
Εισαγωγή για το Σχολείο του Δάσους και Δήλωση Εκτίµησης και Κατανόησης της 
Παιδαγωγικής του Δάσους 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως αυτές τις πληροφορίες και αφού κατανοήσετε 
τις πληροφορίες πλήρως υπογράψετε το έντυπο στο τέλος. Eάν δεν επιθυµείτε το 
παιδί σας να λάβει µέρος σε κάποιες δραστηριότητες του προγράµµατος του 
Σχολείου του Δάσους, επικοινωνήστε µαζί µας.  

Τι είναι το Σχολείο του Δάσους; 
Το Σχολείο του Δάσους είναι µια ολοκληρωµένη, παιδοκεντρική διαδικασία που εµπνέει τη 
µάθηση στα παιδιά και προσφέρει ευκαιρίες για ολιστική ανάπτυξη µέσω παιχνιδιού 
καθοδηγούµενου από τα ίδια τα παιδιά µε στόχο τη βελτίωση της ευηµερίας τους, της 
ανθεκτικότητας, των κοινωνικών δεξιοτήτων, της ανεξαρτησίας, της αυτοεκτίµησης, της 
εµπιστοσύνης, της φαντασίας, της ενσυναίσθησης και της δηµιουργικότητας. Δίνουµε στα 
παιδιά το χρόνο και το χώρο να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες παράλληλα µε τις 
προσωπικές δεξιότητες που θεωρούνται ιδιαίτερα πολύτιµες, όπως η οµαδική εργασία και η 
επίλυση προβληµάτων. Αυτό συµβαίνει µέσω µιας σειράς µαθησιακών πρακτικών και 
εµπειριών, καθώς και των δικών τους εξερευνήσεων. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε 
µετριασµένο/προστατευµένο κίνδυνο και οι ενήλικες σέβονται τα δικαιώµατα τους να παίζουν 
και να δηµιουργούν τη δική τους µάθηση σε ένα φυσικό δασικό περιβάλλον, διδάσκοντας 
ταυτόχρονα σε όλους να γνωρίζουν, να σέβονται και να εκτιµούν τη φύση και τους κατοίκους 
της. Το Σχολείο του Δάσους θέτει τα θεµέλια για θετική µάθηση, ανάπτυξη και περαιτέρω 
δεξιότητες ζωής για να διασφαλίσει ότι τα παιδιά είναι συναισθηµατικά εξοπλισµένα για το 
µέλλον τους. 

Τι θα κάνει το παιδί µου στο Σχολείο του Δάσους; 
Μερικά από τα πράγµατα που θα κάνουν τα παιδιά είναι: 
• Συζήτηση στον κύκλο, εµπειρίες µέσα από δραστηριότητες, παιχνίδια 
Στο Σχολείο του Δάσους έχουµε χρόνο συζήτησης στον κύκλο όπου αναλογιζόµαστε την 
ηµέρα µας µέχρι τώρα και ίσως µιλάµε για τα συναισθήµατα µας, παρατηρούµε τον καιρό και 
τυχόν αλλαγές ή αναλογιζόµαστε τι µας άρεσε να κάνουµε ή τι µάθαµε την προηγούµενη 
µέρα. Τα παιδιά έχουν στη συνέχεια πρόσβαση σε εµπειρίες µε βάση την επιθυµία και το 
ενδιαφέρον τους. Αυτές µπορεί να βασίζονται στην εποχή, σε εργασίες που χρειάζεται να 
γίνουν στον δασικό µας χώρο ή µια εξέλιξη από ένα τρέχον ενδιαφέρον. Επίσης, παίζουµε 
παιχνίδια στο Σχολείο του Δάσους· τα χρησιµοποιούµε για να υποστηρίξουµε την οµαδική 
εργασία και την επίλυση προβληµάτων, αφήνοντας συχνά τα παιδιά να οργανώνουν τα 
παιχνίδια και να συζητούν τους κανόνες µεταξύ τους µόλις κατανοήσουν τα βασικά. Τα 
παιχνίδια συχνά χρησιµοποιούνται για να επαναλάβουµε τους κανόνες και τα όρια του 
Σχολείου του Δάσους µε τα παιδιά. 

Περίπου στο τέλος κάθε ηµέρας ή ενότητας έχουµε χρόνο αναστοχασµού όπου 
ενθαρρύνουµε τα παιδιά να σκεφτούν όλα αυτά που είδαν, έµαθαν, απόλαυσαν κλπ. 
Εξερευνούµε διαφορετικούς τρόπους στοχασµού µε τα παιδιά. Έτσι, µερικές φορές µιλάµε σε 
µια οµάδα, άλλοτε έχουµε ένα γρήγορο γύρο έκφρασης συναισθηµάτων και άλλες φορές 
χρησιµοποιούµε δηµιουργική εξερεύνηση για να σκεφτούν τα παιδιά τον αναστοχασµό τους. 

• Άναµµα φωτιάς στην προστατευµένη εστία µας 
Στο Σχολείο του Δάσους µπορεί κάποιες φορές να µαγειρέψουµε στη φωτιά, κάποιο σνακ ή 
ζεστό ρόφηµα, καθώς µοιραζόµαστε χρόνο µαζί για στοχασµό και συζήτηση. Μιλάµε για 
πυρασφάλεια κάθε φορά που θα ανάψουµε µια φωτιά στην προστατευµένη εστία µας και τα 
παιδιά θυµούνται πάντα τους κανόνες του κύκλου ανάµµατος της φωτιάς. Το άναµµα της 
φωτιάς γίνεται στην πλήρως προστατευµένη εστία µας και µόνο κατά τους χειµερινούς 



µήνες, από το εξειδικευµένο µας προσωπικό. Τα παιδιά θα µάθουν τις σωστές θέσεις που 
πρέπει να χρησιµοποιούνται για το άναµµα φωτιάς, τον σεβασµό στο περιβάλλον και πώς να 
χρησιµοποιούν τις φωτιές κατάλληλα σε σχέση µε τη φύση, τον καιρό και µεταξύ τους. 

• Χρήση απλών εργαλείων µε επιτήρηση 
Τα παιδιά θα έχουν ελεγχόµενη πρόσβαση σε κάποια απλά εργαλεία στο Σχολείο του 
Δάσους, συµπεριλαµβανοµένων των αποφλοιωτών φρούτων και λαχανικών, κατσαβιδιών 
για βίδωµα, σφυριών για κάρφωµα και µικρών πριονιών και όχι απαραίτητα περιορισµένα σε 
αυτά. Αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία πραγµάτων µε αντικείµενα που 
έχουν βρει ή για µικροεργασίες στο χώρο. Η χρήση των εργαλείων είναι ένα προς ένα και 
επίσης εποπτεύονται προσεκτικά µε τα παιδιά που επιδεικνύουν αυτοπεποίθηση, ετοιµότητα, 
φροντίδα, σεβασµό και γνώση του εργαλείου και των κανόνων. Αυτά τα εργαλεία 
χρησιµοποιούνται µε γάντια ασφαλείας και είναι ένα προς ένα µε τον παιδαγωγό. Για καθένα 
από αυτά τα εργαλεία γίνεται µια συζήτηση, όπου τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να 
αναπτύξουν την εµπιστοσύνη και τις δεξιότητες τους µε κάθε εργαλείο και µπορούν να 
εργαστούν για τη χρήση τους ανεξάρτητα ή µε έναν φίλο και πάντα υπό την εποπτεία των 
παιδαγωγών. Υπενθυµίζουµε πάντα ότι µολύβια, µαχαιροπήρουνα κλπ. είναι επίσης 
εργαλεία τα οποία χρησιµοποιούµε για να βελτιώνουµε τη ζωή µας. 

Υπενθυµίζουµε τους κανόνες του κάθε εργαλείου µε τα παιδιά πριν από κάθε χρήση. Τα 
παιδιά δεν έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά τα εργαλεία, αλλά τα φέρνουν οι παιδαγωγοί 
για να χρησιµοποιηθούν σε συγκεκριµένες δραστηριότητες που γίνονται µε επιτήρηση. Αφού 
ολοκληρωθεί η χρήση τους, τα εργαλεία φυλάγονται σε ασφαλές µέρος από τους 
παιδαγωγούς. 

Γιατί είναι σηµαντικό να λαµβάνουµε υγιές ρίσκο; 

Στο Σχολείο του Δάσους τα παιδιά θα µπορούν να κάνουν δραστηριότητες που έχουν σχέση 
µε εξερεύνηση, αναρρίχηση σε δέντρα αν το επιθυµούν, χρήση υλικών για την κατασκευή 
καταφυγίων και κρησφύγετων. Αυτά θα µπορούσαν να θεωρηθούν από κάποιους ως 
ριψοκίνδυνο παιχνίδι. Το επικίνδυνο παιχνίδι µπορεί να οριστεί ως µια συναρπαστική και 
ενθουσιώδης δραστηριότητα που ενέχει κίνδυνο σωµατικού τραυµατισµού και παιχνίδι που 
παρέχει ευκαιρίες για πρόκληση, δοκιµές ορίων, διερεύνηση ορίων και µάθηση σχετικά µε 
τον κίνδυνο τραυµατισµού (Sandseter, 2007· Little & Wyver, 2008).  

Το παιχνίδι των παιδιών και η ανάληψη υγιούς ρίσκου βοηθά στην ανάπτυξη σηµαντικών 
δεξιοτήτων ζωής, όπως π.χ. 

• Χτίσιµο ψυχικής ανθεκτικότητας και επιµονής 
• Ανάπτυξη ισορροπίας και συντονισµού 
• Συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων και των ορίων του δικού τους σώµατος 
• Ικανότητα εκτίµησης και χρήσης της κρίσης τους σχετικά µε τον κίνδυνο 
• Χειρισµός εργαλείων µε ασφάλεια και σκοπό 
• Κατανόηση των συνεπειών µιας πράξης 
• Εµπιστοσύνη και ανεξαρτησία 
• Ευρηµατικότητα 
• Δηµιουργικότητα και εφευρετικότητα 
• Περιέργεια και απορία 
• Επίλυση προβληµάτων 

Το ρίσκο που συνδέεται µε το παιχνίδι ή µε κάποιες άλλες δραστηριότητες (π.χ. άναµµα 
φωτιάς, σκαρφάλωµα, χρήση απλών εργαλείων, κλπ.), λαµβάνεται σε ένα πλαίσιο κανόνων 
και επίβλεψης. Το φυσικό και ταυτόχρονα ελεγχόµενο, ασφαλές περιβάλλον του Σχολείου του 
Δάσους διασφαλίζει ότι τα παιδιά που συµµετέχουν, µαθαίνουν φυσικά να εκτιµούν τον 
κίνδυνο και ενθαρρύνονται να λαµβάνουν λογικές και ενηµερωµένες αποφάσεις σχετικά µε 
τον τρόπο αντιµετώπισης άγνωστων και απρόβλεπτων καταστάσεων (όπως η εξερεύνηση ή 



η αναρρίχηση σε δέντρα, χρήση εργαλείων για την κατασκευή καταφυγίων και 
κρησφύγετων). Μεγάλο µέρος της µάθησης για τα παιδιά έρχεται ως αποτέλεσµα των 
ευκαιριών που έχουν για να δοκιµάσουν τις ικανότητες τους σε πραγµατικό περιβάλλον. 

Πρέπει να είναι κατανοητό από τους γονείς ότι ένα µικρό γδάρσιµο είναι ένα µικρό γδάρσιµο 
και αποτελεί µέρος του να παίζει ελεύθερα το παιδί. Το µικρό γδάρσιµο δεν είναι αποτέλεσµα 
επικίνδυνου παιχνιδιού που προκαλείται από αµέλεια ή άγνοια ή κάποια λανθασµένη 
διαδικασία ή πρακτική. 

Εµείς στο Σχολείο του Δάσους είµαστε ενθουσιασµένοι και πιστεύουµε σε αυτό το δασικό 
αναλυτικό πρόγραµµα. Το Σχολείο του Δάσους ενσαρκώνει τις βασικές µας αρχές για την 
ενδυνάµωση του κινήτρου και του ενθουσιασµού για µάθηση και βοηθά τα παιδιά να δουν 
τον εαυτό τους ως αποφασιστικό παράγοντα να βελτιώσουν τον εαυτό τους και τον κόσµο, 
χτίζοντας ανθεκτικότητα στη ζωή, καινοτόµες σκέψεις, δείχνοντας ενσυναίσθηση, κατανόηση 
πολιτισµών και πεποιθήσεων και εκτιµώντας ο ένας τις απόψεις και τις ιδέες του άλλου. 

Τι θα χρειαστεί το παιδί σας και τι χρειαζόµαστε εµείς από εσάς; 

• Απαραίτητος εξοπλισµός 
Βγαίνουµε έξω σε όλους τους καιρούς οπότε πρέπει να είµαστε προετοιµασµένοι για αυτό. 
Αν υπάρχουν άνεµοι και καταιγίδες µένουµε προστατευµένοι στο κατάλυµα µας, που είναι 
µια βιοκλιµατικά σχεδιασµένη αίθουσα. Έχουµε µια προτεινόµενη λίστα µε εξοπλισµό για να 
παρέχετε στο παιδί σας και για να βεβαιωθείτε ότι έχει όλα τα απαραίτητα για τις 
εξερευνήσεις του. 

Αυτό σηµαίνει επίσης ότι χρειαζόµαστε από εσάς την κατανόηση ότι τα ρούχα και τα παιδιά 
µπορεί να λερωθούν και να λασπωθούν από λίγο ως πολύ! Μπορεί να υπάρχουν στιγµές 
που τα ρούχα θα σκιστούν ή θα τρυπήσουν ή θα µπογιατιστούν κατά τη διάρκεια του 
παιχνιδιού στο Σχολείο του Δάσους. Μπορείτε να βοηθήσετε βεβαιώνοντας ότι το παιδί σας 
είναι κατάλληλα ντυµένο (το να καλύπτονται τα πόδια και τα χέρια είναι πάντα χρήσιµο). 
Επίσης, µπορείτε να βοηθήσετε καθώς επιδεικνύετε εκτίµηση της παιδαγωγικής µας 
προσέγγισης, και κατανόηση και συµφωνία µε τους κινδύνους που περιγράφονται 
παραπάνω. 

Κάνουµε πάντα εκτίµηση κινδύνου ώστε να σταθµίζονται τα οφέλη για την ανάπτυξη των 
παιδιών µε την πρόσβαση στους πόρους και το περιβάλλον έναντι οποιουδήποτε κινδύνου. 
Αυτό αναθεωρείται συχνά για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων. 

• Παρουσία ενηλίκων 
Χρειαζόµαστε την κατανόηση σας και θέλουµε να λάβετε υπόψη ότι ο χώρος του σχολείου 
του δάσους είναι ο χώρος των παιδιών και είναι ιερός. Ζητάµε από εσάς όπως αφήνετε τα 
παιδιά στην είσοδο και αποχωρείτε µόνο αφού η/ο παιδαγωγός ή βοηθός παραλάβει το παιδί 
και, ακολούθως, όπως το παραλάβετε και πάλι στην είσοδο χωρίς να µπαίνετε µέσα στο 
χώρο. Την πρώτη εβδοµάδα, εβδοµάδα προσαρµογής, θα µπορείτε να µείνετε στο σχολείο 
του δάσους µαζί µε το παιδί µια ώρα κάθε µέρα, και, ακολούθως, αν νιώθετε ότι είναι 
απαραίτητο, µπορείτε να αποµακρυνθείτε και να είστε πίσω από δέντρα όπου δεν θα σας 
βλέπει το παιδί. Υπενθυµίζουµε ότι δεν θέλουµε τα παιδιά να διακόπτουν αυτό που κάνουν ή 
να αποσπάται η προσοχή τους γιατί ο γονέας είναι εκεί. Θα µπορεί όµως ο γονέας αν 
επιθυµεί να µας επισκεφτεί κατόπιν συνεννόησης. Επίσης, θα έχουµε κάποιες ηµέρες µε 
τους γονείς στο χώρο και για εθελοντική βοήθεια, αλλά και για σχετικές δραστηριότητες και 
διασκέδαση. 

Λίστα Εξοπλισµού για το Σχολείο του Δάσους 

1. Λίστα µε τα απαραίτητα για να έρχονται τα παιδιά ντυµένα σε καθηµερινή βάση: 



Κατάλληλα παπούτσια για τρέξιµο και αναρρίχηση 

Μακριά, κατά προτίµηση, µανίκια και µακριά παντελόνια 

Κρύος καιρός: 
Πολλά ζεστά στρώµατα (2-3 ανάλογα µε το πόσο κρύο κάνει) 
Ζεστές κάλτσες (3 επιπλέον ζευγάρια) 
Αδιάβροχα 
Καπέλο, γάντια και κασκόλ 

Σε πιο κρύο καιρό, ζητάµε από τα παιδιά να έχουν ένα ζεστό, στεγνό σετ ρούχων για να 
αλλάξουν όταν χρειαστεί. 

Ζητάµε από τους γονείς να φέρνουν τα παιδιά τους κατάλληλα ντυµένα από το πρωί και να 
αφαιρούν ρούχα καθώς η θερµοκρασία µέσα στην ηµέρα διαφοροποιείται. Επίσης, τις 
ηµέρες µε λιακάδα να φορούν από το πρωί αντιηλιακή κρέµα σε όλο τους το σώµα και το 
πρόσωπο. 

2. Λίστα µε τι πρέπει να παρέχουν οι γονείς σε µια ονοµαστική τσάντα για να διατηρούνται 
στο δασικό σχολείο: 
Σετ ρούχων για αλλαξιά (χειµώνα ή καλοκαίρι). Λάβετε υπόψη ότι τα παιδιά ηλικίας 3-5 ετών 
µπορεί να έχουν ατυχήµατα στην τουαλέτα, οπότε χρειαζόµαστε πάντα ανταλλακτικά ρούχα 
και για αυτό τον σκοπό. Χρειαζόµαστε επίσης µερικές πλαστικές επαναχρησιµοποιήσιµες 
τσάντες όπου µπορούν να τοποθετηθούν βρώµικα ρούχα για να αποσταλούν πίσω στους 
γονείς. Θα ονοµάσουµε τις τσάντες και θα τις κρατήσουµε στο ράφι των παιδιών όπου το 
κάθε παιδί θα έχει χώρο για τα αντικείµενα του. Εποµένως, χρειαζόµαστε 2 σετ ανταλλακτικά 
ρούχα, δεδοµένης της µεγάλης πιθανότητας να λασπωθούν ή να βραχούν ή να πάθουν 
ατύχηµα. Με αυτόν τον τρόπο, εάν οι γονείς ξεχάσουν να συµπληρώσουν τα ανταλλακτικά 
ρούχα, έχουµε ακόµα µερικά. 

Λάβετε υπόψη ότι οι δραστηριότητες του Σχολείου του Δάσους πραγµατοποιούνται σε 
εξωτερικούς χώρους όπου είναι δυνατόν, αν και θα έχουµε έναν εσωτερικό χώρο στον οποίο 
θα έχουµε πρόσβαση όταν ο καιρός επιβάλλει να είµαστε µέσα για την ασφάλεια µας. Αυτό 
σηµαίνει ότι τα παιδιά µπορεί να εκτεθούν σε γρατζουνιές, τσιµπήµατα τσουκνίδας κλπ. 
Παρακαλούµε ενηµερώστε µας για τυχόν αλλεργίες ή φάρµακα σε σχέση µε αυτά. 

Μέσα στο κατάλυµα µας βγάζουµε τα παπούτσια και για λόγους υγιεινής όταν εισέλθουµε 
φοράµε πάντα καθαρές κάλτσες. Εποµένως, το παιδί χρειάζεται να έχει ένα ζευγάρι κάλτσες 
που θα είναι ειδικά για το κατάλυµα και θα παραµένει εκεί, σε µια επαναχρησιµοποιήσιµη, 
ονοµαστική τσάντα που θα φέρετε και θα την κρεµάσουµε µέσα στο κατάλυµα για το παιδί. 

Μια τελευταία υπενθύµιση 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει πλήρως αυτές τις πληροφορίες και αφού κατανοήσετε 
τις πληροφορίες πλήρως υπογράψετε το έντυπο στο τέλος. Eάν δεν επιθυµείτε το 
παιδί σας να λάβει µέρος στο πρόγραµµα του δασικού µας σχολείου ή σε µέρη του, 
επικοινωνήστε µαζί µας. 

Εκ µέρους της Οµάδας “Forest School” 

Δρ. Νικολέττα Χριστοδούλου 



————————————————————————————————————————— 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΑ 

Υπογράψτε αυτήν την αίτηση συµπληρώνοντας το όνοµα σας. Συµπληρώνοντας το όνοµα 
σας δηλώνετε τη συµφωνία σας µε όσα αναφέρονται στο συγκεκριµένο έντυπο 

Εγώ η/ο ___________________________________ (ονοµατεπώνυµο γονέα / κηδεµόνα) 

υπεύθυνη/ος για την/τον _____________________________________ (ονοµατεπώνυµο 

παιδιού), έχω διαβάσει και καταλάβει αυτή την παιδαγωγική προσέγγιση και 

συµφωνώ µε αυτήν. 

Ενηµερώνω τους παιδαγωγούς για όποια κοινωνικά, συναισθηµατικά, ψυχολογικά, 

κ.α. θέµατα αντιµετωπίζει το παιδί µου και τα οποία, αν δεν είναι εις γνώση των 

παιδαγωγών και του σχολείου, µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία και την 

ασφάλεια του ίδιου του παιδιού µου ή/και των άλλων παιδιών.  

ΙΣΧΥΕΙ / ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ 

Αν ισχύει, συµπληρώστε το ζήτηµα που πρέπει να είναι εις γνώση του σχολείου: 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ / ΚΗΔΕΜΟΝΑ: 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 


