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Σστνά σπάρτει ο προβλημαηιζμός για ηη ζτέζη ηφν επερτόμενφν γενεών με  ηη 

θύζη. Το επιζηημονικό ασηό κείμενο αποδεικνύει πφς η αναηροθή ηφν παιδιών μακριά 

από ηη θύζη επιθέρει επιπηώζεις ζηη υστο-ζφμαηική ηοσς σγεία και προμηνύει ηην 

σποβάθμιζη ηοσ θσζικού περιβάλλονηος.    
 
Πξηλ από 150 έηε πεξίπνπ, ν ςπρνιόγνο Herbert Spencer δεκνζίεπζε ην βηβιίν 

ηνπ, Αρτές ηης Ψστολογίας, ζην νπνίν ππνζηήξημε ηε «ζεσξία ηνπ ελεξγεηαθνύ 

πιενλάζκαηνο». Η ζεσξία απηή αλαθέξεη πσο ν θύξηνο ιόγνο πνπ παίδνπλ ηα παηδηά 

είλαη λα δαπαλήζνπλ ηελ πιενλάδνπζα ελέξγεηα. Αλ θαη νη εξεπλεηέο θαη νη 

αλαπηπμηαθνί ζεσξεηηθνί έρνπλ απνξξίςεη ηε ζεσξία ηνπ, απηή είρε κηα κόληκε 

επηξξνή ζην ζρεδηαζκό ησλ ππαίζξησλ παηδόηνπσλ (Malone 2003). Σπλέπεηα ηεο 
ζεσξίαο ηνπ Spencer είλαη πσο πνιινί αληηιακβάλνληαη ηηο παηδηθέο ραξέο σο ρώξνπο 
όπνπ ηα παηδηά «θαίλε ηελ ελέξγεηα» ηνπο θαη όρη σο ρώξνπο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

ηθαλνηήησλ ηνπο. Σηηο παηδηθέο ραξέο ππάξρνπλ ζπλήζσο δηαθόξσλ κνξθώλ 
θαηαζθεπέο αλαξξίρεζεο, ηζνπιήζξαο θ.ιπ., θαη εθηόο από ιίγε ριόε, είλαη ζπλήζσο 

άδεηεο από θπζηθά ζηνηρεία θαη βιάζηεζε. Οη παηδηθέο ραξέο γηα ηα πιήζε ησλ 

παηδηώλ δελ είλαη πξάζηλεο, αιιά γθξίδεο (Moore & Wong 1997), νκνηάδνληαο πνιιέο 

θνξέο κε έλαλ ρώξν ζηάζκεπζεο (Worth 2003).  
Η αξρηθή άπνςε ησλ κειεηεηώλ ησλ παηδόηνπσλ ήηαλ πσο πξέπεη λα 

ζρεδηαζηνύλ θαηά ηξόπν πνπ λα είλαη εύθνιε ε επηηήξεζε ησλ παηδηώλ θαη εύθνιε ε 
ζπληήξεζε ηνπο, αδηαθνξώληαο ζην λα δώζνπλ επθαηξίεο ζηα παηδηά γηα λα  
αιιειεπηδξάζνπλ κε ηε θύζε (McKendrick, Bradford & Fielder 2000, Cheskey 2001, 
Malone 2003). Ο ζρεδηαζκόο ησλ παηδηθώλ ραξώλ δείρλεη επίζεο κηα έιιεηςε 

θαηαλόεζεο γηα ην πώο ηα ππαίζξηα παηρλίδηα κπνξνύλ λα παξέρνπλ πινύζηεο 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο ζηα παηδηά, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ θνηλσληθώλ 

δεμηνηήησλ θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο εθκάζεζεο (Evan 1997). Ο Roger Hart, έλαο 

γλσζηόο ςπρνιόγνο, απνδίδεη έλα κεγάιν κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο ζηελ ππνηίκεζε 

ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ παηρληδηνύ, θαη πσο απηή ε ππνηηκεκέλε έλλνηα ηνπ 

παηρληδηνύ εθθξάδεηαη ζε κηθξήο αμίαο παηδόηνπνπο (Shell 1994). 
Επίζεο, ε ίδηα ε αλζξώπηλε θύζε έρεη πξνθαιέζεη ην ιαλζαζκέλν ζρεδηαζκό 

ησλ παηδόηνπσλ. Όηαλ νη πεξηζζόηεξνη ζεκεξηλνί ελήιηθνη ήηαλ παηδηά, νη παηδηθέο 

ραξέο ήηαλ πεξηνρέο αζθάιηνπ κε ηνλ θαηαζθεπαζκέλν, ζηαζεξό εμνπιηζκό ησλ 

παηδηθώλ ραξώλ όπσο είλαη ε ηξακπάια θαη ε ηζνπιήζξα. Επνκέλσο, νη πεξηζζόηεξνη 

ελήιηθνη έκαζαλ λα βιέπνπλ απηό ην πξόηππν σο θαηάιιειν γηα κηα παηδηθή ραξά. 
 

Η ηζηνξία ηεο επαθήο ηωλ παηδηώλ κε ηε θύζε 
Οη ζύγρξνλνη άλζξσπνη εμειίρζεθαλ θαη έρνπλ δήζεη ζε νηθεία επαθή κε ηε 

θύζε, ζηηο ζαβάλεο θαη ηα δάζε, γηα νιόθιεξε ζρεδόλ ηελ ηζηνξία ηνπο. Η 

θαιιηέξγεηα ησλ θπηώλ θαη ε εμεκέξσζε ησλ δώσλ επέηξεςαλ ζηνπο πξνγόλνπο καο 
λα θαηνηθήζνπλ ζε κόληκεο θαηνηθίεο, αξρίδνληαο θαηά ζπλέπεηα έλα καθξνρξόλην 
δηαδύγην από ηε θύζε (Manning 2004). Μέρξη πξόζθαηα νη πεξηζζόηεξνη άλζξσπνη 
δελ δνύζαλ ζηηο πόιεηο. Αιιά αθόκε θαη κέρξη ηηο ηειεπηαίεο γεληέο, ηα παηδηά 

κεγάισζαλ αθόκα ζε νηθεία επαθή κε ηε θύζε. 

1



Σην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ηζηνξίαο, όηαλ ηα παηδηά ήηαλ ειεύζεξα λα παίμνπλ, 

ε πξώηε επηινγή ηνπο ήηαλ ζπρλά λα ηξέμνπλ ζηελ θνληηλόηεξε θπζηθή ζέζε – 
κπνξεί λα ήηαλ έλα κεγάιν δέληξν, έλα γεηηνληθό ξπάθη ή δαζύιιην (Pyle 2002). Πξηλ 
από ιίγεο γελεέο, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά πεξλνύζαλ ηηο εκέξεο ηνπο ζηα ρσξάθηα, ηα 

αγξνθηήκαηα ή ζηηο άθξεο ηνπ δάζνπο θαη ηεο ιίκλεο. Μέρξη ηνλ πξόζθαην 20
ν 

αηώλα, ηα πεξηβάιινληα πνιιώλ παηδηώλ είραλ αζηηθνπνηεζεί (Chawla 1994). Αιιά 

αθόκα θαη ηόηε, κέρξη ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1970 θαη 1980, ηα παηδηά είραλ πξόζβαζε ζηε 

θύζε θαη ην πεξηβάιινλ κε ηελ επξύηεξε έλλνηα. Τα παηδηά μόδεπαλ ην κεγαιύηεξν 

κέξνο ηνπ ρξόλνπ αλαςπρήο ηνπο ππαίζξηα, ρξεζηκνπνηώληαο ηα πεδνδξόκηα, ηνπο 

δξόκνπο, ηηο παηδηθέο ραξέο, ηα πάξθα, ηα λαππεγεία ησλ πξναζηίσλ θαη ηνπο 

εγθαηαιεηκκέλνπο ρώξνπο (Moore 2004, White & Stoecklin 1998). Τα παηδηά είραλ 

ηελ ειεπζεξία λα παίμνπλ, λα εμεξεπλήζνπλ θαη λα αιιειεπηδξάζνπλ κε ην θπζηθό 

θόζκν κε ειάρηζην ή θαλέλαλ πεξηνξηζκό ή επίβιεςε. 
 

 
 
Η εμαθάληζε ηεο εκπεηξίαο από ηηο δωέο ηωλ παηδηώλ  

Σήκεξα, νη δσέο ησλ παηδηώλ είλαη πνιύ δηαθνξεηηθέο. Τα παηδηά έρνπλ ιίγεο 

επθαηξίεο γηα ην ππαίζξην ειεύζεξν παηρλίδη θαη ηελ ηαθηηθή επαθή κε ηε θύζε. Τα 

θπζηθά όξηά ηνπο έρνπλ ζπξξηθλσζεί από δηάθνξεο αηηίεο (Francis 1991, Kyttä 2004). 

Έλαο «πνιηηηζκόο ηνπ θόβνπ» θάλεη ηνπο γνλείο αλήζπρνπο γηα ηελ αζθάιεηα ησλ 

παηδηώλ ηνπο. Μηα έξεπλα ηνπ 2004 δηαπίζησζε πσο ην 82% ησλ κεηέξσλ κε παηδηά 

ειηθίαο 3 έσο 12 εηώλ, αλαθέξνπλ πσο έλαο από ηνπο πξσηαξρηθνύο ιόγνπο πνπ δελ 

επηηξέπνπλ ζηα παηδηά ηνπο λα παίμνπλ έμσ ζηελ ύπαηζξν είλαη ε αζθάιεηα ηνπο 
(Clements 2004). Λόγσ ηνπ «άγλσζηνπ θηλδύλνπ», πνιιά παηδηά δελ είλαη πιένλ 

ειεύζεξα λα πεξηπιαλεζνύλ ζηηο γεηηνληέο ηνπο ή αθόκα θαη ζηηο απιέο ηνπο, εθηόο 

εάλ ζπλνδεύνληαη από ελήιηθνπο (Pyle 2002, Herrington & Studtmann 1998, Moore 
& Wong 1997). Οη θόβνη ησλ ππεξησδώλ αθηηλώλ, ησλ αιιεξγηώλ θαη δηαθόξσλ 
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κνξθώλ ξύπαλζεο νδεγνύλ επίζεο ηνπο ελειίθνπο ζην λα θξαηήζνπλ ηα παηδηά κέζα 

ζην ζπίηη (Wilson 2000). Επηπιένλ, νη δσέο ησλ παηδηώλ έρνπλ νξγαλσζεί από ηνπο 

ελειίθνπο, νη νπνίνη θξαηνύλ ηε κπεξδεκέλε πεπνίζεζε όηη απηόο ν αζιεηηζκόο ή όηη 
απηό ην κάζεκα ζα θαηαζηήζνπλ ηα κηθξά παηδηά ηνπο επηηπρέζηεξα όηαλ 

ελειηθησζνύλ (Moore & Wong 1997, White & Stoecklin 1998). Ο Brooks (2004) 
ππνζηεξίδεη πσο κηα παηδηθή ειηθία αλέκειε, ηεο πεξηπιάλεζεο θαη ηεο εμεξεύλεζεο 

έρεη αληηθαηαζηαζεί από κηα παηδηθή ειηθία ηνπ ελειίθνπ επηβιέπνληα. 
Ο πνιηηηζκόο ηεο παηδηθήο ειηθίαο πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ ύπαηζξν εμαθαλίδεηαη 

θαη ε θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηώλ έρεη κεηαηνπηζηεί εληόο ησλ θαηνηθηώλ (Hart 
1999, Moore 2004). Καηά ζπλέπεηα, ε επθαηξία ησλ παηδηώλ γηα ηελ άκεζε θαη 

απζόξκεηε επαθή κε ηε θύζε απνηειεί πιένλ κηα ζπάληα ή αθόκα θαη άγλσζηε 

εκπεηξία (Chawla 1994, Kellert 2002, Kuo 2003, Malone 2004, Pyle 2002, Rivkin 
1990, Wilson 1996). Έλαο εξεπλεηήο έρεη πξνρσξήζεη ηόζν πνιύ ώζηε λα αλαθεξζεί 
ζε απηήλ ηελ μαθληθή αιιαγή ζηηο δσέο ησλ παηδηώλ θαη ζηελ απώιεηα ειεύζεξνπ 

ππαίζξηνπ παηρληδηνύ σο «θπιάθηζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο» (Francis 1991). Ο Pyle 
(1993) ην απνθαιεί απηό «εμαθάληζε ηεο εκπεηξίαο», ε νπνία πξνθαιεί ηελ απάζεηα 

γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο. Ο Kellert (2002) ιέεη όηη ε θνηλσλία ζήκεξα έρεη 

απνμελσζεί από ηε θπζηθή πξνέιεπζή ηεο θαη έρεη απνηύρεη λα αλαγλσξίζεη ηε 

βαζηθή εμάξηεζε ηνπ είδνπο καο από ηε θύζε. 
Όρη κόλν ην πεξηβάιινλ πνπ παίδνπλ ηα παηδηά έρεη αιιάμεη εληππσζηαθά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, αιιά θαη ν ειεύζεξνο ρξόλνο γηα παηρλίδη έρεη κεησζεί. Σηηο 

ΗΠΑ, κεηαμύ 1981 θαη 1997, ν ρξόλνο παηρληδηνύ κεηώζεθε θαηά 25% γηα παηδηά 

ειηθίαο 6 έσο 8 εηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ίδηαο πεξηόδνπ, ν ρξόλνο ζην ζρνιείν 

απμήζεθε  (Hofferth & Sandberg 2000). Μηα πξόζθαηε έξεπλα έδεημε όηη ην 70% ησλ 

κεηέξσλ, όηαλ ήηαλ παηδηά, έπαηδαλ ππαίζξηα παηρλίδηα θαζεκεξηλά, έλαληη ηνπ 31% 

ησλ παηδηώλ ηνπο. Επίζεο, όηαλ έπαηδαλ ππαίζξηα νη κεηέξεο, ην 56% έπαηδε γηα ηξεηο 
ή πεξηζζόηεξεο ώξεο, θάηη ην νπνίν κεηώζεθε ζην 22% ησλ παηδηώλ ηνπο (Clements 

2004). 

 
Έκκεζε εκπεηξία 

Σήκεξα, πνπ νη δσέο ησλ παηδηώλ απνζπλδένληαη από ην θπζηθό θόζκν, νη 

εκπεηξίεο ηνπο πξνέξρνληαη από ηα ΜΜΕ, ην γξαπηό ιόγν θαη ηηο εηθόλεο (Chawla 

1994). Τν εηθνληθό αληηθαζηζηά ην πξαγκαηηθό (Pyle 2002). Η ηειεόξαζε, ηα 

ληνθηκαληέξ θύζεο, ην National Geographic θαη άιια πεξηνδηθά γηα ηε θύζε νδεγνύλ 

ηα παηδηά ζην λα ζθέθηνληαη όηη ε θύζε είλαη εμσηηθή, καθξηλή, ζε πεξηνρέο πνπ δελ 

ζα επηζθεθηνύλ πνηέ (Chipeniuk 1995). Τα παηδηά ράλνπλ ηελ αίζζεζε πσο ε θύζε 

ππάξρεη ζηνπο θήπνπο θαη ηηο γεηηνληέο ηνπο, θάηη ην νπνίν ηα απνζπλδέεη πεξαηηέξσ 

από ηε γλώζε θαη ηελ εθηίκεζε ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ. 
 
Η απνκάθξπλζε από ηε θύζε είλαη θαη θαηαζηξνθή ηεο θύζεο 

Η εγθαηάιεηςε ησλ ππαίζξησλ παηρληδηώλ θαη ηεο επαθήο ησλ παηδηώλ κε ηε 

θύζε δελ πξνθαιεί κόλν πξνβιήκαηα ζηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ παηδηνύ, 
επηπξόζζεηα ξίρλεη ηα ζεκέιηα γηα κηα ζπλερηδόκελε παξακέιεζε θαη ππνβάζκηζε 
ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο. Έξεπλεο έρνπλ ηεθκεξηώζεη ζαθώο πσο ε ζρέζε θαη ε 

αγάπε γηα ηε θύζε απμάλνληαη από ηελ ηαθηηθή επαθή ησλ παηδηώλ κε ην θπζηθό 

θόζκν (Bunting 1985, Phenice & Griffore 2003, Schultz et al. 2004). 
Πνιινί εξεπλεηέο αλαθέξνπλ πσο ην «παξάζπξν» γηα ην ζρεκαηηζκό δεζκώλ 

κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ είλαη αλνηρηό θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξόσξεο θαη κέζεο 

παηδηθήο ειηθίαο, θαη ζε απηό ην δηάζηεκα απαηηείηαη ηαθηηθή επαθή κε ηε θύζε 

3



(Cohen & horm-Wingerg 1993 Kellert 2002 Phenice & Griffore 2003 Sobel 1990, 
1996 & 2004 Wilson 1993). Υπνζηεξίδεηαη επίζεο πσο εάλ ηα παηδηά δελ αλαπηύμνπλ 

κηα ζηάζε ζεβαζκνύ θαη θξνληίδαο γηα ην θπζηθό πεξηβάιινλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξώηκεο ειηθίαο ηνπο, ηόηε είλαη πνιύ πηζαλό λα κελ αλαπηύμνπλ πνηέ ηέηνηα ζηάζε 

ζηε δσή ηνπο (Sobel 1996, Wilson 1996). 
 
Η ιαλζαζκέλε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε πξνθαιεί βηνθνβία 

Έλα πξόβιεκα ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο είλαη όηη ε πξνζέγγηζε γίλεηαη 

από ηελ νπηηθή γσλία ηνπ ελειίθνπ, θαη όρη από ηελ πιεπξά ηνπ παηδηνύ. Η 

πεξηέξγεηα ησλ παηδηώλ γηα ην θπζηθό θόζκν θαη ν κνλαδηθόο ηνπο ηξόπνο 

εμεξεύλεζεο απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο δηεξεπλεηηθήο ηνπο ηθαλόηεηαο, θαη όρη 

κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. Απηό είλαη απόξξνηα ηεο πξνζπάζεηαο λα δηδάμνπλ ηα 

παηδηά από πνιύ λσξίο έλλνηεο όπσο ε θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ, ε όμηλε 

βξνρή θαη ε ηξύπα ηνπ όδνληνο.  
Όηαλ δεηείηε από ηα παηδηά λα εμεηάζνπλ πξνβιήκαηα πέξα από ηηο γλσζηηθέο 

ηνπο δπλαηόηεηεο, ηελ θαηαλόεζε θαη ηνλ έιεγρό ηνπο, απηά κπνξνύλ λα γίλνπλ 

αλήζπρα, αδηάθνξα θαη λα αλαπηύμνπλ κηα θνβία γηα ηα δεηήκαηα απηά. Σηελ 

πεξίπησζε ησλ πεξηβαιινληηθώλ δεηεκάησλ, απηό απνθαιείηαη βηνθνβία (biophobia) 
- έλαο θόβνο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ θαη ησλ νηθνινγηθώλ πξνβιεκάησλ, έλαο θόβνο 

γηα ηελ ύπαηζξν. Η κειέηε γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηξνπηθώλ δαζώλ θαη ησλ 

απεηινύκελσλ εηδώλ, είλαη θαηάιιειε γηα καζεηέο κέζεο εθπαίδεπζεο, αιιά είλαη 

άθξσο αθαηάιιειε γηα ηνπο καζεηέο πξνζρνιηθώλ θαη δεκνηηθώλ ζρνιείσλ (Cohen 
& Horn-Wingerg 1993, Coffey 2001, Kellert 2002). 

Ο John Burroughs είπε όηη: «Η γλώζε ρωξίο αγάπε δελ ζα θνιιήζεη. Αιιά 

εάλ ε αγάπε έξζεη πξώηα, ηόηε είλαη ζίγνπξν πωο ε γλώζε ζα αθνινπζήζεη». Τν 

πξόβιεκα κε ηα πεξηζζόηεξα πξνγξάκκαηα πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα 

κηθξά παηδηά είλαη όηη πξνζπαζνύλ λα κεηαδώζνπλ ηε γλώζε θαη ηελ επζύλε πξνηνύ 
ηα παηδηά αλαπηύμνπλ κηα ζρέζε αγάπεο κε ηε γε (Sobel 1996, Wilson 1997). Πξέπεη 

λα επηηξαπεί ζηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηε βηνθηιία (biophilia) ηνπο, ηελ αγάπε ηνπο 

γηα ηε γε, πξνηνύ ηνπο δεηήζνπκε λα ηε ζεβαζηνύλ θαη λα ηε ζώζνπλ. Η ίδηα ε θύζε 

είλαη ν θαιύηεξνο δάζθαινο ησλ παηδηώλ, παξά ηα βηβιία θαη ηα καζήκαηα κέζα ζηηο 

αίζνπζεο (Coffey 2001). Τα κηθξά παηδηά ηείλνπλ λα αλαπηύμνπλ ζπλαηζζεκαηηθνύο 
δεζκνύο κε απηό πνπ ηνπο είλαη νηθείν θαη άλεην (Wilson 1996). Όζν κεγαιύηεξε 

είλαη ε πξνζσπηθή εκπεηξία ησλ παηδηώλ κε ηε θύζε, ηόζν πηζαλόηεξν είλαη λα γίλνπλ 
πεξηβαιινληηθά επαηζζεηνπνηεκέλνη πνιίηεο (Bunting & Cousins 1985, Harvey 
1989).  
 
Αλαθαιύπηνληαο ηνλ νηθν-θπζηνινγηθό εαπηό ηωλ παηδηώλ 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνζρνιηθώλ εηώλ, είλαη ζεκαληηθό λα βνεζεζνύλ ηα 

παηδηά λα αλαθαιύςνπλ ηε ζρέζε ηνπ εαπηνύ ηνπο κε ην θπζηθό θόζκν (Phenice & 
Griffore 2003). Η καθξαίσλε εμέιημε ηνπ αλζξώπνπ θνληά ζηε θύζε, πηζηεύεηαη από 

πνιινύο όηη επεξέαζε ην γελεηηθό ηνπ πιηθό θαη ηα έλζηηθηα ηνπ, έηζη ηα παηδηά 

γελληνύληαη κε κηα θπζηθή αίζζεζε ηεο ζπγγέλεηαο κε ηε θύζε. Απηή ε έκθπηε 

βηνθηιία θαη ε ηάζε αλάπηπμεο ζρέζεο κε ηε θύζε πξέπεη λα παγηνπνηεζεί από ηα 

πξώηα έηε δσήο ησλ παηδηώλ (Lewis 1996, Sobel 1996, Tilbury 1996, Wilson 1997).  
Όζν κεγαιύηεξνο είλαη ν βαζκόο όπνπ έλα άηνκν ζεσξεί πσο απνηειεί κέξνο 

ηεο θύζεο θαη όηη ζπλδέεηαη κε ηε θύζε, ηόζν εθδειώλεη κηα πεξηζζόηεξν ζεηηθή 

πεξηβαιινληηθή ζηάζε (Shultz et al. 2004). Η αλάπηπμε ησλ παηδηώλ κε ειάρηζηε ή 

θακία ηαθηηθή επαθή κε ην θπζηθό θόζκν ηα νδεγεί ζην λα βιέπνπλ ηνπο εαπηνύο 

ηνπο σο μερσξηζηό θαη όρη σο κέξνο ηνπ θπζηθνύ θόζκνπ (Phenice & Griffore 2003, 
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Sobel 1996). Γηα ηα παηδηά απηά, ε θύζε πξνζεγγίδεηαη σο ππόζηαζε πνπ ειέγρεηαη 

θαη πνπ εμνπζηάδεηαη, παξά σο ππόζηαζε αγαπεκέλε πνπ ρξεηάδεηαη θξνληίδα. Τν 

παηδί αλαπηύζζεη βηνθνβία πνπ θπκαίλεηαη από ην λα ληώζεη άβνια θαη θνβηζκέλα 

ζηελ ύπαηζξν κέρξη ηνπ λα ληώζεη κηα πξνθαηάιεςε ελάληηα ζηε θύζε θαη κηα 

απνζηξνθή γηα νηηδήπνηε δελ είλαη θαηαζθεπαζκέλν, ξπζκηδόκελν ή θιηκαηηδόκελν 
από ηνλ άλζξσπν (Cohen 1993, Bixler, et al. 1994, Orr 1993). 

Ο Sobel (1996) ππνζηεξίδεη όηη εθηόο από ηελ ηαθηηθή επαθή κε ηε θύζε, έλαο 

από ηνπο θαιύηεξνπο ηξόπνπο λα ελζαξξπλζεί ε ζρέζε κε ηε θύζε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο πξόσξεο παηδηθήο ειηθίαο είλαη λα θαιιηεξγεζνύλ νη ζρέζεηο ησλ παηδηώλ κε ηα 

δώα. Τα κηθξά παηδηά αηζζάλνληαη κηα θπζηθή ζπγγέλεηα κε ηα δώα, θαη σζνύληαη 

ζησπεξά ζε απηά, θαη εηδηθά ζηα κηθξά ησλ δώσλ (Rosen 2004, Sobel 1996). Τα δώα 

είλαη κηα αηειείσηε πεγή έθπιεμεο γηα ηα παηδηά, πνπ ηα ελζαξξύλεη ζε κηα ζηάζε 
θξνληίδαο θαη κηα αίζζεζε επζύλεο γηα ηνπο δώληεο νξγαληζκνύο. Τα παηδηά 

αιιειεπηδξνύλ ελζηηθησδώο κε ηα δώα, κηινύλ καδί ηνπο, θαη επελδύνπλ ζε απηά 
ζπλαηζζεκαηηθά (Sobel 1996). Έλα ζρεηηθά άγλσζην γεγνλόο είλαη πσο ην 80% ησλ 

νλείξσλ ησλ παηδηώλ, κέρξη ηελ ειηθία ησλ έμη εηώλ, έρεη σο αληηθείκελν ηα δώα 

(Acuff 1997, Patterson 2000). Η ζπκβνιηθή ζπνπδαηόηεηα ησλ δώσλ γηα ηα παηδηά 

είλαη πσο ηα δώα απνηεινύλ πάλσ από ην 90% ησλ ραξαθηήξσλ ζηα πξνζρνιηθά 

βηβιία γηα ηελ εθκάζεζε ηεο γιώζζαο θαη ηελ αξηζκεηηθή (Kellert 1983). 
 

Ο ζρεδηαζκόο ηωλ θπζηθώλ παηδόηνπωλ 
Καζώο ε επαθή ησλ παηδηώλ κε ηελ ύπαηζξν πεξηνξίδεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν, 

o παηδηθόο ζηαζκόο, ην ζρνιείν θαη ε παηδηθή ραξά, απνηεινύλ πνιύ ζεκαληηθνύο 

ρώξνπο γηα ηελ επαλαζύλδεζε ησλ παηδηώλ κε ηε θύζε θαη γηα ηελ πεξηβαιινληηθή 

επαηζζεηνπνίεζε (Malone & Tranter 2003). Οη παηδόηνπνη ζα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη 

από ηελ πξνζέγγηζε ελόο παηδηνύ θαη όρη ελόο ελήιηθνπ. Οη παηδόηνπνη πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνληαη από κηα πνηθηινκνξθία  ώζηε λα ππνθηλήζνπλ ηε θπζηθή εθκάζεζε 
ηεο πεξηέξγεηαο, ηεο θαληαζίαο, ηνπ ζαπκαζκνύ θαη ηεο αλαθάιπςεο (White & 
Stoecklin 1998). Γηα ηνλ ζθνπό απηό έλαο παηδόηνπνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη: 
ιηκλνύιεο, άθζνλε γεγελήο βιάζηεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δέληξσλ, ζάκλσλ, 
ινπινπδηώλ, δώσλ, πεηαινύδσλ, άκκνπ, θαη όια απηά λα ζπλδπάδνληαη θαηά ηξόπν 

πνπ ηα παηδηά λα βηώλνπλ ηηο κεηαβαιιόκελεο επνρέο, ηνλ αέξα, ην θσο, ηνπο ήρνπο 

θαη ηνλ θαηξό (White & Stoecklin 1998). 
 

Τα νθέιε από ηνπο θπζηθνύο παηδόηνπνπο 
Η έξεπλα γηα ηνπο θπζηθνύο παηδόηνπνπο θαηαδεηθλύεη ηα επξέα νθέιε πνπ 

έρνπλ. Τα παηδηά καζαίλνπλ κε ηελ «θαηαζθεπή» ηεο γλώζεο ηνπο γηα ηνλ θόζκν, θαη 

όρη κε ηελ απνκλεκόλεπζε ησλ γεγνλόησλ (Piaget 1962). Ο ςπρνιόγνο Howard 

Gardner ηνπ Φάξβαξλη ιέεη όηη ε ζρνιηθή γλώζε «θαίλεηαη απζηεξά ζπλδεδεκέλε κε 

ηηο ζρνιηθέο αίζνπζεο», ελώ ε ππαίζξηα εθπαίδεπζε ελζαξξύλεη ηε «ζύλδεζε ηεο 
γλώζεο κε ηε δσή» (Gardner 1991). Ο Fjortoft (2001) βξήθε πσο όηαλ νη ππαίζξηνη 

ρώξνη θαη ηα παηρλίδηα κεηαηξάπεθαλ από «ηερλεηά» ζε πην «θπζηθά», ηόηε ππήξμε 

κηα ηδηαίηεξε αύμεζε ηνπ ελδηαθέξνληνο ησλ παηδηώλ γηα ηελ απόθηεζε γλώζεο.  

Έλαο απμαλόκελνο όγθνο βηβιηνγξαθίαο δείρλεη πσο ε επαθή κε ηε θύζε έρεη 

νθέιε ζηελ επεκεξία ησλ ελειίθσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαιύηεξεο 

ςπρνινγηθήο θαηάζηαζήο, ηεο ππέξηεξεο γλσζηηθήο ιεηηνπξγίαο, ηεο πξόιεςεο ησλ 

αζζελεηώλ, αιιά θαη ηεο ηαρύηεξεο αλάξξσζεο κεηά από αζζέλεηα. Γηα ηα παηδηά ηα 

νθέιε είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα ιόγσ ηεο κεγαιύηεξεο εππιαζηόηεηαο ηνπο θαη ηεο 

εππάζεηάο ηνπο (Wells & Evans 2003). Τα ζπκπεξάζκαηα δείρλνπλ όηη: 
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 Παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ ζπκπηώκαηα ππεξδξαζηεξηόηεηαο θαη κεησκέλεο 

ηθαλόηεηαο πξνζνρήο είλαη ηθαλόηεξα λα ζπγθεληξσζνύλ κεηά από ηελ επαθή ηνπο κε 

ηε θύζε (Faber Taylor et al. 2001). 
 Τα παηδηά πνπ έρνπλ ζπρλή επαθή κε ηε θύζε έρνπλ θαιύηεξεο επηδόζεηο ζηα 

ηεζη ζπγθέληξσζεο θαη πεηζαξρίαο. Όζν πην «πξάζηλν είλαη ην παηδί», ηόζν θαιύηεξα 

είλαη ηα απνηειέζκαηα (Faber Taylor et al. 2002, Wells 2000). 
 Τα παηδηά πνπ παίδνπλ ηαθηηθά ζηελ ύπαηζξν είλαη πην εύξσζηα θαη πγηή 

(Fjortoft 2001, Grahn et al. 1997).  
 Όηαλ ηα παηδηά παίδνπλ ζηελ ύπαηζξν, ην παηρλίδη ηνπο είλαη πην πνηθίιν, 

επηλνεηηθό θαη δεκηνπξγηθό, θάηη πνπ ηα βνεζά ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ (Faber 
Taylor et al. 1998, Fjortoft 2000, Moore & Wong 1997).  

 Η έθζεζε ζηα θπζηθά πεξηβάιινληα βειηηώλεη ηελ ηθαλόηεηα ζθέςεο θαη 

παξαηήξεζεο (Pyle 2002).  
 Η θύζε κεηώλεη ην ζηξεο ζηε δσή ησλ παηδηώλ (Wells 2003).  
 Τν παηρλίδη ζε έλα πνηθίιν θπζηθό πεξηβάιινλ κεηώλεη ή απνβάιιεη ηελ 

αληηθνηλσληθή ζπκπεξηθνξά όπσο είλαη ε βία, ν θόβνο, ν βαλδαιηζκόο θαη ην πέηακα 

ζθνππηδηώλ, κεηώλεη επίζεο ηε ζπζηεκαηηθή απνρή από ηελ εξγαζία (Coffey 2001, 
Malone & Tranter 2003, Moore & Cosco 2000).  

 Η θύζε βνεζά ηα παηδηά λα αλαπηύμνπλ ηε δεκηνπξγηθόηεηα ηνπο θαη 

ελζηαιάδεη κηα αίζζεζε εηξήλεο θαη έλσζεο κε ηνλ θόζκν (Crain 2001).  
 Η πξόσξε εκπεηξία κε ην θπζηθό θόζκν έρεη ζπλδεζεί ζεηηθά κε ηελ αλάπηπμε 

ηεο θαληαζίαο θαη ηεο αίζζεζεο ηνπ ζαπκαζκνύ (Cobb 1977, Louv 1991). Ο 

ζαπκαζκόο είλαη ζεκαληηθόο ππνθηλεηήο γηα ηε καθξνρξόληα ηθαλόηεηα εθκάζεζεο 
(Wilson 1997).  

 Τα παηδηά πνπ παίδνπλ ζηε θύζε έρνπλ ζεηηθόηεξα ζπλαηζζήκαηα ην έλα γηα 

ην άιιν (Moore 1996).  
 Μείσζε ζην ρξόλν ησλ παηδηώλ πνπ μνδεύεηαη ππαίζξηα, ζπκβάιιεη ζηελ 

αύμεζε ηεο κπσπίαο ησλ παηδηώλ (Nowak 2004).  
 Τα ππαίζξηα πεξηβάιινληα είλαη ζεκαληηθά ζηελ αλάπηπμε ηεο αλεμαξηεζίαο 

θαη ηεο απηνλνκίαο ησλ παηδηώλ (Bartlett 1996).  
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