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«Το ΤΕΕ ΕΑ Κατερίνης με το Erasmus+ κάνει τη 

φύση εργαλείο επικοινωνίας, εκπαίδευσης και 

υποστήριξης» 



 

Η σύλληψη του σχεδίου - ο στρατηγικός 

προγραμματισμός μας 

 Μέσα στα 10 χρόνια λειτουργίας μας έχουμε πλέον επίγνωση 

 

 

• της ανάγκης ελκυστικών τρόπων εκπαιδευτικής 

προσέγγισης των μαθητών μας  

 

• ότι χρειάζεται να εστιάσουμε και στον υποστηρικτικό μας 

ρόλο (εκτός από το διδακτικό μας έργο) 

 

• της ευεργετικής επίδρασης των δραστηριοτήτων στη φύση 

(πάνω στη συγκέντρωση, τη μάθηση και τον ψυχισμό των 

μαθητών) 



Τι είδους κατάρτιση θέλαμε 

• οργάνωση της διδασκαλίας έξω, τεχνικές 

κινητοποίησης των παιδιών 

 

• τρόπους να διδάσκουμε έξω όλα τα αντικείμενα - 

μαθήματα, συμπληρωματικά με τη συμβατική 

διδασκαλία 



 

Ο τίτλος του σχεδίου 

«Αισθητηριακή και Βιωματική Μάθηση σε  

Εξωτερικό Περιβάλλον» 

 

 
• Απώτερος στόχος μας η μεταφορά σε φυσικό χώρο εκτός 

αυλής και η επέκταση του προγράμματος στη φύση, σε 

συνδυασμό με άλλες παρεμβάσεις όπως αυτές με τα άλογα 

 

(Παρεμβάσεις με την Υποβοήθηση του Αλόγου) 

 

 

 

 



Ο οργανισμός υποδοχής 

• Kinda Education Center (Sweden) 

http://www.kindalarcentrum.se/category/outdoor-

environmental-education/ 

 

Σε σύμπραξη με τους 

• OUTDOORED.EU (Czech Republic) 

http://www.outdoored.eu/index.html 

 



Η αίτηση – η έγκριση 

• Η αίτηση κατατέθηκε το Μάρτιο του 2014 

 

• Εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2014 με 9 κινητικότητες (3χ3) 

 

• Εκκίνηση από Σεπτέμβριο του 2014 

 

• Διάρκεια 2 έτη (λήξη Σεπτέμβριος του 2016) 





Η κατάρτιση  

• 5 προγράμματα για εκπαιδευτικούς από την προσχολική 

αγωγή έως και την εκπαίδευση ενηλίκων, που γίνονται σε 

4 χώρες 

 

• είναι βιωματικά και δίνουν ιδέες ανάπτυξης διδακτικής 

μεθοδολογίας για να εφαρμόσει κανείς τη μάθηση στη 

φύση   
 

• τα προγράμματα βασίζονται στις ίδιες αρχές αλλά 

διαφέρουν στο περιεχόμενο, στο περιβάλλον που γίνονται 

και στην ομάδα των εκπαιδευτών 

 

 

 



 

• Outdoor Leadership - δεξιότητες οργάνωσης ομάδων 

(ηγεσίας) και διαδικασιών διδασκαλίας στη φύση 

 

    Cascais Πορτογαλία Μάρτιος 2015 

 

• Teaching Different Subjects Outdoors - διδασκαλία του 

περιεχομένου του ωρολογίου έξω, στην αυλή του 

σχολείου, σε πάρκα, ακρογιαλιές ή σε δάση 

 

     Ovcin Δημοκρατία της Τσεχίας Σεπτέμβριος 2015 

 

 

Οι εννιά κινητικότητες  (3Χ3) 



• Taking learning Outdoors 

    πώς το φυσικό περιβάλλον μετατρέπεται σε τάξη με 

τα διδακτικά του μέσα 

 και 

    πώς να χρησιμοποιούνται η βιωματική μάθηση και η 

αισθητηριακή κινητοποίηση, ως υποστηρικτικά 

εργαλεία μάθησης στο σχολείο  

 

 

Αύγουστος 2016  Kinda Σουηδία  

Οι εννιά κινητικότητες  (3Χ3) 



Και στα 3 προγράμματα 

• Το θεωρητικό υπόβαθρο της παιδαγωγικής της 

εκπαίδευσης στη φύση  

 

• Η κατανόηση της outdoor education στην τυπική και μη 

τυπική εκπαίδευση στην Ευρώπη   

 

• Πώς να θέσει ο εκπαιδευτικός τη νέα γνώση σε δράση 

επιστρέφοντας πίσω στο σχολείο και πώς να 

υποστηρίξει το σχολείο να αναπτύξει την outdoor 

education  



OUTDOOR LEADERSHIP 

OUTDOOR LEARNING 

In Portugal 





OUTDOOR EDUCATION 

LEARNING DIFFERENT SUBJECTS OUTDOORS 

In the Czech Republic 





Η υλοποίηση 

• 3 εκπαιδευτικοί (5) παρακολούθησαν την 

εκπαίδευση. Καταφέραμε (αλλάζοντας τα άτομα κάθε 

φορά) να το παρακολουθήσουν συνολικά 5 εκπαιδευτικοί 

του σχολείου μας, ένας από αυτούς και ο Διευθυντής του 

σχολείου 

 

• το εφάρμοσαν φέτος (2015-16) στο σχολείο 

ενσωματωμένο στο ωρολόγιο πρόγραμμα 

 

 



• Μετά από κάθε εκπαίδευση σε ημερίδα ενημέρωσης   

 παρουσιάζαμε αναλυτικά στο σχολείο όλες τις 

δραστηριότητες που συμμετείχαμε, με οπτικοακουστικό 

υλικό.  

 

• Μόλις γυρίσαμε το Σεπτέμβρη του 2015 από τη δεύτερη 

εκπαίδευση στην Τσεχία,  

αποφασίσαμε να δοκιμάσουμε την εφαρμογή στο σχολείο. 

Ενημερώσαμε τους εκπαιδευτικούς και δώσαμε ένα γενικό 

εβδομαδιαίο πλάνο στους εκπαιδευτές μας για όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς. 

 

 

Πώς φέραμε την πληροφορία μέσα στο σχολείο 



• να τονίσουμε ότι χωρίς  

      την υποστήριξη των συναδέλφων 

      τη συμμετοχή των συναδέλφων 

      τη θετική διάθεση του Διευθυντή  

 

    δύσκολο να εξαπλωθεί στο σχολείο ένα τέτοιο 

πρόγραμμα. 

 

• Γι’ αυτό δώσαμε μεγάλη σημασία στην πληροφορία 

προς τους συναδέλφους. Έτσι ζητήσαμε 6 εθελοντές, 

οπότε ήμασταν 9 εκπαιδευτικοί που «τρέξαμε» το 

πρόγραμμα.  

Η υλοποίηση 



Κάθε Δευτέρα για τρεις διδακτικές ώρες  

• μεταφέραμε τα τμήματα των εννέα εκπαιδευτικών 

στην αυλή του σχολείου   

 

• πήραμε την έγκριση της Διεύθυνσης και συνολικά 

είχαμε 9 εκπαιδευτικούς με περίπου 25 μαθητές 

 

• διδάσκαμε έξω τα αντίστοιχα μαθήματα που 

προβλέπει το ωρολόγιο πρόγραμμα 

  

 

Η υλοποίηση 



Πιλοτική εφαρμογή μέσα στην αυλή – οι λόγοι 

 

• η μετακίνηση θέλει μεγαλύτερη ετοιμασία 

 

• μας διευκόλυνε η μεγάλη αυλή γεμάτη δέντρα και 

πρασινάδα  

 

• θέλαμε να δούμε πως το υποδέχονται τα παιδιά 

 

• ήμασταν αρχάριοι και θέλαμε να δούμε τον εαυτό 

μας πώς λειτουργεί στην πράξη 

Η υλοποίηση 



 

• Συμπεριλάβαμε τα τμήματα ως είχαν, μαζί με τα 

αμαξίδια 

 

• Αρχηγοί κάθε φορά ήταν 3 εκπαιδευτικοί (αυτός που 

είχε το μάθημα και οι βοηθοί του), οι υπόλοιποι 

συμμετείχαν ως μαθητές, έφερναν έγκαιρα έξω τα 

παιδιά και τα πρόσεχαν 

 

• Από την τρίτη Δευτέρα τα παιδιά ήξεραν πού πρέπει 

να πάνε από την 2η έως και την 5η ώρα  

 

 

Η υλοποίηση 



• Υπήρξε μια περίοδος προετοιμασίας για να 

στήσουμε στην πρασινάδα το καθιστικό μας  από 

παλέτες και στο κέντρο τη φωτιά μας με πέτρες 

  

• Όλα τα υλικά ήρθαν από το κοντινό ποτάμι, τα 

μεταφέραμε με τους μαθητές (κυρίως πέτρες και 

ξύλα)  

 

• Κόπηκαν ξύλα από κοντινό δάσος για να φτιάξουμε 

φέτος ένα τίπι  

Η υλοποίηση 



 

 

 

Η υλοποίηση 

•Τελετουργικό συγκεκριμένο: η μελόνα, η φωτιά, το 

τραγούδι μας, το δέντρο της εβδομάδας, η καλημέρα, 

η καλή εβδομάδα 

 

 

•Κάθε φορά αλλάζαμε το αντικείμενο (γλώσσα, 

μαθηματικά, αγροτικά κλπ) και τα παιχνίδια μας 

 

• Καταφέραμε να το πάμε έως τον Απρίλιο και να μην 

χάσουμε εβδομάδα λόγω του ήπιου χειμώνα. 



 

η φωτιά μας, το τραγούδι μας, η μελόνα μας 



 

Το πρόγραμμα θα αξιολογηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο με τη 

λήξη του 

 

 

•  με την αφορμή του Outdoor βγήκε έξω όλο το σχολείο 

 

• ένα πολύ καλό συμπλήρωμα της συνηθισμένης 

διδασκαλίας μέσα στην τάξη 

 

 

 

 

οι πρώτες εκτιμήσεις  

 



 

• Οι μαθητές είναι πιο συγκεντρωμένοι 

 

• Συνεργάζονται πιο εύκολα 

 

• Λιγότερες συγκρούσεις 

 

• Ότι κάνουν με τα χέρια το θυμούνται καλύτερα και η γνώση 

είναι πιο σταθερή 

 

• Η μάθηση στη φύση κερδίζει όλους τους μαθητές 

 

 

 

οι πρώτες εκτιμήσεις  

 



• Προσαρμογές ανάλογα με τους μαθητές 

 

• Εκτός σχολείου 

 

• Ημέρα outdoor ή αλλιώς όχι σφιχτά σε συγκεκριμένα 

τμήματα 

 

• όχι απαραίτητα μάθημα του ωρολογίου 

 

• Μπορεί να είναι προσανατολισμός, φαγητό, χαλάρωση σε 

δέντρα, περπάτημα και στη διαδρομή παιχνίδι 

 

 

 

οι πρώτοι στόχοι για φέτος 2016-17 

 



 

Η Διάχυση του Σχεδίου 

 

Η ιστοσελίδα μας 
 

http://teeeidagkaterinis.weebly.com 

 

 

Το κανάλι μας στο youtube 

https://www.youtube.com/channel/UC5HnBG24ULm1miNXQ3

ZXnyw 

 

 

 

 

http://teeeidagkaterinis.weebly.com/
https://www.youtube.com/channel/UC5HnBG24ULm1miNXQ3ZXnyw
https://www.youtube.com/channel/UC5HnBG24ULm1miNXQ3ZXnyw


 

Η Διάχυση του Σχεδίου 

 

• η σύμβουλος ειδικής αγωγής 

 

• έντυπα και ηλεκτρονικά 

 

• η επίδειξη σε άλλα σχολεία (Μουσικό Σχολείο   

 Κατερίνης και Λύκειο Κορινού) 

 

• οι γονείς 

 

 



 

Η Διάχυση του Σχεδίου 

 

• το mobility tool 

 

• το ΙΚΥ 

 

• μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

 

• το ραδιόφωνο της ΕΡΤ3 

 

• οι οργανισμοί υποδοχής (επιμόρφωσης μας) 

 

 



Το σχέδιο 

Ο «Σχολικός» του χαρακτήρας 



Η αίτηση – το σχέδιο 

• Το σχέδιο αρχίζει από το σχολείο και καταλήγει στο 

σχολείο 

 

• Όλα τα πεδία της αίτησης συνδέονται με το σχολείο 

 -την ταυτότητά του  

- τους στόχους του 

- το πώς το σχέδιο θα ανταποκριθεί σε αυτούς  

- τον αντίκτυπο για το σχολείο 

- τη διάχυσή του 



ο ρόλος του Σχολείου 

 

 

• Η ενημέρωση και αποδοχή του σχεδίου από τους 

εκπαιδευτικούς, για να ενταχθεί στο σχολείο 

 

• Η συναπόφαση που δημιουργεί και δέσμευση 

ευθύνης υλοποίησης 

 

• Ο έλεγχος και τελικά η αποτελεσματική «επένδυση» 

του σχεδίου 

  

 



 

Ο τίτλος του επόμενου σχεδίου 

«Οι οπλές που θεραπεύουν: Ένα Πρόγραμμα 

εκπαιδευτικής και θεραπευτικής παρέμβασης 

με άλογα για Ένα Ιδιαίτερο σχολείο» 

 
 

Σε συνεργασία με τον AEDEQ (Ισπανικό Σύνδεσμο για την 

Εκπαίδευση και Θεραπεία με τη Μεσολάβηση του Αλόγου) 

(μέλος της HETI Federation of Horses in Education and 

Therapy International) 

 

 

Σύμπραξη ΚΑ2 με τους Τσέχους OUTDOORED.EU για 

ανταλλαγή πληροφορίας 

http://www.outdoored.eu/index.html 

 
 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


