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Πρωτοβουλία 
 

            Με τη συµµετοχή του Νηπιαγωγείου µας στο Περιβαλλοντικό Πρόγραµµα 

για το «Αειφόρο Σχολείο: Όλοι Νοιαζόµαστε, Όλοι Συµµετέχουµε»  µέσα από  

Δηµοκρατικές διαδικασίες και συµµετέχοντας οι µαθητές/µαθήτριες στο 

«Συµβούλιο 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.  

             Μία από τις περιβαλλοντικές δράσεις που και τα τρία τµήµατα του 

Νηπιαγωγείου µας πραγµατοποιήσαµε από κοινού ήταν η δηµιουργία ενός 

ηµερολογίου για το σχολικό έτος  2020-21 µε θέµα: «Αειφόρο Σχολείο - Αγαπώ 

τη Γη»  κατασκευασµένο αποκλειστικά από ανακυκλώσιµα υλικά.  

             Οι µαθητές/µαθήτριες συζητώντας αρκετά και αναζητώντας το θέµα του 

ηµερολογίου της τάξης για το 2021,  ανακαλώντας προηγούµενες εµπειρίες και 
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γνώσεις  από το Περιβαλλοντικό πρόγραµµα που συµµετέχουν, κατέληξαν στην 

ιδέα ότι το θέµα του ηµερολογίου µας θα ήταν καλό να περιλαµβάνει την 

προστασία της γης. Αποφάσισαν µέσω ψηφοφορίας να σχεδιάσουν τη γη και 

να τη χρωµατίσουν και σκέφθηκαν ότι η Γη µας  χρειάζεται δέντρα, ανακύκλωση 

υλικών, αποφυγή σπατάλης  Νερού αλλά και πολλή - πολλή αγάπη για να 

γίνουν πραγµατικότητα όλα αυτά και να προστατευθεί το Περιβάλλον. Τα 

στοιχεία αυτά, που είναι απαραίτητα  για τη βιωσιµότητα του πλανήτη µας, τα 

παιδιά τα απεικόνισαν µε ένα δέντρο, ένα κάδο ανακύκλωσης, µια σταγόνα 

νερού αλλά και µε µια  καρδιά για τη Γη, που συµβολίζει την αγάπη. 

 

Περιγραφή της Δράσης µας 
 

            Η Δράση µας ξεκίνησε και στα τρία τµήµατα του Νηπιαγωγείου µας 

αµέσως µετά τις γιορτές των Χριστουγέννων µε το άνοιγµα των σχολείων στη 

δια ζώσης λειτουργία. Με τους  µαθητές/µαθήτριες  το προηγούµενο διάστηµα 

είχαµε συζητήσει  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το µήνυµα των ηµερών 

των Χριστουγέννων αλλά και για το νόηµα της προσφοράς στους 

συνανθρώπους µας. Αναπτύσσοντας µε  τα παιδιά την κοινωνική µας ευθύνη 

απέναντι σε παιδιά που µπορεί να στερούνται τα βασικά στην καθηµερινότητά 

τους, αποφασίσαµε µε  σύνθηµά µας το «Όλοι µαζί µπορούµε περισσότερα»,  

να ζητήσουµε τη συνεργασία και τη βοήθεια  του Συλλόγου Γονέων και 

Κηδεµόνων του Νηπιαγωγείου µας. 

              Μέσα από συζητήσεις, διάφορες προτάσεις  και τη διαδικασία της 

ψηφοφορίας στο συµβούλιο της τάξης καταλήξαµε στην ιδέα να φτιάξει κάθε 

παιδί ένα ατοµικό ηµερολόγιο. Κατόπιν, κάθε παιδί να “προσφέρει” το 

ηµερολόγιο αυτό στους γονείς του, ώστε µε τη βοήθειά τους να µπορέσει να 

αποταµιεύσει όσα χρήµατα µπορούσε στον «Κουµπαρά της Αγάπης», που 

βρισκόταν σε κάθε τάξη. Τα χρήµατα που θα µαζεύονταν και από τα τρία 

τµήµατα του Νηπιαγωγείου µας θα προσφέρονταν σε κάποιο Οργανισµό 

αποκλειστικά µε παιδιά ίδιας ηλικίας µε τη δική τους. Η πρόταση των παιδιών θα 
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µεταφερόταν στο Σύλλογο Γονέων και Γονείς και Εκπαιδευτικοί θα αποφάσιζαν 

από κοινού τον τελικό αποδέκτη των χρηµάτων. 

               Με τον τρόπο αυτό οι µαθητές/µαθήτριές µας µε  µοναδική τους σκέψη  

την προσφορά Αγάπης σε άλλα συνοµήλικα παιδιά, ώστε αυτά να µπορέσουν 

να  αγοράσουν καινούρια παπούτσια, καινούρια ρούχα, βιβλία, παιχνίδια αλλά 

κυρίως να έχουν αγάπη στη ζωή τους και ζεστασιά στην καρδιά τους, µπόρεσαν 

και µάζεψαν στον κουµπαρά της Αγάπης ένα αρκετά σηµαντικό  χρηµατικό 

ποσό. 

             Με την αγαστή συνεργασία  του Συλλόγου Γονέων, αποφασίσαµε ο 

τελικός αποδέκτης των χρηµάτων του «Κουµπαρά της Αγάπης» να είναι το 

Φιλανθρωπικό Ίδρυµα µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Πρότυπο Νηπιοτροφείο 

Καλλιθέας, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας και φιλοξενεί παιδιά από 2,5 έως 5,5 χρονών. 

               Το Νηπιοτροφείο Καλλιθέας τίµησε και ευχαρίστησε τα παιδιά, τους 

γονείς και τις εκπαιδευτικούς για τη δωρεά τους αυτή  και µάς διαβεβαίωσε όλους 

ότι µε την πολύτιµη βοήθειά µας, κάθε παιδί του Νηπιοτροφείου θα έχει «µια ζεστή 

αγκαλιά» που τόσο τη στερείται. 

               Τα παιδιά ενηµερώθηκαν για το αποτέλεσµα της δράσης τους µε 

ανάγνωση της επιστολής από το Νηπιοτροφείο, η οποία στάλθηκε και στους 

Γονείς από τη Δ/νση του Νηπιαγωγείου και το Σύλλογο Γονέων 

               Μετά το πέρας της δράσης για να τιµήσουµε τα παιδιά για την 

προσπάθειά τους αλλά και όλη τη συνεργασία µε το Σύλλογο Γονέων του 

Νηπιαγωγείου µας, οι µαθητές/µαθήτριες ενηµερώθηκαν για το διαγωνισµό του 

Bravo schools και από κοινού αποφασίσαµε να συµµετάσχουµε µε τη µαθητική 

µας δηµιουργία στο Στόχο 1 της Βιώσιµης Ανάπτυξης για την καταπολέµηση 

της φτώχιας. 

 

Οι στόχοι µας 
 

Μέσα από τη δράση µας  στοχεύσαµε οι µαθητές/µαθήτριες: 
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-Να αναπτύξουν την κοινωνική τους ευθύνη απέναντι στους 

συνανθρώπους µας  

-Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία της προσφοράς 

-Να προσφέρουν αγάπη και στήριξη σε παιδιά ίδιας ηλικίας που έχουν 

ανάγκη 

-Να αποκτήσουν εν συναίσθηση  

-Να µάθουν τη σηµασία της ισότητας και της κοινωνικής ανισότητας 

-Να αντιληφθούν ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο παιχνίδι, την τροφή, 

τα ρούχα κ.α. 

-Να µάθουν τη σηµασία της αποταµίευσης για ανάλογες δράσεις στο 

µέλλον 

-Να συνεργαστούµε όλοι µαζί, µαθητές/µαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και 

κηδεµόνες σαν µια οµάδα για ένα τόσο σηµαντικό σκοπό 

-Να συµµετάσχουν οι µαθητές/µαθήτριες στο διαγωνισµό του Bravo 

Schools  στο στόχο 1 για τη Μηδενική Φτώχια, αφού πρώτα ενηµερωθούν 

για τους 17 Στόχους της Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

 

Αποτελέσµατα της Δράσης 
 

         Μαθητές/µαθήτριες, Γονείς και Εκπαιδευτικοί µπόρεσαν µε τη δηµιουργία 

ενός ηµερολογίου φιλικό προς το περιβάλλον να συγκεντρώσουν χρήµατα και 

να προσφέρουν αγάπη και ζεστασιά στις καρδιές των µικρών παιδιών. Μάς 

συγκίνησε όλους πολύ η ιδέα κάποιων µαθητών /µαθητριών µας που 

σκέφτηκαν ακόµη και  να ανοίξουν το δικό τους κουµπαρά για να προσφέρουν 

στα παιδιά του Νηπιοτροφείου 

          Η δράση µας αυτή βοήθησε σίγουρα τους µαθητές/µαθήτριες να 

συνειδητοποιήσουν την αξία της προσφοράς αλλά και να αναπτύξουν την 

κοινωνική τους ευθύνη απέναντι στους συνανθρώπους µας, ώστε σε 

µελλοντικές δράσεις να συµµετάσχουν και πάλι χωρίς δισταγµό µε την ίδια θετική 

διάθεση για κοινωνική  προσφορά και καταπολέµηση της φτώχειας. 

 


