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Σκοπός της εργασίας

• Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή στο εργαλείο του ημερολογίου της φύσης και τα
χαρακτηριστικά του.

• Να εστιάσουμε στο ημερολόγιο της φύσης ως ολιστική προσέγγιση της
περιβαλλοντικής γνώσης.

• Να μελετήσουμε το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι και τα χαρακτηριστικά του.

• Να παρουσιάσουμε το νέο δημιουργικό παιδαγωγικό εργαλείο που διαμορφώνεται
από την συνένωση των παραπάνω.

• Να προτείνουμε εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησής του.



Η παρατήρηση της φύσης
Η παρατήρηση του φυσικού κόσμου βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου πολλών φιλοσόφων, επιστημόνων
και καλλιτεχνών.

• Αριστοτέλης: Παρατήρηση του φυσικού κόσμου και καταγραφή των παρατηρήσεων αυτών.

• Κάρολος Δαρβίνος: Διεξοδική παρατήρηση του φυσικού κόσμου, καταγραφές και σχεδιασμός
όντων.

• Vincent van Gogh: Η παρατήρηση της φύσης ως βασικός πόλος έμπνευσης της τέχνης του.

• Claude Monet: Παρατηρούσε τη φύση και ζωγράφιζε πληθωρικούς κήπους όπου και να βρισκόταν.

Darwin, C. R. 1851.
(Πηγή: http://darwin-online.org.uk/ )

Monet, C. 1900.
(Πηγή: https://www.claude-monet.com/ )

Van Gogh, V. 1889.
(Πηγή: https://www.metmuseum.org/ )

Επίσης, σημαντικοί φυσιολάτρεις και ακτιβιστές προστασίας του φυσικού κόσμου κρατούσαν ημερολόγιο,
όπου κατέγραφαν τις εμπειρίες τους (π.χ. J. Muir, H. D. Thoreau κ.λπ.)

http://darwin-online.org.uk/
https://www.claude-monet.com/
https://www.metmuseum.org/


Το ημερολόγιο της φύσης

• Ενθαρρύνει την άμεση παρατήρηση και καταγραφή εντυπώσεων και σκέψεων στο φυσικό
περιβάλλον (Τσεβρένη, 2021).

• Αναδεικνύει τη σφαιρικότητα της συναισθηματικής, ενσώματης και δημιουργικής
προσέγγισης του φυσικού περιβάλλοντος (Tsevreni, 2021˙ Warkentin, 2011).

• Οξύνει την παρατηρητικότητα και οδηγεί σε καταγραφές αναπτύσσοντας την κριτική σκέψη
(Τσεβρένη, 2021).

• Ενδυναμώνει την οικολογική συνείδηση (Cormell & Ivey, 2012).

• Αποσκοπεί στην ενίσχυση της συναισθηματικής και δημιουργικής συνάντησης με το φυσικό
περιβάλλον (Cormell & Ivey, 2012).



Το ημερολόγιο της φύσης (ΙΙ)

Το ημερολόγιο της φύσης μπορεί να έχει ποικίλες μορφές και να περιλαμβάνει μερικά από τα παρακάτω
στοιχεία:

• Κείμενα

• Επιστημονικές καταγραφές

• Ποιήματα

• Φωτογραφίες

• Αυθόρμητες σκέψεις

• Ηχογραφήσεις ήχων της φύσης

• Χάρτες

Η μέθοδος του ημερολογίου της φύσης έχει ως εξής:

1. Παρατήρηση περιβάλλοντος

2. Καταγραφή στο ημερολόγιο

3. Αναστοχασμός

Το ημερολόγιο της φύσης αξιοποιείται ως παιδαγωγικό εργαλείο στο χώρο της εκπαίδευσης με σημαντικά
αποτελέσματα ως προς την ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση της οικολογικής συνείδησης των εκπαιδευομένων
(Τσεβρένη, 2020˙ Tsevreni, 2021).

(Πηγή: https://www.naturejournalingweek.com )

https://www.naturejournalingweek.com/


Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι

• Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι έχει τις ρίζες του στους καταστασιακούς. Οι καταστασιακοί ανήκαν στην
Καταστασιακή Διεθνή που είχε σκοπό δράσης της την κατάργηση των ορίων μεταξύ τέχνης και
καθημερινής ζωής. Επρόκειτο για ένα καλλιτεχνικό κίνημα που ασκούσε έντονη ριζοσπαστική κριτική
στον καθημερινό τρόπο ζωής.

• Οι καταστασιακοί έφεραν στο προσκήνιο τη γέννηση ενός νέου επιστημονικού πεδίου, της
ψυχογεωγραφίας, και πιο συγκεκριμένα τη «μελέτη των εξειδικευμένων επιπτώσεων του γεωγραφικού
περιβάλλοντος στα συναισθήματα και τις συμπεριφορές των ατόμων» (Ντεμπόρ, 1957)

• Πρότειναν το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι, το οποίο σύμφωνα με αυτούς είναι το μέσο για την
υπέρβαση του διαχωρισμού μεταξύ καθημερινής ζωής και τέχνης, ελευθερίας και πραγματικότητας
(Ντεμπόρ, 1957).

• Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι είχε την μορφή περιπάτου καθώς το κίνημα των καταστασιακών
θεώρησε το περπάτημα στην πόλη ως μια μορφή αντι-τέχνης, που υπονομεύει την καπιταλιστική
συγκρότηση της πόλης μέσα από τις αισθητικές και πολιτικές του προσεγγίσεις (Careri, 2017).



Το ψυχογεωγραφικό παιχνίδι (II)

Τα χαρακτηριστικά του ψυχογεωγραφικού παιχνιδιού/περιπάτου:

• Ο/η περιπατητής/ρια, «αφήνεται» ελεύθερος/η να χαθεί και να περιπλανηθεί στην πόλη
παρατηρώντας τους τρόπους με τους οποίους βιώνει το αστικό περιβάλλον.

• Επικεντρώνεται στα συναισθήματα που του/της δημιουργούνται, χωρίς να εστιάζει στα ερεθίσματά
που τα προκάλεσαν, αλλά στο ίδιο το συναίσθημα ως πράξη.

• Ο/η καθένας/μια μπορεί να βιώσει μια απροσδόκητη εμπειρία, αφού καλείται να γνωρίσει έναν
γνωστό – συνήθως – τόπο με έναν διαφορετικό τρόπο (τεχνική «αστικής εξερεύνησης» “technique
of rapid passage”, Ντεμπόρ, 1957).

• Σε αυτή τη «χαώδη» κατάσταση «αναδύεται η δημιουργικότητα αφού ο/η περιπατητής/ρια
αμφισβητεί το υπάρχον σύστημα και επιθυμεί μια ριζοσπαστική αλλαγή» (Συλαίου, Λαγούδη &
Χουντάση, 2015). Αυτή είναι η στιγμή που πραγματοποιούνται μικρές «ρωγμές», ικανές να φέρουν
στην επιφάνεια έναν νέο κόσμο.

• Ο ψυχογεωγραφικός χάρτης: Οι καταστασιακοί ύστερα από τους ψυχογεωγραφικούς περιπάτους
τους πραγματοποιούσαν χαρτογραφικές απεικονίσεις όπου παρουσιάζονταν οι «ψυχικές
ατμόσφαιρες της πόλης» (Ντεμπόρ, 1957).



Οι ψυχογεωγραφικοί χάρτες

Η ελευθερία που παρέχεται κατά τη δημιουργία των ψυχογεωγραφικών χαρτών οδηγεί σε ποικίλα
αποτέλεσματα.

Ένας ψυχογεωγραφικός χάρτης μπορεί να αποτελείται από:

• Αναπαραστάσεις διαδρομών

• Σκίτσα και ζωγραφιές στον χάρτη

• Κείμενα

• Σκέψεις συμμετεχόντων

• Φωτογραφίες

• Ηχογραφήσεις του αστικού τοπίου

• Υλικά από τον περίπατο

Καλή, 2021

Ψυχογεωγραφικός χάρτης του Παρισιού. Guy Debord & 
Ager Jorn, The Naked City, 1957

Ένας ψυχογεωγραφικός χάρτης μπορεί
να έχει τόσο αναλογική μορφή, με
κολλάζ φωτογραφιών, σκίτσων,
κειμένων κ.λπ., όσο και ψηφιακή με την
αξιοποίηση των τεχνολογικών μέσων.
Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η
δυνατότητα να συμπεριληφθούν
ποικίλα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί
από τους περιπάτους.



Ψυχογεωγραφία και Εκπαίδευση

Η ψυχογεωγραφία έχει αρχίσει να εφαρμόζεται πλέον και στον χώρο της εκπαίδευσης.

Σύγχρονες ερευνητικές και εκπαιδευτικές πρακτικές βασίζονται στις αρχές της ψυχογεωγραφίας
και σχεδιάζονται βάσει των ψυχογεωγραφικών περιπάτων των καταστασιακών (Bassett, 2004˙
Stehle, 2008˙ Parry, 2019˙ Kim, 2021˙ Καλή, 2021).



Ένα νέο εκπαιδευτικό εργαλείο 

Παρουσιάζοντας το ημερολόγιο της φύσης και το καταστασιακό/ψυχογεωγραφικό παιχνίδι
εντοπίζονται σημαντικές ομοιότητες, αλλά και διαφορές ως προς την προσέγγισή τους.

Δημιουργείται, λοιπόν, το εύλογο ερώτημα του πώς θα μπορούσαν αυτά τα δύο εργαλεία να
ενώσουν τις βασικές τους αρχές δημιουργώντας ένα νεό παιδαγωγικό εργαλείο που να μπορεί
να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της παιδαγωγικής πράξης.

Λαμβάνοντας υπόψη πως το ημερολόγιο της φύσης εστιάζει στον φυσικό κόσμο, ενώ το
ψυχογεωγραφικό παιχνίδι στο αστικό περιβάλλον, φαίνεται πως η συνένωση αυτών των δύο
μπορεί να δημιουργήσει ένα διευρυμένο και δημιουργικό εκπαιδευτικό εργαλείο με παιγνιώδη
χαρακτηριστικά, όπου οι συμμετέχοντες/ουσες περιπλανιούνται στα αστικά κέντρα, παρατηρούν
και καταγράφουν τόσο τα φυσικά όσο και τα ανθρωπογενή στοιχεία γύρω τους.



Ένα δημιουργικό ημερολόγιο εμπειριών

Με τη συνένωση των παραπάνω διαμορφώνεται ένα νέο δημιουργικό ημερολόγιο εμπειριών, το
οποίο θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι εκπαιδευόμενοι/ες κατά
την διάρκεια των συλλογικών περιπάτων παρατήρησης του περιβάλλοντός τους.

Συλλέγοντας κείμενα, εικόνες, ψηφιακό υλικό (ηχογραφήσεις, βίντεο, φωτογραφίες), ποιήματα,
χαρτογραφημένες διαδρομές, ζωγραφιές, υλικά από τους περιπάτους κ.ο.κ., μπορούν να
δημιουργηθούν συλλογικοί ή ατομικοί χάρτες που να αναπαριστούν τη συνολική τους εμπειρία.

Έτσι, σκέψεις γύρω από τον φυσικό κόσμο θα συνδιαλέγονται με προβληματισμούς και
παρατηρήσεις γύρω από το αστικό περιβάλλον δημιουργώντας μια αέναη εξερεύνηση και
αναστοχασμό πάνω στις εμπειρίες τους.



Εκπαιδευτικές προτάσεις

• Να πραγματοποιηθούν συλλογικοί περίπατοι στην πόλη στηριζόμενοι στις αρχές της
ψυχογεωγραφίας.

• Κατά τη διάρκεια των περιπάτων, οι εκπαιδευόμενοι/ες να παρατηρούν τόσο τον
φυσικό κόσμο όσο και το αστικό περιβάλλον με ό,τι αυτό περιλαμβάνει.

• Να αφεθούν ελεύθεροι/ες να μαγνητοσκοπήσουν, να φωτογραφήσουν, να
καταγράψουν κατά τους περιπάτους τους.

• Να σημειώσουν σημεία από τους περιπάτους στον χάρτη.

• Να δημιουργήσουν συλλογικά ή ατομικά τους χάρτες εμπειρίας του περιπάτου.
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Σας ευχαριστούμε πολύ!


