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ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:                   Ψηφιακό Βιβλίο µέσω της        

                                                       εφαρµογής  
 

Συµµετέχoντες  Εκπαιδευτικοί :  Ανδριανουπολίτη Σπυριδούλα & 

Κανελλοπούλου Ναταλία 
 

Αριθµός Συµµετεχόντων  

                        Μαθητών:             27 

 

Αφορµή 
 

            Με τη συµµετοχή του Νηπιαγωγείου µας στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα  

«Αειφόρο Σχολείο: Όλοι Νοιαζόµαστε, Όλοι Συµµετέχουµε»  µε  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 

θεµατολογία σχετική µε 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, στο πλαίσιο της θεµατικής ενότητας για τα γεωµετρικά 

σχήµατα και διερευνώντας τα παιδιά  το µαγικό κόσµο των  σχηµάτων  µέσα από 

την τέχνη του Mondrian, του Picasso, του Paul Klee κ.α. ζωγράφων, ήρθαν  σε 

επαφή και  µε τον πίνακά του  Kandinsky  «Μαλακό - Σκληρό», 1927.  
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             Αφού είδαν και περιέγραψαν τα χρώµατα και τα σχήµατα του πίνακα, 

ζητήθηκε από τα παιδιά να ερµηνεύσουν το συγκεκριµένο πίνακα. Οι 

µαθητές/µαθήτριες ανακαλώντας προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις που είχαν 

αποκοµίσει  από τη συµµετοχή τους στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα Αειφορίας 

που συµµετέχουν, ερµήνευσαν τον  πίνακα αποτυπώνοντας  πολλά 

περιβαλλοντικά στοιχεία σε αυτόν καθώς στη συνέχεια προχώρησαν σε εικαστική 

απόδοση της ερµηνείας τους.    
 

Περιγραφή Μαθητικής  Δηµιουργίας 
 

                 Λόγω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης η τάξη του 1ου τµήµατος 

χωρίστηκε σε δύο οµάδες. Τα παιδιά της α΄ οµάδας ερµήνευσαν αρχικά τον πίνακα  

δίνοντας κάθε παιδί µια πρόταση για τον πίνακα, την οποία συνέχιζε το επόµενο 

παιδί της ίδιας οµάδας. Όταν η α΄ οµάδα τελείωσε, έδωσε την ιστορία της στη 

β΄οµάδα για να τη συνεχίσει. Μέσα από την οµαδοσυνεργατική αυτή 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 

για όλη τη γη και ανέπτυξαν συναισθήµατα  ικανά  να συγκινήσουν µικρούς και 

µεγάλους. 

             Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο πολύ µε την ιστορία που δηµιούργησαν, 

ώστε αποφάσισαν µε δηµοκρατικές διαδικασίες - µέσω ψηφοφορίας - να δώσουν 

χρώµα και εικόνα στην ιστορία τους. Λόγω της ανακύκλωσης των υλικών που 

είχαµε ξεκινήσει στη δια ζώσης εκπαίδευση πρότειναν να χρησιµοποιήσουν  

αποκλειστικά και µόνο ανακυκλώσιµα υλικά. 

o Οι γονείς ενηµερώθηκαν  για την απόφαση των µαθητών/µαθητριών 

µέσω email και βοήθησαν τα παιδιά στην εύρεση και τη διάθεση  των 

υλικών. 

o Τα έργα των παιδιών µε τη βοήθεια των γονιών µεταφέρθηκαν στο σχολείο, 

όπου φωτογραφήθηκαν για τη δηµιουργία του ψηφιακού βιβλίου. 

              Με τον τρόπο αυτό, η ιστορία  που δηµιουργήθηκε  µε αφορµή τον  πίνακα 

του Kandinsky ήταν η αφήγηση µιας πρότασης από κάθε παιδί και  η εικαστική  
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απόδοση της πρότασης αυτής  µε συνδυασµό ζωγραφικής και κολλάζ µε 

ανακυκλώσιµα υλικά. 

            Το περιβαλλοντικό µήνυµα που έδωσαν τα παιδιά στην ιστορία τους, όχι 

µόνο επιβεβαιώνει τον αναγνώστη για  τη θετική αντίληψη  που έχουν αποκοµίσει 

για την προστασία του  περιβάλλοντος, αλλά  τον γεµίζει  και µε µεγάλη   αισιοδοξία 

ότι τα παιδιά έχουν κατακτήσει  την έννοια της ατοµικής και συλλογικής 

υπευθυνότητας του ενεργού πολίτη απέναντι στο περιβάλλον και  το µέλλον του 

πλανήτη γενικότερα. 

               Κατά συνέπεια, µε την επιτυχηµένη αυτή προσπάθεια των παιδιών  η 

δηµιουργία   ενός  ψηφιακού   βιβλίου  µέσω   της   εφαρµογής  του………………….                                 

µε τίτλο Ένα δέντρο, µια ελπίδα, µια "πράσινη" σελίδα  ήταν το λιγότερο που εµείς 

οι εκπαιδευτικοί θα µπορούσαµε να κάνουµε για τους µαθητές/µαθήτριές µας, 

προκειµένου να δουν ολοκληρωµένη την προσπάθεια τους αλλά και το 

αποτέλεσµα της συνεργασίας τους στα δύο τµήµατα της τάξης µας στην εξ 

αποστάσεως διδασκαλία.  
                

   Στη συνέχεια οι εκπαιδευτικοί: 

o Ενηµερώσαµε  τους µαθητές/µαθήτριες ότι θα µπορούσαν να πάρουν 

µέρος στο µαθητικό διαγωνισµό του Bravo Schools  

o Συζητήσαµε µέσω της τηλεκπαίδευσης για τους 17 Παγκόσµιους Στόχους  

και παρουσιάσαµε το ανάλογο υλικό 

o Αποφασίσαµε σε ποιο στόχο θα καταχωρούσαµε τη συµµετοχή µας 

o Ενηµερώσαµε τους γονείς των µαθητών για τους στόχους της Βιώσιµης 

Ανάπτυξης και την απόφαση των µαθητών/µαθητριών µας για τη 

συµµετοχή τους στο διαγωνισµό 

o Οι Γονείς αποδέχτηκαν µε χαρά τη συµµετοχή µας και µας βοήθησαν σε 

ό,τι χρειάστηκε για τα παιδιά 

o Τα τελικά αποτελέσµατα κοινοποιήθηκαν στα παιδιά και τους γονείς µέσω 

email και αναρτήθηκαν στο blog  του Νηπιαγωγείου µας 
 

        Η συµµετοχή των µαθητών/µαθητριών  µας στο διαγωνισµό  του  Bravo 

schools στο στόχο 15 της Βιώσιµης Ανάπτυξης, όχι µόνο τούς αξίζει αλλά και 
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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 

 

Στόχοι    
 

                 Οι στόχοι  µας αρχικά για την ερµηνεία του πίνακα του Kandinsky ήταν οι 

µαθητές/µαθήτριες: 
 

- να έρθουν σε επαφή µε την τέχνη µέσα από την αναφορά σε διάφορους 

ζωγράφους 

- να αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο και τη φαντασία τους  

- να καλλιεργήσουν την αισθητική τους µέσα από το έργο διάφορων ζωγράφων 

- να εξοικειωθούν µε την αναγνώριση των σχηµάτων 

                Με την εξέλιξη όµως της δραστηριότητας από τους µαθητές/µαθήτριες 

και την απόφασή τους να  δηµιουργήσουν την ιστορία τους ανακαλώντας 

προηγούµενες εµπειρίες και γνώσεις  από την ενεργή συµµετοχή τους στο 

πρόγραµµα της Αειφορίας που συµµετέχουν, οι στόχοι µας έγιναν: 
 

- να διακρίνουν τα οφέλη και την αξία µιας συλλογικής προσπάθειας ακόµη και 

από απόσταση 

- να µάθουν τα στάδια της δηµιουργίας ενός βιβλίου και να συµµετέχουν σε 

αυτά: συγγραφή, εικονογράφηση, έκδοση  

- 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 

- να ευαισθητοποιηθούν  οι γονείς των µαθητών µας για την προστασία του 

περιβάλλοντος και της γης. 


