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Θεωρητικό πλαίσιο 
Στη σημερινή εποχή, η επιδείνωση της κατάστασης του περιβάλλοντος είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει λάβει 
τεράστιες διαστάσεις. Ο άνθρωπος στην προσπάθειά του να ικανοποιήσει τις συνεχώς αυξανόμενες 
καταναλωτικές του επιθυμίες, προκαλεί διάφορα περιβαλλοντικά προβλήματα, για τα οποία αδιαφορεί, παρόλο 
που γίνεται δέκτης των συνεπειών τους (Pauw & Petegem, 2011).  

Αυτή η επείγουσα κατάσταση δημιουργεί την αναγκαιότητα ανάπτυξης περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία 
είναι απαραίτητη για την υιοθέτηση φιλικών πρακτικών προς το περιβάλλον (Δημητρίου, 2009).  

Όπως είναι γνωστό από επίσημες έρευνες, τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των παιδιών και η 
υιοθέτηση κατάλληλων συμπεριφορών αναπτύσσονται στην προσχολική ηλικία (Αθανασάκης, 1996; Ryzhova, 
2003; Δ.Ε.Π.Π.Σ., 2003).  

Ως εκ τούτου, το σχολείο αποτελεί το καταλληλότερο πλαίσιο για την καλλιέργεια ανάλογων συμπεριφορών, 
αφού κεντρικός ρόλος της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης είναι  η απόκτηση δεξιοτήτων έρευνας και 
ανακάλυψης, οι οποίες τονώνουν την ανησυχία και οδηγούν στην επίλυση βασικών περιβαλλοντικών ζητημάτων 
(Dimitriou & Christidou 2011; Cini et al., 2012).  

Επιπρόσθετα, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και η ενσωμάτωσή της στην εκπαιδευτική διαδικασία 
δημιουργεί κατάλληλο έδαφος για την επεξεργασία θεμάτων, με ελκυστικό τρόπο (Sheridan & Samuelsson, 
2003). 

  



Εισαγωγή 
Το πρόγραμμα αυτό προάγει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των εμπλεκομένων και έχει διάρκεια 2 χρόνια (2018-2020). 

Η συγκεκριμένη στρατηγική σύμπραξη περιλαμβάνει έξι νηπιαγωγεία (Ελλάδα, Τουρκία, Σουηδία, Νορβηγία, Ισλανδία και Εσθονία), τα οποία 
βρίσκονται σε αστικές και αγροτικές τοποθεσίες. Επιπλέον, οι ομάδες-στόχοι αποτελούνται από 60 εκπαιδευτικούς, 550 μαθητές (3-6 ετών) και 
τους γονείς τους. 

Το  κοινό πλάνο των δράσεων δημιουργήθηκε με βάση τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των συνεργαζόμενων σχολείων, ενώ όλες οι δράσεις 
βασίστηκαν στη STEM εκπαίδευση. 

Οι στόχοι του προγράμματος βασίζονται στην ενεργητική μάθηση, η οποία αποτέλεσε ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους μαθητές, το οποίο τους 
βοήθησε να διερευνήσουν και να παρατηρήσουν το φυσικό τους περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα: 
 Έμαθαν να σέβονται τη φυσική κληρονομιά και να προστατεύουν το περιβάλλον.  

 Επισκέφθηκαν φυσικούς χώρους (υδροβιότοπους, δάση, πάρκα κλπ.), γεγονός που αύξησε την επιθυμία τους να συμμετέχουν σε δράσεις που προωθούν την 
επανασύνδεση με το περιβάλλον.  

 Τα πειράματα έδωσαν μια άλλη οπτική στο τρόπο σκέψης τους, αναδομώντας τα γνωστικά τους σχήματα, καθώς έκαναν υποθέσεις και ενίσχυσαν τις δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων. 

Ο γενικός σκοπός του έργου ήταν να αποκτήσουν οι μαθητές τη δυνατότητα να γίνουν υπεύθυνοι ευρωπαίοι πολίτες. 

Παράλληλα, αναπτύχθηκε και ενισχύθηκε και η συνεργασία με τους γονείς και την τοπική κοινότητα, καθώς συμμετείχαν σε δράσεις του 
προγράμματος, μεγιστοποιώντας τον αντίκτυπο του.  

Ακόμη, για να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος του έργου δημιουργήθηκε ένα συνεργατικό έργο στο eTwinning, το οποίο έδωσε τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν σχολεία από την Ισπανία, την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία και την Τσεχία.  

Ένα από τα βασικά αποτελέσματα του έργου είναι η συμμετοχή των εταίρων στο διεθνές δίκτυο των Πράσινων Σχολείων (Eco Schools), όπου μετά 
το τέλος των δράσεων αναμένεται να έχουν αποκτήσει την πράσινη σημαία. 



Γενικό πλάνο δράσεων (Α’ κύκλος) 
 Σεπτέμβριος  

◦ Γνωριμία με τα σχολεία του προγράμματος 

◦ Παγκόσμια Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο 

 Οκτώβριος 
◦ Χλωρίδα και πανίδα αυλής 

◦ Ασκήσεις προσανατολισμού 

◦ Παγκόσμια Ημέρα Ζώων 

 Νοέμβριος 
◦ Χλωρίδα και πανίδα Ελλάδας 

◦ Ελιά- ο κύκλος ζωής 

◦ Επίσκεψη 

 Δεκέμβριος 
◦ Περιβάλλον και τέχνη 

◦ Χριστουγεννιάτικές χειροτεχνίες με άχρηστα υλικά 

 Ιανουάριος 
◦ Οικολογία- περιβαλλοντικά προβλήματα 

◦ Πειράματα 

  

 Φεβρουάριος  
◦ Ανακύκλωση 

◦ Επίσκεψη 

 Μάρτιος 
o Βότανα 

o Επίσκεψη ειδικών 

Απρίλιος 
o Δημιουργία κήπων 

o Κομποστοποίηση 

Μάιος 
o Κατασκευή παιχνιδιών-ανανέωση αυλής 

Ιούνιος 
o Κλείσιμο α’ κύκλου δραστηριοτήτων 



Γενικό πλάνο δράσεων (Β’ Κύκλος) 
 Σεπτέμβριος  

◦ Γνωριμία με τα σχολεία του προγράμματος 

◦ Φυσικές επιστήμες 

 Οκτώβριος 
◦ Γεωλογία-Βιολογία 

 Νοέμβριος 
◦ Φυσική-Χημεία 

 Δεκέμβριος 
◦ Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

 Ιανουάριος 
◦ Φωτιά 

  

 Φεβρουάριος  
◦ Αέρας 

 Μάρτιος 
o Νερό 

Απρίλιος 
o Γη 

Μάιος 
o STEM & robotics 

Ιούνιος 
o Κλείσιμο β’ κύκλου δραστηριοτήτων 

  



Γνωριμία με το πρόγραμμα 



Η μασκότ μας (Αγάπη) 



Χλωρίδα και πανίδα 



Χλωρίδα και πανίδα 



Η ελιά, το σύμβολο του σχολείου μας 



Οικολογία- Πειράματα 



Διάσημοι Ζωγράφοι 



Ανακύκλωση 



Ανακύκλωση- αποκριάτικες στολές 



Κήπος-Κομποστοποίηση 



Εκδρομές στη φύση 



Διεθνείς μέρες για το περιβάλλον 



Επίσκεψη στον σύλλογο «Αρχέλον» για 
την προστασία της θαλάσσιας χελώνας 



Μετακινήσεις 
 Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του προγράμματος σχεδιάζουμε 6 εκπαιδευτικές συναντήσεις μεταξύ 
των εταίρων, κατά τις οποίες θα πραγματοποιηθούν επιμορφώσεις των νηπιαγωγών από την 
κάθε χώρα υποδοχής, με σεμινάρια, μαθήματα κατάρτισης, εργαστήρια κλπ., οι οποίες θα 
συνδέονται με τους στόχους και τις προτεραιότητες του έργου.  

  
 Νοέμβριος 2018- Τουρκία 

 Μάρτιος 2019- Εσθονία 

 Ιούνιος 2019- Ελλάδα 

 Νοέμβριος 2019- Σουηδία 

 Μάρτιος 2020- Ισλανδία 

 Ιούνιος 2020- Νορβηγία 



Μετακίνηση στην Τουρκία 

Επίσκεψη στις εγκαταστάσεις του 
σχολείου και ανταλλαγή υλικών 



Επίσκεψη σε σχολείο 



Επίσκεψη φυσικών 
τοπίων και συναντήσεις 

με ειδικούς 



Μετακίνηση στην Εσθονία 

Επίσκεψη στο 
κοινοβούλιο 



Μετακίνηση στην Εσθονία 



Μετακίνηση στην Εσθονία 

Επίσκεψη σε τοπικούς 
φορείς και σε σχολεία 



Μετακίνηση στην Εσθονία 

Εργαστήρια κατασκευών 



Μετακίνηση στην Ελλάδα 



Δράσεις με μαθητές 



Παρουσίαση του θεατρικού έργου 
«Ο μικρός πρίγκιπας»- επιμόρφωση 

για την κατασκευή μαριονετών 

Σεμινάριο στη φύση από την 
εκπρόσωπο της WWF Hellas 

Εργαστήριο 
κατασκευής 

μουσικών οργάνων 

Δεντροφύτευ-
ση με τη 

βοήθεια του 
Συλλόγου 

Νέων 
Αυλωναρίου 



Εργαστήρια 

Παρουσίαση του 
έργου του Γ. 
Παπανικολάου 
και meeting 
εκπαιδευτικών 

Εργαστήριο για την κατασκευή κρέμας 
περιποίησης από φυσικά υλικά και παρουσίαση 

ασκήσεων yoga για παιδιά 



Επισκέψεις στην Εύβοια 

Dardouma Family 

Αυλωνάρι 
Εργαστήριο 
καλλιτέχνη Στ. 
Παπασάββα 

Septem 

Μουσείο 
ελιάς 



Επίσκεψη στη Σκύρο “Skyros Project” 

Παρουσίαση του 
“Skyros Project” 

Σεμινάριο για 
τη διατήρηση 

κήπων 

Ξυλογλυπτική 

Κεραμική 

Επίσκεψη στα 
σκυριανά αλογάκια 



Σεμινάρια 

Παρουσίαση του 
εκπαιδευτικού συστήματος 

από τις Συντονίστριες 
Εκπαίδευσης 

Σεμινάριο στη Χαλκίδα με καλεσμένα όλα τα 
νηπιαγωγεία του Ν.Ευβοίας- Παρουσίαση 

«Eco Tweet» και 
eTwinning έργων των ελληνικών σχολείων 

Επίσκεψη στο 2ο 
Νηπιαγωγείο Χαλκίδας 



Επιμορφώσεις στην Αθήνα 

Μουσείο 
Φυσικής 
Ιστορίας 

Κέντρο 
Ανακύκλωσης 

Κουτιών 
Αλουμινίου 

(ΚΑΝΑΛ) 



Ελληνικός πολιτισμός 

Επίσκεψη στο 
Μουσείο της 
Ακρόπολης και 
τον Παρθενώνα 

Παρουσίαση 
παραδοσιακών 
χορών από το 

Σύλλογο 
Χορευτών 
Κονιστρών 



Αξιολόγηση  
 Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε: 

◦ Α) Με τη χρήση ψηφιακών ερωτηματολογίων για όλες τις ομάδες-στόχους (μαθητές-γονείς-
εκπαιδευτικοί) 

◦ Β) Με τις τριμηνιαίες και εξαμηνιαίες εκθέσεις των συντονιστών 

◦ Γ) Με τα «LIKES» στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

 Το ενδιαφέρον και η ικανοποίηση των εμπλεκόμενων ποσοτικοποιήθηκε φτάνοντας το 99% 

 Το δείγμα αποτέλεσαν 16 εκπαιδευτικοί, 312 γονείς και 652 μαθητές 

  



Διάχυση 
Η διάχυση πραγματοποιήθηκε μέσα από: 
1. Την επίσημη σελίδα της σύμπραξης 
2. Το eTwinning 
3. To Facebook 
4. To Instagram 
5. To Pinterest 
 
Το προωθητικό υλικό μας, αποτελούνταν από: 
 Ανακοινώσεις στον τοπικό τύπο 
 Συμμετοχή σε σεμινάρια/ημερίδες 
 Δημιουργία εφημερίδων για την προώθηση των 

δράσεων 
 Συχνές συναντήσεις με γονείς 
 Τσάντα για τους μαθητές 
 Ξυλομπογιές και στυλό με το λογότυπο του έργου 
 Σημειωματάριο για τους γονείς  
 και USB για την αποθήκευση των δράσεων 

(αναμνηστικά μαθητών) 



Πράσινα σχολεία 



WRO Hellas 



22oς Μαθητικός Διαγωνισμός 
Κατασκευής Ξύλινης Φωλιάς 



Βιβλιογραφία 
 Cini, F., Leone, L. and Passafaro, P. (2012). Promoting Ecotourism Among Young People: A Segmentation Strategy. 
Environment and Behavior, 4 (1), 87-106. 

 Dimitriou, Α. and Christidou, V. (2011) ‘Causes and consequences of air pollution and environmental injustice as critical 
issues for science and environmental education’, in M. Khallaf (eds). The Impact of Air Pollution on Health, Economy, 
Environment and Agricultural Sources. Croatia: InTech - Open Access Publisher, 215-238. 

 Pauw, J.B. and Petegem, P.V (2011). A Cross-Cultural Study of Environmental Behavior of Children. Environment and 
Behavior, 45(5), 551-583. 

 Ryzhova, N.A. (2003). The importance of early education, Quality of human resources, 2. 

 Sheridan, S., & Pramling Samuelsson, I. (2013). Preschool a source for young children's learning and well-being. 
International Journal of Early Years Education, 21(2-3), 207-222. 

 Αθανασάκης, Α. (1996). Οικοπεριβαλλοντική  Παιδαγωγική.  Αθήνα: Δάρδανος.  

 ΔΕΠΠΣ & ΑΠΣ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Υπουργείο 
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. ΥΠΕΠΘ-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

 Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Περιβάλλον, Αειφορία. Θεωρητικές και παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις. Αθήνα: Επίκεντρο. 

  

  



Σας ευχαριστούμε!!! 
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