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Περίληψη

Λόγω του φαινομένου της έντονου ρυθμού αστικοποίησης τα τελευταία χρόνια, το
μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητικού πληθυσμού παγκοσμίως ζει στις πόλεις. Όμως
μέσα από έρευνες έχει αναδειχθεί ως πρόβλημα το γεγονός ότι οι μαθητές δεν έχουν
αναπτύξει μια ισχυρή αντίληψη για τον αστικό τόπο, δεν αποδίδουν σημασία στις
πολιτιστικές πλευρές του αστικού τόπου όπου ζουν και δεν έχουν ισχυρή σύνδεση με
αυτόν.  Έτσι  μέσα  από  όλον  αυτόν  τον  προβληματισμό,  αναδείχθηκε  η  ανάγκη
υλοποίησης ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν
μέσα από τον αθλητισμό τόσο το φυσικό περιβάλλον της πόλης του Ηρακλείου όσο
και σημαντικές ιστορικές και πολιτισμικές πτυχές της πόλης. 

Αποτέλεσμα της παραπάνω προσπάθειας ήταν η ανάπτυξη μιας νέας πρότασης σε
συνεργασία  με  στελέχη  του  αθλητισμού  στον  νομό  για  τη  δημιουργία  μιας
«Αθλητικής – Πολιτιστικής Διαδρομής στην πόλη του Ηρακλείου». Σκοπός ήταν να
βοηθηθούν οι μαθητές να παρατηρήσουν, να κατανοήσουν, να απολαύσουν και να
ωφεληθούν  από  τη  φύση  στην  πόλη  τους  και  να  αντιληφθούν  τη  φύση  και  τον
πολιτισμό ως σύμβολα της πόλης τους μέσα από σχετικές δραστηριότητες. Επιμέρους
στόχος ήταν να κατανοήσουν τις δυνατότητες βελτίωσης του αστικού περιβάλλοντος
και να αποκτήσουν ένα όραμα για την πόλη τους μέσα και από τη δική τους εμπλοκή.
Έτσι σχεδιάστηκε να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός με ξενάγηση κατά τη μετακίνησή
τους από σταθμό σε σταθμό, συμμετέχοντας ταυτόχρονα σε δράσεις σε αθλητικούς-
πολιτιστικούς πυρήνες που θα δημιουργηθούν σε κεντρικά και περιφερειακά σημεία
της πόλης. Στους πυρήνες αυτούς οργανώθηκαν σταθμοί- δράσεις με διαγωνιστικά
παιχνίδια, αθλήματα επίδειξης και ενημερωτικές δράσεις στους οποίους οι μαθητές
θα μπορούσαν να επιδείξουν το ταλέντο και  τις  δεξιότητές  τους προς όφελος της
τάξης - ομάδας τους. Έτσι μέσα από το πρόγραμμα αυτό επιδιώκεται οι μαθητές να
αναπτύξουν  μια  περισσότερο  ισχυρή  αντίληψη  για  το  φυσικό  και  πολιτισμικό
περιβάλλον της πόλης τους και θα ενισχύσουν την περιβαλλοντική τους συνείδηση σε
σχέση με την πόλη τους, συνδέοντας το φυσικό περιβάλλον με την υγεία τους μέσω
της άθλησης και της αναψυχής.
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διαδρομή στην πόλη

Εισαγωγή

Με δεδομένο το γεγονός ότι οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα παγκοσμίως ζουν σε
αστικές και ημιαστικές περιοχές, καθώς και με βάση την πρόβλεψη του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (World Health Organization –WHO, 2014) ότι μέχρι το 2030, οι
6  στους  10  ανθρώπους  σε  ολόκληρο  τον  κόσμο  θα  ζουν  σε  πόλεις,  άρχισε  να
εστιάζεται σε μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο
αστικό  περιβάλλον.  Άρχισε  πλέον να δίνεται  έμφαση στον αστικό  τόπο ως πεδίο



μάθησης και δράσης (Parrish, Braun & Unnasch, 2003) με στόχο να ανακαλύψουν οι
μαθητές  τόσο  τον  βιοφυσικό  πλούτο  της  πόλης  στην  οποία  ζουν,  όσο  και  τον
πολιτισμικό πλούτο. Έτσι, οι μαθητές ακόμα κι αν ζουν σε μία πόλη, δε θα πρέπει να
θεωρούν πια ότι η φύση είναι “out there” όπως επισήμανε ο Louv (2012) αλλά θα
πρέπει να την ανακαλύψουν δίπλα τους. Στο πλαίσιο της επιστημονικής έρευνας στον
χώρο της  Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  αναδείχθηκε  τις  τελευταίες  δεκαετίες  ως
διακριτό  πεδίο:  η  “Αστική  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση”  (Urban  Environmental
Education).

Οι  Derr,  et  al.  (2017)  υποστηρίζουν  ότι  αυτή  η  μορφή  εκπαίδευσης  άνοιξε
δρόμους  για  διερεύνηση  του  αστικού  περιβάλλοντος.  Οι  ίδιοι  μέσα  από  κάποιες
περιπτώσεις μελέτης προγραμμάτων Αστικής Περιβαλλοντικής (Α.Π.Ε.) διαπίστωσαν
ότι  αναδεικνυόταν  5 εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις:  η  δημιουργική  αυτό-έκφραση,  η
συμμετοχική μάθηση, η βιωματική μάθηση βασισμένη στον τόπο, η ανάπτυξη της
ενσυναίσθησης και η διατύπωση προτάσεων. 

Μέσα από την έρευνα των Russ  et  al.  (2015),  προέκυψε  ότι  οι  εκπαιδευτικοί
άρχισαν  να  προσεγγίζουν  τη  μάθηση  στην  πόλη,  μέσα  από  την  υλοποίηση
δραστηριοτήτων στο αστικό περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας δίνουν
μεγαλύτερη έμφαση στην ενίσχυση της ευεξίας “well-being” και της ψυχικής υγείας
των  μαθητών  μέσα  από  προγράμματα  Α.Π.Ε.  και  αντανακλούν  την  άποψη  του
Sanderson (2009) ότι “το να ξανα-φανταστούμε τις πόλεις μας, μπορεί να είναι ένα
κίνητρο  ώστε  να  αξιοποιήσουμε  με  έναν  περισσότερο  αειφόρο  τρόπο  τους
διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους σε μια πόλη (πλατείες, πάρκα, κ.ά.)”.

Μεθοδολογία 

Σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον σε μια πόλη μπορεί να αξιοποιηθούν ευκαιρίες για
την ενίσχυση της ψυχικής υγείας των μαθητών μέσω της επαφής τους με τη φύση. Ο
αθλητισμός  μπορεί  να  δώσει  διεξόδους  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  μέσω
δραστηριοτήτων φυσική άσκησης σε υπαίθριους χώρους στην πόλη. Μπορεί επίσης
να αποτελέσει ένα μέσο βιωματικής ανακάλυψης πολιτισμικών στοιχείων της πόλης
μέσα από οργανωμένες αθλητικές δραστηριότητες συνδεδεμένες με τον πολιτισμό της
πόλης. 

Μέσα από αυτόν τον  προβληματισμό αναδείχθηκε  η ανάγκη υλοποίησης ενός
εκπαιδευτικού προγράμματος Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ένα αστικό
σχολείο  της  πόλης  του  Ηρακλείου.  Ο  τίτλος  του  προγράμματος  ήταν
«Ανακαλύπτοντας την πόλη μας μέσα από τον Αθλητισμό». Στο πλαίσιο αυτού του
προγράμματος, που υλοποιήθηκε καθ’ όλη την διάρκεια μιας σχολικής χρονιάς, οι
μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε δραστηριότητες φυσικής άσκησης σε
ανοιχτούς  χώρους  όπου  επικρατούσαν  στοιχεία  του  φυσικού  και  πολιτισμικού
πλούτου  της  πόλης,  όπως  τα  τείχη,  οι  τάφροι  γύρω από  τα  τείχη,  το  παραλιακό
μέτωπο  της  πόλης,  πλατείες,  πάρκα,  κ.ά.  Μέσα από  αυτές  τις  δραστηριότητες  οι
μαθητές  παράλληλα  παρακινήθηκαν  να  παρατηρήσουν,  να  κατανοήσουν,  να
απολαύσουν, να ωφεληθούν από τη φύση στην πόλη τους και να αντιληφθούν τη
φύση και τον πολιτισμό ως σύμβολα της πόλης τους (Smith & Sobel, 2010, Sobel,
2005) αποκτώντας ένα όραμα για την πόλη τους μέσα και από τη δική τους εμπλοκή.

Στο  πλαίσιο  επίσης  αυτού  του  προγράμματος  Αστικής  Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης εφαρμόσαμε τις 3 εκπαιδευτικές προσεγγίσεις που προτείνουν οι Russ
et al. (2015). Συγκεκριμένα προτείνουν: α) άμεσες εμπειρίες στον τόπο, δηλαδή σε
αστικά πάρκα ή σε άλλα αστικά οικοσυστήματα, με πρακτική συμμετοχή σε δράσεις,
β) έμμεσες εμπειρίες  στον τόπο με αλληλεπιδράσεις  μέσω προσωπικής επαφής με



ειδικούς  επιστήμονες  γ) Ενσωμάτωση  της  πόλης  στην  προσωπική  ταυτότητα  του
ατόμου. Δηλαδή να κατανοήσουν οι μαθητές την ταυτότητα της πόλης τους, ώστε να
είναι σε θέση να διακρίνουν τα μοναδικά εκείνα στοιχεία που της προσδίδουν κάποια
ιδιαίτερη ταυτότητα και την κάνουν να ξεχωρίζει. 

Επιπλέον  αξιοποιήσαμε  τρεις  καινοτόμες  εκπαιδευτικές  προσεγγίσεις  που
προτείνουν οι Schusler, et al. (2017), οι οποίες οδηγούν σε θετικές επιδράσεις τόσο
στους ίδιους τους μαθητές που ζουν σε ένα αστικό περιβάλλον όσο και στο τοπικό
περιβάλλον και  τοπική  κοινότητα.  Οι  προσεγγίσεις  αυτές  είναι  α) η  συμμετοχική
έρευνα δράσης, β) η αλληλοδιδασκαλία και γ) η κοινωνική εμπλοκή των μαθητών.

Αποτελέσματα

Στον χώρο της Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η παιδαγωγική προσέγγιση
της μάθησης μέσω κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, έχει έναν καίριο ρόλο (Community
Environmental Education). Ακολουθώντας την τρίτη προσέγγιση που προτείνουν οι
Schusler et al. (2017), δηλαδή της “κοινωνικής εμπλοκής των μαθητών” ήρθαμε σε
επαφή με κοινωνικούς φορείς της τοπικής κοινότητας ώστε μέσα από τη συνεργασία
μαζί τους οι μαθητές να έχουν ευκαιρίες μέσα από κοινωνικές αλληλεπιδράσεις να
αναπτύξουν μια πιο ενεργό συμμετοχή σε δράσεις που αφορούσαν στην πόλη τους.
Στον χώρο του Αθλητισμού ένας από τους τοπικούς φορείς με τον οποίο επιδιώξαμε
συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Αθλητισμού του Δήμου Ηρακλείου. Στο
πλαίσιο  αυτής  της  συνεργασίας  οργανώθηκαν  κάποιες  δράσεις  στις  οποίες
συμμετείχαν οι μαθητές. 

Ως  επιστέγασμα  αυτής  της  συνεργασίας  σχεδιάστηκε  μία  δράση  η  οποία  δεν
υλοποιήθηκε  λόγω  κάποιων  αστάθμητων  παραγόντων  τη  συγκεκριμένη  σχολική
χρονιά. Η δράση αυτή προτείνεται να εφαρμοστεί μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.
Η εν λόγω δράση αφορά όλα τα σχολεία της πόλης και θα υλοποιηθεί  ως δράση
μετάβασης  από  το  Δημοτικό  στο  Γυμνάσιο.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για  μια
πολιτιστική  αθλητική  διαδρομή που θα ακολουθήσουν οι  μαθητές  στην πόλη του
Ηρακλείου στη διάρκεια της οποίας μέσα από οργανωμένους σταθμούς πολιτισμικής
μάθησης και αθλητικής δράσης οι μαθητές θα γνωρίσουν τον φυσικό και πολιτισμικό
πλούτο της πόλης. 

Στη δράση αυτή θα αξιοποιήσουμε και τη καινοτόμα προσέγγιση που προτείνουν
οι Schusler et al. (2017), και αφορά την “αλληλοδιδασκαλία”. Η εκπαιδευτική αυτή
προσέγγιση  αφορά  την  διαδικασία  κατά  την  οποία  μαθητές  με  παρόμοια
χαρακτηριστικά και εμπειρίες μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον. Οι Lee & Murdock
(2001) υποστηρίζουν πως  όταν μαθητές  μεγαλύτερης  ηλικίας  “διδάξουν”  μαθητές
μικρότερης ηλικίας, τότε αυτό έχει θετικές επιδράσεις και στις δύο ομάδες μαθητών.
Έτσι  στόχος  είναι  μαθητές  της  Α΄  Γυμνασίου  από  Γυμνάσια  της  πόλης  που  θα
δηλώσουν  συμμετοχή,  να  περιμένουν  τους  μαθητές  της  ΣΤ΄  τάξης  Δημοτικού  σε
συγκεκριμένα σημεία της πολιτιστικής – αθλητικής διαδρομής  (σταθμούς) όπου θα
τους μιλήσουν για την ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης με αφορμή αυτούς τους
σταθμούς  (σύμβολα)  της  πόλης  και  αφού  ολοκληρώσουν  κάποιες  συγκεκριμένες
αθλητικές δραστηριότητες, οι μαθητές της ΣΤ ΄ τάξης θα συνεχίζουν την πορεία τους
στην πολιτιστική – αθλητική διαδρομή. 

Οι πέντε βασικοί πυρήνες σχεδιάστηκαν στις παρακάτω περιοχές της πόλης:



Εικόνα 1: Η πόλη του Ηρακλείου με τους  αθλητικούς πυρήνες που οργανώθηκαν

Με την ολοκλήρωση όλων των δράσεων στους  επιμέρους  σταθμούς  άθλησης και
ενημέρωσης,  όλες  οι  ομάδες  θα  συναντηθούν  στο  Παγκρήτιο  Στάδιο  όπου  θα
ακολουθήσει μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού και αθλητισμού.

Προτάσεις Εφαρμογής

Μέσα από ένα πρόγραμμα Αστικής Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μαθητές  έχουν
την  ευκαιρία  να  ερευνήσουν  και  να  προσεγγίσουν  μέσα  από  την  διαδικασία  της
ανακαλυπτικής μάθησης το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον της πόλης τους.  Οι
μαθητές  έχουν  επίσης  την  ευκαιρία  να  κατανοήσουν  πώς  το  φυσικό  περιβάλλον
μπορεί να επηρεάσει  τον πολιτισμό ενός τόπου και  πώς μέσα από τον αθλητισμό
μπορεί  να  αξιοποιηθεί  το  φυσικό  περιβάλλον  του  τόπου  και  να  αναδειχθεί  ο
πολιτισμικός  πλούτος  μιας  πόλης.  Επίσης  οι  μαθητές  μπορούν  να  προσεγγίσουν
βιωματικά  και  τη  διάσταση της  υγιούς  διαβίωσης  σε  έναν  τόπο σε  σχέση με  το
φυσικό περιβάλλον και  πώς το φυσικό αυτό περιβάλλον προσφέρεται  για  φυσική
άσκηση ώστε μέσα από αθλητικές δραστηριότητες να προαχθεί η υγεία των μαθητών
που ζουν σε μια πόλη.
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