικασιών, διερευνώντας τον τρόπο με 
τον οποίο τα στοιχισμένα παιδιά αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και με 
τον χώρο κατά τους περιπάτους. Στο πλαίσιο της με-
λέτης αυτής, λοιπόν, διαπιστώθηκε ότι οι περίπα-
τοι πρέπει να εκλαμβάνονται ως ενεργητικοί και 
συνεργατικοί χώροι μάθησης, στο πλαίσιο των 
οποίων τα παιδιά μαθαίνουν συλλογικά πώς να κι-
νούν το σώμα τους σε διαφορετικά εδάφη, βημα-
τισμό και ρυθμό. Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, 
τα παιδιά κατανοούν, επίσης, κα-
λύτερα τους κανόνες σε σχέση 
με συγκεκριμένες καταστάσεις 
και ειδικούς χώρους.

Δομημένη ζώνη παιχνιδιού

H Zamani (2016; 2017) εξέτασε το παιχνίδι με στόχο την απόκτηση 
γνώσεων σε φυσικές, μεικτές και δομημένες ζώνες. Διαπίστωσε ότι 
τα παιδιά προτιμούσαν, ως επί το πλείστον, μεικτές ζώνες, που πε-
ριλαμβάνουν τόσο φυσικά στοιχεία όσο και κατασκευασμένα αντι-
κείμενα. Οι μεικτές ζώνες παρείχαν τις περισσότερες ευκαιρίες για 
λειτουργικό, εποικοδομητικό, δραματικό παιχνίδι, καθώς και παι-
χνίδι με συγκεκριμένους κανόνες. Οι παιδότοποι σε εξωτερικούς 
χώρους προσχολικής εκπαίδευσης, υποστηρικτικοί για περιβάλλο-
ντα παιχνιδιού, το οποίο συμβάλλει στη γνωστική και συμπεριφο-
ρική ανάπτυξη των παιδιών, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Πρόσβαση των παιδιών σε φυσικά στοιχεία και σε κατασκευές 
με ρευστά στοιχεία.

2. Υπαρξη φυσικών χώρων, εμπλουτισμένων με ανθρώπινες κα-
τασκευές και χαρακτηριστικά, που αποτελούν οικοσυστήματα: 
δίνουν τη δυνατότητα για άμεση επαφή με τη φύση, υποστη-
ρίζουν διαφορετικούς τρόπους μάθησης και ικανοποιούν την πε-
ριέργεια των παιδιών να μάθουν για τη φύση.

3. Ισορροπία ανάμεσα σε χαρακτηριστικά που δίνουν στα παιδιά 
την αίσθηση ανάληψης ρίσκου και σε ασφαλή χαρακτηριστικά 
σε παιδότοπους, που προκαλούν ενθουσιασμό και ευχαρίστη-
ση στα παιδιά κατά τη διάρκεια του ελεύθερου παιχνιδιού. Το 
παιχνίδι σε υπαίθριο περιβάλλον, δυνητικά, αυξάνει τη σωμα-
τική δραστηριότητα και την ευεξία των παιδιών. Τα παιδιά πα-

ρουσίασαν μεγάλη ευεξία, ειδικά κατά τους 
περιπάτους σε μονοπάτια και 

κατά τη χρήση σταθερού 
λειτουργικού εξοπλισμού 
(Bento & Sandseter, 2020).
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καινούργια και παλιά μαζί. Αλλά και πρώτες ύλες, βιομηχανικά 
απόβλητα, ανακυκλωμένα και φυσικά υλικά: «Υλικά, τα οποία δεν 

έχουν μια μοναδική και προκαθορισμένη χρήση, αλλά που μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν με πολλούς συνδυασμούς 

και τρόπους και τα οποία παρέχουν τη δυνατό-
τητα για ευέλικτες και σύνθετες δράσεις» (M. 

Guerra, 2017, Materie intelenti σ. 17).

Στο υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι, δί-
νονται καθημερινά ευκαιρίες για έρευνα 
με υλικά και αντικείμενα, εκτέλεση πειρα-
μάτων και ανάπτυξη ιδεών, ως αποτέλε-

σμα των παρακινήσεων από τους ενήλικες 
και το ανήσυχο πνεύμα των παιδιών.

Η ενεργοποίηση της μαθησιακής διαδικασίας 
και η «προώθηση της δημιουργικής σκέψης ση-

μαίνει τον σχεδιασμό και την εισήγηση ενός χώρου, 
όπου στα παιδιά δίνονται ευκαιρίες και περιστάσεις για να δι-

ευρύνουν τους πνευματικούς τους ορίζοντες, να πειραματίζονται 
και να παίζουν με ιδέες, καθώς και για να συνδυάζουν και να συν-
δέουν εμπειρίες και σκέψεις» (Gariboldi e Pugnaghi, 2020, Educare 
alla creatività σ. 7). Για αυτούς τους λόγους, οι διαδικασίες γνώσης 
των παιδιών μπορούν να χαρακτηριστούν ως δημιουργικές διαδι-
κασίες.
Ο ίδιος ο Vygotsky αναφέρεται στη δημιουργικότητα ως στάση εγ-
γενή σε όλα τα ανθρώπινα όντα. Το σκεπτικό του επηρέασε σε με-
γάλο βαθμό άλλους Ιταλούς συγγραφείς, όπως τον Bruno Munari, 
που δίνει έμφαση στη σημασία της διαδικασίας σε σύγκριση με 
την ανάπτυξη του προϊόντος, τον Gianni Rodari, που συσχετίζει 
όρους, όπως η δημιουργικότητα, η φαντασία και η ευρηματικότη-
τα, και, τέλος, τον Loris Malaguzzi, που προσδιορίζει «τη δημιουρ-
γικότητα ως χαρακτηρισμό του τρόπου σκέψης, γνώσεων και απο-
φάσεών μας» (Malaguzzi, 2017, I cento linguaggi dei bambini, σ.98).

Χώροι συνάντησης

Δεν βρέθηκαν μελέτες για τους φυσικούς υπαίθριους χώρους συ-
νάντησης, στη βάση των λέξεων αναζήτησης «χώροι συνάντη-
σης», εντούτοις σε μια μελέτη συζητείται η σημασία των χώρων 
συνάντησης στα αφηγήματα των παιδιών (Puroila, Estola & Syrjälä, 
2012). Στη μελέτη τους, τα αφηγήματα αυτά είναι επικεντρωμένα 
στον χώρο συνάντησης, όπου τα παιδιά κτίζουν σχέσεις, μιλάνε, 
ακούνε, αντιμετωπίζουν και επιλύουν προβλήματα. Όμως, επίσης, 
επιχειρηματολογούν και για τον παιδαγωγικό χαρακτήρα των χώ-
ρων αυτών, όπου μη φυσικοί χώροι συνάντησης παρουσιάζονται 
στα καθημερινά αφηγήματα των παιδιών και αυτοί οι χώροι περι-
λαμβάνουν στοιχεία, όπως ο χρόνος, καθώς και τον «ιδεολογικό 
και ηθικό χώρο, όπου εκτιμάται η αξία των εκφράσεων των παι-
διών» (σ. 203). Με βάση αυτή την έρευνα, οι φυσικοί χώροι συνά-
ντησης, όπου μπορούν να συναντηθούν παιδιά και δάσκαλοι για 
αμοιβαία ανταλλαγή εμπειριών και αφήγηση ιστοριών, είναι επί-
σης σημαντικοί. Οι χώροι συνάντησης, ευρύτερα, είναι σημαντικοί 
στην Προσχολική Εκπαίδευση και Φροντίδα, στην οποία οι προο-
πτικές των παιδιών τίθενται στο επίκεντρο (π.χ. Sommer, Pramling 
Samuelsson & Hundeide, 2013). Προκειμένου να διευκολύνονται οι 

Υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι

Κατά την έρευνα των εταίρων του έργου για τη σημα-
σία της τέχνης και των εξωτερικών χώρων σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας, βρέθηκε μόνο μία μελέτη. 
Η Kaplan (2020) υποστηρίζει αποστασιοποί-
ηση από παραδοσιακά και αυστηρά σχεδι-
ασμένα, βασισμένα σε αποτελέσματα και 
στόχους, προγράμματα σπουδών για την 
τέχνη και, αντίθετα, προτείνει αυξημένη 
ευελιξία και ελευθερία για τις δημιουργικές 
διαδικασίες των παιδιών. Στην μελέτη περί-
πτωσης που παρουσιάζεται, το συγκείμενο 
αναφέρεται σε ένα εβδομαδιαίο μάθημα τέχνης 
σε παιδότοπο, όπου το προγραμματισμένο και το 
απρογραμμάτιστο συγχωνεύονται αρμονικά για την 
εξερεύνηση της τέχνης. Η συγγραφέας υπογραμμίζει το υπαί-
θριο περιβάλλον ως ασυνήθιστο για ένα μάθημα τέχνης και καταλή-
γει στο συμπέρασμα ότι:
Η ανοικτού τύπου έρευνα είναι σημαντική για να κατανοήσουν τα μι-
κρά παιδιά τον πολιτισμό, αλλά και για την κατανόηση της σημασίας 
της διερεύνησης, των υλικών και των τρόπων κατασκευής. Παρέχει, λοι-
πόν, τη δυνατότητα για ένα είδος μη κατευθυνόμενης μάθησης, στην 
οποία όσοι σχετίζονται (παιδιά, εκπαιδευτικοί, αντικείμενα και άλλοι) 
δημιουργούν και κατασκευάζουν νέες γνώσεις (σ. 28).
Ένα υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι, το οποίο είναι πάντα διαθέσι-
μο και έτοιμο για χρήση, μπορεί να αποτελεί έναν πολλά υποσχό-
μενο τρόπο για να αυξήσετε την ευελιξία και ελευθερία των παι-
διών στη ζωγραφική και να τα αφήσετε να εκφράζονται έτσι μέσα 
από αυτή.
Εάν το εργαστήρι είναι πάντα διαθέσιμο, οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
πιο εύκολα να «πετύχουν τη σωστή στιγμή», όταν δηλαδή τα παι-
διά δείχνουν ενδιαφέρον για τη ζωγραφική ή υπάρχει κάτι ενδια-
φέρον για να ζωγραφίσουν.

Άλλες μελέτες θεωρούν τα εργαστήρια, ευρύτερα, ως δημιουρ-
γικούς χώρους που περιλαμβάνουν διαφορετικές εκφραστικές 
γλώσσες. Ο εκπαιδευτικός χώρος του εργαστηρίου αναδεικνύεται 
σε ενυπόστατο και συμβολικό χώρο, όπου τα παιδιά και οι ενή-
λικες χτίζουν ταυτότητες, σχέσεις και γνώσεις. Αποτελεί έναν χώ-
ρο που μεταμορφώνει και μεταμορφώνεται ανάλογα με τις ανα-
καλύψεις και τις έρευνες των παιδιών, τις προτάσεις των ενηλίκων 
και τα προγραμματισμένα και τα απρογραμμάτιστα γεγονότα. Ένα 
μέρος που βάζει σε διαλογική σχέση διαφορετικές και πολλαπλές 
γλώσσες, μέσω των οποίων κάθε παιδί εκφράζει τον δικό του τρό-
πο ύπαρξης, γνώσης και μάθησης.
«Οι διασυνδέσεις και η σύζευξη μεταξύ διαφορετικών κλάδων και 
γλωσσών στο εργαστήρι προκαλούν, συχνά, μια αλλαγή σε προκαθο-
ρισμένες απόψεις και προωθούν μια πιο περίπλοκη προσέγγιση απέ-
ναντι σε προβλήματα, αποκαλύπτοντας τα εκφραστικά, ενσυναισθη-
τικά και αισθητηριακά στοιχεία, που αφορούν κάθε ειδικό κλάδο ή 
πρόβλημα.» (V. Vecchi, 2017, in I cento linguaggi dei bambini, σ. 305.)
Η ανάπτυξη και η παγίωση της μάθησης καθίσταται επίσης δυ-
νατή με την παρουσία υλικών στο εργαστήρι. Υλικά πλούσια και 
προσβάσιμα, διάφορων ποσοτήτων και διαφορετικής ποιότητας, 
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ενήλικες να συναντούν και να ακούνε τα παιδιά, οι φυσικοί χώροι 
συνάντησης, που δημιουργούνται για αυτόν τον σκοπό, είναι ση-
μαντικοί, καθώς σε αυτούς τα παιδιά μοιράζονται με τους άλλους 
τις σκέψεις και τις εμπειρίες τους.

Αν και δεν εντοπίστηκε έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα των 
«υπαίθριων χώρων συνάντησης», υπάρχουν αρκετές ιταλικές παι-
δαγωγικές προσεγγίσεις που υπογραμ-
μίζουν τη σημασία των σχέσεων, των 
συναντήσεων και των ανταλλαγών 

μεταξύ των παιδιών ως θεμελιώδη στοιχεία για την ενεργοποίηση 
και τη διεύρυνση των διαδικασιών απόκτησης γνώσης.
«Οι σχέσεις και οι επικοινωνίες, που αναπτύσσονται σε εκπαιδευτι-
κό συγκείμενα, δίνουν ερεθίσματα στα παιδιά για ανταλλαγή δη-
μιουργικών ιδεών και στρατηγικών μέσα από  διαφορετικές εξε-
ρευνήσεις, έρευνες και κατασκευές ανάμεσα στους ενήλικες και 
ανάμεσα σε αυτούς και τα παιδιά […]. Συχνά, η ποιότητα των χώ-
ρων ευνοεί τον διάλογο, την αμοιβαιότητα και τις ανταλλαγές». (L. 
Gandini, 2017, στο I cento linguaggi dei bambini, σσ.322 και 324.)
«Δεν είναι ζήτημα να καλλιεργήσουμε μέσα από την εκπαίδευ-
ση μια συγκεκριμένη στάση απέναντι στον φυσικό κόσμο, αλλά 
μέσα από την εκπαίδευση να δώσουμε προσοχή στις σχέσεις και 

τις έννοιες που τα παιδιά χτίζουν μαζί μας και με τον κόσμο, 
[…] στην έννοια και τις αισθήσεις που χτίζουν βιώνοντας 

τη σχέση τους με τον κόσμο, στις εμπειρίες με τις οποί-
ες τα παιδιά συνδέουν από πρόθεση ζωντανά αντικείμε-
να και πράγματα και στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη προ-

σοχή, ώστε αυτή η σχέση να είναι γεμάτη νόημα» (M. 
Schenetti, 2015, La scuola nel bosco, σ. 267). 

Στην ενότητα αυτή, παρουσιάζονται οι περιγραφές και οι αξιολογήσεις από τους εκπαι-
δευτικούς προσχολικής αγωγής για 8 δραστηριότητες (μία δραστηριότητα ανά περιοχή). 
Οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής σε κάθε χώρα προέβησαν στον σχεδιασμό τουλά-
χιστον μίας δραστηριότητας ανά περιοχή (βλ. Πίνακα 1) και οι συνάδελφοί τους εκπαιδευ-
τικοί σε άλλη χώρα εφάρμοσαν πιλοτικά μία από τις δραστηριότητες αυτές και έδωσαν 
ανατροφοδότηση μέσω μιας ειδικής φόρμας αξιολόγησης.

Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής τις τα-
ξινόμησαν σε 3 διαφορετικούς τομείς μάθησης και ανάπτυξης. Οι τομείς αυτοί είναι: η 
γνωστική μάθηση (μαθηματικά, επιστήμη, τέχνη, γλώσσα, τεχνολογία, αειφόρος ανά-
πτυξη), αυτο-ενδυνάμωση (επαφή με τη φύση και αγωγή υγείας) και δεξιότητες (βασι-
κές/λεπτές κινητικές δεξιότητες, κοινωνικές δεξιότητες, κλπ.).

Πίνακας 1 Δραστηριότητες, σχεδιασμένες από τους εκπαιδευτικούς, για κάθε περιοχή.

Άγρια περιοχή Μυστικό μέρος Κήπος για όλες 
τις αισθήσεις

Εκπαιδευ-τικά 
μονο-πάτια

Ζώνη χαλάρω-
σης

Δομημένη Ζώνη 
Παιχνιδιού

Υπαίθριο 
καλλιτεχνικό 

εργαστήρι
Χώροι Συνάντη-

σης

ΜΟΤΑΛΑ 
ΣΟΥΗΔΙΑ Βυθίζεται ή επιπλέει Καταφύγιο εντόμων

Βρώσιμο δάσος/ 
κήπος: δημιουργία 

και διαχείριση

Μονοπάτια 
σε τοίχους και 
πεζοδρόμια

Χαλάρωση κάτω από 
τον ήλιο Κυνήγι θησαυρού Δημιουργούμε το νέο 

μας τοπίο
Υπαίθριες συναθροί-

σεις παιδιών

CARDET 
ΚΥΠΡΟΣ

Έστιατόριο για 
έντομα. Έρευνα και 

αξιολόγηση φυσικών 
στοιχείων

Ανακαλύ-πτοντας τον 
εαυτό μου Αρωματικός κήπος Μονοπάτια χωρίς 

παπούτσια Γιόγκα γέλιου Κυνήγι θησαυρού

Έργαστήρι για 
τη διακοσμητική 
μεταμόρφωση 

πετρών

Λεμονάδα

CASALGRANDE  
AND SCANDIANO

ΙΤΑΛΙΑ

Έστιατόριο για 
ζωύφια Ο Θυμός Αρπάζοντας τις 

μυρωδιές
Μονοπάτια σε 

κορμούς δέντρων
Χαλάρωση κάτω από 

τον ήλιο Κατασκευή ζυγαριάς Μεταμόρφωση 
πετρών Φρουτο-σαλάτα

DAUGAVPILS 
ΛΕΤΟΝΙΑ

Έστιατόριο για 
έντομα

Κατασκευή μυστικής 
καλύβας

Χειροποίητα 
κηροπήγια

Μονοπάτια χωρίς 
παπούτσια

Χαλάρωση κάτω από 
το δέντρο

Κουζίνα από λάσπη.
Ο μουσικό τοίχος

Νέα Οπτική.
Μεταμόρφωση 

πετρών
Πάρτι με έντομα

Παραδείγματα πιλοτικών εφαρμογών των δραστηριοτήτων  
(ένα παράδειγμα για κάθε περιοχή)
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Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS

Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Πώς προσεγγίζουν τα παιδιά την ανακάλυψη εξωτερι-
κών χώρων; Πώς μπορεί η εξερεύνηση του εξωτερικού 
χώρου να ενθαρρύνει τα παιδιά να γνωρίσουν άλλους 
ανθρώπους και νέους χώρους; Πιθανές προκλήσεις για 
τους μαθητές: Εξερεύνηση, έρευνα, αυτογνωσία και 
αυτοπεποίθηση.

Γενικοι σκοποι και μαθησιακοι στοχοι 
δραστηριοτητας
Για να εξοικειωθούν περαιτέρω τα παιδιά με τους εξω-
τερικούς χώρους και να μειωθεί η αντίληψη που έχουν 
για τους κινδύνους ταυτόχρονα, παρατηρήστε, μαζέψ-
τε, συλλέξτε, ονομάστε φυσικά στοιχεία, δημιουργήστε 
στοιχεία και καταστάσεις με ενδιαφέρον για τα παιδιά.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα κάθε φορά που τα παι-
διά βγαίνουν έξω, ειδικά στον κήπο του νηπιαγωγείου. 
Βγαίνουν σε μικρές ομάδες ή όλα μαζί και αρχίζουν 
προσεκτικά να εξερευνούν κάθε λεπτομέρεια. Κάθε 
αντικείμενο αποκτά αξία και σημασία τη στιγμή εκείνη 

Αξιολόγηση 
Δραστηριότητας
Αρχικά, τα παιδιά 
χρειάστηκαν κάποιας 
μορφής ενθάρρυνση, 
καθώς περπατούσαν 
γύρω-γύρω και 
δεν εξερευνούσαν 
πραγματικά την 
περιοχή. Μερικά παιδιά 
ακολουθούσαν απλά 
κάποια άλλα παιδιά. 
Οι εκπαιδευτικοί 
σημείωσαν, επίσης, 
ότι είναι σημαντικό 
εσείς, ως ενήλικες, να 
δείχνετε ενθουσιασμό 
και να κατευθύνετε 
τη δραστηριότητα, 
έτσι ώστε τα παιδιά 
να καταλαβαίνουν 
και να ακολουθούν τα 
βήματά σας. Τα παιδιά 
εξερεύνησαν την αυλή 
του σχολείου προς 
όλες τις κατευθύνσεις 
κοιτάζοντας το έδαφος 
και πάνω στον ουρανό. 
Επίσης, άγγιξαν φύλλα 
και πέταλα, αγκάλιασαν 
δέντρα και εξερεύνησαν 
φωλιές εντόμων. Τα 
παιδιά απολάμβαναν, 
ως επί το πλείστον, 
να μοιράζονται τις 
εμπειρίες τους μεταξύ 
τους. Για παράδειγμα 
έλεγαν στα άλλα 
παιδιά «Θα σου δείξω 
κάτι πολύ ξεχωριστό» 
και εξέφραζαν την 
ανησυχία τους για 
άλλα είδη, λέγοντας 
για παράδειγμα 
«προσέξτε, δεν πρέπει 
να ρίξετε χώμα στη 
μυρμηγκοφωλιά, 
γιατί τα μυρμήγκια θα 
λυπηθούν». Όσο τα 
παιδιά εξοικειώνονταν 
περισσότερο με 
τον χώρο, δηλ. την 
αυλή του σχολείου, 
τόσο περισσότερο 
αισθάνονταν ελεύθερα 
να εξερευνήσουν και, 
επειδή συνήθως παίζουν 
με πλαστικά παιχνίδια, 
επέδειξαν ενδιαφέρον 
στην εξερεύνηση 
διαφορετικών 
αντικειμένων, όπως 
δέντρα, βλάστηση και 
ζώα. Δόθηκε σε όλα 
τα παιδιά της μικρής 
ομάδας η ευκαιρία 
να μοιραστούν τις 
εμπειρίες τους και, 
στην ανατροφοδότησή 
τους, οι εκπαιδευτικοί 
ανέφεραν ότι τα παιδιά 
παρατήρησαν πράγματα 
που ήταν αόρατα για 
πολλούς μήνες.

ΈΡΈΥΝΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΦΥΣΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΈΙΏΝ

Άγρια περιοχή

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: γνωστική μάθηση,  
αυτο-ενδυνάμωση και δεξιότητες.

που παρατηρείται, συλλέγεται, αξιολογείται και επιλέ-
γεται. Κάθε αντικείμενο αποτυπώνεται στο μυαλό μας 
λόγω της εμφάνισής του και των αναμνήσεων που προ-
καλεί, εγείρει συναισθήματα και νοήματα που έχουμε 
ήδη νιώσει, τραβά την προσοχή μας για τις ψυχαγωγι-
κές, τις αφηγηματικές και τις διερευνητικές δυνατότη-
τές του. Τα παιδιά προτιμούν να πλησιάζουν στο έδαφος 
και να κοιτάζουν προσεκτικά ό,τι τους τραβάει την προ-
σοχή: φύλλα, βότσαλα, κλαδιά, έντομα, γρασίδι, φρά-
χτες, κορμοί και φλοιοί δέντρων, κλπ. Τα παιδιά ανα-
καλύπτουν στοιχεία στο έδαφος, που οι ενήλικες δεν 
παρατηρούν καν και τα μαζεύουν για τις ειδικές συλ-
λογές τους. Τα παιδιά ερμηνεύουν την πραγματικότητα 
που μας περιβάλλει, αποφεύγοντας τη ρηχή και τετριμ-
μένη ερμηνεία, ενώ ενισχύουν τις διαφορές επισημαί-
νοντάς τις. Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά όχι μόνο εξε-
ρευνούν ενδιαφέρουσες για τα ίδια λεπτομέρειες, αλλά 
και έρχονται σε επαφή τόσο μεταξύ τους όσο και με τη 
φύση, μέσα από τη συνεργασία και τη δημιουργία σχέ-
σεων και εκφράζοντας τα συναισθήματα και τις σκέψεις 
τους με τους υπόλοιπους.

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα ημερολόγιο κήπου 

για τις ομάδες μαθητών, προκειμένου να αποφεύγε-
ται η εφαρμογή της δραστηριότητας ταυτόχρονα σε 
πολλές ομάδες μαθητών.

2. Στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της πρωινής συ-
γκέντρωσης με τα παιδιά, θα πρέπει να συναπο-
φασίσετε πώς να ψάχνουν φυσικά στοιχεία, ποια 
μονοπάτια θα εξετάσουν και τι είδους όργανο/-α 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν (τσάντες για τον ώμο ή 
καλάθια, μεγεθυντικοί φακοί, κιάλια, έντυπα ή ψη-
φιακά σημειωματάρια, κλπ.).

Απαιτουμενα υλικα
τσάντες για τον ώμο, δοχεία διάφορων μεγεθών και 
σχημάτων, μεγεθυντικοί φακοί, φωτογραφική μηχανή, 
κιάλια, έντυπα ή ψηφιακά σημειωματάρια, φτυαράκια, 
τσουγκράνες, κλπ.
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Αξιολόγηση 
Δραστηριότητας
Η δραστηριότητα 
εξελίχθηκε ομαλά. 
Τα παιδιά ένιωσαν 
συμπόνια για τον 
ήρωα της ιστορίας 
και ήθελαν να τον 
βοηθήσουν. Αναζήτησαν 
στο εξωτερικό 
περιβάλλον στοιχεία 
που θα μπορούσαν να 
βοηθήσουν κάποιον 
να χαλαρώσει και 
τους ζητήσαμε να 
σκεφτούν τι θα 
ηρεμούσε τα ίδια τα 
παιδιά, για να σκεφτούν 
περισσότερο βάσει 
αυτού. Η εξερεύνηση 
του περιβάλλοντος 
λειτούργησε καλά και 
τα παιδιά σκέφτηκαν 
πολλές διαφορετικές 
ιδέες για καλές περιοχές 
που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιήσουν. 
Πρότειναν ένα ήσυχο 
μέρος ανάμεσα 
στα δέντρα ή ένα 
φανταστικό μέρος 
στη φύση. Πολλά 
παιδιά πρότειναν την 
ινδική σκηνή και όλα 
συγκεντρώθηκαν εκεί 
για να συνοψίσουμε τα 
στοιχεία που κάνουν 
ένα μέρος κατάλληλο 
για απομόνωση και 
ηρεμία, καθώς και ποια 
στοιχεία εντός της 
σκηνής θα μπορούσαν 
να χρησιμοποιηθούν 
για τον σκοπό αυτό. 
Τα παιδιά κλήθηκαν 
να προβληματιστούν 
για το τι τους έκανε 
να ηρεμήσουν και 
να διατηρήσουν τον 
αυτοέλεγχο, ούτως 
ώστε να καταλάβουν 
πώς μπορούν να 
βοηθούν κάποιον άλλον 
να το κάνει. Μερικά 
παιδιά ανέφεραν 
μόνο τον χρόνο ως 
παράγοντα, αλλά, 
καθώς προχωρούσε η 
συζήτηση, σκέφτηκαν 
πολλά διαφορετικά 
μέρη και παράγοντες. 
Ανέφεραν όλα τα 
υλικά που υπήρχαν 
στη σκηνή: ένα 
αρκουδάκι, μαξιλάρια, 
χαρτί, μολύβια και 
μπάλες για μαλάξεις 
(μασάζ). Μερικά 
παιδιά δοκίμασαν επί 
τόπου τα υλικά και 
σκέφτηκαν τι μπορούν 
να κάνουν μελλοντικά σε 
παρόμοιες καταστάσεις.

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ  
ΤΟΝ ΈΑΥΤΟ ΜΟΥ

Μυστικό μέρος

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: αυτο-ενδυνάμωση (αναγνώριση, 

έκφραση και έλεγχος συναισθημάτων). 

Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Διαχείριση συναισθημάτων, αυτό-έλεγχος και αυτορ-
ρύθμιση.

Γενικοι σκοποι και μαθησιακοι στοχοι 
δραστηριοτητας
Ο στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να βοηθήσει 
τα παιδιά να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και να ελέγ-
χουν τα συναισθήματά τους, έτσι ώστε σε περίπτωση 
κρίσης να μπορούν να ελέγχουν και να ρυθμίζουν τον 
εαυτό τους. Αυτή η δραστηριότητα δίνει στα παιδιά τη 
δυνατότητα να αναγνωρίζουν και να εκφράζουν τα συ-
ναισθήματά τους χωρίς βία ή/και θυμό μέσα από εναλ-
λακτικούς τρόπους αναπτύσσοντας έτσι αυτοέλεγχο. Η 
παρουσίαση διάφορων τρόπων έκφρασης των συναι-
σθημάτων τους και η εισαγωγή των παιδιών σε αυτούς 
θα τα βοηθήσει να αντιδρούν ήρεμα και να ελέγχουν τον 
εαυτό τους σε δύσκολες συναισθηματικές καταστάσεις. 
Πιθανές προκλήσεις αποτελούν η εξεύρεση τρόπων για 
να ηρεμήσουν και να επανενταχθούν στην ομάδα.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Ο εκπαιδευτικός ξεκινά με μια ιστορία για έναν ήρω-
α-ζώο που τσακώθηκε με τον καλύτερό του φίλο του και 
ήταν πολύ αναστατωμένος. Χρειαζόταν λίγο χρόνο μόνος 
του για να σκεφτεί. Τα παιδιά πρέπει να βοηθήσουν τον 
ήρωα να εντοπίσει ένα καλό μέρος για να απομονωθεί και 
να σκεφτεί τι συνέβη. Ο εκπαιδευτικός μαζί με τα παιδιά 

πηγαίνουν στην αυλή προς αναζήτηση του κατάλληλου 
μέρους (στην αυλή υπάρχει ήδη μια ινδική σκηνή από 
φυσικά υλικά). Τα παιδιά μπορεί να προτείνουν την ινδι-
κή σκηνή ως το κατάλληλο μέρος. Η ομάδα συγκεντρώ-
νεται εκεί και τα παιδιά συζητούν για τα στοιχεία που κά-
νουν το μέρος αυτό κατάλληλο για απομόνωση (μέσα στη 
σκηνή υπάρχει ένα αρκουδάκι, μαξιλάρια, χαρτί, μολύ-
βια, μπάλες για μαλάξεις (μασάζ) και μια κλίμακα συναι-
σθημάτων. Ο δάσκαλος υποδεικνύει τη δυνατότητα για 
χρήση των υλικών που υπάρχουν μέσα στη σκηνή. Για να 
πετύχει η δραστηριότητα, τα παιδιά πρέπει να νιώθουν 
συμπόνια (ενσυναίσθηση) για τον ήρωα της ιστορίας, έτσι 
ώστε να θέλουν να τον βοηθήσουν, εφόσον η δραστηριό-
τητα έχει ως στόχο να βοηθήσει τα παιδιά να αναπτύξουν 
αυτοέλεγχο. Η δραστηριότητα θα θεωρείται πετυχημέ-
νη, εάν τα παιδιά χρησιμοποιούν το μυστικό μέρος για να 
ηρεμούν/ διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους σε περι-
πτώσεις συγκρούσεων, που τυχόν παρουσιαστούν κατά 
το παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους. 

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Αφηγηθείτε μια ιστορία με ένα αρκουδάκι που τσα-

κώνεται με τον καλύτερό του φίλο.
2. Στήστε μια ινδική σκηνή από φυσικά στοιχεία στην 

αυλή (καλάμια και ύφασμα).
3. Τοποθετήστε τα υλικά μέσα στη σκηνή: αρκουδάκι, 

μαξιλάρια, χαρτί, μολύβια, μπάλες για μαλάξεις (μα-
σάζ), χαλαρωτική μουσική.

4. Ετοιμάστε την κλίμακα συναισθημάτων (πλαστικο-
ποιημένο χαρτί με την κλίμακα, φατσούλες με αυ-
τοκόλλητο από πίσω που απεικονίζουν συναισθήμα-
τα (χαρά, λύπη, θυμό, φόβο) και παιδικές φιγούρες 
(αγόρι/ κορίτσι).

Απαιτουμενα υλικα
Για να εφαρμοστεί η δραστηριότητα, θα χρειαστούμε τα 
εξής υλικά: αυτοσχέδια ιστορία, αυτοσχέδια σκηνή, μα-
ξιλάρια, αρκουδάκι, χαρτί, μολύβια, μπάλες για μαλά-
ξεις (μασάζ), χαλαρωτική μουσική και κλίμακα συναι-
σθημάτων.
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Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS

Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Πώς είναι η ευημερία του βρώσιμού μας δάσους; Χρει-
άζεται πότισμα ή/και λίπασμα το έδαφος;

Γενικοι σκοποι
Να αναπτυχθεί η αίσθηση μιας ειδικής σύνδεσης με το 
σχολείο, να ενισχυθεί ο σεβασμός προς τη φύση και το 
περιβάλλον, να παρατηρήσουν τα φυσικά στοιχεία και 
να προβληματιστούν για όσα δημιουργούνται από τον 
άνθρωπο, να βελτιώσουν τις δεξιότητες φροντίδας, 
υπευθυνότητας και αφοσίωσης.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Η δραστηριότητα προτείνεται να εφαρμοστεί σε μικρή 
ομάδα παιδιών. Μαζί με τον εκπαιδευτικό τους, τα παι-
διά παρατηρούν τις αλλαγές του βρώσιμου δάσους κα-
τά τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, ακριβώς μετά από 
τις καλοκαιρινές διακοπές. Με τη βοήθεια του εγχειρι-
δίου για την φροντίδα του βρώσιμου δάσους, το οποίο 
θα έχει προετοιμαστεί προηγουμένως από τους εκπαι-
δευτικούς στο πλαίσιο επιμορφωτικού προγράμματος, 
είναι έτοιμα να καλύψουν με λίπασμα το έδαφος.
Μία φορά την εβδομάδα, τα παιδιά ελέγχουν κατά πό-
σο το έδαφος χρειάζεται πότισμα και εάν υπάρχουν άλ-
λες αξιοπρόσεκτες αλλαγές, τις οποίες μοιράζονται με 
τους φίλους τους.

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Σχεδιάστε την πρακτική αυτή κατά τη συνεδρία προ-

σωπικού για να αποφασίσετε ποια τμήματα θα συμ-
μετάσχουν στο πρόγραμμα φροντίδας.

2. Ελέγξτε και προμηθευτείτε τα απαραίτητα υλικά.
3. Συζητήστε το θέμα με τους μαθητές του τμήματος 

για να τους κινήσετε το ενδιαφέρον, οργανώστε τις 
ομάδες και το ημερολόγιο δραστηριοτήτων.

4. Πηγαίνετε έξω.
5. Συγκεντρώστε τα παιδιά για να συζητήσουν μετα-

ξύ τους.
6. Καταγράψτε τεκμηριωμένα τη δραστηριότητα (μαζί 

με τα παιδιά ηλικίας 5 ετών).

Απαιτουμενα υλικα
Εργαλεία κηπουρικής, γάντια, εφημερίδες, νερό, κου-
βάδες, λίπασμα, φυτικά οργανικά απορρίμματα (σαλάτα, 
φλούδες, καφές, τσάι, κλπ.), άχυρο ή σανό, χαρτοκιβώ-
τια, σπόροι, φάκελοι για την καταγραφή της δραστηρι-
ότητας, φωτογραφικές μηχανές, φορητοί υπολογιστές, 
μεγεθυντικοί φακοί.

Αξιολόγηση Δραστηριότητας
Τα παιδιά 
παρακολουθούν 
τα μικρά φυτά που 
έχουμε ήδη αρχίσει 
να καλλιεργούμε 
μέσα στην τάξη με 
ενδιαφέρον και είναι 
πρόθυμα να βοηθήσουν 
με το πότισμα. Τα 
παιδιά βγήκαν έξω 
και έσκαψαν το χώμα, 
ούτως ώστε να το 
ετοιμάσουν για τα 
φυτά και τους σπόρους 
μας. Τα παιδιά είναι 
ενθουσιασμένα και 
μερικά θυμούνται 
την περσινή σοδειά. 
Οι αναμνήσεις από 
τα προηγούμενα 
χρόνια βοηθά τα 
μεγαλύτερα παιδιά, 
που είναι εξοικειωμένα 
με το συγκείμενο. 
Έτσι, λοιπόν, οι 
δραστηριότητες γύρω 
από αυτή την περιοχή 
είναι μια εξελισσόμενη 
και συνεχής διαδικασία. 
Οι εκπαιδευτικοί 
απαντούν στις 
ερωτήσεις των παιδιών 
και διαπιστώνουν ότι 
αυτά μοιράζονται τις 
σκέψεις τους μεταξύ 
τους, σχετικά με το 
τι θα μεγαλώσει και 
τι τους αρέσει να 
τρώνε. Το φύτεμα των 
διάφορων σπόρων 
και το σκάψιμο 
του εδάφους είναι 
συναρπαστικές 
δραστηριότητες για τα 
παιδιά και έχουν τις 
δικές τους επιθυμίες 
για φύτεμα, ωστόσο η 

προ-καλλιέργεια είναι 
απαραίτητη για να 
ευδοκιμήσουν τα φυτά 
στο κλίμα μας. Τους 
αρέσει το σκάψιμο, το 
πότισμα, να λερώνονται 
και, φυσικά, να βλέπουν 
το αποτέλεσμα. 
Στο δική μας χώρα, 
είναι σημαντικό ο 
λαχανόκηπος να 
τοποθετείται κοντά 
στην κουζίνα και 
η μαγείρισσα να 
συμμετέχει στις 
διαδικασίες της 
καλλιέργειας και της 
συγκομιδής, καθώς 
συμμετέχει ενεργά 
στη διδασκαλία 
διαφορετικών 
τροφίμων και μιλά 
με τα παιδιά για τη 
σωστή διατροφή και 
για όσα χρειάζεται το 
σώμα των παιδιών για 
να μεγαλώσει. Είναι, 
επίσης, σημαντικό η 
φροντίδα του κήπου 
να ενδιαφέρει όλα τα 
παιδιά, ούτως ώστε 
να αλληλοβοηθούνται 
με το πότισμα, το 
ξεχορτάριασμα και τη 
συγκομιδή.

Οι εκπαιδευτικοί 
υλοποίησαν τη 
δραστηριότητα 
σε μη δομημένες 
ομάδες και όλα τα 
παιδιά μπορούσαν 
να συμμετάσχουν. 
Από εκπαιδευτική 
άποψη, εισηγούνται 
να σχηματίζονται 
δομημένες ομάδες 

με παιδιά που 
παρακολουθούν 
μαθήματα για τον 
λαχανόκηπο. Από 
την άλλη πλευρά, 
παραδέχονται ότι 
είναι ευχάριστο να 
βλέπουν τα παιδιά 
να συμμετέχουν στη 
διαδικασία και να 
μαθαίνουν ατομικά 
για διάφορα βότανα, 
λαχανικά και φρούτα. 
Σημειώνουν ότι τα 
παιδιά είχαν την τρελή 
ιδέα να φυτέψουν 
ένα σάντουιτς 
και ένα αγγούρι. 
Οι εκπαιδευτικοί 
αποφάσισαν να κάνουν 
το χατίρι των παιδιών, 
αλλά το επόμενο βήμα 
ήταν να σπάσουν 
πλάκα μαζί τους την 
Πρωταπριλιά. Κατά 
το πρωινό της 1ης 
Απριλίου, λοιπόν, τα 
παιδιά είδαν ένα δέντρο 
με σάντουιτς και ένα 
δοχείο με αγγούρια 
στον λαχανόκηπο. Τα 
παιδιά ηλικίας 3-4 
ετών ήταν πραγματικά 
ενθουσιασμένα και 
δεν αμφισβήτησαν 
ό,τι είχε συμβεί, 
αλλά μερικά παιδιά 
αυτών των ηλικιών, 
καθώς και μεγαλύτερα 
παιδιά ηλικίας 5 ετών, 
ήταν καχύποπτα και 
οι εκπαιδευτικοί 
τους μίλησαν για την 
Πρωταπριλιά – κάποιες 
φορές, είναι σημαντικό 
να γελάμε μαζί με τα 
παιδιά.

ΒΡΏΣΙΜΟ ΔΑΣΟΣ/ ΚΗΠΟΣ – 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΈΙΡΙΣΗ

Κήπος για όλες  
τις αισθήσεις

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: αυτο-ενδυνάμωση  

(επαφή με τη φύση και αγωγή υγείας).
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ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Να βιώσουν τη μάθηση μέσα από τις αισθήσεις, ανα-
πτύσσοντας διαφορετικές αντιληπτικές ικανότητες.

Γενικοι σκοποι
Να βελτιωθούν οι γνώσεις των παιδιών μαθαίνοντας ότι 
το περπάτημα χωρίς παπούτσια σε διάφορες φυσικές 
επιφάνειες μπορεί να δυναμώσει και να σκληρύνει το 
σώμα, καθώς και να ενισχύσει τους μύες, τους συνδέ-
σμους και τις αρθρώσεις των ποδιών. Να αναπτύξουν 
μια αίσθησης ισορροπίας και εσωτερικής σταθερότη-
τας, τόσο σωματικής όσο και ψυχολογικής. Η απαλή 
ενεργοποίηση των νευρικών απολήξεων στις πατούσες 
τους θα έχει ευεργετική επίδραση σε ολόκληρο τον ορ-
γανισμό. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να αισθανθούν τη φυ-
σική εισροή ενέργειας στο σώμα, τη ζωτικότητα από την 
απορρόφηση όσης ενέργειας χρειάζονται από τη γη. Πι-
θανές προκλήσεις για τους μαθητές είναι να μαντεύουν, 
με τα μάτια κλειστά, σε τι είδους υλικό περπατούν και 
να περιγράφουν τα συναισθήματά τους.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά συζητούν τον σχεδια-
σμό του έργου για την ανάπτυξη του μονοπατιού χωρίς 

Αξιολόγηση 
Δραστηριότητας
Τα παιδιά αποφάσισαν 
τι είδους υλικά θα 
χρησιμοποιήσουν 
για το μονοπάτι και 
οι εκπαιδευτικοί το 
ετοίμασαν μαζί με 
τα παιδιά. Αρχικά, 
περπάτησαν στο 
μονοπάτι με ανοιχτά 
μάτια και, έπειτα, με 
τα μάτια κλειστά. Ήταν 
πολύ ενθουσιασμένα, 
καθώς αυτή ήταν μια 
νέα δραστηριότητα. 
Το απόλαυσαν, αν 
και στην αρχή ήταν 
δύσκολο για μερικά 
παιδιά να ισορροπήσουν 
χωρίς παπούτσια. 
Συνεργάστηκαν και ήταν 
πολύ συγκεντρωμένα, 
καθώς περπατούσαν 
στο μονοπάτι, για να 
νιώσουν τα διαφορετικά 
υλικά. Συνέχισαν 
τη δραστηριότητα 
περπατώντας χωρίς 
παπούτσια σε διάφορες 
φυσικές επιφάνειες. 
Η δραστηριότητα 
ενθάρρυνε την 
αυτοεκτίμηση των 
παιδιών και την τόλμη 
να δοκιμάζουν νέα 
πράγματα.

ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΧΏΡΙΣ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ

Εκπαιδευτικά μονοπάτια

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: γνωστική μάθηση, αυτο-

ενδυνάμωση και δεξιότητες.

παπούτσια, υποβάλλουν εισηγήσεις, αφού ακουστούν 
όλες οι απόψεις και συμφωνούν για την τοποθεσία του 
μονοπατιού. Ενθαρρύνοντας την εξερεύνηση της φύ-
σης, συλλέγονται τα φυσικά υλικά που υπάρχουν στην 
περιοχή του σχολείου, καθώς και όσα φέρνουν οι μαθη-
τές από το σπίτι, εξετάζονται και ταξινομούνται. Τα παι-
διά ενθαρρύνονται να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες 
που δίνει η φύση για να αναπτύξουν ένα υγιεινό τρόπο 
ζωής στα αστικά περιβάλλοντα. Προτείνεται, επίσης, να 
τοποθετήσετε φυσικά υλικά σε διακριτές ζώνες και να 
εναλλάσσετε τα υλικά σε παρακείμενες ζώνες, ούτως 
ώστε να έχει η κάθε ζώνη διαφορετική επιφάνεια/υφή. 
Ένα παιδί, με κλειστά μάτια, καλείται να περπατήσει σε 
όλες τις ζώνες (είτε ο εκπαιδευτικός είτε άλλος μαθη-
τής μπορεί να το συνοδεύσει στο μονοπάτι με τις ζώνες 
διαφορετικής υφής) και, καθώς το παιδί περπατά χω-
ρίς παπούτσια στις ζώνες αυτές, προσπαθεί να μαντέ-
ψει από τι φυσικό υλικό αποτελείται η κάθε ζώνη και 
να εκφράσει τα συναισθήματά του. Τα παιδιά δραστηρι-
οποιούνται έξω στον καθαρό αέρα και προσπαθούν να 
αντιμετωπίσουν διάφορα πρακτικά ζητήματα, που σχε-
τίζονται π.χ. με τα διάφορα υλικά και οι ιδιότητές τους.

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Προετοιμασία χώρου για την κατασκευή του μονο-

πατιού χωρίς παπούτσια στην περιοχή του σχολείου.
2. Προμήθεια φυσικών υλικών.
3. Δημιουργία μονοπατιού με επιτυχημένο συνδυασμό 

διαφορετικών επιφανειών.
4. Επιδοκιμασία για τη δημιουργία του νέου μονοπα-

τιού, οι μαθητές μοιράζονται τις εντυπώσεις τους.

Απαιτουμενα υλικα
Κλαδιά και κουκουνάρια ελάτου· ξύλινοι δίσκοι ή κύβοι, 
σωροί από ξύλα· άμμος, χαλίκια, ξύλινοι φελλοί, φλοιοί 
κορμού δέντρων, καλάμια, βρύα· διογκωμένη άργιλος· 
κάστανα, πηλός, νερό, κλπ.
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Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Πώς μπορεί η χαλάρωση να επιφέρει νέα αυτογνωσία 
στα παιδιά; Σε μια ζώνη χαλάρωσης, πώς μπορούν να 
ανακύψουν προσωπικές εμπειρίες και ιστορίες μετα-
ξύ των παιδιών.

Γενικοι σκοποι
Να εξοικειωθούν περισσότερο με τα φυσικά στοιχεία 
που υπάρχουν στον κήπο, να αυξήσουν τον αυτοέλεγχο, 
να ανακύψουν φανταστικές αφηγήσεις, να μοιραστούν 
εμπειρίες κοινωνικοποίησης.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Η δραστηριότητα διεξάγεται με τα παιδιά ξαπλωμένα ή 
καθισμένα στο έδαφος πάνω στο γρασίδι, σε ένα μαλα-
κό και ευχάριστο περιβάλλον, ή σε μια κουβέρτα. Κα-
θώς είναι ξαπλωμένα ή καθισμένα, τα παιδιά μιλούν για 
προσωπικές τους εμπειρίες, αναγνωρίζουν και εκφρά-
ζουν τα συναισθήματά τους, αφηγούνται πραγματικές 
ιστορίες ή επινοούν φανταστικές. Με αυτόν τον τρόπο, 
τα παιδιά χαλαρώνουν, εκφράζουν και αναγνωρίζουν τα 
συναισθήματά τους, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με 
νέες λέξεις και σκέφτονται νέα πράγματα, που μπορούν 
να βασίζονται και σε σκέψεις άλλων παιδιών.
Πιθανές προκλήσεις για τους μαθητές είναι η επίγνωση 
των ενεργειών των άλλων παιδιών, των συναισθημάτων, 
της φαντασίας και της αφήγησής τους.

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν πάρα πολλά παι-

διά σε αυτόν τον χώρο, ούτως ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να ακούνε και να σκέφτονται, αλλά και να 
μην αποσπάται η προσοχή τους από άλλα παιδιά ή 
ενήλικες.

2. Εάν θέλετε, μπορείτε να απλώσετε ένα σεντόνι ή 
κουβέρτα στο έδαφος, χωρίς όμως αυτό να είναι 
απαραίτητο.

Απαιτουμενα υλικα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια κουβέρτα, ένα ση-
μειωματάριο, φωτογραφική μηχανή ή βιντεοκάμερα για 
να καταγράψετε/ αποτυπώσετε/ βιντεογραφήσετε τους 
διαλόγους και τις χειρονομίες των παιδιών.

ΧΑΛΑΡΏΣΗ ΚΑΤΏ ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ

Ζώνη χαλάρωσης

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: αυτο-ενδυνάμωση  

(επαφή με τη φύση και αγωγή υγείας).

Τα παιδιά χαλαρώνουν κάτω από τον ήλιο στη ζώνη χαλάρωσης (Ιταλία).

Αξιολόγηση Δραστηριότητας
Οι οδηγίες για την υλοποίηση της δραστηριότητας ήταν σαφείς και χρήσιμες, 
οπότε η προετοιμασία ήταν εύκολη και η δραστηριότητα εξελίχθηκε πολύ 
καλά. Μερικά παιδιά δυσκολεύτηκαν, γιατί ήταν μια νέα δραστηριότητα, αλλά 
τα περισσότερα την απόλαυσαν. Όλα ήξεραν γιατί πρέπει να ξεκουραζόμαστε 
και γιατί το σώμα πρέπει να χαλαρώνει. Τίποτα απρόσμενο δεν συνέβη, αλλά 
οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν ότι πρέπει να εξασκηθούν και να προσπαθήσουν 
περισσότερο για να αισθανθούν τα παιδιά πιο άνετα στον χώρο αυτό. Ο 
εκπαιδευτικός θεωρεί ότι ήταν μια πολύ καλή δραστηριότητα, καθώς τον 
ενέπνευσε να συνεχίσει την εφαρμογή αυτού του είδους δραστηριοτήτων 
και να προωθήσει την μόνιμη εγκατάσταση αυτής της περιοχή χαλάρωσης ως 
αναπόσπαστο μέρος της αυλής του σχολείου.



24

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Η κατανόηση της έννοιας του «βάρους» - βαρύ, ελα-
φρύ, ισορροπημένο.

Γενικοι σκοποι και μαθησιακοι στοχοι 
δραστηριοτητας
Να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά πώς μπορούν να επη-
ρεάσουν το αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούν τη ζυγα-
ριά και τους κουβάδες με διαφορετικό περιεχόμενο 
και βάρος. Αυτή η δραστηριότητα σκοπεύει να διευρύ-
νει τις γνώσεις τους γύρω από τα διαφορετική βάρη, την 
πυκνότητα των υλικών και να προχωρήσουν σε διερεύ-
νηση των θεμάτων από μόνα τους.

Αξιολόγηση 
Δραστηριότητας
Τα παιδιά προσέγγισαν 
την εμπειρία με έναν 
περίεργο και ευρηματικό 
τρόπο, έδειξαν προσοχή 
και ενδιαφέρον να 
εμπλουτίσουν την 
έρευνά τους με έννοιες 
και περιεχόμενο. Τα 
παιδιά συμμετείχαν, 
πρώτα, στην έρευνα 
των διάφορων υλικών 
και, στη συνέχεια, 
στην κατασκευή της 
ζυγαριάς. Περισσότερο 
συμμετείχαν στη 
διαδικασία ισορρόπησης 
της ζυγαριάς: για 
την επιλογή του 
κατάλληλου υλικού, για 
τη σωστή τοποθέτηση 
των ξύλινων ράβδων 
για εξεύρεση της 
ισορροπίας και, κυρίως, 
για την κατανόηση της 
λειτουργικότητάς της. Τα 
παιδιά συνεργάστηκαν 
πολύ καλά μεταξύ 
τους, σεβόμενα τις 
ιδέες και τις ενέργειες 
των άλλων παιδιών. 
Οι εκπαιδευτικοί 
παρατήρησαν πώς, 
κατά τη συζήτηση, τα 
παιδιά επικεντρώνονταν 
σε όσα έλεγαν οι 
φίλοι τους και, στη 
συνέχεια, ξεκινώντας 
από τις ιδέες που ήδη 
άκουσαν, προσέθεταν 
δικά τους βασικά 
στοιχεία, χρήσιμα για 
την οικοδόμηση της 
συλλογικής σκέψης. 
Οι εκπαιδευτικοί 
κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι 
η εμπειρία όχι 
μόνο επέτρεψε 
την ανακάλυψη 
και συζήτηση των 
εννοιών του βάρους, 
της ισορροπίας και 
της μέτρησης, αλλά 
και ενδυνάμωσε τη 
δυνατότητα των παιδιών 
να μοιράζονται και 
να βιώνουν εμπειρίες 
μαζί. Όλα τα στοιχεία, 
όπως η μικρή ομάδα, 
η διαθεσιμότητα 
διάφορων φυσικών 
υλικών και η δυνατότητα 
αξιοποίησής τους 
για την από κοινού 
κατασκευή ενός 
πράγματος, επέτρεψαν 
τη συνεργασία και 
συνέργεια των παιδιών.

ΚΑΤΑΣΚΈΥΗ ΖΥΓΑΡΙΑΣ

Δομημένη ζώνη παιχνιδιού

Τα αποτελέσματα σε αυτή  
τη δραστηριότητα σχετίζονται με:  
γνωστική μάθηση και δεξιότητες.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Η ζυγαριά θα  κατασκευαστεί μαζί με τα παιδιά, αλλά ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να προετοιμάσει τα διάφορα 
μέρη και να αφήσει τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τη 
ζυγαριά γεμίζοντας με διαφορετικά υλικά τους κουβά-
δες. Πιθανές προκλήσεις για τους μαθητές αποτελεί η 
χρήση διαφορετικών αντικείμενων για περαιτέρω διε-
ρεύνηση, π.χ. για να προσπαθήσουν να βρουν την ισορ-
ροπία ανάμεσα σε δύο αντικείμενα/ υλικά.

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Αγορά και προμήθεια όλα του απαραίτητου εξοπλι-

σμού.
2. Απόφαση σε επίπεδο εκπαιδευτικών για τον χώρο 

τοποθέτησης της ζυγαριάς στο σχολείο.
3. Καθορισμός κανόνων για τη χρήση της ζυγαριάς.
4. Εισαγωγή των παιδιών στη δραστηριότητα.
5. Υλοποίηση δραστηριότητας.
6. Καταγραφή δραστηριότητας.
7. Αξιολόγηση δραστηριότητας.

Απαιτουμενα υλικα
Ξύλινες ράβδοι, γάντζοι και σχοινιά, κουβάδες.
Φυσικά υλικά για τους κουβάδες, π.χ. κουκουνάρια, άμ-
μος, μανταλάκια, πέτρες.
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Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS

Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Ο σχεδιασμός των πετρών αναπτύσσει τη δημιουργικό-
τητα των παιδιών και βλέπουν την ομορφιά και τη μονα-
δικότητα της φύσης στα απλά πράγματα.

Γενικοι σκοποι
Να συμμετάσχουν σε δημιουργικό εργαστήριο και, συ-
γκεκριμένα, στη δραστηριότητα ζωγραφίσματος πε-
τρών «Είμαστε στη Φύση!». Στα παιδιά δίνεται η ευ-
καιρία να αποτυπώσουν, ζωγραφίζοντας τις πέτρες, τι 
σημαίνει η φύση για αυτά, τι είναι όμορφο στη φύση, 
τι θα έπρεπε να είναι η φύση και, έπειτα, τοποθετούν 
τις ζωγραφισμένες πέτρες σε σειρά για να σχηματίσουν 
ένα λαβύρινθο από πέτρες. Τα παιδιά παρουσιάζουν το 
δικό τους έργο – πώς και γιατί επέλεξαν να ζωγραφί-
σουν την πέτρα τους με τον συγκεκριμένο τρόπο. Τα 
παιδιά αναπτύσσουν μια αισθητηριακή αντίληψη για τη 
φύση και αγάπη για τον κόσμο γύρω τους.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Ο εκπαιδευτικός και τα παιδιά συλλέγουν τις πέτρες, 
τις ταξινομούν και προγραμματίζουν τη δραστηριότη-
τα για το ζωγράφισμα των πετρών. 
Όταν επιλέξουν τα χρώματα, αποφασίζουν πώς θα 
χρησιμοποιήσουν και τα υπόλοιπα χρώματα και άλλα 
διαθέσιμα υλικά κατά τη δημιουργική αυτή δραστηρι-
ότητα. 
Στις πέτρες μπορούν να ζωγραφίζουν τοπία, έντομα, 
πουλιά, ζώα, λουλούδια, φυτά και φυσικά φαινόμενα. 
Η δραστηριότητα παρέχει την ευκαιρία στα παιδιά να 
επιλέγουν μια ποικιλία υλικών στο εργαστήρι, εμπνέ-
οντάς τα να χρησιμοποιούν δημιουργικά τη φαντασία 
τους, αλλά και ενθαρρύνοντάς τα να αξιοποιούν τον 
ελεύθερο τους χρόνο με δημιουργικό και ενδιαφέρο-
ντα τρόπο, αποκτώντας έτσι και νέες δεξιότητες.

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Συλλογή και αγορά πετρών και βοτσάλων διάφορων 

μεγεθών, σχημάτων και χρωμάτων.
2. Ταξινόμηση πετρών για τη δραστηριότητα ζωγρα-

φίσματος και τη δημιουργία του κατασκευασμένου 
από πέτρες λαβύρινθου, μωσαϊκού, κλπ.

3. Τοποθέτηση χρωμάτων ζωγραφικής και άλλου πρό-
σθετου υλικού στο δημιουργικό εργαστήρι. 

4. Παροχή ευκαιριών για αξιοποίηση των ζωγραφι-
σμένων πετρών σε καθημερινές δραστηριότητες σε 
εξωτερικούς χώρους.

Απαιτουμενα υλικα
Πέτρες, βότσαλα διάφορων μεγεθών.
Νερομπογιές και παστέλ διαφορετικών χρωμάτων, πι-
νέλα, δοχεία για νερό, μαρκαδόροι.
Κόλλα, φτερά, σχοινί, σύρματα, χάντρες και άλλα κα-
τάλληλα υλικά.

ΜΈΤΑΜΟΡΦΏΣΗ ΠΈΤΡΏΝ 

Υπαίθριο καλλιτεχνικό 
εργαστήρι

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: γνωστική μάθηση  

και αυτό-ενδυνάμωση.

Αξιολόγηση 
Δραστηριότητας
Η δραστηριότητα έλαβε 
χώρα στον κήπο, σε μια 
αυτοσχέδια «φωλιά», 
όπου μια ξύλινη παλέτα 
και κορμοί δέντρων 
χρησιμοποιήθηκαν ως 
βάση. Ο εξωτερικός 
χώρος μπορεί να 
μετατραπεί σε ένα 
εργαστήρι, ένα μέρος 
όπου ενισχύονται 
οι διαφορετικές 
εκφραστικές γλώσσες 
και εμπλουτίζονται από 
την επαφή με τη φύση. 
Ένα παιδί παρατηρούσε 
τις πέτρες και φαινόταν 
ότι αξιολογούσε τα 
σχήματά τους, πριν 
επιλέξει την πέτρα 
που επρόκειτο να 
ζωγραφίσει. Τα παιδιά 
ενδιαφέρονταν πολύ για 
τις αλλαγές στα χρώματα 
και τις αποχρώσεις, 
όταν χρησιμοποιούσαν 
τις νερομπογιές για να 
ζωγραφίσουν τις πέτρες 
και, κυρίως, τις αλλαγές 
στο χρώμα του νερού, 
όταν καθάριζαν τα 
πινέλα τους. Τα παιδιά 
άρχισαν να ζωγραφίζουν 
με μεγάλη προσοχή, 
παρατηρούσαν τις 
πέτρες και αξιολογούσαν 
το σχήμα τους, προτού 
τις επιλέξουν. Έπειτα, 
επέλεγαν προσεκτικά 
τις πέτρες, καθώς και τα 
χρώματα και τα φυσικά 
υλικά που ήθελαν 
να τοποθετήσουν σε 
αυτές. Ενδιαφέρονταν 
περισσότερο για 
την άμεση επαφή 
με το χρώμα και τη 
δυνατότητα ανάμειξης 
των χρωμάτων, τη 
δημιουργία αποχρώσεων 
και τον μετασχηματισμό 
των χρωμάτων πάνω 
στα φυσικά υλικά. 
Προς έκπληξή τους, 
οι εκπαιδευτικοί 
παρατήρησαν ότι ένα 
παιδί προτιμούσε να 
βυθίσει το φυσικό υλικό 
απευθείας στο δοχείο 
με τη νερομπογιά. Όλα 
τα στοιχεία: η μικρή 
ομάδα, η διαθεσιμότητα 
διάφορων φυσικών 
υλικών, η δυνατότητα 
πειραματισμού με τα 
χρώματα, τόσο άμεσα 
όσο και με το πινέλο, 
έδωσαν την ευκαιρία στα 
παιδιά να «βυθιστούν» 
εντελώς στην εμπειρία 
αυτή.

Τα παιδιά παίζουν μεταμορφώνοντας τις πέτρες σε υπαίθριο καλλιτεχνικό εργαστήρι στην Κύπρο και την Ιταλία.
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Κυρια εργασια/ζητουμενο για τα παιδια
Πώς μπορεί η εξωτερική πραγματικότητα να θυμίζει 
στα παιδιά καταστάσεις, συναισθήματα και ιστορίες;

Γενικοι σκοποι
Να αυξηθεί η εξοικείωση των παιδιών με τους χώρους 
και να δημιουργηθούν νέες μορφές ακρόασης και δια-
λόγου μεταξύ των παιδιών, να παρατηρηθούν στοιχεία 
και να δημιουργηθούν καταστάσεις με ενδιαφέρον για 
τα παιδιά προς υποστήριξη του όλου εγχειρήματος.

Περιγραφη δραστηριοτητας
Η δραστηριότητα λαμβάνει χώρα δύο φορές την εβδο-
μάδα με μεγάλη ή μικρή ομάδα ανάλογα με τη φύση της 
συνάθροισης (σε επίπεδο τάξης ή ερευνητικής ομάδας). 
Η συνάθροιση είναι μια ουσιαστική και κεντρική στιγ-
μή της ημέρας των παιδιών. Τα παιδιά κάθονται σε κύ-
κλο και μιλούν για ό,τι είναι σημαντικό για αυτά: π.χ. 
για εμπειρίες της προηγούμενης ημέρας στο νηπιαγω-
γείο, ιδιαίτερες στιγμές της προηγούμενη μέρας ή νύ-
χτας στο σπίτι. Μπορούν να διαβάζουν βιβλία, να αφη-
γούνται ιστορίες και το κάθε παιδί έχει τη δυνατότητα 
να εκφράζεται και να μοιράζεται τις σκέψεις του με τα 
άλλα παιδιά και με τους εκπαιδευτικούς. Αποφασίσα-
με να συγκεντρωνόμαστε έξω στον κήπο του σχολείου, 

Αξιολόγηση 
Δραστηριότητας
Σε γενικές γραμμές, η 
δραστηριότητα πήγε 
πολύ καλά, τα παιδιά 
μίλησαν ανοιχτά και 
άκουσαν το ένα το 
άλλο. Τέσσερα από τα 
παιδιά βοήθησαν στη 
διαμόρφωση του χώρου 
συνάντησης κι έτσι 
τον χρησιμοποίησαν 
με ευχαρίστηση. Οι 
γενικοί στόχοι ήταν 
«να δημιουργηθούν 
νέες μορφές ακρόασης 
και διαλόγου μεταξύ 
των παιδιών, να 
παρατηρηθούν στοιχεία 
και να δημιουργηθούν 
καταστάσεις με 
ενδιαφέρον για 
τα παιδιά προς 
υποστήριξη του όλου 
εγχειρήματος» - οι 
στόχοι επιτεύχθηκαν. 
Επρόκειτο για έναν νέο 
τρόπο αξιολόγησης του 
έργου από τα παιδιά, 
για μια νέα ομάδα 
μαθητών και για έναν 
νέο χώρο συνάντησης. 
Τα παιδιά μοιράστηκαν 
τις εμπειρίες τους, 
αρχικά χρειάστηκε μια 
μικρή παρότρυνση από 
τους εκπαιδευτικούς 
τους, αλλά μετά από 
λίγο μιλούσαν ελεύθερα. 
Τους άρεσε ο νέος 
χώρος συνάντησης, 
ενδιαφέρονταν να 
ακούσουν τι έμαθαν 
τα άλλα παιδιά, καθώς 
και τις ομοιότητες και 
διαφορές σε σχέση με 
τον δικό τους τρόπο 
δράσης. Ήταν μια θετική 
εμπειρία, καθώς τα 
παιδιά δεν γνώριζαν 
το ένα το άλλο, αλλά 
εξακολουθούσαν να 
συμμετέχουν και να 
επικοινωνούν στην 
ομάδα. Πράγματι, η 
δραστηριότητα αυτή 
οδήγησε σε νέες ιδέες 
για την ανάπτυξη του 
έργου. Οι εκπαιδευτικοί 
θεωρούν ήταν μια πολύ 
καλή δραστηριότητα, 
καθώς τους ενέπνευσε 
να συνεχίσουν τέτοιου 
είδους συναντήσεις 
και να εισηγηθούν τη 
μόνιμη εγκατάσταση 
του χώρου αυτού ως 
αναπόσπαστου μέρους 
στην αυλή του σχολείου.

ΥΠΑΙΘΡΙΈΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΈΙΣ 
ΠΑΙΔΙΏΝ

Χώροι συνάντησης

Τα αποτελέσματα σε αυτή τη δραστηριότητα 
σχετίζονται με: γνωστική μάθηση,  

αυτο-ενδυνάμωση και κοινωνικές δεξιότητες.

τόσο για τη συνάθροιση σε επίπεδο τάξης όσο και για τη 
συνάθροιση σε επίπεδο ερευνητικής ομάδας, για να ξε-
τυλιχθούν ευκολότερα οι σκέψεις των παιδιών ως απο-
τέλεσμα της έμπνευσης από τον ανοιχτό χώρο και το 
εξωτερικό περιβάλλον. Η συνάθροιση της ερευνητι-
κής ομάδας διεξάγεται μαζί με μια μικρή ομάδα παι-
διών αμέσως μετά την ολοκλήρωση μιας έρευνας. Τα 
παιδιά που συμμετέχουν στην εξερεύνηση κάθονται και 
αρχίζουν να μιλούν για το είδος της έρευνας που διεξή-
γαγαν, καθώς και για τις ιδέες, τις στρατηγικές και τις 
εντυπώσεις που αποκόμισαν. Ο τρόπος με τον οποίο τα 
παιδιά συγκρίνουν και μοιράζονται αυτές τις εμπειρίες 
γίνεται μια ευκαιρία σε ολόκληρη την ομάδα να ενισχύει 
τη συλλογική γνώμη, να ακούει διαφορετικές απόψεις, 
να εμβαθύνει και να αποκτά νέες βασικές γνώσεις βαθ-
μιαία και ακολουθώντας μια εξελικτική πορεία. Με αυ-
τόν τον τρόπο, τα παιδιά δεν μοιράζονται απλά εμπειρί-
ες, θεωρίες και σκέψεις, αλλά και τις επανεξετάζουν, 
τις μεταφέρουν σε άλλα παιδιά και τις εξηγούν και, με 
τον τρόπο αυτό, οι σκέψεις τους μετατρέπονται σε μια 
κοινή γνωστική βάση. 

Προτεινομενα βηματα για την οργανωση 
της δραστηριοτητας
1. Πρέπει να χρησιμοποιείται ένα ημερολόγιο για τον 

χώρο εργασίας, ούτως ώστε να μην συναθροίζονται 
παράλληλα στον χώρο αυτό περισσότερες από μία 
ομάδες μαθητών.

2. Πρέπει να συμμετέχουν όλα τα παιδιά και οι εκπαι-
δευτικοί να βγάζουν φωτογραφίες και να κρατούν 
βασικές σημειώσεις.

3. Πρέπει, επίσης, να υποστηρίζουν το διάλογο, εν-
θαρρύνοντας όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και να 
υποβάλλουν ενδιαφέρουσες ερωτήσεις, που δεν 
έχουν ακόμη απαντηθεί από την ομάδα.

Απαιτουμενα υλικα
Φωτογραφική μηχανή, έντυπα ή ψηφιακά σημειωματά-
ρια, βιντεοκάμερα, άλλα πιθανά υλικά για τον χώρο, κλπ. 



27

Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS

δραστηριότητας. Επιπλέον, χρησιμοποιήθηκε και ένα πρωτόκολ-
λο παρατηρήσεων από τους δήμους/ σχολεία προδημοτικής εκ-
παίδευσης των εταίρων του έργου, κατά τις πιλοτικές εφαρμογές 
των δραστηριοτήτων, για τη συλλογή δεδομένων μέσω της άμε-
σης παρατήρησης των ενεργειών παιδιών.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Κατά τη διάρκεια του έργου, πραγματοποιήθηκαν 6 διακρατικές 
συναντήσεις, στο πλαίσιο των οποίων συναντήθηκαν οι εταίροι 
του έργου (εκτός από τους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς για μα-
θητές προσχολικής ηλικίας) και 2 ακόμη εκπαιδευτικά σεμινάρια 
με τη συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών. Στις συναντήσεις αυτές, 
διεξάγονταν ομαδικές συζητήσεις για βασικά θέματα, παρουσιάζο-
νταν σχετικές πληροφορίες από εμπειρογνώμονες διάφορων κλά-
δων και, επίσης, πραγματοποιούνταν επισκέψεις μελέτης σε σχο-
λεία προσχολικής εκπαίδευσης, καθώς και βιβλιογραφική έρευνα. 
Σε κάθε συνάντηση αποφασίζονταν τα επόμενα βήματα για το έρ-
γο υπό την καθοδήγηση του Σουηδικού Δικτύου Emilia Romagna 
(Sweden Emilia Romagna Network – SERN). Κατά τις περιόδους 
ανάμεσα στις συναντήσεις, τα διάφορα σχολεία, που συμμετείχαν 
στο έργο, εργάζονταν για την ανάπτυξη των σχολικών τους χώ-
ρων και τις υπαίθριες δραστηριότητες σε διαφορετικά συγκείμενα, 
βάσει των αποτελεσμάτων από τις ομαδικές συζητήσεις και άλλες 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι συμμετέχουσες χώρες συνεισέ-
φεραν με πληροφορίες σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία 
σε περιβάλλοντα Προσχολικής Εκπαίδευσης και Φροντίδας. Αυτή 
η γνώση ήταν πολύτιμη στις συζητήσεις για τον σχεδιασμό των 
εξωτερικών χώρων και δραστηριοτήτων. Εξίσου σημαντική ήταν 
και η συμβολή από εμπειρογνώμονες άλλων ακαδημαϊκών το-
μέων, όπως της περιβαλλοντικής ψυχολογίας και των γεωργικών 
σπουδών. Οι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν σε ομαδικές συζητή-
σεις κατά τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και, επίσης, μοιράστηκαν τις 
γνώσεις τους στο πλαίσιο παρουσιάσεων κατά τις διακρατικές συ-
ναντήσεις με τους εταίρους.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΉΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΉΣ  
Οι εταίροι στο έργο προέρχονταν από 4 χώρες: την Κύπρο, την 
Ιταλία, τη Λετονία και τη Σουηδία. Οι εκπαιδευτικοί για παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας από την Κύπρο προέρχονταν από 3 σχολεία και 
τα παιδιά ήταν ηλικίας 3 έως 6 ετών. Σε κάθε τμήμα υπήρχαν μέ-
χρι 25 παιδιά. Υπήρχε ένας κύριος εκπαιδευτικός ανά τάξη, αλλά 
σε κάθε τμήμα υπήρχε και ένας δεύτερος βοηθός εκπαιδευτικός. 
Στην Ιταλία οι εκπαιδευτικοί προέρχονταν επίσης από 3 σχολεία 
προσχολικής εκπαίδευσης. Ο αριθμός των παιδιών στα ιταλικά 
σχολεία ήταν 25 ανά τμήμα και υπήρχαν 2 ή 3 εκπαιδευτικοί σε 
κάθε τμήμα, ενώ στο τμήμα του Νηπιαγωγείου υπήρχαν 14 παιδιά 
με 2 εκπαιδευτικούς ή 21 παιδιά με 3 εκπαιδευτικούς. Στη Λετονία 
συμμετείχε ένα μεγάλο σχολικό ίδρυμα προσχολικής εκπαίδευσης 
με 230 παιδιά χωρισμένα σε 12 τμήματα, αριθμός που αντιστοιχεί 
περίπου σε 19 παιδιά ανά τμήμα. Κάθε τμήμα είχε 2 εκπαιδευτι-
κούς και τα παιδιά ήταν ηλικίας από 1 έως 7 ετών. Τέλος, στη Σου-
ηδία συμμετείχαν 3 σχολεία και τα παιδιά ήταν από 1 έως 6 ετών. 
Το κάθε τμήμα αποτελείτο από 16 έως 25 παιδιά και γενικά σε κά-
θε τμήμα απασχολούνταν 3 εκπαιδευτικοί.

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΉ ΠΛΉΡΟΦΟΡΙΩΝ
Το υλικό που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πληροφοριών σχε-
τικά με το πώς οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν τις πιλοτικές εφαρμο-
γές των δραστηριοτήτων αντλήθηκε από δύο πηγές. Η φόρμα για 
τον εκ των υστέρων αναστοχασμό ήταν ένα έγγραφο που χρησι-
μοποιείται ήδη στα νηπιαγωγεία του Δήμου της Μοτάλα, ωστό-
σο, έγιναν μερικές μικρές προσαρμογές για να ταιριάζει καλύτε-
ρα στο έργο. Η φόρμα περιλάμβανε, πρώτα, μια περιγραφή του 
πλαισίου και τη δυνατότητα για καταγραφή λέξεων και ενεργειών 
των παιδιών κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας. Μετά, ακο-
λουθούσαν 12 ερωτήσεις για αναστοχασμό μετά το πέρας της 

Περιγραφή διαδικασίας και μεθοδολογίας  
που ακολούθησαν οι εταίροι 
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ΠΡΩΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΟ  
SCANDIANO-CASALGRANDE (ΙΤΑΛΙΑ)
Στο πρώτο εκπαιδευτικό σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν όλοι οι 
εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής, οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώ-
μονες (από τους τομείς της εκπαίδευσης και της περιβαλλοντικής 
ψυχολογίας) παρουσίασαν τους 3 προτεινόμενους τομείς μάθησης 
(γνωστική, αυτο-ενδυνάμωση και δεξιότητες) και επιτυχημένες πρα-
κτικές στον τομέα της μάθησης σε εξωτερικούς χώρους. Η επίσκεψη 
μελέτης σε ένα τοπικό νηπιαγωγείο αποτέλεσε το έναυσμα για περαι-
τέρω ομαδικές συζητήσεις. Οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε δια-
φορετικά εργαστήρια και είχαν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν ένα 
βρώσιμο δάσος διεξοδικά. Οι συζητήσεις παρείχαν ευκαιρίες στους 
εκπαιδευτικούς να προβληματιστούν για όσα έμαθαν από τους εμπει-
ρογνώμονες, υπό το φως της ποικιλίας των πολιτισμικών συγκειμένων 
στις συμμετέχουσες χώρες, σχετικά με τη μάθηση σε εξωτερικούς χώ-
ρους. Διήγειρε, επίσης, προβληματισμούς σχετικά με το πώς οι χώ-
ροι και ποιοι χώροι χρησιμοποιούνταν, γενικά, για υπαίθριο παιχνίδι 
και μάθηση σε εξωτερικούς χώρους. Οι προκλήσεις, οι δυνατότητες 
και όσα οι διάφοροι εταίροι επιθυμούσαν να πετύχουν και να ανα-
πτύξουν στους σχολικούς τους χώρους για την περαιτέρω προώθηση 
της μάθησης σε εξωτερικούς χώρους συζητήθηκαν επίσης σε μικρό-
τερες ομάδες. Οι ερωτήσεις των εμπειρογνωμόνων, οι οποίες χρησί-
μευσαν ως σημείο εκκίνησης για την ευρύτερη συζήτηση του θέμα-
τος, ήταν οι εξής:
1. Πώς μπορεί να επιτευχθεί μια καλή ισορροπία ανάμεσα στις μα-

θησιακές εμπειρίες που βασίζονται σε ενέργειες από τους ίδιους 
τους μαθητές και σε εκείνες που βασίζονται σε ενέργειες από 
τους εκπαιδευτικούς;

2. Τι είδους περιβάλλοντα διεγείρουν την περιέργεια, προωθούν τη 
συμμετοχή και ενισχύουν τη διερευνητική διάθεση των παιδιών;

Ή ΡΟΉ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΉ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 
ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Κατά την πρώτη συντονιστική συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν για 
τις προηγούμενες εμπειρίες του προσωπικού της Προσχολικής Εκπαί-
δευσης σε σχέση με τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους και τι είδους 
μάθηση διεξαγόταν στους εξωτερικούς χώρους στις διάφορες χώρες. 
Οι εταίροι συζήτησαν, επίσης, σε ποιους τομείς μάθησης ήθελαν να 
επικεντρωθούν και αποφάσισαν να επικεντρωθούν σε 3 τομείς: τη 
γνωστική μάθηση (σε διάφορα θέματα), την αυτο-ενδυνάμωση (επα-
φή με τη φύση, αγωγή υγείας), και τις δεξιότητες (βασικές/ λεπτές κι-
νητικές δεξιότητες, κοινωνική ανάπτυξη). Μία καινοτόμα ιδέα σε αυτό 
το έργο ήταν η συμβολή εμπειρογνωμόνων από άλλους τομείς κι έτσι 
καταρτίστηκε κατάλογος με προτεινόμενους εμπειρογνώμονες για να 
τους αποσταλεί πρόσκληση συμμετοχής στο έργο.
Το επόμενο βήμα ήταν ο σχεδιασμός μιας δραστηριότητας σε 

εξωτερικούς χώρους, που να συνδέεται με καθεμιά 
από τις περιοχές-στόχους, από τα σχολεία στις 4 χώ-
ρες. Για την περιγραφή των δραστηριοτήτων επιλέγη-

κε ένα πρότυπο που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως 
από το CARDET στην Κύπρο. Ο στόχος 

αυτής της δραστηριότητας ήταν να 
παρουσιαστούν οι δραστηριό-

τητες που ήδη λάμβαναν χώρα 
σε εξωτερικούς χώρους στις δι-
άφορες χώρες, ούτως ώστε να 

αποτελέσουν τα παραδείγματα 
αυτά αφετηρία για περαιτέρω συζη-

τήσεις και ανάπτυξη.
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3. Ποιες είναι οι προκλήσεις κατά τη διαδικασία μάθησης σε εξω-
τερικούς χώρους: (α) όταν καθοδηγείται από τον εκπαιδευτικό 
και (β) όταν ξεκινά από τις ενέργειες των ίδιων των παιδιών;

4. Ποια εργαλεία χρησιμοποιείτε για να παρακολουθείτε τα παιδιά, 
να κεντρίζετε το ενδιαφέρον τους και να παρακινείτε την υπο-
βολή ερωτήσεων εκ μέρους τους;

5. Αυτά τα εργαλεία είναι χρήσιμα για την υποστήριξη των εμπει-
ριών αυτών;

6. Ποιες συνήθειες ή συμπεριφορές θα θέλατε να σταματήσετε ή 
να αποφύγετε για να υποστηρίξετε καλύτερα τη μαθησιακή δι-
αδικασία στα παιδιά;

7. Πώς λαμβάνετε υπόψη την ανάγκη των παιδιών για επαναφο-
ρά γνώσεων;

8. Πώς λαμβάνετε υπόψη τους συναισθηματικούς δεσμούς των 
παιδιών με συγκεκριμένους χώρους;

9. Πώς δημιουργείτε κατάλληλους χώρους για παιχνίδι, για μάθη-
ση, καθώς και για παιχνίδι και μάθηση μαζί;

10. Ποια είναι τα αγαπημένα μέρη των παιδιών;

11. Πώς διαπιστώνουμε κατά πόσο τα παιδιά μαθαίνουν κάτι;

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Στη δεύτερη συνάντηση παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ανα-
λυτικά οι δραστηριότητες που αναπτύχθηκαν. Το συμπέρασμα 
ήταν ότι πολλές από τις δραστηριότητες δεν λάμβαναν πραγμα-
τικά υπόψη τον υπαίθριο χώρο, ήταν μάλλον αμφιλεγόμενες ως 
προς τον χώρο διεξαγωγής τους, καθώς διαπιστώθηκε ότι θα μπο-
ρούσαν να λάβουν χώρα οπουδήποτε. Εάν ο στόχος ήταν η ανά-
πτυξη των εξωτερικών χώρων του σχολείου, οι δραστηριότητες 
θα έπρεπε, κατά προτίμηση, να βασίζονται περισσότερο στον χώ-
ρο και να σχετίζονται περισσότερο με πραγματικούς χώρους του 
σχολείου. Κάποιες δραστηριότητες βασίστηκαν σε πολλές προ-
παρασκευαστικές εργασίες, καθώς και στη συμμετοχή των γονέ-
ων και των εμπειρογνωμόνων. Για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, 
που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε πολλά διαφορετικά συ-
γκείμενα, λήφθηκε η απόφαση να επικεντρωθούμε σε δραστηρι-
ότητες που μπορούν να εφαρμοστούν από τους ίδιους τους εκ-
παιδευτικούς προσχολικής αγωγής. Ένα δίλημμα που σημειώθηκε 
ήταν η ισορροπία ανάμεσα στις δραστηριότητες με επίκεντρο τα 
παιδιά και σε εκείνες που καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτι-
κούς. Προηγούμενες έρευνες υποστηρίζουν τη σημασία της μάθη-
σης που ξεκινά από το ίδιο παιδί κατά τη διάρκεια του ελεύθερου 
παιχνιδιού, όπου η «παρατεταμένη ανταλλαγή συλλογισμών» των 
παιδιών και των ενηλίκων μαζί είναι ένα επιθυμητό και παραγω-
γικό αποτέλεσμα. Το έργο αυτό επικεντρώθηκε σε δραστηριότη-
τες που καθοδηγούνται από τους εκπαιδευτικούς, αλλά η σημασία 
της προσέγγισης με επίκεντρο το παιδί έτυχε εκτενούς συζήτησης, 
σύμφωνα και με τις επιθυμίες των συμμετεχόντων.

Η ανάλυση της ομαδικής συζήτησης αποκάλυψε ότι συζητήθηκαν, 
κυρίως, τα ακόλουθα θέματα. Τα θέματα παρουσιάζονται με σειρά, 
αναλόγως της έμφασης που δόθηκε. Οι ενέργειες των εκπαιδευτι-
κών είναι περισσότερο εστιασμένες και ξεκάθαρες από τις ενέργει-
ες των παιδιών. Αυτό εξηγείται, εν μέρει, από την κοινή χρήση των 
πρακτικών των συμμετεχόντων.

1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΏΝ
a. Αμφισβήτηση – υποβολή ερωτήσεων
b. Εργαλεία για έλκυση ενδιαφέροντος 

και καταγραφή
2. ΕΞΏΤΕΡΙΚΌΣ ΧΏΡΌΣ

a. Δομημένες δραστηριότητες σε 
εξωτερικούς χώρους

3. ΠΡΌΚΛΉΣΕΙΣ
4. ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ
5. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΑΙΔΙΏΝ

Κατά τις εργασίες ανάπτυξης των εξωτερικών χώρων (παραδοτέο 
IO1) παρουσιάστηκε ένα μοντέλο σχεδιασμού εξωτερικών χώρων. 
Το μοντέλο «Seven Cs’» αναφέρεται σε 7 κατευθυντήριες γραμμές 
σχεδιασμού (στα αγγλικά: the Seven Cs’ design guidelines) και πα-
ρουσιάστηκε και προηγουμένως. Οι εταίροι συζήτησαν το μοντέ-
λο και διαπίστωσαν τη χρησιμότητά του στις εν εξελίξει διεργα-
σίες.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΜΟΤΑΛΑ (ΣΟΥΗΔΙΑ)
Μετά την πρώτη συντονιστική συνάντηση μεταξύ των εταίρων, 
στην οποία δεν συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί, πραγματοποιήθηκε 
ένα δεύτερο σεμινάριο με όλους τους συμμετέχοντες, που επικε-
ντρώθηκε, κυρίως, στους εξωτερικούς χώρους. Το μοντέλο «Seven 
Cs’» αποτέλεσε τη βάση για τις ομαδικές συζητήσεις γύρω από τη 
δημιουργία του ιδανικού σχολείου για μαθητές προσχολικής ηλι-
κίας. Πώς θέλουμε να μοιάζει το σχολείο αυτό; Τι χώρους πρέπει 
να περιλαμβάνει; Οι προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες συνέβα-
λαν με τις παρουσιάσεις τους στην ολομέλεια και με τη συμμετοχή 
τους στις ομαδικές συζητήσεις. Οι εμπειρογνώμονες είχαν συναφή 
εμπειρία σε σχέση με τα εξωτερικά περιβάλλοντα για τα παιδιά, 
καθώς είχαν υπόβαθρο π.χ. στην περιβαλλοντική ψυχολογία, στην 
περιβαλλοντική εκπαίδευση και εκπαίδευση για την αειφόρο ανά-
πτυξη, στις γεωργικές σπουδές και στην εκπαίδευση σε εξωτερι-
κούς χώρους. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν δύο επισκέψεις μελέ-
της σε τοπικά νηπιαγωγεία και οι συμμετέχοντες έλαβαν μέρος σε 
ένα εργαστήριο για τη μάθηση σε εξωτερικούς χώρους στο πλαί-
σιο των μαθημάτων της επιστήμης και της τεχνολογίας. Στο τέλος 
της συνάντησης όλες οι ομάδες παρουσίασαν συνοπτικά τα απο-
τελέσματα από τις ομαδικές τους συζητήσεις, αναφέροντας το εί-
δος των χώρων που θεωρούσαν σημαντικό για τα σχολεία τους.

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
Βασισμένοι στα αποτελέσματα από τη συνάντηση με όλους τους 
συμμετέχοντες, σε μια τρίτη συνάντηση, οι εταίροι αποφάσισαν 
ποιες 8 περιοχές θεωρούν ότι είναι σημαντικές να υπάρχουν στα 
σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης για ποιοτική μάθηση σε εξω-
τερικούς χώρους. Οι περιοχές επιλέγηκαν με βάση την ομαδική 
συζήτηση για το μοντέλο «Seven Cs’» και τους ιδανικούς σχολι-
κούς χώρους στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτές οι περιοχές 
αποτέλεσαν τη βάση για το πρώτο παραδοτέο (IO1) και έπρεπε 
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αισθήσεων και δέντρα που αφυπνίζουν τις αισθήσεις, καθώς και 
οικιακά, μαγειρικά σκεύη για τη δημιουργία του μουσικού τοίχους. 
Στις εργασίες δεν συμμετείχαν μόνο εκπαιδευτικοί, αλλά και τεχνι-
κό προσωπικού που ανέλαβε την κατεργασία ξύλου για την κα-
τασκευή των βάσεων διάφορων εκπαιδευτικών αντικειμένων. Μια 
ομάδα συζητούσε κάθε δραστηριότητα και οι εκπαιδευτικοί επέ-
λεγαν την περιοχή που επιθυμούσαν να αξιοποιήσουν. Η ομάδα 
συζητούσε τη μορφή ανάλυσης των πρακτικών, έβγαζε φωτο-
γραφίες και βίντεο και κρατούσε σημειώσεις. Οι γονείς και άλλοι 
εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των δραστη-
ριοτήτων. Οι εκπαιδευτικοί κοινοποίησαν τα αποτελέσματα των 
θερινών πρακτικών με άλλους συναδέλφους τους. Η ομάδα εργα-
σίας έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στον αναστοχασμό για να κατανο-
ήσει τι προκάλεσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στα παιδιά, σε ποιες 
φάσεις προέκυψαν προβλήματα, καθώς και πώς αντιδρούσαν τα 
παιδιά σε προβληματικές καταστάσεις. Οι εκπαιδευτικοί κατέληξαν 
στο συμπέρασμα ότι, κατά τη διάρκεια των πρακτικών φάσεων, οι 
δραστηριότητες που παρότρυναν τα παιδιά να εκφράζουν τα συ-
ναισθήματά τους αποκτούσαν πράγματι μεγάλο νόημα.

ΣΟΥΗΔΙΑ
Η ομάδα εργασίας με εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής πραγ-
ματοποιούσε τακτικές συναντήσεις για ανταλλαγές εμπειριών. Στη 
συνέχεια, κοινοποιούσαν το περιεχόμενο των συναντήσεων στα 
σχολεία τους, μεταλαμπαδεύοντας έτσι τις γνώσεις που αποκτού-
σαν κατά τις συνεδρίες προσωπικού και τις ημέρες για την επιμόρ-
φωση των εκπαιδευτικών.
Παρουσίαζαν και περιέγραφαν τις δραστηριότητες που πραγμα-
τοποιήθηκαν στις διάφορες περιοχές που αναπτύχθηκαν. Έγινε, 
επίσης, καταμερισμός των δραστηριοτήτων, οι οποίες έπρεπε να 
διεξαχθούν και να αξιολογηθούν, σε όλα τα μέλη του προσωπι-
κού. Η διαδικασία αυτή είχε ως αποτέλεσμα να κατανοήσουν όλοι 
οι εκπαιδευτικοί καλύτερα το περιεχόμενο του έργου. Επίσης, η 
Ομάδα Συντονισμού για την Προσχολική Εκπαίδευση, στην οποία 
συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των σχολείων του δήμου, ήταν 
συνεχώς ενήμερη για τις εργασίες του έργου. Υπήρξε και καλή συ-
νεργασία με τους διαχειριστές της σχολικής ιδιοκτησίας. Το έργο 
αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό νέων σχολείων με έμφαση 
στους εξωτερικούς χώρους ή για την ανακαίνιση των υφιστάμε-
νων εξωτερικών χώρων σε κάποια σχολεία. Τα σχολεία έχουν ήδη 

να σχετίζονται με τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα εθνικά προ-
γράμματα σπουδών στο IO1. Πραγματοποιήθηκε μια επίσκεψη με-
λέτης σε ένα τοπικό σχολείο προσχολικής εκπαίδευσης, η οποία 
και ενέπνευσε τις επόμενες εργασίες για την ανάπτυξη των νέων 
δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του δεύτερου και τρίτου παραδοτέ-
ου (IO2 και IO3). Μετά τη συνάντηση αυτή, όλα τα σχολεία ανέπτυ-
ξαν περαιτέρω δραστηριότητες που θα μπορούσαν να διεξαχθούν 
στις διάφορους περιοχές. Οι δραστηριότητες σχετίζονταν με έναν, 
δύο ή τρεις από τους τομείς μάθησης που αποφασίστηκαν στην 
πρώτη συνάντηση (γνωστική μάθηση, αυτο-ενδυνάμωση και δε-
ξιότητες). Συνολικά, αναπτύχθηκαν 40 δραστηριότητες (βλ. Πίνα-
κα 1). Μετά την ολοκλήρωση και αυτής της εργασίας, τα συμμε-
τέχοντα σχολεία επέλεξαν να εφαρμόσουν μία δραστηριότητα για 
κάθε περιοχή στο δικό τους συγκείμενο. Έπειτα, αξιολόγησαν την 
επιλεγόμενη δραστηριότητα χρησιμοποιώντας τη φόρμα αξιολό-
γησης.

ΟΙ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΛΕΤΟΝΙΑ
Μετά από κάθε σεμινάριο και συνάντηση με τους εταίρους, πα-
ρουσιάζαμε στους εκπαιδευτικούς τις εμπειρίες άλλων χωρών, πα-
ρακολουθούσαμε βίντεο, φωτογραφίες και συζητούσαμε διάφορες 
ιδέες. Υλοποιήσαμε πιλοτικά κάποιες από τις ιδέες, που φαίνονταν 
πιο ενδιαφέρουσες και πιο εφαρμόσιμες στο δικό μας συγκείμενο.
Για την υλοποίηση πρακτικών και τις πιλοτικές εφαρμογές βάσει 
των εμπειριών από τις άλλες χώρες και τους συμμετέχοντες στο 
έργο, δημιουργήθηκε μια ομάδα εργασίας σε ένα σχολείο προσχο-
λικής εκπαίδευσης. Η ομάδα αποτελείτο από εκπαιδευτικούς που 
εργάζονταν με παιδιά διαφορετικών ηλικιών. Η ομάδα εργασίας 
προετοιμαζόταν κατάλληλα για κάθε δραστηριότητα και ετοίμα-
σε νέα αντικείμενα.

Συνεργαστήκαμε ιδιαίτερα ενεργά με τους γονείς. Οι γονείς βο-
ήθησαν στη δημιουργία εκπαιδευτικών αντικειμένων στην περι-
οχή - μουσικός τοίχος, λαβύρινθο από πέτρες, μονοπάτια αισθή-
σεων. Έφεραν διάφορα φυσικά υλικά (πέτρες, βρύα, θαλάσσια 
άμμο, κώνους, ξύλο καστανιάς...) για να δημιουργήσουν μονοπάτια 
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πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς, που 
είχαν συμμετάσχει στην εμπειρία αυτή, για ανταλλαγές σε σχέση 
με το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών συνεδριών με τους εμπειρο-
γνώμονες, με έμφαση στο μοντέλο «Seven Cs’». Κατά την τρίτη συ-
νάντηση, οι συντονιστές επεξεργάστηκαν εκ νέου το περιεχόμενο, 
βάσει των αποτελεσμάτων από τις ομάδες εργασίας σε σχέση με 
το μοντέλο «Seven Cs’» και προσδιόρισαν τις 8 βασικές εξωτερικές 
περιοχές για κάθε σχολείο προς υποστήριξη των διαφορετικών τύ-
πων μάθησης. Για καθεμία από αυτές τις περιοχές κάθε εταίρος ει-
σηγήθηκε καλές πρακτικές, που είχαν ήδη δοκιμαστεί στο δικό του 
συγκείμενο, για εφαρμογή και επανεξέτασή τους και στα συγκείμε-
να των υπόλοιπων εταίρων του έργου.
Στη συνέχεια, συναντηθήκαμε με τους εκπαιδευτικούς που συμμε-
τείχαν στο έργο, διαβάσαμε μαζί τους όλες τις πρακτικές για να κα-
τανοήσουμε πώς είχαν εφαρμοστεί στα εκπαιδευτικά συγκείμενα 
των άλλων χωρών. Λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία των παιδιών, 
τις κλιματολογικές συνθήκες, τους διαθέσιμους χώρους, την περί-
οδο εφαρμογής των δραστηριοτήτων και το πολύμηνο κλείσιμο 
των σχολείων λόγω της πανδημίας, επιλέξαμε να εφαρμόσουμε πι-
λοτικά μια δραστηριότητα για κάθε περιοχή: κάποιες δραστηριό-
τητες εφαρμόστηκαν με μεγάλη ακρίβεια, ενώ κάποιες άλλες προ-
σαρμόστηκαν στις δυνατότητές μας. Με το πέρας των πιλοτικών 
εφαρμογών, ήταν σημαντικό για εμάς να επανεξετάσουμε τις διά-
φορες πτυχές της εμπειρίας ομαδικά μέσα από το καταγραμμένο 
υλικό: φωτογραφίες, βίντεο, διάλογοι, παρατηρήσεις και άλλες ση-
μειώσεις. Η αξιολόγηση των μαθησιακών συνεργιών των παιδιών 
που συμμετείχαν, η παρατήρηση των συμπεριφορών τους και η 
επιβεβαίωση για τις γνωστικές διαδικασίες οδήγησαν στο συμπέ-
ρασμα ότι οι δεξιότητες των παιδιών ενισχύθηκαν, οι ορίζοντες 
των εκπαιδευτικών διευρύνθηκαν και η έρευνα για τα υφιστάμε-
να εξωτερικά περιβάλλοντα εμπλουτίστηκε. Το καταγραμμένο 
επεξεργασμένο υλικό και η έκθεση των εκπαιδευτικών σε τέτοιου 
είδους δραστηριότητες,  στο πλαίσιο μιας ομάδας εργασίας, ενί-
σχυσαν σε συλλογικό επίπεδο τις παιδαγωγικές σκέψεις και τους 
προβληματισμούς για προώθηση νέων πιθανών αλλαγών στους 
εκπαιδευτικούς μας χώρους.

ΚΥΠΡΟΣ
Στην Κύπρο προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε όσο το δυνατόν 
περισσότερο συμμετοχική προσέγγιση πραγματοποιώντας επίση-
μες και άτυπες συναντήσεις πριν από την έναρξη κάθε δραστηρι-
ότητας, λαμβάνοντας ανατροφοδότηση από όλους τους πιθανούς 
ενδιαφερόμενους (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών), εφαρμό-
ζοντας πιλοτικά και αναπροσαρμόζοντας τις δραστηριότητες ανά-
λογα με τις ανάγκες και τα συγκείμενα των σχολείων. Τα 3 σχολεία 
προσχολικής εκπαίδευσης δεν ήταν επίσημοι εταίροι στο έργο, 
αλλά συνεργάτες του CARDET, εντούτοις, έπαιξαν καθοριστικό ρό-
λο στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου DEHORS στην 
Κύπρο.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2019, το CARDET έστειλε επιστολή στο 
Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύ-
πρου ενημερώνοντάς τους για την έναρξη του έργου DEHORS και 
ζητώντας συνδρομή για την εξεύρεση 3 σχολείων προσχολικής εκ-
παίδευσης και εμπειρογνώμονες, που ενδεχομένως να ενδιαφέρο-
νταν να συμμετάσχουν στο έργο. Τον Φεβρουάριο του 2019, 3 εκ-
παιδευτικοί (από 3 διαφορετικά σχολεία) και 1 εμπειρογνώμονας 

προχωρήσει σε μικροαλλαγές στα εξωτερικά τους περιβάλλοντα 
και στην αγορά νέων υλικών με ιδίους πόρους.
Γενικά, έως τώρα, το έργο μας ενέπνευσε για να καινοτομήσου-
με στο υπαίθριο περιβάλλον των σχολείων μας. Η συλλογική μά-
θηση ήταν ένα συναρπαστικό και εκπαιδευτικό κομμάτι, τόσο με 
τους συναδέλφους από τις άλλες συμμετέχουσες χώρες όσο και με 
τους συναδέλφους στη Μοτάλα. Η ανταλλαγή εμπειριών και πρα-
κτικών από τις άλλες χώρες μάς έδωσε μια εικόνα για τις διαφορε-
τικές συνθήκες εργασίας, αλλά και για τις πολλές ομοιότητες στην 
αποστολή μας.
Προς το παρόν, όλο και περισσότερα μαθήματα προγραμματίζο-
νται να διεξαχθούν στο εξωτερικό περιβάλλον των σχολείων μας, 
κάτι για το οποίο συνέβαλε σημαντικά η συμμετοχή μας στο έργο. 
Οι εκπαιδευτικοί κατανόησαν καλύτερα τη σημασία της παραμο-
νής των παιδιών σε εξωτερικούς χώρους και της εφαρμογής διά-
φορων ειδών υπαίθριων δραστηριοτήτων.

ΙΤΑΛΙΑ
Η μεθοδολογία εργασίας μας περιλαμβάνει συνεχείς διαδικασίες 
ακρόασης, αντιπαράθεσης, ανταλλαγής ιδεών σε ομάδες μεταξύ 
παιδιών και ενηλίκων. Αυτό συμβαίνει καθημερινά και αυτό έχου-
με εφαρμόσει στα εκπαιδευτικά ιδρύματα για παιδιά ηλικίας 0-6 
ετών κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου DEHORS.
Τον Ιούλιο του 2019, μετά τη δεύτερη συνάντηση στη Μοτάλα, 
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με τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά και για να τεκμηριώσει την 
υλοποίηση της δραστηριότητας (π.χ. βγάζοντας φωτογραφίες).

Μετά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας βάσει του πρωτοκόλ-
λου παρατηρήσεων για κάθε δραστηριότητα που υλοποιήθηκε, το 
CARDET συναντήθηκε με τους εκπαιδευτικούς για να λάβει την 
ανατροφοδότησή τους και να εντοπίσει τομείς που έχρηζαν βελ-
τίωσης. Οι εκπαιδευτικοί ήταν πολύ ενθαρρυντικοί για το νέο μο-
ντέλο. Δήλωσαν ότι μπορεί να εμπλουτίσει τις αντιλήψεις και τις 
εμπειρίες των παιδιών, καθώς τα παιδιά στην Κύπρο δεν τείνουν 
να πειραματίζονται πολύ με δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώ-
ρους στα σχολεία. Εξέφρασαν επίσης τη θετικότητά τους ως προς 
την προώθηση εισήγησης για το μοντέλο αυτό στους ιθύνοντες 
στον τομέα της εκπαίδευσης, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό 
στη διάχυση των νέων ιδεών και, δυνητικά, στην υιοθέτηση νέας 
προσέγγισης όσον αφορά στην εκπαίδευση σε εξωτερικούς χώ-
ρους στην Κύπρο.

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣΚΕΚΛΉΜΕΝΟΥΣ 
ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ1

Η συμβολή των εμπειρογνωμόνων στο έργο ήταν μεγάλη. Συνέβα-
λαν στον σχεδιασμό πρότυπων δραστηριοτήτων για τους συμμετέ-
χοντες στις συναντήσεις και συνέβαλαν με τις γνώσεις και τις ιδέες 
τους στο πλαίσιο παρουσιάσεων και ομαδικών συζητήσεων. Οι συμ-
μετέχοντες στο έργο είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ερ-
γαστήρια για να υλοποιήσουν δραστηριότητες, που αργότερα θα 
μπορούσαν να εφαρμόσουν πιλοτικά με τους μαθητές τους. Οι δρα-
στηριότητες στόχευαν να κάνουν τις εμπειρίες στους εξωτερικούς 
χώρες αισθητηριακές, δημιουργικές και συναισθηματικές. Οι συμμε-
τέχοντες είχαν τη δυνατότητα να δουν πώς δημιουργείται και δια-
χειρίζεται ένας δασικός κήπος και διαφορετικά είδη εκπαιδευτικών 
μονοπατιών, καθώς και να κατασκευάσουν καταφύγια για έντομα. 
Αυτά λειτούργησαν στους εκπαιδευτικούς ως ειδικά παραδείγματα 
για τον τρόπο ανάπτυξης εξωτερικών χώρων. Οι εμπειρογνώμονες 
συνέβαλαν, επίσης, συμμετέχοντας ενεργά σε ομαδικές συζητήσεις 
για την ανάπτυξη εξωτερικών σχολικών χώρων, που οδήγησε στο 
πρώτο παραδοτέο του έργου (ΙΟ1): «Μοντέλα υπαίθριων χώρων εκ-
παίδευσης σε νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς».

Οι εμπειρογνώμονες κλήθηκαν να παράσχουν ανατροφοδότη-
ση για το πρώτο παραδοτέο (ΙΟ1) και να αποτυπώσουν τον ρόλο 
τους στην όλη διαδικασία. Αναγνώρισαν τη σημασία της ανταλ-
λαγής πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης από διαφορετικές χώ-
ρες και επιστημονικούς κλάδους, που οδήγησε στην ανάπτυξη του 
πρώτου παραδοτέου. Θεώρησαν ότι η παρουσίαση των 8 περιο-
χών ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη και ότι θα ενέπνεε τους άλλους, ενώ 
άφηνε περιθώριο για προσαρμογές ανάλογα με το συγκείμενο και 

συναντήθηκαν με την ομάδα του CARDET, η οποία τους παρου-
σίασε επίσημα το έργο και, έπειτα, άρχισαν να δημιουργούν μερι-
κές εισαγωγικές υπαίθριες δραστηριότητες. Τον Μάρτιο του 2019, 
οι εκπαιδευτικοί παρουσίασαν τις πρώτες 5 δραστηριότητες κατά 
τη συνάντηση των εταίρων: «Πιάσε τα χρώματα», «Χρόνια πολλά», 
«Γιόγκα για παιδιά», «Έκθεση φύσης» και «Τι μπορούν να κάνουν οι 
σκιές». Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν και εφαρμόστηκαν από 
τους εκπαιδευτικούς των 3 σχολείων ανάμεσα στον Μάρτιο και 
τον Ιούνιο του 2019. Μετά τη συνάντηση στη Σουηδία τον Ιούνιο 
του 2019, το CARDET και οι εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν αρκε-
τές συζητήσεις για το μοντέλο «Seven Cs’» και την εφαρμοσιμότη-
τά του στο κυπριακό συγκείμενο. Οι εκπαιδευτικοί παρείχαν πολύ 
χρήσιμες συμβουλές, βασισμένοι στη δυνατότητα εφαρμογής αυ-
τών των δραστηριοτήτων στα σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης 
της Κύπρου, τις ευκαιρίες και τους περιορισμούς. Αυτές οι πληρο-
φορίες συζητήθηκαν κατά τη την τρίτη συντονιστική συνάντηση 
για το έργο DEHORS στην Ιταλία, στο πλαίσιο της οποίας οι εταί-
ροι κατέληξαν στις 8 περιοχές σχηματίζοντας ένα μοντέλο εκπαί-
δευσης σε εξωτερικούς χώρους και υποστηρίζοντας τους διαφο-
ρετικούς τύπους μάθησης των παιδιών. Κατά το στάδιο ανάπτυξης 
της κάθε περιοχής, το CARDET αξιοποίησε τις συμβουλές τόσο των 
εκπαιδευτικών όσο και του Κύπριου εμπειρογνώμονα στον τομέα 
της εκπαίδευσης σε εξωτερικούς χώρους.

Στη συνέχεια, το CARDET παρουσίασε το μοντέλο με τις 8 περιο-
χές σε όλους τους εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής και στον 
εμπειρογνώμονα. Με βάση κάθε περιοχή, οι 3 εκπαιδευτικοί συ-
νεργάστηκαν με άλλους συναδέλφους στο σχολείο τους και με το 
CARDET για να αναπτύξουν τις νέες δραστηριότητες δοκιμάζοντας 
κάθε περιοχή. Συγκεκριμένα, 9 νέες δραστηριότητες αναπτύχθη-
καν από τα σχολεία και το CARDET για να καλύψουν τις ανάγκες 
των σχολείων προσχολικής εκπαίδευσης στην Κύπρο. Για τις δρα-
στηριότητες που αναπτύχθηκαν, οι εκπαιδευτικοί και το CARDET 

έλαβαν υπόψη το κλίμα 
της Κύπρου, τον διαθέσιμο 
εξοπλισμό στα σχολεία, τον 

διαθέσιμο εξωτερικό χώ-
ρο και τους διαθέσιμους 

οικονομικούς πόρους. 
Ωστόσο, όταν τα σχολεία ήταν 

πλέον έτοιμα για την πιλοτική εφαρμογή, 
όλα τα σχολεία έπρεπε να κλείσουν λόγω του 

ξεσπάσματος της πανδημίας COVID-19. Αμέσως με-
τά το άνοιγμα των σχολείων τον Ιούνιο του 2020, 

τα 3 σχολεία εφάρμοσαν τις 9 νέες δραστηρι-
ότητες φροντίζοντας να εφαρμόσουν τουλά-

χιστον μία δραστηριότητα από άλλες χώρες. Το 
CARDET επισκέφθηκε τα σχολεία κατά τις πιλο-
τικές εφαρμογές των δραστηριοτήτων για να 
καταγράψει πιθανές προκλήσεις συζητώντας 

1 Οι εμπειρογνώμονες που συμμετείχαν στο έργο DEHORS είναι οι ακόλουθοι: Anne Goy, 
Πιστοποιημένη Σχεδιάστρια Μόνιμων Καλλιεργειών, Σχεδιάστρια στη Μηχανική Εταιρεία Ecodesign, 
η Michela Schenetti, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Εκπαιδευτικών Σπουδών «Giovanni Maria 
Bertin» - Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, η Laura Catellani και η Debora Lervini, με ειδίκευση 
στη διδακτική και στη βιωσιμότητα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αειφορίας 
(CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia), ο Kārlis Ziediņš, Βοηθός Αρχιτέκτονας / σχεδιαστής 
στο RemPro και η Fredrika Mårtensson, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Σουηδικό Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο.



33

Παραδοτέο 2 ΈΡΓΟ DEHORS

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΉΡΙΟΤΉΤΕΣ
Από τις αξιολογήσεις των εκπαιδευτικών, οι δραστηριότητες φάνηκαν 
να λειτουργούν αποτελεσματικά και σε άλλα πολιτισμικά συγκείμε-
να, όχι μόνο στο αρχικό συγκείμενο της χώρας που αναπτύχθηκαν. 
Όταν χρειαζόταν, οι εκπαιδευτικοί τις προσάρμοζαν για να λειτουργή-
σουν καλύτερα στο τοπικό συγκείμενο. Πολλές δραστηριότητες εν-
θάρρυναν τον προβληματισμό για  τον τρόπο περαιτέρω ανάπτυξής 
τους ή για ανάπτυξη του καθορισμένου χώρου στο σχολείο. Σε γε-
νικές γραμμές, οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν ικανοποιητικά για 
τις συγκεκριμένες περιοχές, ωστόσο, εξακολουθεί να αποτελεί πρό-
κληση ο σχεδιασμός για μάθηση, στο πλαίσιο της οποίας τα παιδιά 
ανταποκρίνονται ειδικά σε ερεθίσματα που σχετίζεται με τον συγκε-
κριμένο χώρο. Πώς, λοιπόν, σχεδιάζουμε τη μάθηση, έτσι ώστε ο χώ-
ρος να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθησιακής διαδικασίας 
και ποιος είναι ο καλύτερος χώρος για μια δεδομένη δραστηριότητα; 
Αυτά είναι ερωτήματα που χρήζουν περαιτέρω έρευνας και προβλη-
ματισμού. Όπως εξηγήθηκε παραπάνω, ο στόχος του έργου ήταν να 
αναπτύξει δραστηριότητες υπό την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών, 
επομένως όλες οι δραστηριότητες είναι δομημένες. Το επόμενο βή-
μα θα μπορούσε να είναι ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο 
των οποίων η μάθηση ξεκινάει περισσότερο από τα ίδια τα παιδιά. 
Επίσης, στις αξιολογήσεις, σημειώθηκε ότι τα παιδιά είναι ενθουσιώ-
δη, δημιουργικά και αφοσιωμένα και φαίνεται ότι έχουν τη δυνατότη-
τα να αλληλεπιδρούν και να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων 
της δραστηριότητας. Οι δραστηριότητες αφήνουν περιθώρια για την 
ανταπόκριση και τους προβληματισμούς των παιδιών και προσαρμό-
ζονται ανάλογα με τα παιδιά και την κατάσταση.

Σχετικά με τις περιοχές, η διάκριση ανάμεσα σε μυστικά μέρη και χώ-
ρους χαλάρωσης αποτέλεσε πρόκληση, καθώς ένα μυστικό μέρος 
ενδεχομένως να είναι παράλληλα και χώρος για χαλάρωση. Μια άλ-
λη πρόκληση ήταν η αντίφαση στον σχεδιασμό δραστηριοτήτων για 
ένα μυστικό μέρος. Τα παιδιά μπερδεύονται με την έννοια του μυ-
στικού μέρους, όταν οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν μια δραστηριότη-
τα εκεί, καθώς το μέρος αυτό δεν είναι πλέον μυστικό για τα παιδιά. 
Ωστόσο, ο χώρος στα σχολεία προσχολικής εκπαίδευσης θα μπορού-
σε να διαρρυθμιστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα παιδιά να μπορούν 
να βρίσκουν τα μυστικά τους μέρη. Ωστόσο, οι δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτορρύθμισης θα πρέπει να 
διεξάγονται σε άλλους χώρους, όπως για παράδειγμα η δραστηριό-
τητα «Ανακαλύπτοντας τον εαυτό μου».

τις ανάγκες σε κάθε περίπτωση. Επίσης, οι εμπειρογνώμονες υπο-
γράμμισαν ότι το παραδοτέο αυτό θα μπορούσε να υποστηρίξει 
σημαντικά τη διαδικασία σχεδιασμού και την αναθεώρηση εκπαι-
δευτικών δραστηριοτήτων για παιδιά παρέχοντας ενδιαφέρουσες 
και χρήσιμες εισηγήσεις.

Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι η σύνδεση των παιδιών με τη φύ-
ση είναι απαραίτητη. Οι κήποι για όλες τις αισθήσεις, συμπεριλαμ-
βανομένου του βρώσιμου κήπου, οι άγριες περιοχές και οι ζώνες 
χαλάρωσης, που περιβάλλονται από πράσινο, πρέπει να γίνονται 
κατανοητές ως ουσιώδεις πτυχές ενός σχολικού χώρου. Ωστόσο, 
παρόλο που οι σχολικοί χώροι μπορεί ήδη να έχουν αυτά τα χαρα-
κτηριστικά, οι εμπειρίες στο ευρύτερο φυσικό περιβάλλον, όπως 
τα δάση, τα βουνά και οι όχθες των ποταμών, αναφέρθηκαν επί-
σης ως σημαντικές για την ενίσχυση της σχέσης φύσης-παιδιών. 
Στην περιγραφή του κήπου για όλες τις αισθήσεις, συμπεριλάβα-
με μόνο τις 5 αισθήσεις: γεύση, όσφρηση, αφή, όραση και ακοή. 
Μία εμπειρογνώμονας σχολίασε ότι οι ανθρώπινες αισθήσεις πε-
ριλαμβάνουν, επίσης, τη θερμοαντίληψη (η αίσθηση θερμοκρασί-
ας από το δέρμα, χωρίς τη μεσολάβηση αγγίγματος, π.χ. τον ήλιο 
ή τη σκιά), την αλγαισθησία (δυσάρεστη κατάσταση, πόνος), την 
ισορροπία, την ιδιοδεκτικότητα (αίσθηση συνείδησης της θέσης 
και της κίνησης του σώματος). Σχολίασε, περαιτέρω, ότι η συνει-
δητοποίηση των 9 αισθήσεων είναι σημαντική για τον σχεδιασμό 
των εξωτερικών χώρων, από τον σχεδιασμό των χώρων πρασίνου 
έως τον σχεδιασμό των χώρων για παιχνίδι και χαλάρωση. Επίσης, 
επισημάνθηκε ο ρόλος των φυσικών μορφών και υλικών για τα δη-
μιουργικά και φανταστικά παιχνίδια των παιδιών, κάτι που κάνουν 
τα παιδιά διαχρονικά από τους προϊστορικούς κιόλας χρόνους. Σή-
μερα, παρόλο που οι πτυχές ασφάλειας είναι οπωσδήποτε σημα-
ντικές, ωστόσο το περιβάλλον δεν θα πρέπει να είναι υπερβολικά 
αποστειρωμένο ή «στημένο».
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Συμπεράσματα 

Οι διεργασίες από 4 χώρες από  διαφορετικά μέρη της Ευρώπης εί-
χε σημαντικό αντίκτυπο στα αποτελέσματα. Τα σχολεία προσχολι-
κής εκπαίδευσης από διαφορετικές χώρες είχαν διαφορετικό υπό-
βαθρο στη χρήση των εξωτερικών τους χώρων για μαθησιακούς 
σκοπούς και το φυσικό περιβάλλον ήταν διαφορετικό, ανάλογα με 
τις κλιματικές συνθήκες και τους εθνικούς κανονισμούς. Αυτή η δι-
αφορετικότητα εμπλούτισε τις συζητήσεις και κατέστησε 
σαφές ότι οι δραστηριότητες έπρεπε να είναι κατάλ-
ληλες ή προσαρμόσιμες σε διαφορετικά συγκείμε-
να. Σε κάποιες χώρες με μικρότερη εμπειρία και 
παράδοση στη χρήση των εξωτερικών χώρων για 
μαθησιακούς σκοπούς, οι εκπαιδευτικοί χρειάστη-
κε να προσπαθήσουν λίγο περισσότερο, αλλά όλοι κα-
τάφεραν να αναπτύξουν δραστηριότητες σε εξωτερικούς 
χώρους και να τις εφαρμόσουν με επιτυχία. Με αφορμή 
το έργο, τα σχολεία σε όλες τις χώρες είναι σε μια συνε-
χή διαδικασία για την ανάπτυξη των εξωτερικών τους 
χώρων. Το έργο ήταν μια ευκαιρία για την επαγγελματι-
κή ανάπτυξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (βλ. και 
Govers 2019). Με τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι 
εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν καλύτερα τις διάφορες 
περιοχές σε ένα σχολικό περιβάλλον και πώς μπορούν 
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