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Περίληψη  
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η σχετική με το περιβάλλον εκπαίδευση, η οποία 

υποδεικνύει το περιβάλλον ως μέσο για πιο αποτελεσματική μάθηση. Στο πλαίσιο της Π.Ε., η επαφή με 

το περιβάλλον συμβάλλει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και στην 

ενδυνάμωση για ανάπτυξη δράσης πάνω σε αυτά. Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός 
προγράμματος Π.Ε. που αφορά χαρακτηριστικά είδη πτηνών της άγριας πανίδας της Ελλάδας, βασισμένο 

σε ένα παλιότερο παιχνίδι με κάρτες (κάρτες «υπερατού»). Το παιχνίδι ως μέθοδος Π.Ε. βασίζεται σε 

κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα, διευκολύνει την μάθηση, έχει κανόνες και είναι ψυχαγωγικό. Το τελικώς 
διαμορφωμένο παιχνίδι αποτελείται από 32 κάρτες, κατά αντιστοιχία με το παλιό παιχνίδι, οι οποίες 

απεικονίζουν πτηνά από την άγρια πανίδα της Ελλάδας. Υπάρχουν 8 κατηγορίες καρτών όπου η κάθε μία 

αντιστοιχεί σε μία οικογένεια πτηνών (αναγράφεται επιπλέον και η τάξη). Κάθε κατηγορία αποτελείται 
από 4 αντιπροσωπευτικά είδη της οικογένειας. Σε κάθε κάρτα υπάρχει φωτογραφία του πτηνού. Τα 

χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν για να συγκρίνονται μεταξύ τους είναι το μήκος του πτηνού, το άνοιγμα 

φτερούγων και το βάρος (αρσενικού και θηλυκού χωριστά). Για την υλοποίηση του υλικού αντλήθηκαν 
πληροφορίες από βιβλιογραφία σχετική με την Π.Ε. και την άγρια πανίδα και αναζητήθηκαν 

φωτογραφίες μέσω του Google. 
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Εισαγωγή 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) είναι η εκπαίδευση που σχετίζεται με το περιβάλλον, 

η οποία υποδεικνύει την ανακάλυψη του περιβάλλοντος ως παιδαγωγικού μέσου για πιο 

αποτελεσματική μάθηση (Φλογαΐτη 2011). Στο πλαίσιο της Π.Ε., η επαφή με τα στοιχεία του 

περιβάλλοντος συμβάλλει στη γνωριμία με αυτό, στην κατανόηση των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του, στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα και στην ενδυνάμωση για ανάπτυξη δράσης πάνω σε αυτά 

(Δημητρίου 2009).  Σκοπός της εργασίας είναι ο σχεδιασμός ενός προγράμματος Π.Ε. που 

αφορά χαρακτηριστικά είδη πτηνών της άγριας πανίδας της χώρας μας, βασισμένο σε ένα 

παλιό παιχνίδι με κάρτες (κάρτες «υπερατού»). Το παιχνίδι ως μέθοδος Π.Ε. βασίζεται σε 

κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα, διευκολύνει την μάθηση, έχει κανόνες και είναι ψυχαγωγικό 

(Γεωργόπουλος και Τσαλίκη 1998). Με το παιχνίδι τα παιδιά δεν χαίρονται απλώς αλλά 

μαθαίνουν την πραγματικότητα και παράλληλα εξασφαλίζεται μια θετική προαίρεση στην 

τάξη (Χατζοπούλου και Κοντοπούλου 2006). 

 

Μέθοδοι και υλικά 
Το παιχνίδι πάνω στο οποίο βασίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό είναι οι κάρτες  

¨υπερατού¨. Κάθε συλλογή καρτών αποτελείται από 32 κάρτες όπου κάθε μία απεικονίζει 

κάποιο αντικείμενο (π.χ. αεροπλάνο, αυτοκίνητο, κ.τ.λ.). Αναλυτικότερα, υπάρχουν 8 

διαφορετικές κατηγορίες σε κάθε παιχνίδι (τράπουλα), όπου η κάθε μία αποτελείται από 4 

αντικείμενα (είδη) με κάποιες κοινές ιδιότητες. Κάθε κάρτα περιλαμβάνει φωτογραφία, 

κωδικό και αριθμό, όνομα κατηγορίας, όνομα αντικειμένου, κάποιες ποσοτικές, κυρίως, 
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μεταβλητές (χαρακτηριστικά) που συγκρίνονται μεταξύ τους στα πλαίσια του παιχνιδιού και 

ενδεχομένως κάποιες βασικές πληροφορίες για το καθένα (Εικόνα 1).  

 

 
 

Εικόνα 1. Υπόδειγμα κάρτας υπερατού 

 

Πληροφορίες για το πώς παίζεται το παιχνίδι δίνονται στην Εικόνα 2. Σχετικό υλικό και 

περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι και την ιστορία του υπάρχουν στο 

http://yperatou.blogspot.gr/ . Για την υλοποίηση του προγράμματος Π.Ε. για την άγρια πανίδα 

με πτηνά της Ελλάδας, όσον αφορά τα διάφορα χαρακτηριστικά των πτηνών, αντλήθηκε 

υλικό από σχετική βιβλιογραφία (Μπακαλούδης 2008, Μπακαλούδης και Βλάχος 2009), ενώ 

όσον αφορά φωτογραφίες, αυτές αναζητήθηκαν μέσω του Google. Για τον σχεδιασμό του 

προγράμματος, αναφορικά με τις προδιαγραφές της Π.Ε., μελετήθηκε η αντίστοιχη 

βιβλιογραφία (Τσαμπούκου-Σκαναβή 2004, Ράγκου 2005).   
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Εικόνα 2. Κανόνες παιχνιδιού 

(Πηγή: http://yperatou.blogspot.gr/ , προσαρμογή από Βάσσιο Δ.) 

 

Αποτελέσματα και συζήτηση 
Το τελικώς διαμορφωμένο παιχνίδι αποτελείται από 32 κάρτες, κατά αντιστοιχία με το 

κλασικό παιχνίδι καρτών «υπερατού», οι οποίες απεικονίζουν πτηνά από την άγρια πανίδα 

της Ελλάδας (Εικόνα 3).  
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Εικόνα 3. Υπόδειγμα τροποποιημένης κάρτας υπερατού  

 

Υπάρχουν 8 κατηγορίες καρτών όπου η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία οικογένεια πτηνών 

(αναγράφεται επιπλέον και η τάξη). Κάθε κατηγορία αποτελείται από 4 αντιπροσωπευτικά 

είδη της οικογένειας. Δεν επιλέχτηκαν τα επιστημονικά ονόματα τάξης, οικογένειας και 

είδους για να μπορεί να εφαρμοστεί το παιχνίδι σε άτομα χωρίς εξειδικευμένες γνώσεις 

οικολογίας, όσον αφορά την ταξινόμηση και την ονοματολογία ειδών. Σε κάθε κάρτα υπάρχει 

φωτογραφία του πτηνού καθώς και βασικές πληροφορίες για το καθένα, που δίνουν  

ερέθισμα για περαιτέρω συζήτηση. Τα χαρακτηριστικά που επιλέχτηκαν για να συγκρίνονται 

μεταξύ τους, στα πλαίσια του παιχνιδιού, είναι το μήκος του πτηνού, το άνοιγμα φτερούγων 

και το βάρος (αρσενικού και θηλυκού χωριστά). Σε κάθε ένα από αυτά υπάρχει εύρος τιμών 

(ελάχιστο-μέγιστο) με δυνατότητα έτσι περισσότερων αντίστοιχων συγκρίσεων.  

 

Συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι ως εκπαιδευτικό υλικό Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μπορεί 

να εκπληρώσει γνωστικούς στόχους που συνδέονται με την ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου 

για την άγρια ορνιθοπανίδα και στόχους συνειδητοποίησης, στάσεων και αξιών που 

συνδέονται με τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για το περιβάλλον και την καλλιέργεια 

νέων στάσεων και συμπεριφοράς προς το αυτό. Το παιχνίδι μπορεί να εφαρμοστεί ως 

εκπαιδευτικό υλικό σε παιδιά κυρίως από 10 έως 15 χρονών, χωρίς βέβαια να αποκλείονται 

μεγαλύτερες ηλικίες, στις οποίες μπορεί να γίνει τροποποίηση των καρτών και να 

χρησιμοποιηθούν και τα επιστημονικά ονόματα τάξης, οικογένειας και είδους. Ως 

μελλοντικές επεκτάσεις έρευνας προτείνεται η αξιολόγηση του υλικού π.χ. σε κάποιο Κέντρο 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, καθώς και η ανάπτυξη μιας ψηφιακής εφαρμογής του.  
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Abstract 
Environmental Education is the education related to the environment, indicating the discovery of the 

environment as an instrument for more effective learning. Within the context of Environmental 

Education, contact with the environment contributes to increasing interest in environmental issues and the 
empowerment of taking action about them. The purpose of this project is to develop an Environmental 

Education program featuring bird species typical of Greece’s wild fauna, based on an old game with cards 

(«yperatou»). This game as a method of Environmental Education is based on a certain environmental 

issue, facilitates learning, has rules and is entertaining. The end product of the game consists of 32 cards, 

in line with the original ¨yperatou¨ card game, depicting birds from the wildlife in Greece. There are 8 

categories of cards each of which corresponds to a family of birds (the class is mentioned as well). Every 
category consists of four representative species of the family. Each card contains a photo of the bird. The 

features chosen to be compared with each other, within the game, are the length of the bird, its wingspan 

and its weight (male and female separately). For the realization of the material information was drawn 

from the bibliography relating to Environmental Εducation and wildlife and, finally, related photos 

were found on Google. 
 

Key words: Environmental Εducation, wildlife, game, cards «yperatou». 

 




