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Ελιές, αµπέλια ,το Ιόνιο Πέλαγος και  
οι Γαργαλιανιώτες  

συµβιώνουµε αρµονικά τόσα χρόνια  
σ αυτό το υπέροχο µέρος,  
στη δυτική Πελοπόννησο. 
Ενα τέλειο µεσογειακό τοπίο!



Το νηπιαγωγείο µας 
 είναι ένα πολυδύναµο 
σχολείο που αριθµεί 

45-50 παιδιά κάθε χρόνο. 
  

Διατηρεί  δύο τµήµατα, 
ένα ολοήµερο και 
κλασικό.  

Φέτος (2015-16) για 
πρώτη φορά 

δηµιουργήθηκε και 
δεύτερο ολοήµερο τµήµα.   

Οι µαθητές που φοιτούν 
είναι κυρίως Ελληνες ενώ 
οι αλλοδαποί είναι  
περίπου το 1/3 



που βρίσκεται το σχολείο

Το σχολείο µας συστεγάζεται µε 
το 2ο Δηµοτικό. Είναι ένα κτίριο 
που χτίστηκε τη δεκαετία του 
’70-’80 για να καλύψει τις 
ανάγκες τεχνικής σχολής. Στην 
πορεία όµως, λόγω µη λειτουργίας 
της σχολής, στεγάστηκε εκεί το 2ο 
δηµοτικό και το 1ο νηπιαγωγείο. 
Είναι ένα κτίριο ενδιαφέρουσας 
αρχιτεκτονικής πλην όµως 
θλιβερό, γεµάτο τσιµέντο…  

Βρίσκεται στο πίσω µέρος, στο 
υπόγειο του κτιρίου, που όµως 
είναι ισόγειο από την είσοδό του 
λόγω εδάφους

Garyfalia Terizaki


Garyfalia Terizaki




το κτίριο

Εδώ είµαστε!  

Χαρακτηρίζεται υπόγειο αλλά λόγω 
κλίσης του εδάφους είναι ισόγειο 
από την είσοδό του  

Το κτίριο έχει αρκετά προβλήµατα.  

Υγρασία, ζέστη το καλοκαίρι και 
κρύο το χειµώνα  

Δεν έχει αυτόνοµη θέρµανση, ούτε 
ύδρευση 

Εχει πολύ τσιµέντο και ελάχιστο 
χώρο για πράσινο … 

είσοδος



οι χώροι του σχολείου

Δύο αίθουσες οι οποίες έχουν διαφορετική 
είσοδο η καθεµία.  Δεν υπάρχει κοινός 
χώρος υποδοχής 

Μία κουζίνα όπου φιλοξενείται και το 
γραφείο της προισταµένης,  

Τρεις τουαλέτες, (2 παιδικές και 1 
ενηλίκων) 

Εναν διάδροµο ο οποίος φιλοξενεί τη 
δανειστική βιβλιοθήκη 

Ενα µικρό προαύλιο - αναλογικά µε τον 
αριθµό των παιδιών  

 Μία αποθήκη η οποία δηµιουργήθηκε 
κάτω από τη σκάλα 

Δεν υπάρχουν καθόλου βοηθητικοί χώροι



Σηµαντικές ηµεροµηνίες 

2004: Αναλάβαµε για πρώτη φορά περιβαλλοντικό πρόγραµµα για την ελιά. Ετσι, η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση έκανε την εµφάνισή της στην περιοχή και εµείς ανοίξαµε για πρώτη 
φορά την πόρτα µας στην κοινωνία. Ηταν επίσης η πρώτη φορά που οι γονείς συµµετείχαν στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Συνεργαστήκαµε και δηµιούργησαµε διάφορα ωραία αντικείµενα και 
αρωµατικά λάδια για το παζάρι µας µε προιόντα ελιάς που έγινε στον κήπο του πνευµατικού 
κέντρου της πόλης µας µετά τη λήξη της τελικής γιορτής. Οι γονείς ακόµα το θυµούνται. 
Μάλιστα, είναι συγκινητική η µαρτυρία µιας µαµάς από εκείνη τη χρονιά, την οποία έχουµε και 
φέτος στο σχολείο µας µε νέο µαθητή! Ακόµα θυµάται την εµπειρία της και αναφερεται  σ αυτήν 
στις συγκεντρώσεις γονέων 

2005: Ο τότε Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µας σύστησε τη  helmepa junior και 
δειλά δειλά ξεκινήσαµε συνεργασία υλοποιώντας το εκπαιδευτικό της πρόγραµµα.  Από τότε 
µέχρι και σήµερα είµαστε µέλη της και µάλιστα µε διακρίσεις! Φέτος θα εκπροσωπήσουµε την 
Πελοπόννησο για τέταρτη φορά! 

2007: Oς προισταµένη πια, συνέχισα τον µετασχηµατισµό του σχολείου σε αειφόρο! Η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση είχε ανοίξει τους ορίζοντές µου. Ειχα ήδη αρχίσει να οραµατίζοµαι ένα 
σχολείο όµορφο, φιλικό, πιο “πράσινο”και ανοιχτό στην κοινωνία, ένα σχολείο - κοινότητα, όπου όλοι 
µπορούν να συµµετέχουν. Εκπαιδευτικοί, παιδιά, γονείς ακόµα και το βοηθητικό προσωπικό (και 
µερικές φορές  η γειτόνισσα !). Αυτό που είχα οραµατιστεί τελικά, ήταν ένα αειφόρο σχολείο, µόνο 
που τότε δεν το ήξερα! (Η λέξη “αειφορία” ήταν λίγο άγνωστη τότε …) Στην πορεία γίναµε οµάδα! 
Συνεχίσαµε λοιπόν µε τις συναδέλφους και τους γονείς πάντα δίπλα µας και συνεχίζουµε ακόµα… 



2008: Ιδρύουµε Σύλλογο γονέων και κηδεµόνων (είµαστε το 
µοναδικό νηπιαγωγείο στην περιοχή που διατηρεί αυτόνοµο 
σύλλογο γονέων) µε τον οποίο συνεργαζόµαστε άψογα! Η κίνηση 
αυτή αποδείχτηκε σωτήρια για το σχολείο και πρωτοποριακή, µια 
που δε συνηθίζεται να διατηρεί αυτόνοµο σύλλογο γονέων ένα 
νηπιαγωγείο εξ αιτίας της µικρής παραµονής των παιδιών σ αυτό- 
το πολύ δύο χρόνια! 

2013: Δηλώσαµε συµµετοχή για πρώτη φορά στο πρόγραµµα του 
Αειφόρου σχολείου και κερδίσαµε την τέταρτη τιµητική θέση.  Το 
σχολείο µας είχε ήδη αρχίσει να µεταµορφώνεται! 



Οι συνεργασίες µας  

unicef 

action aid 

Helmepa junior 

Lets do it 

Eco schools 

ΚΠΕ Καλαµάτας (µέλη δικτύων για την ελιά και τα απορρίµµατα) 

Με τοπικούς συλλόγους 

Με το Δήµο 

Με το γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων 

Με άλλα σχολεία (etwinning σε εθνικό επίπεδο - φέτος θα επιχειρήσουµε να 
συνεργαστούµε µε σχολείο του εξωτερικού)



Αειφορία όµως δε νοείται µε ένα άτοµο
Το µόνιµο … “dream team”  του νηπιαγωγείου µας είµαστε οι 

Γαρυφαλιά Τεριζάκη 
Μαρία Αγγελική Πετροπούλου 

Παναγιώτα Σκουτέρη 

Σύµφωνα µε τις αρχές του αειφόρου σχολείου, έχουµε µοιράσει αρµοδιότητες. Συζητάµε, θέτουµε στόχους 
και προγραµµατίζουµε. Συνεργαζόµαστε µεταξύ µας και µε το Σύλλογο Γονέων. 

 Και όταν υπάρχουν διαφωνίες τις λύνουµε … αειφορικά! Τουλάχιστον προσπαθούµε! 
Με διάλογο και ειλικρίνια.



Σύλλογος γονέων και Κηδεµόνων  
1ου Νηπιαγωγείου Γαργαλιάνων 

Παράδειγµα προς µίµηση! 

Κάθε χρόνο θέτουµε στόχους όλοι µαζί ανάλογα µε τις ανάγκες της χρονιάς. 
Με τις εκδηλώσεις που πραγµατοποιούµε όλα αυτά τα χρόνια  
έχουµε αλλάξει εντελώς την όψη και τη λογική του σχολείου µας.



Ξεκινήσαμε την μετατροπή από μέσα …  
Επρεπε να κάνουμε τις αίθουσες πιο βιώσιμες, πιο 

όμορφες και πιο πλούσιες σε ερεθίσματα για τα παιδιά

 Ο διάδροµος αξιοποιήθηκε  
!  

Δανειστική βιβλιοθήκη 

“ο διάδροµος της γνώσης” οι αίθουσες οµόρφυναν



Εξασφαλίσαµε χώρο

Αποκτήσαµε 
  παιχνίδια  
 βιβλια και  

εποπτικό/παιδαγωγικό υλικό 

το κέντρο της γνώσης και 
 της πληροφορίας

γωνιά φιλαναγνωσίας



οι τουαλέτες ανακαινίστηκαν επιτέλους µε τη βοήθεια του 
Δήµου και του συλλόγου γονέων!



Και µετά βγήκαµε έξω!  

Το γκρίζο προαύλιο ήταν επικίνδυνο (είχε … πεζοδρόµιο!) και άσχηµο πολύ.  
Τα χρόνια αιτήµατα προς το Δήµο για ανακαίνισή του δεν εισακούονταν. 

Ευτυχώς όµως πριν από τρία χρόνια το -ευγενικό- 
 Ιδρυµα Καπετάν Βασίλη Κωνσταντακόπουλου ανταποκρίθηκε στις επιστολές του 
σχολείου µας και ανέλαβε την ανακαίνισή του, εξασφαλίζοντάς µας και χώρο για 

πράσινο! 
 Ο σύλλογος γονέων πρόσθεσε χρώµατα και  δέντρα και ολοκληρώσαµε τη βελτίωσή 

του µε ζωγραφικές παρεµβάσεις στους τοίχους από εικαστικό!  
Κάθε χρόνο βέβαια συµπληρώνουµε φυτά: λουλούδια, µεσογειακά φυτά, λαχανικά κ.α. 



Ηταν γκρίζο, µε πεζοδρόµιο  
χωρίς χώρο για πράσινο και  

χωρίς παιχνίδια. 
 Θλιβερό …



Είναι γεµάτο χαρά και χρώµα … !



η υπαίθρια τάξη µας

δηµιουργήσαµε σκιερό  
µέρος

και χώρο για παιχνίδι



Συνεργασία µε το δηµοτικό.  
Μια µαθήτρια του δηµοτικού  
γίνεται η δασκάλα µας.

αξιοποιούµε  
τα αρνητικά σηµεία! 

Κάνουµε όνειρα και 
 … πειράµατα!

θεατρικά στην αυλή



“Η παρέλαση της χρωµατιστής πατούσας”      παιχνίδια µε τα χρώµατα!



εντοµολόγοι!



αγρότες
Ετοιµοι για το ελαιουργείο … 



στο ελαιουργείο μας κέρασαν το καλύτερο κολατσιό!





Ολοι αγαπάµε το σχολείο και το φροντίζουµε!  
Οι γονείς πάντα ευπρόσδεκτοι!



Ολοι µαζί γινόµαστε ακτιβιστές! 

Καθαρίζουµε ακτές και φυτεύουµε!





“koureli bombing”



 Βιώνουμε τη δημοκρατία συναποφασίζοντας 
Σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα  

Συμμετέχουμε όλοι! 

εκλογές

πρόγραµµα εναντίον της βίας

πρόγραµµα αγωγής υγείας

εκπαιδευτικό πρόγραµµα  
της unicef  για τα δικαιώµατα



σχολικο  
συµβούλιο

βελτίωση πλαισίου µάθησης

σηµείωµα αγάπης!

µήνυµα ειρήνης



συνεργασία µεταξύ συµµαθητών και γονέων



η τοπική κοινωνία πως μας 
αντιμετωπίζει;

Με ενθουσιασµό! Χαίρονται κάθε φορά που µας βλέπουν στους 
δρόµους! 

Ο κόσµος µας βοηθάει σε ό,τι επιχειρούµε. Βρίσκουµε 
χορηγούς οι οποίοι µας προσφέρουν υλικά, προσωπική εργασία 
ή … διαφήµιση! 

Μαθαίνει τα νέα µας από το ιστολόγιο ή το fb  και 
ανταποκρίνεται στο κάλεσµά µας κάθε φορά.  

Μας περιµένουν οι καταστηµατάρχες κάθε Δεκέµβρη για τα 
κάλαντα. Με κουδουνάκια και ταρανδάκια στο κεφάλι 
γινόµαστε µια ζωντανή εικαστική παρέµβαση στην πόλη!



αειφορία και πολιτισμός στην τάξη μας

υποδυόµαστε την “κυρία”-  
 θεατρικά παιχνίδια

Οι φρουροί  
της σελίδας !

χαλαρές αναγνώσεις



ντετέκτιβ της τέχνης!

 κουκλοθέατρο  
µε κούκλες από σκουπίδια

Με το διάβασµα 
 ανεβαίνουµε … επίπεδο!



Ο σχολικός μας κήπος 

Λαχανόκηπος με αυτόματο πότισμα

µαρουλάκια

Με τα πλαστικά  
µπουκάλια χωρίσαµε 
τα µαρούλια µας και τους 

δώσαµε όνοµα!



από τον κήπο στο τραπέζι µας

ευκαιρία και για παιχνίδι!



οι φυτοφράχτες μας ακολουθούν τις προτάσεις του 
αειφόρου σχολείου!

µαργαρίτες
ροδιά

λεβάντες



βουκαµβίλιες 

 ελιά,  
ρυγχόσπερµο

δάφνες



μεσογειακά φυτά 

δεντρολίβανο και βασιλικός  

δυόσµος 

αρµπαρόριζα 

µαιντανος 

θυµάρι 

ρίγανη
ελιά

πικροδάφνες

λεβάντες



Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων

Αντικατάσταση παραθύρων -  Εκµετάλλευση φυσικού φωτός.  

Κλείνουµε συσκευές απο τη βάση τους 

Σβήνουµε τα φώτα στα διαλείµµατα ή τις πολύ φωτεινές µέρες 

Το ζέσταµα των φαγητών είναι χρονοµετρηµένο έτσι ώστε να µην καταλανώνεται περισσότερο ρεύµα 

Χρησιµοποιούµε τα “λάθη” του εκτυπωτή για σηµειώσεις ή κολάζ 

Χρησιµοποιούµε “Παγουρίνο” (γεµίζουµε όσο νερό θέλουµε και δεν αγοράζουµε µπουκάλια για να µην 
προσθέτουµε σκουπιδια αλλα και να µην σπαταλάµε το νερό) 

Καζανάκι δύο ταχυτήτων 

Αυτόµατο πότισµα 

Προσπάθειες κοµποστοποίησης 

Ανακύκλωση µέσα από τα εικαστικά και την επαναχρησιµοποίηση αλλά και πλαστικά καπάκια. 

Ανακύκλωση µπαταριών 

Συλλογή βρόχινου νερού σε δοχεία (για την ώρα)



Ανακυκλωση μέσα από τα εικαστικά  
και την επαναχρησιμοποίηση 

-trash art- 
Φέτος θα συνεργαστούμε με ιδιωτική εταιρία ανακύκλωσης

                      
trash art

αυγοθήκες

κουτί ψυγείου
καπάκι νερού

κουτί  
από σοκολάτες



Μετακινήσεις.  
Προωθούμε την χρήση ποδηλάτου αν και δεν είναι τόσο 

έυκολο…  
Λειτουργεί όμως καλύτερα ο συνεπιβατισμός!



Η προαγωγή της υγείας στο σχολείο μας 
άσκηση, υγιεινή διατροφή, περίπατοι 

οι “οµάδες εργασίας “ 
αναλαµβάνουν τις υποχρεώσεις 

 τους κάθε µέρα

κινητικά  
παιχνίδια 

υγιεινό κολατσιό

παραδοσιακά παιχνίδια
παιχνίδια µαγειρικής



πικ νικ στο σχολείο

επίσκεψη σε µονάδα  
συσκευασίας 

 ελληνικών ψαριών σε  
ελαιόλαδο

εκδροµές σε αρχ. χώρους

γνωρίζοντας τον τόπο µας

αποδράσεις  
στη φύση



αισθητική παρέµβαση στην παιδική χαρά

συµµετοχή στα κοινά



Βελτίωση της γειτονιάς του σχολείου:  
αισθητικές παρεµβάσεις στο Δηµοτικό 

 σε συνεργασία µε το σύλλογο γονέων του



δηµιουργία κήπου στο δηµοτικό που θα πάµε!



Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα  
όλοι μαζί βοηθάμε: εκπαιδευτικοί, παιδιά και γονείς 

Εκτός από τα περιβαλλοντικά μας απασχολούν η εξάλειψη της πείνας 
και η επικράτηση της ειρήνης στον πλανήτη

ευαισθητοποίηση -  
γράµµα στο δηµοτικό

υπόσχεση ότι θα  
προστατεύουµε τη γη

 όλα τα παιδιά του κόσµου να είναι καλά



Ολη η κοινότητά μας κατάφερε πολλά μέχρι σήμερα.  
Το σημαντικότερο είναι ότι αλλάξαμε όλοι νοοτροπία και αντίληψη.  

Μ ε τ α σ χ η μ α τ ι σ τ ή κ α μ ε!!!  

Για να θυμηθούμε … 
 πορεία για το περιβάλλον µε συµµετοχή όλων των σχολείων της πόλης και δρώµενα και τραγούδια στην πλατεία 

γιορτή ανακύκλωσης  

καθαρισµούς ακτών και άλσους (κάθε χρόνο) 

φυτέµατα σε παιδική χαρά και δασάκι 

φυτέµατα στο σχολείο (κάθε χρόνο) 

ζωγραφικές παρεµβάσεις στο σχολείο 

ζωγραφικές παρεµβάσεις στην παιδική χαρά της πόλης µας  

Συµµετοχή στο καρναβάλι και στον αποκριάτικο στολισµό της πόλης 

δηµιουργία κήπου στο νηπιαγωγείο και στο δηµοτικό σε συνεργασία µε το σύλλογο γονέων του 

πραγµατοποίηση παζαριών Χριστούγεννα και Πάσχα στην κεντρική πλατεία της πόλης µας (κάθε χρόνο)σ 

Συγκέντρωση τροφίµων για ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες 

Ενηµερωτικές ηµερίδες για την ανακύκλωση και για παιδαγωγικά θέµατα 

Οµιλίες ειδικών διατροφής και ψυχικής υγείας 

εκδροµές   

Πραγµατοποίηση θεατρικού παιχνιδιού απογευµατινές ώρες (για έναν χρόνο) 

Πραγµατοποίηση βιωµατικού σεµιναρίου αυτοβελτίωσης 

Ανακαίνιση τουαλετών 

Ανακαίνιση προαυλίου 

Αντικατάσταση παραθύρων- εξοικονόµηση ενέργειας 

Ανακαίνιση κουζίνας και εξασφάλιση περισσότερου χώρου



αλλά μετά το βραβείο;



Ακολουθούμε το πρόγραμμα του Αειφόρου Σχολείου

Το δύσκολο είναι όχι µόνο να 
διατηρήσουµε αυτά που 
έχουµε πετύχει µέχρι τώρα 
αλλά και να τα διευρύνουµε



Οι εκπαιδευτικοί αλλάξαμε συμπεριφορά

Επιµορφωθήκαµε στο µεγαλύτερο ποσοστό µας και παρασύραµε και άλλους 
εκπαιδευτικούς  

Εξοικειωθήκαµε µε την τεχνολογία 

Ευαισθητοποιηθήκαµε περισσότερο για ανθρωπιστικά και περιβαλλοντικά θέµατα 

Συνεργαστήκαµε µε άλλα σχολεία 

Ανταλλάξαµε απόψεις και ιδέες µε συναδέλφους 

Προσεγγίσαµε πιο θετικά τους γονείς  

Αναπτύξαµε πιο στενούς δεσµούς µεταξύ µας 

Βοηθήσαµε τα παιδιά να αποκτήσουν περιβαλλοντική συνείδηση 

Και το κυριώτερο ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΗΚΑΜΕ και γίναµε παράδειγµα για τα παιδιά!                      
Ετσι … 



Αλλαξε και η συμπεριφορά των παιδιών!

Εχουν πια περιβαλλοντική συνείδηση. Μεταφέρουν στους γονείς τους τις σχολικές τους 
εµπειρίες και τους παρασύρουν σε νέα στάση ζωής 

Αποδέχονται τον “διαφορετικό” άλλο και δουλεύουν οµαδικά. Συνεργάζονται (κρίκοι µιας 
αλυσίδας) 

Βιώνουν τη Δηµοκρατία 

Αγαπούν το σχολείο και νοιάζονται για το σχολικό περιβάλλον αλλά και τη γειτονιά τους 

Εµπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία και στο συντονισµό δράσεων! 

Προτείνουν, συζητούν και υλοποιούν (γιορτές κ.α.) 

Εκφραζονται δηµιουργικά 

Αναγνωρίζουν τα δικαιώµατα τα δικά τους αλλά και των άλλων όπως και τις υποχρεώσεις τους 

Καταδικάζουν τη βία και στηρίζουν τους φίλους τους  

Αγαπούν τα λάθη τους! 

Αυτονοµούνται και µαθαίνουν τα όριά τους 

Ετσι … 



τα παιδιά αλλάζουν τους γονείς! 

Αποκτούν περιβαλλοντική συνείδηση και νέο λεξιλόγιο (αειφορία!) 

Προβληµατίζονται πια πριν πετάξουν ένα σκουπίδι (µας φέρνουν σκουπίδια στο σχολείο) 

Σκέφτονται πιο δηµιουργικά 

Συνεργάζονται µε άλλους γονείς 

Νιώθουν µέλη µιας κοινότητας (οι περισσότεροι …) 

Συντονίζουν οι ίδιοι δράσεις ή συµµετέχουν σε δράσεις 

Αγαπούν το σχολείο και αναγνωρίζουν ότι δεν είναι µόνο ένας χώρος γνώσης αλλά ένας χώρος όπου µπορούν να 
πραγµατοποιούν εκδηλώσεις και να κινητοποιούνται όλοι οι εµπλεκόµενοι στη µαθησιακή διαδικασία.  

Εχουν προσδοκίες από το σχολείο και τις εκπαιδευτικούς! 

Εµπιστεύονται περισσότερο τα παιδιά τους 

Δουλεύουν και αυτοί σε οµάδες 

Γνωρίζονται καλύτερα µεταξύ τους και δηµιουργούνται νέες σχέσεις 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ και συνεχίζουν να συµµετέχουν στο Δηµοτικό! Αυτό και αν είναι αειφορία! 

Επιστρέφουν στο νηπιαγωγείο και ρωτούν πως µπορούν να βοηθήσουν!



οι γονείς αλλάζουν την τοπική κοινωνία

Οι γονείς, µέλη της τοπικής κοινωνίας, την επηρεάζουν!  

Μεταφέρουν τις εµπειρίες τους στο δικό τους οικογενειακό/φιλικό 
περιβάλλον, παρατηρούν και αλλάζουν τη γειτονιά τους και πάει 
λέγοντας… 

Αλλάζει σιγά σιγά η µικρή µας κοινωνία.  Και αυτό είναι το πιο σηµαντικό. 
Να ετοιµάσουµε και να παραδώσουµε στα παιδιά µία κοινωνία καλύτερη, 
πιο ανθρώπινη, φιλική, µε αγάπη για τον διπλανό, µια κοινωνία που 
νοιάζεται και συµµετέχει!



Ολοι μαζί αλλάξαμε και συνεχίζουμε να αλλάζουμε το σχολείο μας.  
Και όλοι μαζί αντιμετωπίζουμε την πρόκληση να το διατηρήσουμε!

“…Το ΑΕΙΦΟΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ αποτελεί ένα οραματικό σχολείο 
 που λειτουργεί ως Κοινότητα.  

Στην καθημερινή σχολική ζωή δίνει ευκαιρίες να ασχοληθούν όλοι  
(μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοίκηση, γονείς, τοπική κοινότητα)  

με τα κοινά και τη διαχείρισή τους μέσα σε πνεύμα ομαδικό και συνεργασίας.  
Ένα αειφόρο σχολείο υπηρετεί τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα,  

προάγει τον πολιτισμό και το περιβάλλον και  
διαμορφώνει ενεργούς και δημιουργικούς πολίτες…”

Ετσι ακριβώς είναι το σχολείο µας!



η τοπική κοινωνία νοιάζεται για τον πλανήτη 

Με τις πρωτοβουλίες των σχολείων και των συλλόγων 
γονέων, συγκεντρώνουµε τρόφιµα, παιχνίδια, ρούχα και 
φαρµακευτικά είδη για τους πρόσφυγες ή για ευαίσθητα 
κοινωνικά οµάδες.  

Το πρόβληµα των άλλων είναι και δικό µας.  

Νοιαζόµαστε όλοι, συµµετέχουµε!  

Υπάρχει ελπίδα λοιπόν ακόµα και σε δύσκολες συγκυρίες 



                                          Το σχολείο µας λοιπόν 

Απέκτησε δικό του ιστολόγιο (blogs.sch.gr/1nipgarg) 

Ενεργοποιεί και άλλα σχολεία να συντονίζουν δράσεις  

Ανοιξε (και συνεχίζει να τις ανοίγει) τις πόρτες του στην κοινωνία 

Προωθεί τον εθελοντισµό και τη συµµετοχη 

Εγινε πυρήνας πολιτισµού (φιλοξενία δηµιουργών βιβλίων, καλλιτεχνών, 
ειδικών, δηµιουργία περιοδικού φιλαναγνωσίας και µαθητικής εφηµερίδας) 

Απέκτησε έντονη εξωστρέφεια  

Κάνει δράσεις στην φύση 

Απασχόλησε τον τύπο!!!

http://blogs.sch.gr/1nipgarg


Αλλα επίσης αντιμετώπισε και κάποιες  

δυσκολίες  

Μερικές απ αυτές είναι: 

Η δυσπιστία µερικών γονέων για το έργο του νηπιαγωγείου (αρχικά πίστευαν ότι µόνο 
τραγουδάκια λέµε και ζωγραφίζουµε) 

Η προκατάληψη ότι η έντονη δραστηριότητα του σχολείου µας οφείλεται σε προσωπικές 
επιθυµίες  των εκπαιδευτικών για αυτοπροβολή (!) (Στις µικρές κοινωνίες άλλωστε, εύκολα 
παρεξηγείται η δηµιουργική ανησυχία ενός ατόµου ή µιας οµάδας και η συνεχής δράση του.) 

Η γραφειοκρατία 

Ο περιορισµός των µετακινήσεών µας καθώς δικαιούµαστε αυστηρά µία έξοδο το µήνα και 
ταξίδι µόνο εντός νοµού (πράγµα που θεωρούµε απαράδεκτο µια που η φοίτηση στο 
νηπιαγωγείο είναι υποχρεωτική.  

Οι φτωχές επιχορηγήσεις απο το Δήµο 

Τα κτιριακά προβλήµατα του σχολείου µας (υγρασία, έλλειψη χώρων, όχι αυτονοµία σε 
θέρµανση, ρεύµα και νερό ) και φυσικά  

Η µη λειτουργία προγράµµατος ανακύκλωσης στο Δήµο µας



Οι πυλώνες μας βοήθησαν να αφοσιωθούμε 
στο στόχο μας!

Η ευελιξία του αναλυτικού µας προγράµµατος µας επιτρέπει να 
ανοίγουµε όλες τις πύλες της αειφορίας προσεγγίζοντάς τες 
διαθεµατικά και µέσα από την υλοποίηση προγραµµάτων 
σχολικών δραστηριοτήτων (περιβαλλοντικά, αγωγή υγείας, 
πολιτιστικά) και την καθηµερινότητά µας φυσικά! 

Εστιάζουµε σε συγκεκριµένα σηµεία που θέλουµε να 
µετασχηµατίσουµε και αφοσιωνόµαστε σ αυτά!



Το σχολείο μας διαδικτυακά! 

Βιντεάκια & άλλες ηλεκτρονικές δημιουργίες  
με τη βοήθεια της τεχνολογίας!

ζωγραφίζοντας την παιδική χαρά https://youtu.be/UelXMOlZ8jk

καθαρισµός λιµένα https://youtu.be/P-ysN0R0MMU

δηµιουργία κήπου στο δηµοτικό https://youtu.be/VRJ648A2rDY
όχι βία https://youtu.be/RHQAZEQL0oU

η φιλοσοφία του σχολείου µας https://youtu.be/PzpLdyFGdok

το αειφόρο βραβείο µας https://youtu.be/02bLvbH_AKo

ηλεκτρονικό περιοδικό φιλαναγνωσίας  
http://issuu.com/dianthos/docs/____________________________________771ff7a8e2ccd6

Ολα τα παιδιά έχουν δικαίωµα να πετάνε χαρταετούς: https://youtu.be/TVxaG4vz4bY 
Παγωµένες ζωγραφιές: https://youtu.be/rjfzpeuqdAk

“ονειρεύοµαι” - δηµιουργία ποιήµατος µε αφορµή την ηµερα ποίησης: 
 https://youtu.be/JFZ0q52uH84

Το δικό µας πολυτεχνείο “Πλανήτης δηµοκρατία”https://youtu.be/Llh6yqF7yrk

https://youtu.be/UelXMOlZ8jk
https://youtu.be/P-ysN0R0MMU
https://youtu.be/VRJ648A2rDY
https://youtu.be/RHQAZEQL0oU
https://youtu.be/PzpLdyFGdok
https://youtu.be/02bLvbH_AKo
http://issuu.com/dianthos/docs/____________________________________771ff7a8e2ccd6
https://youtu.be/TVxaG4vz4bY
https://youtu.be/rjfzpeuqdAk
https://youtu.be/JFZ0q52uH84
https://youtu.be/Llh6yqF7yrk


Ολοι μαζί  ξεκινήσαμε την φετινή 
χρονιά με ενθουσιασμό! 

 Με νέους στόχους

Σταµατήσαµε να παραπονιόµαστε για όλα τα 
κτιριακά προβλήµατα και αναλάβαµε δράση. 

Εχουµε µάθει, πια, να παρατηρούµε και να 
βελτιώνουµε το περιβάλλον µας , να το 

µετασχηµατίζουµε, όχι απλώς να το κοιτάµε …  

Αποδείξαµε ότι µέσα σε µια µικρή σχολική µονάδα 
µπορούν να γίνουν µεγάλα θαύµατα! 

Αρκεί να υπάρχει 

 θετική διάθεση,   
καλή συνεργασία και  φυσικά  

συµµετοχή! 



Σας ευχαριστώ  
πολύ ! 


