
 

Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα 

 

7
ου

 Νηπιαγωγείου Μυτιλήνης 

 

Κλασικό Τμήμα 

Μαθητές:19 

Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Κοϊνάκη  Ευστρατία 

 

 



Θέμα: 

«Δουλεύουμε όλοι μαζί. Στον Πλανήτη δίνουμε 

ΖΩΗ!!!» 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σε μια προσπάθειά μας να συνδέσουμε την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με την 

κοινωνική δράση, στα πλαίσια του προγράμματός μας, αποφασίσαμε να 

ασχοληθούμε με την προστασία του πλανήτη μας. Όλες οι δράσεις που 

ακολούθησαν είναι κοινές στο σύνολό τους και για τα δυο τμήματα του 

Νηπιαγωγείου με τη μόνη διαφορά πως τα παιδιά προτρέπονταν από τις 

εκπαιδευτικούς στην ανάληψη πρωτοβουλιών και στη λήψη αποφάσεων για τη 

συνέχεια των δράσεων. Κύριος στόχος των δράσεων ήταν η ενδυνάμωση της 

κριτικής σκέψης των παιδιών και η ανάδυση μέσω των δραστηριοτήτων αξιών 

όπως η αειφορία, η οικονομία στη χρήση των πρώτων υλών και η ενεργός 

συμμετοχή. 

 

Γενικός Σκοπός: 

 

Απώτερος σκοπός μας, όλα αυτά τα χρόνια που εφαρμόζουμε προγράμματα 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, είναι να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές μας και την 

Τοπική Κοινότητα, αφενός στη διατήρηση ενός καθαρότερου και πιο υγιεινού 

περιβάλλοντος και αφετέρου στην ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ώστε 

να διατηρηθεί η οικολογική ισορροπία και να περάσει αλώβητη στις μελλοντικές 

γενιές. 

 

 



Eπιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη 

μαθησιακή διαδικασία. 

 

• Να ευαισθητοποιήσουμε και να κάνουμε την τοπική κοινωνία, τα παιδιά και τους 

γονείς τους, να γνωρίσουν περιβαλλοντικά θέματα. 

 

• Να δημιουργήσουμε στο νηπιαγωγείο  ένα ευχάριστο περιβάλλον μάθησης, μέσω 

του σχεδιασμού της οργάνωσης και της υλοποίησης δράσεων με σκοπό οι μαθητές 

μας να σχηματίσουν ηθική συμπεριφορά,  στα πλαίσια της ιδιότητας τους, ως 

αυριανοί  πολίτες. 

 

• Να εκπαιδεύσουμε τους μαθητές, μέσα από δράσεις που θα εμπλακούν, να 

αποκτήσουν συνήθειες  περίθαλψης και  προστασίας του περιβάλλοντος, 

προκειμένου να τους ενθαρρύνουμε να αποκτήσουν θετική στάση ως προς αυτό. 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

 Θεματική προσέγγιση –Προεκτάσεις (πιθανά σχέδια εργασίας) 

 Εργασία σε ομάδες για την επίτευξη των στόχων. 

 Συλλογή υλικού ομάδων, συζήτηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων της 

έρευνας κάθε ομάδας. 

 Δημιουργία γωνιάς παρατήρησης, όπου θα γίνεται η έκθεση καταγραφών της 

κάθε ομάδας. 

 Ενημέρωση των γονέων των νηπίων μας και επιδίωξη συνεργασίας για την 

υλοποίηση του προγράμματος. 

 Βιβλιογραφική έρευνα, έρευνα στο διαδίκτυο, συλλογή και μελέτη έντυπου 

υλικού. 

 Προβληματισμός σε καινούργια μονοπάτια, ανατροφοδότηση της δράσης. 

 Μετακίνηση στο πεδίο μελέτης, όπου αυτή θεωρείται απαραίτητη. 



 Σύνταξη ερωτηματολογίων έρευνας, φωτογράφηση, καταγραφές, 

συνεντεύξεις, μαγνητοφωνήσεις και επεξεργασία δεδομένων –νέων στοιχείων, 

που θα προκύψουν μέσα στην τάξη. 

 Χρήση  από τα παιδιά οπτικοακουστικών μέσων. 

 Μάθηση μέσα από το παιχνίδι. 

 Δραστηριότητες πεδίου. 

 Μελέτη χαρακτηριστικής περίπτωσης σε μια συγκεκριμένη ακτή (Λιμανάκι 

Βαρειάς και Απάνω Σκάλας). 

 Καταγραφή της εξέλιξης των παιδιών και αξιολόγηση της μαθησιακής 

διαδικασίας, του προγράμματος, των στάσεων και των αξιών των παιδιών. 

 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

- Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης 

- ΠΑΙΔΙΚΗ HELMEPA 

- Δύκτιο «Οικολογικά Σχολεία» 

- ΚΠΕ Ευεργέτουλα 

- Διάφορους Συλλόγους, που δραστηριοποιούνται στο Νησί μας. 

- Επαγγελματίες 

- Απλούς Πολίτες 

- Άλλα Σχολεία 

 

 

Διάρκεια: 8 Μήνες  

 



 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

 

13 Οκτωβρίου   Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

Καταιγισμός ιδεών για το ποιές είναι οι φυσικές καταστροφές. 

 



Συζήτηση όσον αφορά τα συναισθήματα που νοιώθουν τα παιδιά μπροστά σε μια 

φυσική καταστροφή και αιτιολόγηση των συναισθημάτων αυτών. 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Σε ομάδες απεικονίζουν τις φυσικές καταστροφές μετά από συζήτηση, ανταλλαγή 

εμπειριών και προβολή κατάλληλων εικόνων που απεικονίζουν φυσικές 

καταστροφές. 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Εύρεση στο YouTube σχετικών video με σεισμούς και πλημμύρες, παρακολούθηση 

αυτών και συζήτηση. 

 

 

6  Νοεμβρίου 

 

 

 



Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του 

Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Παιγνίδι μαθηματικών ‘μετρώ και βρίσκω πόσα δέντρα κόπηκαν για να μεγαλώσει 

μια βάση πολεμική’. Στη συνέχεια κάνω προσθαφαιρέσεις με τα δέντρα αυτά. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Μέσα από φωτογραφίες πληροφορούμαστε για τις πολεμικές βάσεις, τις 

παρατηρούμε, τις περιγράφουμε, αλλά παρατηρούμε και τις επιπτώσεις στο 

περιβάλλον όπου δημιουργούνται τέτοιες βάσεις πολέμου. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Η ιστορία της Ειρήνης , του παιδιού μετανάστη και αποτύπωση στο χαρτί αυτών 

που μας έκαναν εντύπωση. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Αναζήτηση στο youtube για την ιστορία της Ειρήνης, του παιδιού μετανάστη 

 

 

 

11 Δεκεμβρίου παγκόσμια ημέρα του βουνού 

 

 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

Ο Όλυμπος το σπίτι των 12 θεών 

Το βουνό της Πίνδου και η σημασία του για τον αγώνα του 1940 

Η προστασία τους από τις πυρκαγιές αλλά και η σημασία του να είναι 

δεντροφυτεμένα τα καμένα βουνά. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Βρίσκουμε στο χάρτη τα μεγάλα βουνά της Ελλάδας και της Λέσβου και της Κρήτης 

και τον Όλυμπο 

Συζητάμε για τη σημαντικότητά τους και για το ύψος τους 

Το πεντάκορφο βουνό του Ψηλορείτη και οι αετοί που ζουν σε αυτό. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Από πού είσαι ποταμάκι; Παραδοσιακό τραγούδι. 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Αναζήτηση πληροφοριών για τα βουνά της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα για τον 

Ψηλορείτη. 

 

 

 

2 Φεβρουαρίου Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων 



 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Ο υγρότοπος της Καλλονής YouTube video για πληροφορίες 

 

 

14 Μαρτίου   παγκόσμια ημέρα δράσης για τα ποτάμια 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα ποτάμια της Ελλάδας και τα ποτάμια της Ευρώπης και σύγκριση αυτών σε 

σχέση με το μέγεθος. 

Η σημαντικότητα των ποταμών και η αξιοποίησή τους από τον άνθρωπο. 

Τα ψάρια και τα ζώα που σχετίζονται με τα ποτάμια και η τροφική αλυσίδα. 

Η μόλυνση των ποταμών από σκουπίδια και από χημικά απόβλητα και οι 

επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. 

 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Μια ομάδα ζωγραφίζει ένα υγιές ποτάμι , μια άλλη ένα μολυσμένο και στην 

ολομέλεια συγκρίνουμε τα δύο έργα και συμπεραίνουμε ότι ταποτάμια οφείλουμε 

να τα κρατάμε υγιή. 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Χρησιμοποίηση του διαδικτύου για συλλογή πληροφοριών. 

 

 

20 Μαρτίου   διεθνής ημέρα της γης 



 

21 Μαρτίου  παγκόσμια ημέρα δασοπονίας 

 

22 Μαρτίου   παγκόσμια ημέρα για το νερό 

 

23 Μαρτίου  παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες. Η κάθε ομάδα έχει μπροστά της στοιχεία 

και εικόνες από μια μόνο παγκόσμια ημέρα. Βάσει των στοιχείων αυτών θα πρέπει 

να προβεί στη δημιουργία μιας αφίσας η οποία θα έχει εικόνα και γραφή ώστε να 

ενημερώσει τις υπόλοιπες ομάδες που πραγματεύονται τις άλλες παγκόσμιες 

ημέρες στην ολομέλεια τα αποτελέσματα-συμπεράσματα της έρευνάς τους. 

Παρουσίαση των ομαδικών εργασιών και ενημέρωση των υπολοίπων παιδιών για 

το πώς εργάστηκαν και για το τι έμαθαν . 

 



 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 



Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο και εκτύπωση αυτών ώστε να 

χρησιμοποιηθούν από τις ομάδες ως υλικό επεξεργασίας. 

 

 

 

22 Απριλίου  διεθνής ημέρα γης 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

Ατομική καταγραφή του φαινομένου αυτού ως ατομική εργασία γράφοντας όπως 

μπορούν τη λέξη  βαρύτητα  και απεικονίζουν το Νεύτωνα στη κάτω από τη 

μηλιά. 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 



Παιγνίδια μαθηματικών με μήλα από τη μηλιά του Νεύτωνα 

 

 

Σχετικό φύλλο εργασίας μαθηματικών. 

 

 

 

 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Οι επιπτώσεις της ανθρωπινης παρέμβασης στο περιβάλλον 

 

 

 

 

Η γη ως μέρος του πλανητικού συστήματος και οι κινήσεις που τη διέπουν. Κίνηση 

γύρω από τον εαυτό της, γύρω από τον ήλιο και οι κινήσεις του φεγγαριού μέσα 

από κατάλληλο εποπτικό υλικό. Σχετικά πειράματα που δείχνουν την κίνηση των 

αντικειμένων προς τα κάτω. 

 



 

 

Ο νόμος της βαρύτητας του Νεύτωνα . Η έλλειψη βαρύτητας στο διάστημα και 

καταγραφή των συμπερασμάτων των παιδιών αφού παρακολούθησαν δυο βίντεο 

από το YouTube αρχικά από μια ομάδα και  παρουσίαση των αποτελεσμάτων στη 

ολομέλεια 

 

 

 

 



 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Δημιουργία κάρτας που θα τοποθετηθεί από τα παιδιά με μαγνητάκια στο ψυγείο 

του σπιτιού τους ώστε να υπενθυμίζει σε όλα τα μέλη της οικογένειάς τους αλλά και 

στα ΄΄ιδια την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 

 

 

 

24 Απριλίου 

παγκόσμια ημέρα κατάργησης των πειραμάτων σε ζώα 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

Συζήτηση σχετική και εμπειρίες των παιδιών για το θέμα αυτό. 



 

Ατομική καταγραφή των παιδιών όπως μπορούν, των ζώων πάνω στα οποία 

γίνονται τα πειράματα αυτά και απεικονίζοντάς τα με ζωγραφική. Στο φύλλο αυτό 

αντιγράφουν από την αφίσα το σύνθημα  Όχι άλλα πειράματα σε ζώα. 

 

 

 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Επεξεργασία των πληροφοριών που βρήκαμε και δημιουργία αφίσας κατά των 

πειραμάτων επάνω στα ζώα. Ομαδική εργασία. 

 



 

 

Συζήτηση για τα συναισθήματα και ειδικότερα για το φόβο που νοιώθουν τα ζώα. 

Ανοιχτό σχετικό φύλλο εργασίας ώστε να εκφράσουν τους φόβους τους τα ίδια τα 

παιδιά. 

 

 



 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Δημιουργία αυτοσχέδιου ζώου-κούκλας και αυτοσχέδιο κουκλοθέατρο μέσα από το 

οποίο τα ζώα εκθέτουν τα παράπονά τους ζητώντας βοήθεια από τα παιδιά. 

 

 

 



 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Εύρεση σχετικών πληροφοριών από το διαδίκτυο και αλλά και εικόνων. 

 

 

 

8-10 Μαΐου ευρωπαϊκή μέρα καθαρισμού των ακτών. 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ 

Σχετικές συζητήσεις  και καταιγισμός ιδεών για το θέμα αυτό με τη χρήση 

κατάλληλου υλικού που απεστάλη από την παιδική HELMEPA 

 

 



ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 

Ομαδοποίηση και σχετική καταγραφή σε πίνακα διπλής εισόδου των μερικών από 

τα σκουπίδια που συλλέχθηκαν από τα παιδιά τη μέρα του καθαρισμού της ακτής 

της Μαρίνας. 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Καθαρισμός ακτής της Μαρίνας 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 

Δημιουργία αφίσας πάνω στη οποία εκτίθενται σκουπίδια που μαζεύτηκαν από την 

ακτή αυτή . 

 

 

 

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Αναζήτηση πληροφοριών από το site της παιδικής HELMEPA. 

 

. 



 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Η συμμετοχή των παιδιών έδειξε ότι μέσα από τις παραπάνω δράσεις κατανόησαν 

την έννοια της προστασίας του Περιβάλλοντος  καθώς και τη σημασία της 

(εννοιολογική συνειδητοποίηση). Τα παιδιά δεν αντιλήφθηκαν την προστασία του 

απλώς σαν μία συνήθεια , αλλά ανακάλυψαν τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των 

ανθρώπινων δραστηριοτήτων (όπως η ανακύκλωση) με τη φύση και τις μεταξύ 

τους σχέσεις. Δεν το αντιμετωπίζουν πλέον σαν κάτι που δεν μπορούν ή δεν 

χρειάζεται να το κάνουν τα ίδια. Οι αντιδράσεις τους και τα λεγόμενά τους δείχνουν 

ότι καταλαβαίνουν πως κάτι τόσο απλό και εύκολο μπορεί να το κάνει 

οποιοσδήποτε χωρίς καθόλου κόπο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως τα παιδιά 

συνεχίζουν θετικές συμπεριφορές, όπως η ανακύκλωση,  η αγάπη και προστασία 

για τα ζώα και για τις καθαρές ακτές με αμείωτο ενδιαφέρον ενώ πολλά από αυτά 

έχουν καταφέρει να περάσουν και το μήνυμά όσων ανακάλυψαν στις οικογένειές 

τους και στο κοινωνικό τους περίγυρο. 

Με αφορμή το μεγάλο ενθουσιασμό για το παραπάνω θέμα τα παιδιά αποφάσισαν 

πως θα ήταν πολύ ωραία ιδέα η καλοκαιρινή μας γιορτή να έχει θέμα σχετικό και 

φυσικά οι εκπαιδευτικοί των τμημάτων συμφώνησαν. Το πιο σημαντικό φυσικά 

είναι πως τα παιδιά κατάλαβαν ότι παρόλο που είναι μικρά μπορούν να κάνουν τη 

διαφορά σε αυτό τον κόσμο. Τα παιδιά έχουν τη δύναμη να καταλάβουν πως μία 

τέτοια στάση έχει τόση σημασία για τον πλανήτη μας. Το μόνο σίγουρο είναι πως 

μέσα από όλο αυτό όλοι βγήκαν κερδισμένοι. Η ενδυνάμωση των παιδιών για να 

δράσουν και να αλλάξουν τον κόσμο ήταν το βασικότερό μέλημα και αυτό φυσικά 

αποτελεί και τον κυριότερο στόχο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. 

 


