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Η παρουσία του ανθρώπου στο
δάσος συνδεόταν στο παρελθόν µε
την επιλεκτική εκµετάλλευση

Τα οφέλη ήταν
αµοιβαία … για τον
άνθρωπο και τη
φύση



Ο άνθρωπος «έπαιρνε» όσα του
χρειαζόταν λειτουργώντας
«αποσυµφορητικά» και
«προστατευτικά» στο οικοσύστηµα

Αρµονική συνύπαρξη
ανθρώπου - φύσης



Η φύση παρείχε
στον άνθρωπο τα
βασικά αγαθά
διατροφής/ 
διαβίωσης και …
πλούσια κινητική
δραστηριότητα



Η αστικοποίηση κυριάρχησε στο
σύγχρονο άνθρωπο. Η επαφή µε τη
φύση και η ευεργετική της επίδραση
υποτιµήθηκαν.



Αστικοποίηση, συνωστισµός, 
άγχος, καταπίεση …



Το σύγχρονο ανθρωπογενές
περιβάλλον ενίοτε πιο όµορφο …
αλλά πάντα «στενάχωρο»



οι µετακινήσεις των ανθρώπων
«υποστηρίζονται» και η κίνηση … εκλείπει



Επιλογές:
παθητικής ψυχαγωγίας
ανθυγιεινής διατροφής
αντικοινωνικής συµπεριφοράς



Η εξέλιξη του ανθρώπινου
είδους …



Και ενώ οι συνέπειες στο φυσικό
περιβάλλον από:
την εκχέρσωση της γης και τις εντατικές
καλλιέργειες
την βιοµηχανοποίηση και την
υπερπαραγωγή
την υπερεκµετάλλευση
τη ρύπανση
την αύξηση των απορριµµάτων

είναι εµφανείς …



ενώ οι φωτιές ολοκληρώνουν την
καταστροφή του φυσικού
περιβάλλοντος
και
η αύξηση της θερµοκρασίας απειλεί τον
πλανήτη



ενώ οι κοινωνίες θορυβούνται, 
οι κυβερνήσεις ευαισθητοποιούνται, 
οι περιβαλλοντικές οργανώσεις
αυξάνονται
και
το ρεύµα των ακτιβιστών δυναµώνει



Η επιστροφή του ανθρώπου στη
φύση ανοίγει µια άλλη προοπτική ...



βέβαια, αυτή η επιστροφή έχει
εκλείψει για πάντα …
αλλά …



ΟιΟι δραστηριότητεςδραστηριότητες σεσε φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον
ήή ««υπαίθριεςυπαίθριες»» δραστηριότητεςδραστηριότητες
εκπληρώνουνεκπληρώνουν δύοδύο σκοπούςσκοπούς

ΕίναιΕίναι ενεργητικέςενεργητικές
µορφέςµορφές αναψυχήςαναψυχής καικαι
φυσικήφυσική άσκησηάσκηση

ΑποτελούνΑποτελούν τρόποτρόπο
επαφήςεπαφής καικαι
««επιστροφήςεπιστροφής»» στοστο
φυσικόφυσικό περιβάλλονπεριβάλλον



ΟιΟι φυσικέςφυσικές δραστηριότητεςδραστηριότητες στοστο
δάσοςδάσος καικαι τοτο βουνόβουνό συνδέονταισυνδέονται::

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



ΗΗ ηρεµίαηρεµία καικαι ηη οµορφιάοµορφιά τηςτης φύσηςφύσης
προκαλούνπροκαλούν συναισθηµατικήσυναισθηµατική

αποφόρτισηαποφόρτιση καικαι θετικήθετική διάθεσηδιάθεση



ΟιΟι δραστηριότητεςδραστηριότητες στηστη φύσηφύση
εµπεριέχουνεµπεριέχουν τητη φυσικήφυσική άσκησηάσκηση



ΑναψυχήΑναψυχή, , φυσικήφυσική άσκησηάσκηση καικαι
περιπέτειαπεριπέτεια



ΕυαισθησίαΕυαισθησία γιαγια τοτο περιβάλλονπεριβάλλον

Επαφή

Γνωριµία

Ευαισθητοποίηση

Φροντίδα



ΣεβασµόςΣεβασµός τουτου φυσικούφυσικού
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος



ΜελέτηΜελέτη τουτου περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος ––
περιβαλλοντικήπεριβαλλοντική συνείδησησυνείδηση



Φυσικές δραστηριότητες στο δάσος και
το βουνό

Περίπατος αναψυχής στο δάσος
Τρέξιµο (jogging) στο δάσος
Παιχνίδια στο δάσος
∆ράσεις περιπέτειας στο δάσος
Ιππασία στο δάσος
Προσανατολισµός (orienteering) στο δάσος
Ορεινή ποδηλασία
Ορεινή πεζοπορία
Ορειβασία
Αναρρίχηση
Χιονοδροµία κατάβασης
Χιονοδροµία ανωµάλου εδάφους
Ορειβατική χιονοδροµία
Πλεύση µε κανόε-καγιάκ



Ορεινή Πεζοπορία
Πορεία µε τα
πόδια σε
ορεινό
περιβάλλον



Ορεινή ποδηλασία
Ποδηλασία σε ανώµαλο δρόµο



Προσανατολισµός
µε χάρτη και πυξίδα



ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ

Σε ήρεµα νερά



Παιχνίδια – δράσεις
περιπέτειας στο δάσος



Χιονοδροµία



Αναρρίχηση - Ορειβασία



Ο σχεδιασµός φυσικής
δραστηριότητας σε φυσικό
περιβάλλον σαν
εκπαιδευτική δράση



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
Ορεινή πεζοπορία
Ορειβασία
Αναρρίχηση
Χιονοδροµία κατάβασης
Χιονοδροµία ανωµάλου εδάφους
Ορειβατική χιονοδροµία
Πλεύση κανόε-καγιάκ

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
Πλεύση κανόε-καγιάκ



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
Πλεύση κανόε-καγιάκ



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



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

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



ΣύγκλισηΣύγκλιση στόχωνστόχων
ΦυσικήςΦυσικής ΠεριβαλλοντικήςΠεριβαλλοντικής
ΑγωγήςΑγωγής ΕκπαίδευσηςΕκπαίδευσης

ΣυµµετοχήΣυµµετοχή σεσε φυσικέςφυσικές
δραστηριότητεςδραστηριότητες καικαι
µορφέςµορφές άσκησηςάσκησης
ΠροάσπισηΠροάσπιση τηςτης
σωµατικήςσωµατικής καικαι
ψυχικήςψυχικής υγείαςυγείας
ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής

∆ιασφάλιση∆ιασφάλιση τηςτης
υγείαςυγείας
ΠροστασίαΠροστασία τουτου
φυσικούφυσικού
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος
ΒιώσιµηΒιώσιµη ανάπτυξηανάπτυξη
ΒελτίωσηΒελτίωση τηςτης
ποιότηταςποιότητας ζωήςζωής




