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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, που έκαψαν πάνω από 2 εκατομμύρια στρέμματα 
δάσους, έκαναν για πρώτη φορά τόσο αισθητή την ολιγωρία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας 
για την προστασία των δασών της. Καθημερινά, άλλωστε, τα δάση απειλούνται από 
καταπατήσεις, αυθαίρετη δόμηση, απόρριψη σκουπιδιών, ανεξέλεγκτη διάνοιξη δρόμων, άναρχη 
τουριστική και οικιστική ανάπτυξη αλλά και από την ίδια την κλιματική αλλαγή.  
 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ), που στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1990, έχει 
σκοπό την εκπαίδευση των αυριανών πολιτών ώστε να είναι ενήμεροι και ενεργοί πολίτες με 
κριτική σκέψη και ικανότητες ανάληψης δράσης για την προστασία του περιβάλλοντος. Το 
πλούσιο υλικό και προγράμματα ΠΕ που έχουν εφαρμοστεί σε σχολεία όλης της Ελλάδας 
αξιοποιούν αρκετά την τέχνη ως εργαλείο ΠΕ. Η εισήγηση εστιάζει στην Περιβαλλοντική 
Εκπαίδευση για τα δάση και στις εικαστικές τέχνες. Με βάση το εκπαιδευτικό υλικό του WWF 
Ελλάς και μια εμπειρική αποτίμηση υλικού και προγραμμάτων άλλων φορέων επιχειρεί μια 
πρώτη ανάγνωση του τρόπου αξιοποίησης των εικαστικών τεχνών στην ΠΕ για τα δάση και 
διερευνά τρόπους διεύρυνσης της σχέσης αυτής υπό το φως των ριζικών αλλαγών που εισάγονται 
στην αντίληψη του έργου τέχνης από τα σύγχρονα καλλιτεχνικά κινήματα.  
 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση για την Αειφορία, δασικά 
οικοσυστήματα, εικαστικές τέχνες, σύγχρονα κινήματα, συνεκφωνήσεις 
 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η συζήτηση για την τέχνη ως εργαλείο εκπαίδευσης για το περιβάλλον 
εγγράφεται τόσο στο πεδίο της Τέχνης όσο και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ). 
Το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο μπορεί η τέχνη να αποτελέσει ένα 
αποτελεσματικό εργαλείο ΠΕ υπερβαίνοντας ή επαναπροσδιορίζοντας τον ρόλο της στο 
πλαίσιο της αισθητικής αγωγής. Θα εστιάσουμε στις εικαστικές τέχνες και στο δασικό 
περιβάλλον και το δέντρο, όχι όμως και στην ανακύκλωση καθώς το WWF Ελλάς δεν 
ασχολείται ιδιαίτερα με το ζήτημα αυτό. Επίσης η ανακύκλωση παραπέμπει συνήθως σε 
δημιουργία εικαστικών έργων με άχρηστα υλικά ενώ η συγκεκριμένη παρουσίαση 
προσεγγίζει και διερευνά ένα ευρύτερο φάσμα εικαστικής δημιουργίας για χάρη και 
εντός του δασικού τοπίου.  
 

Η παρουσίαση εδράζεται στην 18ετή εμπειρία του WWF Eλλάς στον σχεδιασμό και 
την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ (σχεδιασμός και παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, 
εμψύχωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην τάξη και στην ύπαιθρο, εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών) για το δάσος. Πιο συγκεκριμένα η οργάνωση έχει παραγάγει τα 
ακόλουθα εκπαιδευτικά πακέτα με που αφορούν αποκλειστικά ή περιλαμβάνουν ειδική 
θεματική ενότητα για το δάσος: 
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• Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για το Δημοτικό Σχολείο (Φλογαίτη, 1995)   
• Παρακολούθηση Δασών – Forestwatch (WWF Ελλάς, 1998) 
• Τα Δάση γύρω από τη Μεσόγειο (WWF Ελλάς 1999) 
• Πρασινίζοντας τις Αυλές των Σχολείων (Ακύλλας & Λιαράκου, 1999) 
• Eξερευνώντας το Περιβάλλον της Ευρώπης (WWF, 2000) 
• Προστατευόμενες Περιοχές- Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας (Απλαδά, Δεδάκη, 

Μαραγκού, Κουταβά, Σβορώνου, Συμβουλίδου, Τζηρίτης & Χριστόπουλος 
2007) 

• Το Μέλλον των Δασών. Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για τα Δάση 
και τις Πυρκαγιές (Δεδάκη, 2008) 

 
Το πρόγραμμα, επίσης, των εκπαιδευτικών ξεναγήσεων στον Εθνικό Δρυμό 

Πάρνηθας, πριν και μετά την πυρκαγιά, που εφαρμόστηκε κατά την τριετία 2005-08 και 
στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 2.000 μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης προσέφερε πολύτιμη εμπειρία στην παιδαγωγική ομάδα του WWF Eλλάς 
(Ε.Σβορώνου, Μ.Δεδάκη, Ν.Κουταβά, Μ. Συμβουλίδου) στον σχεδιασμό και υλοποίηση 
προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο δάσος για μαθητές και για 
οικογένειες. Αντίστοιχα, τα οικογενειακά προγράμματα στο δάσος που απευθύνονται 
στους μικρούς υποστηρικτές του WWF Ελλάς (μέλη του Panda Club) και τις οικογένειές 
τους και υλοποιούνται εκτός του σχολικού πλαισίου αποτέλεσαν πεδίο πειραματισμού με 
νέες μεθόδους και δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και πολύτιμη πηγή 
ανατροφοδότησης από παιδιά και γονείς. 
 

Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της εισήγησης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, αντλεί 
από τα σύγχρονα ρεύματα στην τέχνη και ειδικότερα στις Εικαστικές Τέχνες (Visual 
Arts) και τη θεωρία και πράξη της ΠΕ. Στόχος είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων 
αξιοποίησης της τέχνης ως εργαλείου για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για το δάσος. 
Παρουσιάζονται σκέψεις και διαπιστώσεις για την υφιστάμενη κατάσταση και ιδέες και 
προβληματισμοί για περαιτέρω αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
Εικαστικές Τέχνες.  
 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΕΙΦΟΡΙΑ 

Η ΠΕ συγκροτείται ως αυτόνομο πεδίο δραστηριότητας στο πλαίσιο της τυπικής, 
αλλά και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης, ήδη από το 1970. Στις τρεις δεκαετίες 
που έχουν περάσει από τότε η ΠΕ προσδιορίστηκε και οριοθετήθηκε σε μια σειρά 
διεθνών συνεδρίων από τα οποία προέκυψαν αναλυτικοί ορισμοί και περιγραφές 
σκοπών, στόχων και μεθόδων της ΠΕ. Πολύ γρήγορα η ΠΕ απέκτησε μια εντυπωσιακή 
δυναμική σε όλες σχεδόν τις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου και σε πολλές από τις 
χώρες του αναπτυσσόμενου κόσμου. Πλούσια δράση και εκπαιδευτικά προγράμματα στα 
σχολεία, καινοτόμες εκπαιδευτικοί μέθοδοι (ομαδοσυνεργατική, μέθοδος project, 
διαθεματικότητα κ.λπ.), ακαδημαϊκή έρευνα, επιστημονικές έδρες και επιστημονικά 
περιοδικά, διεθνή συνέδρια και συναντήσεις υπό την αιγίδα διακρατικών οργανισμών 
όπως ο ΟΗΕ, θεωρητικές συζητήσεις και προβληματισμός για τον ρόλο της ΠΕ στην 
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εκπαίδευση και στην κοινωνία, όλα αυτά συνέθεσαν ένα εξαιρετικά γόνιμο πεδίο δράσης 
και προβληματισμού στην εκπαίδευση (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005).  
 

Εντυπωσιακή είναι η δυναμική της ΠΕ και στην Ελλάδα. Σε θεσμικό επίπεδο η 
ΠΕ απέκτησε ένα στέρεο πλαίσιο, με ειδικό νομοθετικό πλαίσιο, διευθύνσεις και 
υπεύθυνους ΠΕ, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, σεμινάρια εκπαιδευτικών και 
στελεχών, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και συνεχείς ρυθμίσεις και προβλέψεις, εκ 
μέρους της αρμόδιας διεύθυνσης του ΥΠΕΠΘ, για τη λειτουργία της ΠΕ στα σχολεία. 
(ΥΠΕΠΘ, 2009). Σε επίπεδο εκπαιδευτικών, η ΠΕ προσέλκυσε και έδωσε διέξοδο στις 
ανησυχίες προοδευτικών και δυναμικών εκπαιδευτικών με διάθεση για δράση και 
ανανέωση του τυπικού σχολικού προγράμματος. Η Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών 
για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕΕΚΠΕ), με παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα, 
είναι ένα δυναμικό όργανο που προωθεί την ΠΕ, συσπειρώνει τους εκπαιδευτικούς, 
διαμορφώνει θέσεις και απόψεις, συγκεντρώνει την εμπειρία και προωθεί τη γνώση για 
την ΠΕ στην Ελλάδα. Ενδεικτική αυτής της δυναμικής που αναπτύσσεται στα σχολεία 
στην ΠΕ είναι η πολυσχιδής παρουσίαση σχολικών προγραμμάτων ΠΕ που 
παρουσιάστηκε στο τελευταίο συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ τον Δεκέμβριο του 2008 
(ΠΕΕΚΠΕ, 2009). Μέσα από την ΠΕ εισήχθησαν στο σχολείο καινοτόμες πρακτικές και 
μέθοδοι για τις οποίες γινόταν λόγος στην εκπαιδευτική θεωρία ήδη από τη δεκαετία του 
1920 (ομαδοσυνεργατική μάθηση, βιωματική μάθηση, διαθεματικότητα και 
διεπιστημονικότητα, μαθητοκεντρική προσέγγιση, από κοινού οικοδόμηση της γνώσης, 
μέθοδος project κ.λπ. Γρόλλιος, 2005) και στη συνέχεια ενισχύθήκαν μέσα από τους 
θεσμούς της Ευέλικτης Ζώνης (Γαβριλάκης & Σοφούλης, 2005) και του Διαθεματικού 
Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (Ντολιοπούλου, 2005). 
 

Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
αναπροσανατολίζεται και ανασημασιοδοτείται με την υιοθέτηση του όρου «Εκπαίδευση 
για την Αειφορία» και τη διεύρυνση της θεματολογίας της ΠΕ με θέματα όπως η 
φτώχεια, ο πληθυσμός, η επάρκεια και η ποιότητα τροφής, η δημοκρατία και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα ενώ από το Μάρτιο του 2005 κηρύσσεται επίσημα η έναρξη της 
«Δεκαετίας για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005-2014) με την 
υποστήριξη της UNESCO. Ανοίγει έτσι μια μεγάλη συζήτηση για τις ιδεολογικές 
συνιστώσες αυτής της εξέλιξης και τις ερμηνείες του όρου «αειφορία» και των τριών 
συνιστωσών της: οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον. Η πιο ριζοσπαστική ίσως ερμηνεία 
του όρου αποτυπώνεται στο ακόλουθο σχήμα (Σχήμα 1) της Φλογαϊτη σύμφωνα με το 
οποίο η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός αλλά πρέπει να πρέπει να εξυπηρετεί 
ανάγκες σε έναν κόσμο κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας, δημοκρατίας και 
διαφορετικότητας και εντός της φέρουσας ικανότητας του πλανήτη.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήμα 1: Η σχέση οικονομίας-κοινωνίας-περιβάλλοντος στο πλαίσιο της αειφορίας.  
(Φλογαίτη 2006 σ.179) 
 

Μια συνιστώσα αυτής της εξέλιξης είναι η έμφαση που δίνεται στη συστημική 
προσέγγιση, στην ανάδειξη των διαφορετικών διαστάσεων των περιβαλλοντικών 
ζητημάτων και στην κατανόηση της λειτουργίας τους μέσα στο πλαίσιο του συστήματος 
που συγκροτούν. Αναδεικνύεται το πολυδιάστατο και το σύνθετο των ζητημάτων της 
αειφόρου ανάπτυξης ώστε ζητούμενο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία είναι η 
ικανότητα αντίληψης και χειρισμού της πολυπλοκότητας (Λιαράκου & Φλογαίτη, 2007)  
 

Βασικό ζητούμενο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία (στο εξής όμως θα 
συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τον όρο ΠΕ, μια και έχει επικρατήσει, δεχόμενοι όμως 
τις αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία) είναι ο πολιτικός γραμματισμός. Αφού τα 
περιβαλλοντικά ζητήματα αφορούν «τις σχέσεις που αναπτύσσουν οι κοινωνίες με τη 
φύση και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνουν τη ροή της ενέργειας, του νερού, της ύλης, 
της τροφής και των απορριμμάτων. Ως εκ τούτου, εξελίσσονται σε ζητήματα που 
συνιστούν θεμελιώδη ερωτήματα της πολιτικής: ποιος παίρνει τι, πότε και πως.» (Οrr 
1992 όπως αναφέρεται στο Φλογαίτη, 2006 σ.234). Δεν υπάρχουν, επομένως, «καθαρά 
περιβαλλοντικά» ζητήματα. Η υποβάθμιση και καταστροφή των δασών μας, που 
κορυφώθηκε με τις πυρκαγιές του 2007, δεν είναι περιβαλλοντικό ζήτημα, τελικά, αλλά 
πολιτικό. Ένα πρόγραμμα ΠΕ, επομένως, για τα δάση δεν μπορεί να εξαντλείται στις 
λειτουργίες του δασικού οικοσυστήματος ή έστω και στην καλλιέργεια αγάπης και 
φροντίδας για το δάσος. Οι μαθητές θα πρέπει να καταστούν ικανοί να κατανοήσουν 
τους βαθύτατα πολιτικούς λόγους για τους οποίους μια κοινωνία αφήνει τα δάση της να 
καούνε και να αντιληφθούν εναλλακτικές εκδοχές αυτής της πραγματικότητας. Αν στη 
θέση της λέξης «περιβάλλον» αναγραφεί η λέξη «δάσος», το Σχήμα 1 αποδίδει το 
εννοιολογικό πλαίσιο ενός προγράμματος ΠΕ για το δάσος.  
 

Σύμφωνα με την «συστημική του παρατηρητή» της Κ. Σχίζα «το περιβάλλον-
σύμπαν παρατήρησης προβάλλει, για τους μαθητές-παρατηρητές, με τη φυσιογνωμία 

Περιβάλλον 

Κοινωνία 

 
Οικονομία 



μιας ‘ερμηνευτικής δυνατότητας’ με εκφραστές τα κοινωνικά συστήματα-παρατηρητές. 
Και οι ίδιοι αποκτούν τη φυσιογνωμία των ‘δυνάμει’ εκφραστών μιας άλλης 
ερμηνευτικής δυνατότητας.» (υπογράμμιση της συγγραφέα  Σχίζα, 2008 σ. 125-126). Η 
ικανότητα, επομένως, σύλληψης μιας άλλης πραγματικότητας, που να βασίζεται στην 
αρχή της αλληλεγγύης, μιας θεμελιώδους αξίας της ΠΕ, και ανάληψης δράσης για την 
πραγμάτωσή της είναι ένας από τους βασικότερος εκπαιδευτικούς στόχους της ΠΕ. 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ  

Η σύγχρονη τέχνη έχει διευρύνει ριζικά τόσο την έννοια του έργου τέχνης όσο 
και του καλλιτέχνη-δημιουργού. Το εικαστικό έργο τέχνης ξεπερνάει τα όρια του 
τελάρου, μπορεί και να καταργεί τα παραδοσιακά υλικά, τον χρωστήρα και τον καμβά, 
και να γίνεται μια «performance», ένα δρώμενο που συντελείται και εξαντλείται σε ένα 
ορισμένο χωρο-χρονικό πλαίσιο. Τα ηλεκτρονικά μέσα, ιδίως το βίντεο και το διαδίκτυο, 
συγκροτούν πια αυτόνομα πεδία εικαστικών τεχνών (video art, netart) και 
ανασημασιοδοτούν την έννοια του καλλιτέχνη και του έργου τέχνης. Το πολιτισμικό και 
το τεχνολογικό συνδέονται σε τέτοιο βαθμό ώστε να θεωρείται πια «νοσταλγική πράξη» 
το να βασιζόμαστε μόνο σε αισθητικά κριτήρια για οποιοδήποτε έργο τέχνης.» (Κούρος, 
2008 σ.39).  

 
Από τον μοναδικό καλλιτέχνη-δημιουργό μεταβαίνουμε σε έργα τέχνης που συν-

δημιουργούνται και προϋποθέτουν, για να υπάρξουν, τη συμμετοχή των θεατών που 
παύουν πλέον να είναι μόνο θεατές (Schneckenburger, Fricke & Honnef, 2005). Με την 
περιβαλλοντική τέχνη, τις εγκαταστάσεις, την εννοιολογική τέχνη και άλλα κινήματα της 
καλλιτεχνικής πρωτοπορίας, μετά το 1960, αίρονται τα όρια ανάμεσα στα καλλιτεχνικά 
είδη, καταργείται η αισθητική του αυτόνομου αντικειμένου, καθιερώνεται η 
συλλογικότητα κατά την κατασκευή και η αναπαράσταση αντικαθίσταται από την 
παρέμβαση στο πραγματικό χώρο. Η μία και ξεχωριστή φωνή του καλλιτέχνη 
αντικαθίσταται από μια κοινότητα παραγωγών με ίσα δικαιώματα εκπομπής και λήψης, 
από πολλαπλές φωνές, από «συνεκφωνήσεις», όχι απαραίτητα συντονισμένες, που 
ενεργοποιούν έναν τόπο προσδίδοντάς του δημόσιο χαρακτήρα. Το διαδίκτυο είναι ένας 
τέτοιος τόπος, αλλά και ο ίδιος ο χώρος, το αστικό και φυσικό περιβάλλον, μπορεί να 
γίνει ένας δημόσιος χώρος που ενεργοποιείται από συνεκφωνήσεις. «Σήμερα η τέχνη 
εμφανίζεται στο πλευρό του ‘δήμου’, της δημοκρατίας, του δημόσιου, ωστόσο 
περισσότερο από ποτέ εντάσσεται στους σχεδιασμούς μιας ισχυρής βιομηχανίας 
πολιτισμού. Το αίτημα της εξόδου από το πλαίσιο αυτό τίθεται ξανά. Είναι, νομίζω, ένα 
αίτημα χωρικό και συνδέεται με τις εργασίες της φαντασίας στους νέους υβριδικούς 
χώρους συνάντησης των ανθρώπων και στις νέες υποκειμενικότητες που είναι σήμερα 
υπό κατασκευή στους χώρους αυτούς.» (Κούρος, 2008 σ.8). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η 
παραδοσιακή έρευνα του καλλιτέχνη πάνω στα υλικά και τις διαδικασίες διευρύνεται για 
να συμπεριλάβει την έρευνα πάνω σε εναλλακτικές μορφές κοινωνικής οργάνωσης.  
 

Τι μορφή όμως μπορεί να έχει ένα συλλογικό έργο τέχνης τη στιγμή που δεν 
μπορούνε όλοι να ζωγραφίσουν ή να αναπαραστήσουν; Το σύγχρονο έργο τέχνης όμως 
δεν είναι πια μια αναπαράσταση. Μπορεί να είναι μια προφορικότητα, γλωσσική ή μη 
(συζήτηση, περπάτημα, διαμονή), μια οργάνωση της διάρκειας. Κάθε τέτοιου είδους 



οργάνωση διάρκειας σε περιβάλλον τέχνης παράγει αντικείμενα τέχνης υπό μορφή 
καταγραφών και τεκμηριώσεων. Στην εννοιολογική τέχνη, μάλιστα, η τεκμηρίωση είναι 
πιο σημαντική από το συμβάν (Κούρος, 2008). 
 

Αυτές οι αναζητήσεις της σύγχρονης τέχνης, που αναπλαισιώνουν ριζικά την 
έννοια και τον ρόλο των εικαστικών τεχνών, μοιάζει να εγγράφονται στο γενικότερο 
πλαίσιο των κοινωνικών επιστημών που προτείνουν τον διάλογο και την από κοινού 
οικοδόμηση νοήματος και γνώσης στη θέση της μιας και μοναδικής αλήθειας, της 
«αντικειμενικής πραγματικότητας» και της αυθεντίας αυτού που την κατέχει 
(κονστρουκτιβισμός, κονστουξιονισμός, σύγχρονες θεωρίες της γνώσης, συστημική 
θεωρία κ.α.). Πρόκειται για το ίδιο πλαίσιο θεωριών από το οποίο έλκει η ΠΕ και η 
μετεξέλιξή της σε Εκπαίδευση για την Αειφορία. Δίνεται έμφαση σε μια κριτική 
ανάγνωση της πραγματικότητας και του χώρου με στόχο την από κοινού εκφορά λόγου 
για μια νέα ανάγνωση και κατασκευή της πραγματικότητας αυτής. Αυτές οι 
«συνεκφωνήσεις» και οι «προφορικότητες» της σύγχρονης τέχνης (όπως τις ονομάζει ο 
Π. Κούρος) είναι, από την σκοπιά της ΠΕ, οι ενεργοί μαθητές/πολίτες που μαθαίνουν να 
παρατηρούν την πραγματικότητα, να αντιλαμβάνονται την πολυπλοκότητά της, τις 
αλληλεπιδράσεις περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων, και να 
συν-εκφωνούν εναλλακτικές λύσεις. Το αίτημα για μια δημοκρατικότερη κοινωνία 
βρίσκεται στην καρδιά και των εικαστικών τεχνών και της ΠΕ. Φυσικά θα συνεχίσουν 
πάντα να παράγονται μια πιο παραδοσιακή τέχνη όπως και μια πιο «light» ΠΕ 
(Φλογαίτη, 2005). Είναι ζήτημα πολιτικής επιλογής. Θεωρούμε ότι η πιο ριζοσπαστική 
θεώρηση της ΠΕ και της τέχνης, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, είναι αυτή που μπορεί 
να μας φέρει πιο κοντά στην αειφορία. 
 
ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΔΑΣΟΣ 

Έχοντας εντοπίσει μια ουσιαστική συγγένεια στόχων και οπτικής ανάμεσα στη 
σύγχρονη τέχνη και την ΠΕ, διαπιστώνει κανείς, από μια πρόχειρη και εμπειρική 
θεώρηση της υφιστάμενης κατάστασης στην ΠΕ, ότι η αξιοποίηση των εικαστικών 
τεχνών ως εργαλείου εκπαίδευσης για το περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα για το δάσος 
έχει μια πλούσια παράδοση και έχει δώσει αξιόλογα αποτελέσματα, παραμένει ωστόσο 
στο πιο παραδοσιακό πλαίσιο αντίληψης του έργου τέχνης ως αντικειμένου με αισθητική 
αξία. Θα άξιζε ίσως μια εμπεριστατωμένη έρευνα που θα τεκμηρίωνε ή θα διέψευδε την 
πρόχειρη αυτή αποτίμηση που βασίζεται κυρίως στο εκπαιδευτικό υλικό του WWF 
(συνιστώντας επομένως ταυτόχρονα και μια αυτοκριτική), στο ξεφύλλισμα 
εκπαιδευτικού υλικού άλλων φορέων και σχετικής βιβλιογραφίας και στην επαφή με 
σχολικά προγράμματα ΠΕ. 
 

Οι δραστηριότητες που σχετίζονται με εικαστικές τέχνες χρησιμοποιούνται στα 
προγράμματα ΠΕ για το δάσος κυρίως στην αρχή του προγράμματος, στο στάδιο της 
αφόρμησης ή/και στο τέλος, στο στάδιο της σύνθεσης των αποτελεσμάτων και της 
ευαισθητοποίησης του κοινού για το θέμα (Φλογαϊτη, 1995, WWF Eλλάς, 1999 και 
Δεδάκη, 2008). Στην πρώτη περίπτωση η κύρια λειτουργία αυτών των δραστηριοτήτων, 
που συνήθως είναι η ατομική ή συλλογική κατασκευή ενός έργου τέχνης με υλικά του 
δάσους, στόχος είναι η πρώτη επαφή με το δάσος, η αφύπνιση των αισθήσεων, η όξυνση 
της παρατηρητικότητας, η συναισθηματική επαφή με το δάσος και το δέσιμο της ομάδας. 



Στο νηπιαγωγείο, ειδικότερα, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων με 
υλικά του δάσους (κατασκευές, τυπώματα, αποτυπώματα, φροτάζ, κολλάζ κ.α.) που 
εξυπηρετούν και γνωστικούς στόχους όπως ικανότητα κατηγοριοποίησης και κατάταξης 
με βάση διαφορετικά κριτήρια, γνώση της διαδοχής των εποχών, των χρωμάτων κ.λπ., 
Τρίμη, 2005 και Βασιλάκη, 2008).  
 

Στο στάδιο της αφόρμησης συχνά αξιοποιούνται έργα από την παγκόσμια ιστορία 
τέχνης εμπνευσμένα από το δάσος. Τα παιδιά καλούνται να παρατηρήσουν τα έργα 
τέχνης είτε για να αποκτήσουν μια περισσότερο συναισθηματική επαφή με το δάσος είτε 
για να αντλήσουν πληροφορίες για ένα δάσος σε παλαιότερες εποχές, για την κατάστασή 
του, τη χλωρίδα και την πανίδα κ.ο.κ. Άλλοτε πάλι τα έργα τέχνης έχουν απλώς 
διακοσμητικό ρόλο σε υλικό ΠΕ.  
 

Πολλά βιβλία που προτείνουν δραστηριότητες στη φύση για παιδιά 
περιλαμβάνουν εικαστικές δραστηριότητες, το σύνολο ωστόσο του υλικού δεν συγκροτεί 
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ΠΕ με προβληματισμό για τις απειλές υποβάθμισης των 
δασικών οικοσυστημάτων, τις αιτίες και τις λύσεις τους (Λιζάκ & Περτιζέ, 2003). 
Ποικίλες και ευφάνταστες δραστηριότητες συναισθηματικής προσέγγισης με το δάσος 
προτείνονται από τον «πρώτο διδάξαντα» σε αυτόν τον τομέα, τον Joseph Cornell 
(Cornell, 1979). Οι δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στο ξεπέρασμα της χρησιμοθηρικής 
αντίληψης του δάσους (το δάσος ως πηγή δασικών πόρων, ως απορρυπαντής και 
ρυθμιστής του κλίματος, ως μέσο διατήρησης βασικών για την επιβίωση του ανθρώπου 
οικολογικών λειτουργιών, κ.λπ.) και στη μετάδοση της αίσθησης του «ομοούσιου» του 
ανθρώπου με τη φύση. Μια τέτοια προσέγγιση εγγράφεται στη φιλοσοφία της «βαθιάς 
οικολογίας» (Nας, 1989) και στην παράδοση του D. Thoreau (Τhoreau, 1854) που βίωσε 
και πρότεινε, με το συγγραφικό του έργο και με την ίδια του τη ζωή, μια διαφορετική, 
σχεδόν μυστικιστική, σχέση με τη φύση. Οι δραστηριότητες αυτές εισάγουν μια 
διαφορετική ματιά στο δάσος και φέρνουν τους μαθητές σε μια κατάσταση ποιητικής και 
καλλιτεχνικής δημιουργίας, δεν αξιοποιούν όμως τελικά την τέχνη ως εργαλείο ΠΕ για 
το δάσος.  
 

Οι εικαστικές δραστηριότητες που συνήθως αξιοποιούνται στο τελικό στάδιο 
ενός προγράμματος ΠΕ για το δάσος έχουν στόχο είτε την αξιολόγηση του 
προγράμματος (με τη δημιουργία ενός έργου τέχνης για το δάσος ή με φυσικά υλικά 
εκφράζει ο μαθητής το απόσταγμα της εμπειρίας του από την εκπαιδευτική διαδικασία) 
είτε την ευαισθητοποίηση του κοινού για την αξία και την ανάγκη προστασίας του 
δάσους (με μια έκθεση εικαστικών έργων για το δάσος που αποδίδουν την αξία αλλά και 
τις απειλές του δάσους). Ας σημειωθεί ότι ιδιαίτερα δημοφιλής δραστηριότητα για την 
ανακύκλωση είναι οι κατασκευές με ανακυκλωμένα υλικά που καταλήγουν πολλές σε 
θαυμάσια έργα τέχνης και καταφέρνουν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναθεωρήσουν τη 
σημασία του «άχρηστου», να ξανασκεφτούν τις καταναλωτικές τους συνήθειες και να 
καλλιεργήσουν την αισθητική τους. Μπορεί επίσης να αντιληφθούν τη σημασία της 
ανακύκλωσης για το δάσος, εφόσον δίνονται οι αντίστοιχες πληροφορίες (πόσα δέντρα, 
π.χ., σώζονται από την επαναχρησιμοποιήση ενός τόνου χαρτιού). Οι συνδέσεις ωστόσο 
αυτές δεν είναι πάντα σαφείς και συχνά η δραστηριότητα περιορίζεται στο παιχνίδι του 
συνταιριάσματος ετερόκλητων υλικών. Ακόμη χειρότερα, κάποιες φορές τα παιδιά 



ωθούνται να καταναλώσουν περισσότερα προϊόντα προκειμένου να συλλέξουν 
περισσότερες συσκευασίες και υλικό.  
  

Ανακεφαλαιώνοντας αυτές τις εμπειρικές διαπιστώσεις για την αξιοποίηση των 
εικαστικών τεχνών σε υλικό και προγράμματα ΠΕ για το δάσος θα λέγαμε ότι 
παρατηρείται ένας πλούτος εφαρμογών που επιτυγχάνουν στόχους αισθητικής 
καλλιέργειας, συναισθηματικής επαφής με το δάσος, όξυνσης της παρατηρητικότητας 
και διάκρισης των λεπτομερειών και των λειτουργιών στο δάσος, γνωριμίας και 
δεσίματος της ομάδας, ευαισθητοποίησης του κοινού, αξιολόγησης του προγράμματος 
και κάποιους πιο ειδικούς γνωστικούς στόχους στα παιδιά προσχολικής ηλικίας. Δεν 
εξυπηρετούνται όμως οι πιο «δύσκολοι» στόχοι της Εκπαίδευσης για την Αειφορία που 
αφορούν την κατανόηση της πολυπλοκότητας των σύγχρονων περιβαλλοντικών 
προβλημάτων και την κριτική προσέγγιση και ερμηνεία της πραγματικότητας, τη 
δυνατότητα σύλληψης μιας νέας πραγματικότητας και τελικά την ανάδειξη της πολιτικής 
διάστασης των περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

 
Θεωρούμε ότι ο προβληματισμός των σύγχρονων κινημάτων στις εικαστικές 

τέχνες, με τη νέα θεώρηση του έργου τέχνης, όπως περιγράφηκε παραπάνω, μπορεί να 
προσφέρει πιο γόνιμες συναντήσεις μεταξύ τέχνης και ΠΕ. Στο βαθμό που το έργο 
τέχνης μπορεί να είναι ένα σύνολο μαρτυριών, καταγραφών και «συνεκφωνήσεων» εκ 
μέρους των χρηστών του χώρου, οι εικαστικές τέχνες συναντούν τις μεθόδους της ΠΕ: 
συνεντεύξεις, περίπατοι με στόχο μια νέα ανάγνωση του τόπου, μαρτυρίες, τεκμήρια, 
όλα αυτά αξιοποιούνται εδώ και χρόνια στην ΠΕ. Όχι όμως σε καλλιτεχνικό πλαίσιο. Οι 
δυνατότητες που θα μπορούσε να προσφέρει μια τέτοια καλλιτεχνική προσέγγιση του 
τόπου «δάσος» διαφαίνονται στο καλλιτεχνικό Project «Περπατώ: Σωματική 
Επανασχεδίαση της Πόλης» του εργαστηρίου Εικαστικών Τεχνών της Αρχιτεκτονικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Εικαστικών Τεχνών Τμήμα 
Αρχιτεκτονικής Πανεπιστήμιο Πατρών, 2008). Μια περιδιάβαση στην ιστοσελίδα του 
project, ιδίως στους περιπάτους στους χείμαρρους και τα ρέματα της Πάτρας, δίνει μια 
ιδέα για τις δυνατότητες δημιουργίας ανάλογων ευφάνταστων καλλιτεχνικών γεγονότων 
στο δάσος. Ένας περίπατος που εμπλέκει τους κατοίκους της γύρω περιοχής, που φωτίζει 
τα φυσικά και τα ανθρωπογενή στοιχεία του χώρου, που καταγράφει μαρτυρίες 
ηλικιωμένων και νέων, που διερευνά τη σχέση του σώματος με το δάσος και άλλες 
πρωτότυπες παρεμβάσεις και «συνεκφωνήσεις» πολιτών, παιδιών και ενηλίκων, για το 
δάσος θα μπορούσαν να προσδώσουν μια εντελώς νέα έννοια στο κοινό υποσύνολο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Τέχνης. 

 
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι που έχει στη διάθεσή της η ΠΕ είναι ποικίλες, από την 
κλασική πια μέθοδο project και από τα παιχνίδια ρόλων και τα «debate» ως τη μελέτη 
πεδίου και τις συνεντεύξεις. Η βιωματική μάθηση και μάλιστα στο φυσικό περιβάλλον 
βρίσκονται στο επίκεντρο των αναζητήσεων της ΠΕ. Ο ριζοσπασικός χαρακτήρας της 
ΠΕ όμως έχει να κερδίσει πολλά από τον ριζοσπαστικό χαρακτήρα των σύγχρονων 
τάσεων στις εικαστικές τέχνες. Μπορούμε να προχωρήσουμε πέρα από τις κατασκευές 
έργων τέχνης με θέμα ή υλικά του δάσους και να αντιληφθούμε το δάσος ως χώρο 
εικαστικής παρέμβασης όπου όλοι, δημοκρατικά, συνδημιουργούμε καλλιτεχνικές 



πράξεις, ανανεώνουμε το βλέμμα μας στο δάσος και συλλαμβάνουμε νέους τρόπους 
οργάνωσης της πολιτικής πραγματικότητας ώστε να προστατεύσουμε τα δάση και τελικά 
το δικαίωμά μας στην αξιοπρέπεια, τη δημοκρατία και την ποιότητα ζωής.  
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