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∆ιπλή∆ιπλή εκπαιδευτικήεκπαιδευτική λειτουργίαλειτουργία τωντων
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων σεσε φυσικόφυσικό

περιβάλλονπεριβάλλον

ΕκπληρώνονταιΕκπληρώνονται στόχοιστόχοι
τηςτης φυσικήςφυσικής αγωγήςαγωγής

ΓίνονταιΓίνονται βιωµατικέςβιωµατικές
µελέτεςµελέτες θεµάτωνθεµάτων τηςτης
περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής
εκπαίδευσηςεκπαίδευσης



ΟιΟι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες στοστο
δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό συνδέονταισυνδέονται::

ΜεΜε τητη θετικήθετική επίδρασηεπίδραση τηςτης φύσηςφύσης στηστη
ψυχοσύνθεσηψυχοσύνθεση τουτου ανθρώπουανθρώπου
ΜεΜε τητη φυσικήφυσική άσκησηάσκηση πουπου εµπεριέχουνεµπεριέχουν οιοι
υπαίθριεςυπαίθριες δραστηριότητεςδραστηριότητες
ΜεΜε τηντην αναψυχήαναψυχή καικαι τηντην περιπέτειαπεριπέτεια
ΜεΜε τηντην περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ευαισθησίαευαισθησία
ΜεΜε τοτο σεβασµόσεβασµό τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΜεΜε τηντην ανάπτυξηανάπτυξη περιβαλλοντικήςπεριβαλλοντικής συνείδησηςσυνείδησης



ΗΗ φυσικήφυσική άσκησηάσκηση καικαι ηη άθλησηάθληση
σεσε αντικατάστασηαντικατάσταση τηςτης ευεργετικήςευεργετικής
δράσηςδράσης τουτου φυσικούφυσικού περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

ΛόγοιΛόγοι άσκησηςάσκησης & & άθλησηςάθλησης::
ΤοΤο φαινόµενοφαινόµενο τηςτης υποκινητικότηταςυποκινητικότητας
ΗΗ υπερφόρτισηυπερφόρτιση καικαι τοτο στρεςστρες τηςτης
καθηµερινότηταςκαθηµερινότητας
ΗΗ επάρκειαεπάρκεια/ / βελτίωσηβελτίωση τηςτης φυσικήςφυσικής
κατάστασηςκατάστασης
ΗΗ απόδρασηαπόδραση απόαπό τοτο περιβάλλονπεριβάλλον εργασίαςεργασίας
& & κατοικίαςκατοικίας



Αξιολογική βαρύτητα των
εκπαιδευτικών δράσεων

Επιστροφή στο φυσικό περιβάλλον;
∆ραστηριότητες άσκησης & αναψυχής στο
φυσικό περιβάλλον
Απλή βιωµατική µελέτη του φυσικού
περιβάλλοντος
Εξοµοίωση υπαίθριων δραστηριοτήτων & 
µελέτη του φυσικού περιβάλλοντος στο
σχολείο



Στόχοι στη σχολική Φυσική Αγωγή

Η εκµάθηση και εξάσκηση κινητικών
δεξιοτήτων (τεχνική και τακτική)

Η βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων
(δύναµη, ταχύτητα, ευλυγισία, αντοχή)

Η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου
για τη φυσική άσκηση και τα
αθλήµατα
Η διαχείριση των συναισθηµάτων, 
των κοινωνικών δεξιοτήτων και των
αξιών
∆ιαµόρφωση θετικής στάσης και
συµπεριφοράς



1. Από τους στόχους της
Φυσικής Αγωγής
στις δραστηριότητες σε
φυσικό περιβάλλον



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και
το βουνό

Μαθησιακοί στόχοι (γνώσεις & 
κινητικές δεξιότητες) 

Βασικά γνωρίσµατα και γνωστικό
περιεχόµενο της δραστηριότητας
Βασικές κινητικές δεξιότητες που
διαµορφώνουν το κινητικό
περιεχόµενο
Γενικότερες γνώσεις και
δεξιότητες που συνδυάζονται µε
την εφαρµογή της
δραστηριότητας



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και
το βουνό

Πεζοπορία στο δάσος
Περίπατος αναψυχής στο δάσος
Τρέξιµο (jogging) στο δάσος
Παιχνίδια στο δάσος
∆ράσεις περιπέτειας στο δάσος
Ποδηλασία στο δάσος και το βουνό
Ιππασία στο δάσος
Προσανατολισµός (orienteering) στο δάσος
Ορεινή πεζοπορία
Ορειβασία
Αναρρίχηση
Χιονοδροµία κατάβασης
Χιονοδροµία ανωµάλου εδάφους
Ορειβατική χιονοδροµία



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και
το βουνό

Βελτίωση των φυσικών ικανοτήτων (δύναµη, 
ταχύτητα, ευλυγισία, αντοχή)

Αυξηµένες απαιτήσεις σε δύναµη -> βελτίωση
δύναµης
Μεγάλη διάρκεια δραστηριότητας -> βελτίωση
βασικής αντοχής
Αυξηµένη κατανάλωση ενέργειας
Αυξηµένες απαιτήσεις σε ταχύτητα και ευλυγισία (σε
κάποιες δραστηριότητες



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και
το βουνό

∆ιαχείριση συναισθηµάτων, κοινωνικών
δεξιοτήτων, αξιών (θάρρος, τόλµη, προσπάθεια, 
θέληση, επιµονή, επικοινωνία, συνεργασία, αλληλοβοήθεια, 
φιλία, οµαδικό πνεύµα, αποδοχή διαφορετικότητας, κλπ)

Αυξηµένες απαιτήσεις φυσικών ικανοτήτων & 
αβεβαιότητα -> συναισθηµατική ενεργοποίηση
Οµαδική µετακίνηση -> ενίσχυση της συνοχής της
οµάδας
Αποµάκρυνση από το αστικό περιβάλλον -> αποδοχή
και αξιοποίηση όλων των µελών της οµάδας



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και
το βουνό

∆ιαµόρφωση θετικής στάσης

Μέσα από:
Την απόκτηση γνώσης
Την κινητική/ φυσική επάρκεια & επιδεξιότητα
Την (αυτό-) & καταξίωση
Την αναψυχή
Την ατοµική βελτίωση



2.  Ο σχεδιασµός φυσικής
δραστηριότητας σε φυσικό
περιβάλλον σαν
εκπαιδευτική δράση



Εκδροµές – µετακινήσεις µαθητών

Περίπατοι (αλλαγή περιβάλλοντος, εκτόνωση)
∆ιδακτικές επισκέψεις (στα πλαίσια κάποιου
µαθήµατος ή γενικού εκπ/κού ενδιαφέροντος)
Ηµερήσια εκδροµή (εκπαιδευτικό, πολιτιστικό
και ψυχαγωγικό ενδιαφέρον)
Μετακινήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων &
σχολικών δραστηριοτήτων (βιωµατικές
εκπαιδευτικές µελέτες)



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος
και το βουνό – µετακινήσεις µαθητών

Περίπατοι σχολείου (µέχρι 5 ανά έτος)
Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-2006

Μπορούν να ενταχθούν:
Περίπατος αναψυχής στο δάσος
Παιχνίδια στο δάσος
∆ράσεις περιπέτειας στο δάσος
Προσανατολισµός στο δάσος
Αναρρίχηση



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος
και το βουνό – µετακινήσεις µαθητών

∆ιδακτικές επισκέψεις (µέχρι 9 ανά έτος)
Υ.Α. 866/Γ1/19-8-1998

Ποδηλασία στο δάσος και το βουνό
Ορεινή πεζοπορία
Ορειβασία
Αναρρίχηση
Χιονοδροµία κατάβασης
Χιονοδροµία ανωµάλου εδάφους
Ορειβατική χιονοδροµία

Πεζοπορία στο δάσος
Περίπατος αναψυχής στο δάσος
Τρέξιµο (jogging) στο δάσος
Παιχνίδια στο δάσος
∆ράσεις περιπέτειας στο δάσος
Προσανατολισµός στο δάσος
Ιππασία στο δάσος



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος
και το βουνό – µετακινήσεις µαθητών

Ηµερήσια εκδροµή (1 ανά έτος) 
Υ.Α. 13324/Γ2/7-2-2006

Μπορούν να ενταχθούν:
Πεζοπορία στο δάσος
Περίπατος αναψυχής στο δάσος
Παιχνίδια στο δάσος
∆ράσεις περιπέτειας στο δάσος
Ποδηλασία στο δάσος
Ιππασία στο δάσος
Προσανατολισµός στο δάσος
Ορεινή πεζοπορία
Ορειβασία
Αναρρίχηση



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος
και το βουνό – µετακινήσεις µαθητών

Μετακινήσεις στα πλαίσια προγραµµάτων & σχολικών
δραστηριοτήτων (µέχρι 2 ανά έτος, 2 εργάσιµες + 1 ή 2 αργίες)
Υ.Α. 4867/Γ2/28-8-1992,  107632/Γ7/2-10-2003,  126807/Γ7/14-11-2003,  4115/Γ7/23-1-2004,  
545/8581/Γ1/31-8-2005

Μπορούν να ενταχθούν:
Πεζοπορία στο δάσος
Περίπατος αναψυχής στο δάσος
Παιχνίδια στο δάσος
∆ράσεις περιπέτειας στο δάσος
Ποδηλασία στο δάσος
Ιππασία στο δάσος
Προσανατολισµός στο δάσος
Ορεινή πεζοπορία
Ορειβασία
Χιονοδροµία ανωµάλου εδάφους
Ορειβατική χιονοδροµία



3.   Συνδυασµός θεµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
µε φυσικές δραστηριότητες στο
δάσος και το βουνό



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
καικαι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό

ΘεµατικέςΘεµατικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις πουπου συνδυάζουνσυνδυάζουν τοτο
φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον τουτου δάσουςδάσους καικαι τουτου
βουνούβουνού µεµε τηντην υγείαυγεία, , τηντην ποιότηταποιότητα ζωήςζωής καικαι
τοντον πολιτισµόπολιτισµό
ΜελέτεςΜελέτες καικαι δραστηριότητεςδραστηριότητες πεδίουπεδίου στοστο
φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον
ΒιωµατικήΒιωµατική εφαρµογήεφαρµογή τηςτης φιλικήςφιλικής παρουσίαςπαρουσίας
τουτου ανθρώπουανθρώπου στοστο φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον



ΘεµατικέςΘεµατικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις
σταστα προγράµµαταπρογράµµατα ΠΠ..ΕΕ..

µεµε βάσηβάση τηντην ειδικότηταειδικότητα τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών
µεµε βάσηβάση τοτο ιδιαίτεροιδιαίτερο ενδιαφέρονενδιαφέρον τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών / / µαθητώνµαθητών
µεµε βάσηβάση τηντην ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση τωντων
εκπαιδευτικώνεκπαιδευτικών / / µαθητώνµαθητών / / γονέωνγονέων
στηνστην προστασίαπροστασία τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
καικαι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό

∆άσος∆άσος καικαι υγείαυγεία (117302/(117302/ΓΓ7/197/19--1010--2007)2007)

–– ηη µειωτικήµειωτική επίδρασηεπίδραση τουτου δάσουςδάσους στοστο θόρυβοθόρυβο
–– υγιεινήυγιεινή επίδρασηεπίδραση τουτου δάσουςδάσους –– βελτίωσηβελτίωση τηςτης ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής

((εργασίαεργασία , , κατοικίακατοικία))
–– δάσοςδάσος καικαι αναψυχήαναψυχή
–– ηη επίδρασηεπίδραση τουτου δάσουςδάσους στηνστην ψυχικήψυχική υγείαυγεία τουτου ανθρώπουανθρώπου
–– άσκησηάσκηση καικαι φυσικόςφυσικός τρόποςτρόπος ζωήςζωής
–– δάσοςδάσος καικαι διατροφήδιατροφή τουτου ανθρώπουανθρώπου
–– αρωµατικάαρωµατικά φυτάφυτά καικαι βόταναβότανα
–– ηη υγείαυγεία ωςως πολιτισµικόπολιτισµικό καικαι κοινωνικόκοινωνικό αγαθόαγαθό
–– διαπολιτισµικέςδιαπολιτισµικές προσεγγίσειςπροσεγγίσεις στηνστην υγείαυγεία καικαι τηντην ασθένειαασθένεια



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
καικαι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό
∆άσος∆άσος καικαι ποιότηταποιότητα ζωήςζωής (117302/(117302/ΓΓ7/197/19--1010--2007)2007)

–– δάσοςδάσος καικαι περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση
–– οιοι ΕθνικοίΕθνικοί δρυµοίδρυµοί, , τατα αισθητικάαισθητικά καικαι τατα προστατευµέναπροστατευµένα δάσηδάση
τηςτης χώραςχώρας µαςµας

–– τατα αστικάαστικά καικαι περιαστικάπεριαστικά δάσηδάση
–– δάσηδάση καικαι προστασίαπροστασία τωντων πόλεωνπόλεων, , οικισµώνοικισµών, , καλλιεργειώνκαλλιεργειών
κλπκλπ

–– τοτο δάσοςδάσος ωςως στοιχείοστοιχείο τουτου τοπίουτοπίου-- ηη αισθητικήαισθητική επίδρασηεπίδραση τουτου
δάσουςδάσους

–– δάσοςδάσος, , παράδοσηπαράδοση, , τέχνεςτέχνες καικαι πολιτισµόςπολιτισµός
–– τοπίοτοπίο καικαι κατοίκησηκατοίκηση, , υποβάθµισηυποβάθµιση τουτου δάσουςδάσους
–– µονοπάτιαµονοπάτια –– φυσικέςφυσικές διαδροµέςδιαδροµές, , µεταφορέςµεταφορές, , συγκοινωνίεςσυγκοινωνίες



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
καικαι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό

∆άσος∆άσος καικαι ΠολιτισµόςΠολιτισµός (117302/(117302/ΓΓ7/197/19--1010--2007)2007)

–– ιστορικέςιστορικές όψειςόψεις τουτου δάσουςδάσους
–– δάσηδάση καικαι ΤέχνηΤέχνη ::
ζωγραφικήζωγραφική καικαι κατασκευέςκατασκευές, , εικαστικάεικαστικά περιβάλλονταπεριβάλλοντα ,,cheap cheap 
artart, , arte arte poverapovera , , 

–– τοτο δάσοςδάσος στηστη λογοτεχνίαλογοτεχνία
–– δάσοςδάσος καικαι βιοµηχανικήβιοµηχανική κληρονοµιάκληρονοµιά
–– δάσοςδάσος καικαι µνηµείαµνηµεία, , αρχαιολογικοίαρχαιολογικοί χώροιχώροι, , ιστορικοίιστορικοί τόποιτόποι
–– γεωλογικάγεωλογικά µνηµείαµνηµεία καικαι µνηµείαµνηµεία φύσηςφύσης



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
καικαι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό

ΠρόσθετεςΠρόσθετες θεµατικέςθεµατικές ενότητεςενότητες::

–– ∆ασική∆ασική προστασίαπροστασία
–– ∆άσος∆άσος καικαι γήινογήινο οικοσύστηµαοικοσύστηµα
–– ∆άσος∆άσος καικαι υδάτινοιυδάτινοι πόροιπόροι
–– ∆άσος∆άσος καικαι ανθρώπινηανθρώπινη δραστηριότηταδραστηριότητα



ΠεριβαλλοντικήΠεριβαλλοντική ΕκπαίδευσηΕκπαίδευση
καικαι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες
στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό
ΕιδικότερεςΕιδικότερες θεµατικέςθεµατικές ενότητεςενότητες::

–– ΑγωγήΑγωγή ανθρώπινηςανθρώπινης παρουσίαςπαρουσίας στοστο
δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό

–– ΗΗ ««ΣυσσώρευσηΣυσσώρευση»» επισκεπτώνεπισκεπτών σταστα
αθλητικάαθλητικά καικαι τουριστικάτουριστικά κέντρακέντρα στοστο
δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό

–– ΕπιδράσειςΕπιδράσεις τωντων φυσικώνφυσικών καικαι αθλητικώναθλητικών
δραστηριοτήτωνδραστηριοτήτων στοστο δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό



ΣύγκλισηΣύγκλιση στόχωνστόχων
ΦυσικήςΦυσικής ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής
ΑγωγήςΑγωγής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης

ΠροάσπισηΠροάσπιση τηςτης
σωµατικήςσωµατικής καικαι
ψυχικήςψυχικής υγείαςυγείας
ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής

∆ιασφάλιση∆ιασφάλιση τηςτης
υγείαςυγείας
ΠροστασίαΠροστασία τουτου
φυσικούφυσικού
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΒιώσιµηΒιώσιµη ανάπτυξηανάπτυξη




