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Μάθηση για το περιβάλλον – Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

 
• Πληροφορίες για περιβαλλοντικά 

προβλήματα -> γνώση για τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα (;) 

 

 

Μοντέλο: 

 Γνώση-> στάση-> αλλαγή συμπεριφοράς 



Μάθηση για το περιβάλλον – Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

• Οδηγεί στο να γνωρίζουν οι μαθητές ποια 
είναι η περιβαλλοντικά σωστή συμπεριφορά 
και ποια όχι; 

 

• Πως μπορούμε να επιτύχουμε να αποκτήσουν 
τέτοια στάση απέναντι στο περιβάλλον και να 
υιοθετούν συμπεριφορές θετικές προς το 
περιβάλλον και να απορρίπτουν 
συμπεριφορές αρνητικές; 

 

 



Μάθηση για το περιβάλλον – Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

• Το να λέμε απλά τι είναι σωστό και τι όχι οφελεί; 
 

• Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε τις 
στάσεις/αντιλήψεις των μαθητών μας 
απέναντι/σχετικά στο/με περιβάλλον; 
 

• Πολλές φορές τα προγράμματα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης ανασκευάζουν παρανοήσεις των 
μαθητών για περιβαλλοντικά προβλήματα αλλά 
οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφοράς? 
 
 



Μάθηση για το περιβάλλον – Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

• Το να γνωρίζουμε βοηθά στο να κατανοήσουμε τις 
συνέπειες από κάποια συμπεριφορά και ίσως μας 
οδηγήσει σε καλύτερες αποφάσεις 

• Το να ευαισθητοποιούμε τους μαθητές από μικρή 
ηλικία για το περιβάλλον βασιζόμενοι σε 
αλτρουιστικές αξίες πιθανά έχει αποτελέσματα  

• Οι αντιλήψεις κάθε ανθρώπου για το τι είναι σωστό 
και αποδεκτό ως συμπεριφορά παίζουν σημαντικό 
ρόλο 

• Η αλλαγή συμπεριφοράς δεν πρέπει να επιβάλλεται 
στο μαθητή αλλά πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα 
της ελεύθερης επιλογής 
 
 
 
 
 
 



Μάθηση στο περιβάλλον – Αλλαγή 
συμπεριφοράς 

• Μάθηση στη φύση ή μάθηση στον πραγματικό κόσμο 
 

• Συλλογή πραγματικών δεδομένων,  

• Διερεύνηση του περιβάλλοντος,  

• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων,  

• Βιωματική μάθηση που δίνει εγείρει το ενδιαφέρον και δημιουργεί κίνητρο για 
περεταίρω ενασχόληση,  

• Εμπλέκει το συναίσθημα και τις αισθήσεις,  

• Άμεση ενασχόληση με το περιβάλλον,  

• Βοηθά τους συμμετέχοντες να σκεφτούν το νόημα της εμπειρίας τους,  

• Τους οδηγεί να δράσουν για ένα συγκεκριμένο περιβαλλοντικό ζήτημα 

• Τους ενδυναμώσει την αντίληψη ότι μπορούν να κάνουν κάτι για να το 
αντιμετωπίσουν  

• Τους βοηθά να δουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους, 

• Σημαντικό είναι να είναι ένα τοπικό ζήτημα που να τους αφορά. 

 

 



Μάθηση στον πραγματικό κόσμο 

Outdoor 
learning for 
sustainability 

Real World 
Learning 



Αστικοί χώροι πρασίνου 

• Χαρακτηριστικά 

• Οφέλη 

• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

 

Διαφάνειες 9- 15 
Βασιλική Κόντου  
Αν. Υπεύθυνη ΚΠΕ 
Ελευσίνας 



 









Αστικοί χώροι πρασίνου 







Γιατί ένα πρόγραμμα ΠΕ να εστιαστεί 
στους αστικούς χώρους πρασίνου; 

• Σημαντικοί λόγω της αξίας τους 
• Πολυάριθμες δραστηριότητες με επιστημονικό 

χαρακτήρα (καταγραφή βιοποικιλότητας, τροφικών 
αλυσίδων, εποχιακών κύκλων) 

• Καταγραφή της κατάστασής τους (διαχείριση, 
προτάσεις βελτίωσης, «υιοθεσία και φροντίδα») 

• Μπορούν να οδηγήσουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των κατοίκων 

• Ευκαιρίες για να ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 
• Μελέτες για ενοποίηση των χώρων αυτών 
• Αφορμή για ενασχόληση με το πράσινο στην αυλή του 

σχολείου 
 



Υποστήριξη των προγραμμάτων ΠΕ 

• Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΔΔΕ 
Πειραιά 

• Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη 

• ΚΠΕ Δραπετσώνας 

• Βοτανικός Κήπος Διομήδους 

• Ελληνική Ορθολογική Εταιρεία 

• WWF Ελλάς 

• Πανεπιστήμιο Αθηνών κ.ά. 



Εκπαιδευτικό υλικό - Σεμινάρια 
 

• Πράσινο στο σχολείο (23/10) 
• Καταγραφή και παρακολούθηση βιοποικιλότητας 

σε χώρους αστικού πρασίνου (χλωρίδα – 
ασπόνδυλα) 

• Καταγραφή πουλιών σε χώρους αστικού 
πρασίνου 

• Κατάσταση των χώρων αστικού πρασίνου 
• Προτάσεις για βελτίωση 
• Δράσεις για βελτίωση 
• Συνεργασία με ενεργές ομάδες πολιτών 



Τι μπορούμε να πετύχουμε; 

• Δημιουργία κοινότητας σχολείων 
• Ομάδες συνεργασίας 
• Συζήτηση, αλληλοϋποστήριξη, αλληλοκατανόηση 
• Ενεργός ρόλος στη λήψη αποφάσεων 
• Συνεργασία με το δήμο, πολίτες και γονείς 
• Βελτίωση της καθημερινότητάς μας 
• Προστασία του περιβάλλοντος 
• Καινοτομία 
• …. 

 
 



Ευχαριστώ για την παρουσία σας! 


