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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Η πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε ελζαξξύλεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο,
εκπεξηθιείνληαο παξάιιεια κηα ελεξγεηηθή αγσγή αμηώλ. Σην λεπηαγσγείν μεθηλά θαη
θαηαιήγεη ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο ησλ λεπίσλ. Η ζπγθεθξηκέλε
πξνζπάζεηα ζηόρεπε ζηνλ εληνπηζκό ησλ παξαγόλησλ πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηόηεηα
δσήο ζηε γεηηνληά ησλ παηδηώλ θαη ζηελ αλάιεςε δξάζεο από ηα ίδηα πξνθεηκέλνπ λα
βειηησζνύλ θάπνηνη από απηνύο. Επηπιένλ, αλαδήηεζε ηνπο θαηάιιεινπο θνξείο πνπ
κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ ζε απηό(δήκαξρνο, ππεξεζίεο δήκνπ) θαη ηνπο θηλεηνπνίεζε.
Η όιε πξνζπάζεηα ελέπιεμε θαη ηνπο γνλείο ησλ παηδηώλ πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ
θνηλσλνί ησλ δξάζεσλ, νη νπνίνη αληαπνθξίζεθαλ κε ηδηαίηεξν ελζνπζηαζκό. Μέζα
από ην ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ, ηα λήπηα κπόξεζαλ λα δνπλ
αιιαγέο ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο( θήπνο ζην ζρνιείν, θύηεκα δέληξνπ ζηνλ
πεδόδξνκν) πξνζθέξνληαο ζε όινπο καο ειπίδα θαη ζπγθίλεζε.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σρνιηθά Πξνγξάκκαηα
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: αλνηθηό ζρνιείν, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο, εηεξνγέλεηα
πεγώλ, ηθαλόηεηα δξάζεο, απιή ζρνιείνπ, γεηηνληά, δάζνο, πνηόηεηα δσήο,
ληνθηκαληέξ

ΔΙΑΓΧΓΗ
Γίλνληαο ζηνλ φξν Πεξηβαιινληηθή Δθπαίδεπζε ηελ επξχηεξε δπλαηή έλλνηα- ηεο
εθπαίδεπζεο δειαδή πνπ αζρνιείηαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηε γλψζε ηνπ- κπνξνχκε
λα πνχκε φηη δηαθνξνπνηείηαη ρξνληθά αλάινγα κε ηηο θάζεηο ηνπ αλζξψπηλνπ
πνιηηηζκνχ (Φινγαΐηε 1998)
Έηζη, μεθηλψληαο απφ ηε γλψζε ηνπ πεξηβάιινληνο κε άμνλα ηελ επηβίσζε, ζηε
ζπλέρεηα ε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε απηφ γίλεηαη ζρέζε ζεαηή-ζεάκαηνο αιιά θαη
εθκεηαιιεπηή-εθκεηαιιεπφκελνπ.
Αξγφηεξα ζηνρεχεη ζηε ζπζζψξεπζε αθαδεκατθψλ γλψζεσλ γχξσ απφ απηφ θαη
παξάιιεια –ζηνλ άμνλα εθπαίδεπζε απφ θαη κέζα ζην πεξηβάιινλ- ζηελ αμηνπνίεζή
ηνπ σο παηδαγσγηθφ κέζν αγσγήο.
ήκεξα ε Π.Δ. έρεη δηαθνξνπνηεζεί σο πξνο ηνπο ζθνπνχο, ηνπο ζηφρνπο θαη
θπξίσο σο πξνο ηε θηινζνθία. Δλζαξξχλεη κηα νιηζηηθή αληίιεςε ηνπ πεξηβάιινληνο

θαη κηα ζε βάζνο γλψζε ησλ νηθνινγηθψλ ζρέζεσλ ελψ παξάιιεια εκπεξηθιείεη κηα
ελεξγεηηθή αγσγή αμηψλ. Με βαζηθφ ηεο ζθνπφ ηε δηάπιαζε «πεξηβαιινληηθά
ππεχζπλσλ πνιηηψλ», δειαδή «πνιηηψλ κε νηθνινγηθή παηδεία, νηθνινγηθή
ζπλείδεζε, ππεχζπλν θαη ελεξγφ ζην θνηλσληθφ πεδίν» δηαθνξνπνηεί ξηδηθά ηε ζέζε
ηεο απφ ηελ παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε (Παληαδήο, 2005).
Σα βαζηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά – ζχκθσλα κε ηα πξαθηηθά ηεο Γηάζθεςεο ηεο
Σηθιίδαο ην 1977 – είλαη:
1. ν πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ
2. ε δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζε
3. ην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ ζηελ θνηλσλία (ηνπηθή θαη επξχηεξε )
4. ν δηαξθήο ραξαθηήξαο (Φινγαΐηε, 1998).
Σν 1988 ην ππεχζπλν γηα ην πεξηβάιινλ ηκήκα ηεο UNESCO ηφληδε ηελ αλάγθε
δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ Π.Δ. γηα ην λεπηαγσγείν. Αλαγλσξίδεηαη,
ινηπφλ, φηη ε εμνηθείσζε ησλ παηδηψλ λεπηαθήο ειηθίαο κε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ην
πεξηβάιινλ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε , ζηε δηακφξθσζε θψδηθα αμηψλ, ζηάζεσλ θαη
ζπκπεξηθνξψλ ησλ καζεηψλ απέλαληη ζηνλ εαπηφ ηνπο, ηελ νκάδα, ην πεξηβάιινλ ,
ζηε δηακφξθσζε πνιηηψλ κε νηθνινγηθή ζπλείδεζε θαη ηθαλφηεηα δξάζεο
Ζ Π.Δ. γίλεηαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ην θάζε πεξηβαιινληηθφ ζέκα ελδηαθέξεη
άκεζα ηνλ εθπαηδεπφκελν θαζψο έηζη απνθηά ηζρπξφηεξα θίλεηξα γηα ηελ
αληηκεηψπηζή ηνπ.
ην λεπηαγσγείν θάζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα Π.Δ. μεθηλά θαη θαηαιήγεη ζηελ
θαζεκεξηλή δσή ησλ παηδηψλ. Σν θάζε ζέκα πξνζεγγίδεηαη ζηα φξηα ησλ
δπλαηνηήησλ ηνπο, πξνζαξκφδεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ζε ηνπηθφ επίπεδν θη
φηαλ είλαη εθηθηφ γίλεηαη αλαγσγή ζε επξχηεξν πεδίν.
Δμέρνπζα ζεκαζία έρεη λα γίλεηαη νξγάλσζε ησλ δηδαθηηθψλ παξεκβάζεσλ γχξσ
απφ ηέζζεξα αιιειέλδεηα, δηαδνρηθά επίπεδα επεμεξγαζίαο
1ν επίπεδν: εληνπηζκφο/ πξνζέγγηζε ζεκειησδψλ γλψζεσλ ( γηα ηε ζεκαηηθή ηνπ
θπζηθνχ ή θνηλσληθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ελδηαθέξεη )
2ν επίπεδν : εληνπηζκφο δεηεκάησλ/ πξνβιεκάησλ
3ν επίπεδν: δηεξεχλεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δεηεκάησλ
4ν επίπεδν: αλαδήηεζε, ζρεδηαζκφο δξάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα αλαδείμνπλ ιχζεηο
ζε αηνκηθφ αξρηθά θαη ζε ζπιινγηθφ ζηε ζπλέρεηα επίπεδν (Νέν αλαιπηηθφ
πξφγξακκα γηα ην λεπηαγσγείν, 2011)
Μεγαιχηεξε ζεκαζία δελ έρεη ε επίιπζε ελφο πξνβιήκαηνο- εηδηθά αλ απηφ
μεπεξλάεη ηα φξηα δπλαηνηήησλ ησλ λεπίσλ- αιιά ε θηλεηνπνίεζή ηνπο λα
απνθηήζνπλ γλψζεηο, λα πξνηείλνπλ, λα εκπιαθνχλ ζηε δηαδηθαζία εμεχξεζεο ιχζεο,
λα δξάζνπλ αηνκηθά θαη θπξίσο ζπιινγηθά. Ο εθπαηδεπηηθφο ζην ζεκείν απηφ ζα
πξέπεη δειαδή λα εληζρχζεη ηε δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο (transfer ) απφ ηε γλψζε
ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ (Φινγαΐηε, 1998).
Αλαγθαία επίζεο, είλαη ε ζπκβνιή ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζην άλνηγκα ηνπ ζρνιείνπ
πξνο ηελ ηνπηθή θνηλφηεηα, θαζψο ε γλψζε θαη ε δηαρείξηζε ησλ ζεκάησλ πνπ
ζρεηίδνληαη κε ην πεξηβάιινλ ρξεηάδνληαη θνηλή δξάζε θαη ζπιινγηθέο ελέξγεηεο. Σα
ίδηα ηα παηδηά κπνξνχλ ζε πξψην επίπεδν λα γίλνπλ θνξέαο πιεξνθφξεζεο θαη ζηε
ζπλέρεηα ππξήλαο δξάζεο ζην επίπεδν ηεο θνηλφηεηαο (Φινγαΐηε, 1998)
ΚΟΠΟ
- Ζ ελεξγφο εκπινθή ησλ παηδηψλ θαη ε αλάιεςε πξσηνβνπιηψλ δξάζεο

ΣΟΥΟΙ
Γλσζηηθνί
- λα αλαζηνραζηνχλ θξηηηθά ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο αιιειεπηδξά ν άλζξσπνο
κε ην πεξηβάιινλ
- λα δηαθξίλνπλ (κέζα απφ ηελ παξαηήξεζε) ηνπο παξάγνληεο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ
πνηφηεηα δσήο ζην ζρνιείν θαη ηε γεηηνληά ηνπο
- λα αληηιεθζνχλ ηελ αμία ηνπ δάζνπο θαη ηνπ πξάζηλνπ ζηε δσή καο θαη ησλ κέηξσλ
πξνζηαζίαο απηψλ.
Αηζζεηηθνί
- λα δεκηνπξγήζνπλ ζηελή ζρέζε κε ηε θχζε( θήπνο-δάζνο) κε ηε κεζνιάβεζε φισλ
ησλ αηζζήζεσλ.
Δπηζηεκνληθνί
- λα εμνηθεησζνχλ κε ηελ επηζηεκνληθή κεζνδνινγία(έξεπλα πεδίνπ ζπιινγή θαη
θαηαγξαθή).
πκκεηνρηθνί
- λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο, λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο ζπλεξγαζίαο, λα ζέβνληαη ηηο
δηαθνξεηηθέο απφςεηο
- λα ζπλεξγαζηνχλ κε γνλείο θαη θνξείο.
Κνηλσληθνί
- λα δηαηππψζνπλ ηα « ζέισ» ηνπο θαη λα παξέκβνπλ δεκηνπξγηθά κε ζθνπφ λα
αλαβαζκίζνπλ ηελ πνηφηεηα δσήο ηνπο
- λα βξνπλ ηξφπνπο παξέκβαζεο γηα ηελ πινπνίεζή ηνπο θαη λα αλαιάβνπλ δξάζε
- λα παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλψλ θαη ησλ δξάζεψλ ηνπο κε
δηάθνξνπο ηξφπνπο (αθίζεο, έθζεζε, ηακπιφ θαη θσηνγξαθίεο, γηνξηή)/
Απηνκνξθσηηθνί
- λα αλαδεηνχλ πιεξνθνξίεο ζην δηαδίθηπν, λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο/
ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ
Ζ θχξηα κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαηά ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ήηαλ ε κέζνδνο project ελψ παξάιιεια αμηνπνηήζεθαλ ε
ζπλέληεπμε, ν θαηαηγηζκφο ηδεψλ θαη ε κειέηε πεδίνπ ζαλ βαζηθέο εθπαηδεπηηθέο
ηερληθέο .
Ζ ηειεπηαία αμηνπνηήζεθε ηδηαίηεξα ζηηο δχν επηζθέςεηο ηεο νκάδαο ζηνλ Τκεηηφ
αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα
α) πξνεηνηκαζία ζηελ ηάμε απφ ηηο λεπηαγσγνχο θαη ηνπο καζεηέο β) αξρηθή
εξγαζία ζην πεδίν ζε ππννκάδεο, κε ηε ζπκκεηνρή γνλέσλ σο αξρεγνί νκάδσλ γ)
ζχλζεζε / αλαηξνθνδφηεζε ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε (Μείδνλ Πξφγξακκα
Δπηκφξθσζεο, Βαζηθφ επηκνξθσηηθφ πιηθφ 2011) δ)κεηαγελέζηεξε εξγαζία ζην
πεδίν νκάδαο απφ ην ΚΠΔ Αξγπξνχπνιεο θαη μαλά ε) ζχλζεζε/αλαηξνθνδφηεζε
ηεο εξγαζίαο ζηελ ηάμε
Ζ βησκαηηθή / επηθνηλσληαθή δηδαζθαιία (κέζνδνο project) απνηειεί έλα
δηδαθηηθφ κνληέιν ην νπνίν ραξαθηεξίδεηαη απφ παηδνθεληξηθή δηάζεζε, ζηεξίδεηαη
ζηηο αλάγθεο, ζηα ελδηαθέξνληα θαη ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο ησλ παηδηψλ θαη
θαιιηεξγεί ηζφηηκεο επηθνηλσληαθέο ζρέζεηο..( J.Harris Helm, Lilian Katz, 2002)
Έηζη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζέκαηνο «ΜΗΚΡΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΔ ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΗΑ
ΣΖ ΦΤΖ» έγηλε κε επζχλε ηεο νκάδαο ,κε ζηφρν ηελ επίιπζε – δηεπζέηεζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά εληφπηζαλ θαηά ηε δηεξεχλεζή ηνπο, κέζα απφ
πξνηάζεηο ηηο νπνίεο έθαλαλ ηα ίδηα. Οη λεπηαγσγνί ηηο θαηέγξαςαλ θαη πξνζπάζεζαλ

λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο ζπλζήθεο πινπνίεζήο ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε γνλείο θαη
θνξείο.
Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο πνπ δηαηππψζεθαλ ζηελ
εηζαγσγή, πξνζδηνξίδνπλ θαη ηηο κνξθέο ηεο δηδαζθαιίαο πνπ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ ζηε δηεξεχλεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ. Ζ πξνζέγγηζή ηνπο
είλαη ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηαζεκαηηθά, θαζψο έηζη ηα παηδηά αληηκεησπίδνπλ ην
θάζε ηη ζπλνιηθά θαη ζπλδπαζηηθά θαη φρη θαηαθεξκαηηζκέλν ζε επηκέξνπο γλσζηηθά
αληηθείκελα. Καηά ηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ηα παηδηά ρξεζηκνπνηνχλ πεγέο
κάζεζεο κέζα θη έμσ απφ ην ζρνιείν, ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο θαη θαηαλννχλ φηη ην
ζέκα πνπ δηεξεπλνχλ ζρεηίδεηαη κε πνιιά πξάγκαηα θαη δελ είλαη μεθνκκέλν.
(Γεκνπνχινπ, Εφκπνιαο, Μπακπίια, Υαηδεκηραήι, 2001)
Δμάιινπ ε θχζε ησλ ζεκάησλ πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε Π.Δ. πξνυπνζέηεη
δηαδηθαζίεο ζπιινγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη δξάζεο , νη νπνίεο
απνηεινχλ βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο νκαδν-ζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο. Ζ
ζπγθεθξηκέλε κνξθή δηδαζθαιίαο δεκηνπξγεί κέζα ζηελ ηάμε κηθξννκάδεο καζεηψλ
θαη αμηνπνηεί ηε δπλακηθή ηεο νκάδαο γηα ηε δηεμαγσγή κέξνπο ή νιφθιεξεο ηεο
δηδαζθαιίαο. (Μαηζαγγνχξαο, 1998)
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ηα λήπηα είραλ ηελ επθαηξία
λα εξγαζηνχλ ζε κηθξέο θαη κεγάιεο νκάδεο νη νπνίεο ελαιιαζζφληνπζαλ δηαξθψο,
λα αμηνπνηήζνπλ πξνγελέζηεξεο εκπεηξίεο, λα αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο ζε έληππα
θαη ζην δηαδίθηπν, λα ζπλδπάζνπλ Γιψζζα, Σέρλεο, Μαζεκαηηθά, Πεξηβάιινλ
(θπζηθφ θαη αλζξσπνγελέο) θαη λα παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεξγαζηψλ
ηνπο ζηελ νινκέιεηα, ηνπο ζην Γήκαξρν θαη ηέινο ζηνπο γνλείο.
Σα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ήηαλ α) γηα ηνλ θήπν: ρψκα, θπηά, πνηηζηήξηα β)
γηα ην βνπλφ: θσηνγξαθηθέο κεραλέο, βηληενθάκεξα, λήκαηα θαη κέηξα, θνπβαδάθηα
γηα ζπιινγή θπηψλ, θαζεηνθσλάθηα γηα εγγξαθέο ήρσλ, ηζνπγθξάλεο θαη ηζαπάθηα
γηα ζθάςηκν, ρξψκαηα γηα δσγξαθηθή γ) πνηθίια πιηθά γηα δεκηνπξγία (πειφοαλαθπθιψζηκα πιηθά –πθάζκαηα –ηέκπεξεο, θάξβνπλν, ιαδνπαζηέι θ.ιπ.)
Όια ηα ζηάδηα βηληενζθνπήζεθαλ θαη ζην ηέινο (κε ηε ζπλδξνκή γνλέα)
δεκηνπξγήζεθε έλα ληνθηκαληέξ κε ηελ πνξεία ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηίηιν «Μηθξνί
εμεξεπλεηέο ζηα κνλνπάηηα ηεο θχζεο», ην νπνίν παξνπζηάζηεθε ζηνπο γνλείο
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

1Ο ζηάδην: Φύηεκα ηνπ θήπνπ καο κε ιαραληθά, βόηαλα θαη ινπινύδηα

Εεηήζακε απφ ηνλ παηέξα ηεο Μαξίαο πνπ είλαη θεπνπξφο λα ζθάςεη θαη λα βάιεη
κεξηθά θπηά ζην γπκλφ ηνπίν ηεο απιήο. Δλζαξξχλακε κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα παηδηά

θαη ηνπο γνλείο ηνπο λα έξζνπλ κηα Κπξηαθή θαη λα κεηακνξθψζνπκε φινη καδί ηελ
απιή ηνπ ζρνιείνπ καο.

Σα παηδηά αλέιαβαλ κε ελζνπζηαζκφ ηε θξνληίδα ηνπ θήπνπ, πνηίδνληαο,
ζθάβνληαο θαη θαζαξίδνληάο ηνλ. Γλψξηζαλ ηα δηάθνξα θπηά θαη έθηηαμαλ ηακπέιεο.
Καη νη θξνληίδεο ηνπο απέδσζαλ θαξπνχο, ηνπο νπνίνπο θαη καγείξεςαλ. Μχξηζαλ ηα
βφηαλα, ήπηαλ αθεςήκαηα απφιαπζαλ θαη δσγξάθηζαλ ηα ινπινχδηα. Έηζη κπφξεζαλ
λα ζπγθξίλνπλ ην πξηλ θαη ην κεηά.
2Ο ζηάδην: Βόιηα ζην θνληηλό παξθάθη
Παξαηήξεζαλ θαη θσηνγξάθηζαλ ηα πξάγκαηα πνπ ηνπο έθαλαλ εληχπσζε –
ζεηηθή ή αξλεηηθή .εκείσζαλ ηηο ζπαζκέλεο θνχληεο, κία ζηξαβή ραξνππηά, πνιιά
ζθνππίδηα, κία βξψκηθε απνζήθε θαη θάπνηα δέληξα πνπ έιεηπαλ.
3ν ζηάδην: Δπίζθεςε ζηνλ Τκεηηό
Σα παηδηά ρσξίζηεθαλ ζε νκάδεο ( ζηγαλνί αθνπζηέο, θσηνγξαθηζηέο, θαζαξηζηέο,
ρσκαηηζηέο, δσγξαθηζηέο, ζπιιέθηεο) θαη αθνχ εηνίκαζαλ ηα αλαγλσξηζηηθά ηνπο
ζήκαηα επηζθεθζήθακε κε ηε ζπλνδεία θαη ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή 8 γνλέσλ ηνλ
Τκεηηφ. Δθεί:
- παξαηήξεζαλ ηελ επέθηαζε ηεο πφιεο ζην βνπλφ, ηα θπηά πνπ ππάξρνπλ, ηα
θακέλα δέληξα, ηα ζθνππίδηα
- ζαλ κέιε ηεο θάζε νκάδαο αλέιαβαλ δξάζε θαη ζηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ζηελ
νινκέιεηα ζην ζρνιείν ηα επξήκαηα θαη ηα έξγα ηνπο
- απφιαπζαλ ηε βφιηα ηνπο, έθαλαλ πηθ ληθ θαη ράξεθαλ ην βνπλφ
- θσηνγξάθηζαλ ηα δέληξα θαη ηα θπηά πνπ είδαλ
- θαηέγξαςαλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο(δσγξαθηθή, θνιιάδ, γξαθή, καθέηα) φζα
παξαηήξεζαλ
- δεκηνχξγεζαλ δηάθνξα εηθαζηηθά έξγα κε πνηθίια πιηθά κε εξέζηζκα ην δέληξν
θαη ην δάζνο
- έθηηαμαλ πνηήκαηα γηα ην δάζνο, ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα κεινπνηήζεθαλ:
 Δθεί ςειά ζηνλ Τκεηηφ (δηαζθεπή)
 Σν θππαξίζζη θαη ε αιεπνχ (κεινπνίεζε απφ κπακπά παηδηνχ/κνπζηθφ)
4ν ζηάδην: Βόιηα ζηε γεηηνληά

Σα παηδηά εληφπηζαλ ηα ζεκεία πνπ δελ ηνπο άξεζαλ θαη ηα
θσηνγξάθηζαλ(ζθνππίδηα, πεδφδξνκνο πνπ πεξλάλε απηνθίλεηα, πξνζφςεηο θηηξίσλ
ρσξίο πξάζηλν, ρξψκαηα κνπληά).
ην ζρνιείν καο ζε νκάδεο, άιιαμαλ κε δσγξαθηθή θαη θνιιάδ ηελ εηθφλα ηεο
γεηηνληάο(επελέβεζαλ εηθαζηηθά ζε θσηνηππεκέλεο θσηνγξαθίεο κεγέζνπο Α3 πνπ
επέιεμαλ ηα ίδηα)
5Ο ζηάδην: Αλαδήηεζε ιύζεσλ
Φάμακε φινη καδί λα βξνχκε ηνπο ππεχζπλνπο θνξείο γηα ηελ πνηφηεηα δσήο ζηελ
πφιε (Γήκαξρνο, Αληηδήκαξρνο πνηφηεηαο δσήο θεπνπξνί, γεσπφλνη).
Σα παηδηά είπαλ ηα «ζέισ» ηνπο, ηα νπνία θαηαγξάθηεθαλ ζε ραξηί θαη
βηληενζθνπήζεθαλ.
ηε ζπλέρεηα απνθάζηζαλ λα θαιέζνπλ ζην ζρνιείν ην Γήκαξρν γηα λα ηνπ
πάξνπλ ζπλέληεπμε θαη λα ηνπ πνπλ ηα «ζέισ» θαη φζα αξλεηηθά εληφπηζαλ ζηηο
εμφδνπο καο. ηελ πξνεηνηκαζία ηεο ζπλέληεπμεο βνήζεζε ν κπακπάο ηεο Ηθηγέλεηαο
πνπ είλαη δεκνζηνγξάθνο.
Έγξαςαλ θαη δσγξάθηζαλ γξάκκα-πξφζθιεζε ζην Γήκαξρν.
Ο Γήκαξρνο αληαπνθξίζεθε ζηελ πξφζθιεζε θαη επηζθέθζεθε ην ζρνιείν καο.
.

Σα παηδηά ηνπ πήξαλ ζπλέληεπμε, ηνπ αλαθνίλσζαλ ηα επξήκαηά ηνπο απφ ην
βνπλφ θαη απφ ηε βφιηα ηνπο ζηε γεηηνληά θαη θαηφπηλ δήηεζαλ ηε βνήζεηά ηνπ γηα λα
πινπνηήζνπλ θάπνηα απφ ηα «ζέισ» ηνπο:
-απηφκαην πφηηζκα ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ
-ζηήξηγκα ηνπ ζηξαβνχ δέληξνπ ζην πάξθν
-ηακπέιεο γηα ζθνππίδηα
-θχηεκα δέληξνπ γηα λα κεγαιψλεη καδί ηνπο
Ο
6 ζηάδην: Δπίζθεςε ζηνλ Τκεηηό κε ην ΚΠΔ Αξγπξνύπνιεο

Σα παηδηά ρσξηζκέλα ζε νκάδεο είδαλ ηελ άλνδν ηεο πφιεο ζην βνπλφ, εξεχλεζαλ
ην έδαθνο, έπαημαλ
παηρλίδηα πξνζαλαηνιηζκνχ θαη παξαηήξεζαλ κε ηνπο
εθπαηδεπηέο ηνπ θέληξνπ ηελ θαηάθπηε θαη ηελ θακέλε πεξηνρή ηνπ βνπλνχ,

πξνβαίλνληαο έηζη ζε ζπγθξίζεηο ζρεηηθά κε ηε ζεξκνθξαζία θαη ηε κνξθή ηνπ
ηνπίνπ (παξφιν πνπ ζηελ θακέλε πεξηνρή έρεη αξρίζεη ε θπζηθή αλαδάζσζε).
7ν ζηάδην: Φύηεκα δέληξνπ (βξαρπρίησλα) έμσ αθξηβώο από ην ζρνιείν
- ε ζπλεξγαζία κε ηε γεσπφλν, ηνπο θεπνπξνχο θαη ηνλ αληηδήκαξρν πνηφηεηαο
δσήο ηα παηδηά θχηεςαλ έλα δέληξν θαη αλέιαβαλ ηε θξνληίδα ηνπ φια ηα παηδηά
καδί.
- ηε ζπλέρεηα παξνπζίαζαλ ζηνπο γνλείο ηνπο έθζεζε ησλ έξγσλ ηνπο, ην
ληνθηκαληέξ, φπνπ θαίλνληαη ηα ζηάδηα πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαη αξγφηεξα
εηνίκαζαλ ηελ θαινθαηξηλή γηνξηή κε ζηηγκέο θαη πξντφληα ηεο δξάζεο ηνπο
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ

Γηα ηα παηδηά
Ζ δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θέξδηζε ηελ πξνζνρή θαη ην
ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ, φπνπ ζπκκεηείραλ κε ελδηαθέξνλ ζε φιεο ηηο θάζεηο
πινπνίεζεο. Σα παηδηά ζπληνλίζηεθαλ αξθεηά θαιά , παηδηά θαη λεπηαγσγνί θαη απφ
ηα δχν ηκήκαηα εξγάζηεθαλ ζπλεξγαηηθά κε ελζνπζηαζκφ θαη δσεξέο ζπδεηήζεηο.
Έηζη ηνπο δφζεθε ε επθαηξία λα:
 ζπλεηδεηνπνηήζνπλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ην πεξηβάιινλ σο έλα εληαίν ζχλνιν
, ηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη ηνλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ηνπ αλζξψπνπ ζηελ επίιπζή ηνπο
(«Υάξηα ηνπ Βειηγξαδίνπ» απφ ην Γηεζλέο πλέδξην γηα ηελ Πεξηβαιινληηθή
εθπαίδεπζε ηεο UNESCO_UNEP Βειηγξάδη 1975)
 αλαδεηήζνπλ πιεξνθνξίεο απφ δηάθνξεο πεγέο
 παξαηεξήζνπλ, λα θαηαγξάςνπλ, λα επηλνήζνπλ ηξφπνπο επίιπζεο
πξνβιεκάησλ πνπ ηέζεθαλ
 απνιαχζνπλ ην δάζνο κέζα απφ ηηο επηζθέςεηο ηνπο ζην βνπλφ
 παξαηεξήζνπλ (κεηά απφ ηελ παξέκβαζή ηνπο ζηνλ θήπν ηνπ ζρνιείνπ,
φπνπ θχηεςαλ βφηαλα, ινπινχδηα θαη ιαραληθά) ηε ζπλνιηθή αλάπηπμε ησλ θπηψλ,
λα ηα θξνληίζνπλ( ζθάιηζκα- πφηηζκα, ηακπειάθηα) θαη ηέινο θάπνηα απφ απηά λα
ηα γεπηνχλ ζε θαγεηά, γιπθά, ξνθήκαηα θαη αθεςήκαηα
 δνχλε ην απνηέιεζκα ηεο δξάζεο ηνπο(θήπνο- απηφκαην πφηηζκα, δέληξν ζην
πεδφδξνκν ηνπ ζρνιείνπ

 θαη ηέινο λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο φπνπ δεκηνπξγνχλ, ζπκκεηέρνπλ θαη
δηεθδηθνχλ.

Γηα ηηο λεπηαγσγνύο
Γφζεθε ε δπλαηφηεηα κέζα απφ ην θνηλφ πξφγξακκα λα ζπλεξγαζηνχλ
επνηθνδνκεηηθά, λα πξνβιεκαηηζηνχλ, λα δνθηκάζνπλ λέα κέζα δηδαζθαιίαο,
εκπιέθνληαο ζε κεγάιν βαζκφ θαη ηνπο γνλείο.

Γηα ηνπο γνλείο
Δκπιέρζεθαλ πιηθά θαη ζπλαηζζεκαηηθά ζε φιε ηε δηαδηθαζία κάζεζεο
ζπκκεηέρνληαο ζηε δεκηνπξγία ηνπ θήπνπ, ζηε ζπγθξφηεζε νκάδσλ (βνεζνί θαη
αξρεγνί) αιιά θαη ζην πφηηζκα ηνπ δέληξνπ ζην παξηέξη γηα ηνπο θαινθαηξηλνχο
κήλεο.
Ζ θαζεκεξηλή επαθή κεηαμχ ηνπο αιιά θαη κε ηηο λεπηαγσγνχο θαη ηα παηδηά
ζπλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη επλντθνχ γηα ηελ εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θιίκαηνο. Οη γνλείο ζηήξημαλ κε ελζνπζηαζκφ φιεο ηηο δξάζεηο θαη έηζη
έγηλαλ θνηλσλνί φινπ ηνπ πξνγξάκκαηνο.

Μεηά ην θαινθαίξη:

 δηαπηζηψζακε πσο ην δέληξν ζην παξηέξη καο πνηηδφηαλ θαζεκεξηλά απφ ηα
παγνπξίλo ησλ παηδηψλ θαηά ηελ επηζηξνθή ηνπο απφ ηελ παηδηθή ραξά.

πιεξνθνξεζήθακε πσο θάπνηνη γνλείο δήηεζαλ απφ ην ζχιινγν γνλέσλ ηνπ
Γεκνηηθνχ λα πξνζζέζεη ζηηο απνγεπκαηηλέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο, ην αληηθείκελν ηεο
θεπνπξηθήο.
 κε ηελ έλαξμε ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο, νη καζεηέο, καο πεξίκελαλ λα αλνίμνπκε
ην ζρνιείν γηα λα βγάινπλ ηα θαξφηα απφ ην ιαραλφθεπν.
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