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Είδος Συµµετοχής:     Δηµιουργία αφίσας 
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Κανελλοπούλου Ναταλία 

Συµµετέχoντες Μαθητές/Μαθήτριες : 27 
 

Πρωτοβουλία                                                                                                                                                    …. 

Με τη συµµετοχή του Νηπιαγωγείου µας στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα «Αειφόρο 

Σχολείο: Όλοι Νοιαζόµαστε, Όλοι Συµµετέχουµε» µέσα από Δηµοκρατικές 

διαδικασίες και συµµετέχοντας οι µαθητές/µαθήτριες στo «Συµβούλιo της Τάξης», 

αποφασίσαµε να τροποποιήσουµε το σχολικό κτίριο και την τάξη µας, να 

διαµορφώσουµε το σχολικό µας κήπο, να µιλήσουµε για την προστασία του 

περιβάλλοντος και την έννοια της Αειφορίας, να πραγµατοποιήσουµε πολλές 

περιβαλλοντικές δράσεις αλλά και να συµµετέχουµε σε πρόγραµµα ανακύκλωσης 

µε την άµεση συµβολή της Τοπικής κοινωνίας, του Δήµου µας και του Συλλόγου 

Γονέων του Νηπιαγωγείου µας. 

Η προσπάθεια των µαθητών/µαθητριών µας ενισχύθηκε ακόµη περισσότερο µε τη 

συµµετοχή µας στο πρόγραµµα «Βιβλία σε Ρόδες», αφού τα παιδιά ήρθαν σε 

επαφή µε πολλές εικόνες και γνώσεις µέσα από βιβλία µε θέµα το περιβάλλον. Κατά 

συνέπεια, τα παιδιά κατά τη διάρκεια της χρονιάς ευαισθητοποιήθηκαν σε θέµατα 

περιβαλλοντικά, απέκτησαν οικολογική συνείδηση και υιοθέτησαν νέες πρακτικές 

περιβαλλοντικής αγωγής ενός αειφόρου τρόπου ζωής µέσα και έξω από το 

Νηπιαγωγείο. 

Συγκεκριµένα, µε αφορµή τη συµµετοχή τους στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα 

Αειφορίας, τα παιδιά ανακαλώντας προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις που είχαν 

αποκοµίσει δηµιούργησαν µια “φανταστική” ιστορία αποδίδοντας πολλά 

περιβαλλοντικά στοιχεία, ενώ στη συνέχεια προχώρησαν σε εικαστική απόδοση της 

ερµηνείας τους αυτής.  Η προσπάθειά τους αυτή µάς οδήγησε στη δηµιουργία ενός 

ψηφιακού βιβλίου µέσω της εφαρµογής storyjumper.  Με όλα τα έργα των παιδιών 

και  µε την πολύτιµη βοήθεια της γραφίστριας και συνεργάτιδας του προσωπικού 
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του σχολείου µας Κας Μαρίας Συντυχάκη, προχωρήσαµε στη σύνθεση µιας 

οµαδικής αφίσας, αποτυπώνοντας το περιβαλλοντικό µήνυµα των 

µαθητών/µαθητριών µας και διαχέοντας την  

ελπίδα για µια “πράσινη” σελίδα στον πλανήτη µας 

 

Περιγραφή Μαθητικής Δηµιουργίας      

Με οµαδοσυνεργατική µέθοδο οι µικροί µας µαθητές/µαθήτριες, µε µοναδική τους 

πυξίδα τη φαντασία τους, ταξίδεψαν στην ιστορία τους σε θάλασσες και στεριές, 

έκαναν γερές φιλίες, έδωσαν ισχυρά περιβαλλοντικά µηνύµατα για την προστασία 

του περιβάλλοντος αλλά και όλη τη γη και ανέπτυξαν συναισθήµατα ικανά να 

συγκινήσουν µικρούς και µεγάλους. Λόγω της συµµετοχής µας στο Πρόγραµµα 

Ανακύκλωσης, οι µαθητές/µαθήτριες πρότειναν να χρησιµοποιήσουν για την 

εικονογράφιση της αποκλειστικά και µόνο ανακυκλώσιµα υλικά. Τα παιδιά 

ενθουσιάστηκαν µε το αποτέλεσµα της δηµιουργίας τους  και µέσω δηµοκρατικών 

διαδικασιών πρότειναν ότι θα ήταν καλή ιδέα τα έργα τους να συγκεντρώνονταν σε 

µια “πράσινη” σελίδα. Με αυτό τον τρόπο µιλήσαµε για την αφίσα και όλοι µαζί 

αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στη δηµιουργία της, ώστε τα παιδιά να 

µπορέσουν να διαδώσουν µέσα από  την ιστορία τους, το µήνυµά τους kai στην 

ευρύτερη γειτονιά του Χολαργού. 

Με εµπλοκή των µαθητών/µαθητριών, εκπαιδευτικών, γονέων και κηδεµόνων, τα 

έργα των παιδιών συγκεντρώθηκαν στο Νηπιαγωγείο, φωτογραφήθηκαν και 

παρουσιάστηκαν σε µια αφίσα - διαστάσεων 42 Χ 29.5 -, η οποία συνοδευόταν µε 

τη λεζάντα -  µήνυµα: 

« Ένα δέντρο, µια ελπίδα, µια “πράσινη” σελίδα » 

Με την ενεργό συµµετοχή  των Γονέων/κηδεµόνων και  την ενηµέρωση της 

κοινότητας για την προστασία του περιβάλλοντος, η αφίσα των παιδιών 

“µεταφέρει” ένα αισιόδοξο µήνυµα ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει την έννοια της 
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ατοµικής και συλλογικής υπευθυνότητας του ενεργού πολίτη απέναντι στο 

περιβάλλον και το µέλλον του πλανήτη γενικότερα. 

Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί  

§ Ενηµερώσαµε τους µαθητές/µαθήτριες ότι θα µπορούσαν να πάρουν 
µέρος στο µαθητικό διαγωνισµό του Bravo Schools 

§ Συζητήσαµε µέσω της τηλεκπαίδευσης για τους 17 Παγκόσµιους 
Στόχους και παρουσιάσαµε το ανάλογο υλικό 

§ Αποφασίσαµε σε ποιο στόχο θα καταχωρούσαµε τη συµµετοχή µας 
§ Ενηµερώσαµε τους γονείς των µαθητών για τους στόχους της Βιώσιµης 
Ανάπτυξης και την απόφαση των µαθητών/µαθητριών µας για τη 
συµµετοχή στο διαγωνισµό, την οποία και αποδέχτηκαν µε µεγάλη 
χαρά. 

§ Κοινοποιήσαµε τα τελικά αποτελέσµατα στα παιδιά και τους γονείς µέσω 
email και του blog του Νηπιαγωγείου µας 

Η συµµετοχή των µαθητών/µαθητριών µας στο διαγωνισµό του Bravo schools στο 

στόχο 15 της Βιώσιµης Ανάπτυξης, όχι µόνο τους αξίζει αλλά και επιβραβεύει τη 

συγκινητική τους προσπάθεια για τη συνολική, συνεργατική τους δηµιουργία, ώστε 

να µπορέσουν να γίνουν πρεσβευτές της αλλαγής για ένα καλύτερο αύριο έχοντας 

πάντα 

µια ελπίδα, για µια νέα ‘‘πράσινη’’ σελίδα στον πλανήτη 

Οι Στόχοι µας 

Οι στόχοι µας για τη δηµιουργία της αφίσας ήταν οι µαθητές/µαθήτριες: 

§ Να γνωρίσουν τα οφέλη της συλλογικής, καλλιτεχνικής δηµιουργίας  και 
να µεταφέρουν ένα περιβαλλοντικό µήνυµα στη γειτονιά τους.  

§ Να συνειδητοποιήσουν την ατοµική τους ευθύνη απέναντι στο 
περιβάλλον 

§ Να γίνουν οι αυριανοί πολίτες µε σεβασµό για το περιβάλλον 
§ Να ενηµερωθούν, να ευαισθητοποιηθούν και να γίνουν πρεσβευτές των 

17 Παγκόσµιων Στόχων της Βιώσιµης Ανάπτυξης 
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§ Να ευαισθητοποιήσουν και  να ενηµερώσουν την τοπική κοινωνία για 
την ανάγκη δενδροφύτευσης, την προστασία των δέντρων και του 
περιβάλλοντος 

§ Να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους µέσω της καλλιτεχνικής 
έκφρασης 

§ Η αφίσα τους να γίνει σύµβολο της δράσης για  την προστασία του 
«πράσινου» στο Νηπιαγωγείο µας, στοχεύοντας στην Αειφορία µέσα 
και έξω από το σχολείο µας. 

 


