
2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Σχέδιο δράσης του Τμήματος Σχολικού Έτους: 2021-2022

2ος Θεματικός Κύκλος: «Φροντίζω το περιβάλλον»

Το σχέδιο δράσης που ακολουθεί για τον 2ο θεματικό κύκλο θα είναι κοινό και για
τα δύο τμήματα της σχολικής μονάδας.

Τίτλος προγράμματος:
“Το δάσος - πηγή ζωής!!”
Πηγή προγράμματος: εδώ

Σχολείο:
2ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων

Τάξη:
Νηπιαγωγείο

Τμήματα:
Πρωινό τμήμα 1 και Πρωινό τμήμα 2

Αριθμός μαθητών:
Τμήμα 1: 13 μαθητές/ Τμήμα 2: 13 μαθητές/ Σύνολο: 26 μαθητές

Συνολικός αριθμός
εκπαιδευτικών που
συνεργάζονται:

3

Στοιχεία
εκπαιδευτικών
(Ονομ/νυμο,
Ειδικότητα):

Τζιάλλα Παναγιώτα ΠΕ60
Κουφού Φωτεινή, ΠΕ60
Χριστογιάννη Ευανθία, ΠΕ60 ΕΑΕ

Στόχοι Σχεδίου Δράσης

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση,

η εκπαίδευση και η αλλαγή συμπεριφοράς των μαθητών/τριών
σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και συγκεκριμένα στο
δασικό οικοσύστημα. Τα δάση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο
στη μείωση του κινδύνου φυσικών καταστροφών, όπως
πλημμύρες, ξηρασίες, κατολισθήσεις και άλλα ακραία γεγονότα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα δάση μετριάζουν την κλιματική
αλλαγή μέσω δέσμευσης άνθρακα, συμβάλλουν στην
ισορροπία οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα και υγρασίας στον
αέρα.

Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι: η ανάδειξη των
σχέσεων και αλληλοεπιδράσεων φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, ο εντοπισμός των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων που υποβαθμίζουν ή απειλούν το φυσικό
περιβάλλον και η ανάδειξη προληπτικών μέτρων, μέσα από
διαδικασίες επίλυσης προβλήματος, διερευνητικής μάθησης,

αρχές διαφοροποιημένες διδασκαλίας και περιγραφικής

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/resource/view.php?id=21246&section=1


αξιολόγησης.

Το πρόγραμμα επίσης ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ
μαθητών, εκπαιδευτικών, γονέων, της τοπικής κοινωνίας
καθώς και τη συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες για την
επίτευξη αποτελεσματικής περιβαλλοντικής δράσης. Στοχεύει
στην καλλιέργεια των Δεξιοτήτων Μάθησης του 21ουαιώνα, των
Δεξιοτήτων Ζωής, των Δεξιοτήτων του Νου και των Ψηφιακών
Δεξιοτήτων.

Διάρκεια: 7 εβδομάδες.
Περίοδος υλοποίησης: Φεβρουάριος-Μάρτιος

Ακολουθία εργαστηρίων: η δόμηση των επιμέρους εργαστηρίων
έγινε με αξιοποίηση της ταυτότητας του προγράμματος

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19915

Εργαστήριο 1
(4 διδακτικές ώρες)
«Τι γνωρίζουμε για το
δάσος»

Αφόρμηση: Με αφορμή την επίσκεψη μιας μαθήτριας στο δάσος και
φέρνοντας το το αγαπημένο της βιβλίο «Μια φορά και έναν καιρό… σε ένα
δάσος μαγικό» θέλησε να μοιραστεί τις εμπειρίες της μαζί μας.

Έτσι λοιπόν, αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με τον 2ο θεματικό κύκλο, του
οποίου το πρώτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων θα έχει τίτλο: «Τι γνωρίζω για το
δάσος».

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες του 21ου αιώνα και σε συνδυασμό με τις δεξιότητες
του νου και τις δεξιότητες ζωής:  οι μαθητές
➢ Να μάθουν τι είναι το δάσος και να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον της

χώρας  τους 
➢ Να γνωρίσουν τα είδη πανίδας και χλωρίδας της χώρας τους αλλά και

άλλων  ευρωπαϊκών κρατών 
➢ Να μάθουν να σέβονται όλα τα είδη ζωής 
➢ Να γνωρίσουν το δάσος και το οικοσύστημα του και να ενημερωθούν για

τους  κινδύνους που το απειλούν. 
➢ Να συνειδητοποιήσουν τη χρησιμότητα και την προσφορά του δάσους και

να αναπτύξουν συναισθήματα αγάπης και κατά συνέπεια φροντίδας και
προστασίας προς αυτό και να αντιληφθούν γιατί χρήζει της προσοχής
μας και της προστασία  μας 

➢ Να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους με τη συμμετοχή τους
στις διάφορες δραστηριότητες του έργου και να καλλιεργήσουν την
κοινωνικότητά τους.

https://elearning.iep.edu.gr/study/mod/folder/view.php?id=19915
https://pappanna.wordpress.com/2013/06/02/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1/
https://pappanna.wordpress.com/2013/06/02/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1/


Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - διαβάζουμε το παραμύθι από τις εκδόσεις”ΠΑΙΔΙΑ ΕΝ
ΔΡΑΣΕΙ”, με τίτλο: “Μια φορά κι έναν καιρό σε ένα δάσος μαγικό…” (δείτε το
εδώ)
- συζητάμε με τα παιδιά τις εντυπώσεις μας και τις σκέψεις μας σχετικά με το
παραμύθι.
2η δραστηριότητα: φτιάχνουμε τον αρχικό μας εννοιολογικό χάρτη, με τις
γνώσεις των παιδιών για το τι είναι δάσος και τις εμπειρίες τους.
3η δραστηριότητα: - επίσκεψη στο δασάκι της γειτονιάς μας και συλλογή
πραγμάτων που θα βρουν στο πεδίο.
- Γυρίζοντας στο σχολείο και κάνοντας έναν απολογισμό της επίσκεψης οι
μαθητές/τριες εκφράζουν τον προβληματισμό τους για αυτά που έχουν δει και
βρει στο δασάκι.
Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια και με την τεχνική της ιδεοθύελλας ο/η
εκπαιδευτικός καταγράφει τα αντικείμενα που έχουν συλλέξει οι μαθητές/τριες:
ξερά χόρτα, ξερά φύλλα, πευκοβελόνες, εγκαταλελειμμένα ξερά κλαδιά,
σκουπίδια (χαρτιά, χάρτινα κουτιά, πλαστικά μπουκάλια, γυάλινα μπουκάλια,
αποτσίγαρα, κ.λ.π.)
Έπειτα, τα παιδιά χωρίζουν τα παραπάνω αντικείμενα σε δύο κατηγορίες: σε
αυτά που προέρχονται από τη φύση και σε αυτά που είναι αποτέλεσμα
ανθρώπινης παρέμβασης.

Εργαστήριο 2
(4 διδακτικές ώρες)
«Μαθαίνουμε για την
πανίδα των δασών»

Το δεύτερο Εργαστήριο Δεξιοτήτων έχει τίτλο “Μαθαίνουμε για την πανίδα των
δασών”.
Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 4 διδακτικών ωρών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι:
➢ Να γνωρίσουν τα είδη πανίδας της χώρας τους.
➢ Να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη ποικιλία των μορφών ζωής που

συναντώνται στα δασικά οικοσυστήματα.
➢ Να γνωρίσουν τις σκιές των ζώων και να ασκηθούν στην ικανότητα

αναγνώρισής τους.
➢ Να παίξουν ομαδικά παιχνίδια, να τρέξουν, να διασκεδάσουν και να

συνεργαστούν για έναν κοινό στόχο.
➢ Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας και να πειραματιστούν με διάφορα

υλικά.
➢ Να ασκηθούν στη χρήση εργαλείων ΤΠΕ.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - ξεφυλλίζουμε το ηλεκτρονικό βιβλίο με τα ζώα του δάσους
(δείτε το εδώ),  συζητάμε και αναφέρουμε  τι γνωρίζουμε για αυτά.
- διατυπώνουμε αινίγματα προκειμένου τα παιδιά να μαντέψουν ποιό ζωάκι
αντιστοιχεί στο κάθε αίνιγμα. (δείτε το εποπτικό υλικό με τα αινίγματα εδώ)
- βρίσκουμε τις σκιές των ζώων. Προσπαθούμε να αντιστοιχίσουμε το κάθε ζωάκι
με τη  σκιά του.
2η δραστηριότητα: - λύνουμε παζλ με ζώα του δάσους στο διαδραστικό μας
πίνακα,  όλα τα παιδιά συμμετέχουν και αλληλοβοηθιούνται.
- ακούμε το παραμύθι: “Ένας πολύ γλυκός λύκος!” (δείτε το εδώ) και συζητάμε με
τα παιδιά για το πώς παρουσιάζονται οι λύκοι στα περισσότερα παραμύθια που
γνωρίζουμε και αν υπάρχουν “καλά” και “κακά” ζώα.
- παίζουμε διάφορα ψυχοκινητικά παιχνίδια, όπως: “Λύκε, λύκε είσαι εδώ;”, “Θα
πάω για αρκούδες”, “Αλεπού, κυρά αλεπού, τι ώρα είναι;”, “Τα ζώα και ο
κοιμισμένος λύκος”.
3η δραστηριότητα: - επίσκεψη στο σχολείο μας στελεχών του Εθνικού Πάρκου
Βόρειας Πίνδου, για δράση σχετικά με τα ζώα που ζουν στις προστατευόμενες

https://pappanna.wordpress.com/2013/06/02/%ce%bc%ce%b9%ce%b1-%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%ad%ce%bd%ce%b1%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9%cf%81%cf%8c-%cf%83%ce%b5-%ce%ad%ce%bd%ce%b1-%ce%b4%ce%ac%cf%83%ce%bf%cf%82-%ce%bc%ce%b1/
https://www.slideshare.net/ssuseraa3904/ss-85632784
https://blogs.sch.gr/nipnpagsof/category/to-dasos/?fbclid=IwAR1-OZjrJfz0uLbIJRrFMkYIbUn_l4VJfswlmuzFa_fIR6Yfs3Mpxg-VFPU
https://youtu.be/hSvmR_XGir8


περιοχές και κινδυνεύουν με εξαφάνιση.
- εικαστικές δραστηριότητες: κατασκευάζουν χελωνίτσες με κολάζ, και διάφορα
ζώα του δάσους με πλαστελίνη.

Εργαστήριο 3
(4 διδακτικές ώρες)
«Μαθαίνουμε για τη
χλωρίδα των δασών»

Το τρίτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Μαθαίνουμε για τη χλωρίδα των δασών»
Αποτελείται από 4 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 4 διδακτικών ωρών.

Στόχος του εργαστηρίου είναι:
➢ Να γνωρίσουν τα δέντρα και τα φυτά των δασών της χώρας μας, αλλά και

άλλων χωρών.
➢ Να αναπτύξουν τις ικανότητες και δεξιότητες τους με τη συμμετοχή τους

στις διάφορες δραστηριότητες και να καλλιεργήσουν την κοινωνικότητά
τους.

➢ Να εξοικειωθούν με βασικές ερευνητικές διαδικασίες.
➢ Να συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες ώστε να αναπτύξουν το αίσθημα

της συνεργασίας κι ευθύνης.
➢ Να ερμηνεύουν στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από

διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης,
αντιστοίχισης.

➢ Να αναπτύξουν την έρευνα, την κριτική και δημιουργική σκέψη και να
κατανοήσουν τα σύγχρονα περιβαλλοντικά προβλήματα, ώστε να
συμμετέχουν ενεργά ως αυριανοί υπεύθυνοι πολίτες στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής.

➢ Να γνωρίσουν το δάσος ως τόπο ψυχαγωγίας, αναψυχής και
διασκέδασης αλλά κι ανάπτυξης τουρισμού και οικονομικής ευημερίας
ενός τόπου.

➢ Να νιώσουν τη χαρά της δημιουργίας με τη συμμετοχή τους στις διάφορες
δραστηριότητες.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: ξεφυλλίζουμε τα ψηφιακά βιβλία (δείτε τα εδώ και εδώ) και
μαθαίνουμε για φυτά και δέντρα που μπορούμε να συναντήσουμε στα δάση.
2η, 3η, 4η δραστηριότητες: υλοποίηση ημερήσιας Περιβαλλοντικής Δράσης.
Συμμετέχουμε στη δράση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
Πραμάντων, κάνοντας επίσκεψη στο "Σχολείο του Δάσους" στην περιοχή
Λάζαινα, όπου έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε βιωματικές εμπειρίες, να έρθουμε
σε επαφή με τη φύση, να δούμε τα δέντρα, τα φυτά και τα ζώα της περιοχής, να
εξερευνήσουμε, να ανακαλύψουμε, να παίξουμε ομαδικά παιχνίδια και να
διασκεδάσουμε.
Μπορείτε να δείτε φωτό από τη δράση μας εδώ

Εργαστήριο 4
(2 διδακτικές ώρες)
«Η προσφορά και τα
οφέλη του δάσους»

Το τέταρτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο “Η
προσφορά και τα οφέλη του δάσους.
Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 2 διδακτικών ωρών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές ότι:
➢ Τα δάση μας βοηθούν να αναπνέουμε. Τα δάση αντλούν οξυγόνο που

χρειαζόμαστε για να ζήσουμε και απορροφούν το διοξείδιο του άνθρακα
που εκπνέουμε.

➢ Είναι κάτι περισσότερο από δέντρα. Σχεδόν το ήμισυ όλων των γνωστών
ειδών ζουν σε δάση, συμπεριλαμβανομένου του 80% της βιοποικιλότητας
στην ξηρά. Κάποια μάλιστα ζώα απειλούνται με εξαφάνιση.

➢ Και οι άνθρωποι ζουν εκεί.
➢ Δημιουργούν δροσιά.

https://www.slideshare.net/ilstaurou/2-32654218
https://www.slideshare.net/ilstaurou/3-32901194
https://sway.office.com/KJLhSivY7T7vhM6y?ref=Link


➢ Δημιουργούν βροχή και κρατούν τη γη δροσερή.
➢ Καθαρίζουν τον βρώμικο αέρα.
➢ Καταπολεμούν τις πλημμύρες.
➢ Μας δίνουν τρόφιμα, φάρμακα, κάνουν καλό και ομορφαίνουν τον

πλανήτη μας.

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: -γυρνώντας στο σχολείο μας συζητάμε για τις εντυπώσεις
που μας έκανε η επίσκεψή μας στο δάσος. Τι είδαμε; Τι μυρίσαμε;Τι
αναπνεύσαμε; Τι μας δίνει το δάσος; Γιατί είναι πολύ χρήσιμο για τη ζωή μας;
Μιλάμε για τα οφέλη του δάσους στη ζωή του πλανήτη μας (οξυγόνο, καθαρό
περιβάλλον, ξυλεία, φρούτα, καρπούς, φάρμακα, σπίτι για τα ζωάκια, κ.λ.π.).
- Παρακολουθούμε ένα ξένο βίντεο με το πώς παράγεται και ανακυκλώνεται το
χαρτί. (δείτε το εδώ)
2η δραστηριότητα: -διαβάζουμε το εκπληκτικό παραμύθι: "Το δέντρο που
έδινε", του Σελ Σιλβερστάιν (μπορείτε να το παρακολουθήσετε και σε βίντεο
εδώ).
- ζωγραφίζουμε ό,τι μας έκανε εντύπωση από το παραμύθι.
3η δραστηριότητα: κατασκευάζουμε το δικό μας δάσος από εφημερίδες με την
τεχνική κολάζ.

Εργαστήριο 5
(3 διδακτικές ώρες)
«Κίνδυνοι που
απειλούν το δάσος και
πώς μπορούμε να το
προστατεύσουμε»

Το πέμπτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο:
“Κίνδυνοι που απειλούν το δάσος”.
Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 3 διδακτικών ωρών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι τα παιδιά να αντιληφθούν ότι:
➢ Ένα δάσος μπορεί να καταστραφεί από την φωτιά είτε σκόπιμα είτε

τυχαία. Αυτό το γεγονός όμως μπορεί να πάρει πολύ μεγάλες και
επικίνδυνες διαστάσεις.

➢ Ένας ακόμη κίνδυνος είναι και η αποψίλωση των δασών. Όταν ο
άνθρωπος κόβει αλόγιστα τα δέντρα των δασών, προκειμένου να χτίσει
σπίτια ή να τα εμπορευτεί, τότε το αποτέλεσμα είναι καταστροφικό.

➢ Μια μεγάλη απειλή είναι και τα σκουπίδια.
➢ Υπάρχουν επίσης καταστροφές που προέρχονται από τη φύση, όπως η

ατμοσφαιρική ρύπανση, οι φωτιές από κεραυνούς, κ.λ.π.
➢ Η καταστροφή των δασών μόνο αρνητικά αποτελέσματα έχει για τον

άνθρωπο και τον πλανήτη. Χρειάζεται λοιπόν να είμαστε πολύ
προσεκτικοί απέναντί του.

➢ Να συνεργαστούν οι μαθητές και να καλλιεργήσουν τις εξής δεξιότητες:
Δεξιότητες μάθησης: Επικοινωνία, συνεργασία, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα
Δεξιότητες Ζωής: Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία,
Υπευθυνότητα
Δεξιότητες του νου: Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη,
αναστοχασμός.
Ψηφιακές δεξιότητες

Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - παρακολουθούμε ένα εκπαιδευτικό βίντεο σχετικά με την
καταστροφή των δασών (δείτε το εδώ).
- μετά την παρακολούθηση του βίντεο, τίθενται ερωτήσεις, όπως: ποιά νομίζετε
ότι είναι τα οφέλη του δάσους; πού οφείλονται οι πυρκαγιές στο δάσος; εκτός
από τις ανθρώπινες δραστηριότητες που αλλού οφείλονται; τι συμβαίνει όταν το
δάσος παίρνει φωτιά; η καταστροφή ενός δάσους τι συνέπειες έχει για τη ζωή του

https://youtu.be/7IP0Ch1Va44
https://youtu.be/if_PTrX1dNA
https://youtu.be/_q3HksXHeEA


ίδιου του δάσους αλλά και για τη ζωή του ανθρώπου; με ποιούς τρόπους
μπορούμε να βοηθήσουμε;
2η δραστηριότητα: - αφού συζητήσουμε για τις αιτίες που κινδυνεύει το δάσος,
ο/η
εκπαιδευτικός παρουσιάζει σε κάθε ομάδα καρτέλες και ζητά να τις ταξινομήσουν
σε τρεις κατηγορίες: α) Ανθρώπινες ενέργειες από λάθος, επειδή δε γνωρίζουμε
ή αδιαφορούμε. β) Ανθρώπινες ενέργειες από πρόθεση γ) Φυσικές αιτίες.
- η άσκηση αυτή γίνεται και ψηφιακά στον διαδραστικό μας πίνακα.
3η δραστηριότητα: - τα παιδιά ζωγραφίζουν σε φύλλο εργασίας δύο δάση, ένα
καμμένο κι ένα υγιές.

- Παρακολουθούμε το βίντεο με το παραμύθι: "Το μικρό λυκάκι φροντίζει το
δάσος" του Antoon Krings σε απόδοση του Φίλιππου Μανδηλαρά και
καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι το δάσος για τη ζωή μας και τον πλανήτη
μας (δείτε το εδώ).
Έτσι λοιπόν, λέμε κι εμείς τις δικές μας ιδέες σχετικά με το τι μπορούμε να
κάνουμε για να το προστατεύσουμε.

Εργαστήριο 6
(2 διδακτικές ώρες)
«Αξιολόγηση»

Το έκτο Εργαστήριο Δεξιοτήτων του τρίτου θεματικού κύκλου έχει τίτλο
«Αξιολόγηση». Αποτελείται από 3 δραστηριότητες με συνολική διάρκεια 2
διδακτικών ωρών.
Στόχος του εργαστηρίου είναι:
Α. ως προς τις δεξιότητες μάθησης (συνεργασία, κριτική σκέψη,
δημιουργικότητα και επικοινωνία): οι μαθητές να ερμηνεύσουν και να
κατανοήσουν την αξία των συμμαθητών τους ως συνεργατών [κριτική σκέψη], να
μετασχηματίσουν τα προσωπικά τους βιώματα μέσα από βιωματικές δράσεις
[δημιουργικότητα], να συνεργαστούν [συνεργασία] και να μάθουν πώς να
αξιοποιούν τα κατάλληλα μέσα, ώστε να επικοινωνούν την οπτική τους και τη
γνώμη τους στην ομάδα [καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας].
Β. ως προς τις δεξιότητες του νου: οι μαθητές 1. να προβούν με την καθοδήγηση
και υποστήριξη του/της νηπιαγωγού σε οργανωτική, αναλυτική και παραγωγική
επεξεργασία των συλλεγέντων δεδομένων της θεματικής ενότητας και 2. να
έχουν επίγνωση, παρακολούθηση και έλεγχο της σκέψης τους.
Γ. ως προς το θέμα: οι μαθητές 1. να κατανοήσουν τον ρόλο της ομάδας και την
αξία της συνεργασίας και 2. να έχουν κατανοήσει τους βασικούς άξονες του

https://youtu.be/YtLaKp3OEi0


θέματος του συγκεκριμένου κύκλου.
Ενδεικτικές δραστηριότητες:
1η δραστηριότητα: - τα παιδιά παρατηρούν τον πίνακα ζωγραφικής του
G.W.Backhouse, όπου φοβισμένα ζώα προσπαθούν να σωθούν από δασική
πυρκαγιά. Περιγράφουν τι βλέπουν, πώς νιώθουν τα ζώα και πώς νιώθουν τα
ίδια τα παιδιά.
- Έπειτα, μεταφέρουμε τις απαντήσεις μας σε αντίστοιχο φύλλο εργασίας.

2η δραστηριότητα: - αξιολόγηση: «Τότε νόμιζα – Τώρα ξέρω»: οι μαθητές
αποτιμούν το πρόγραμμα και την ολοκλήρωση του τρίτου θεματικού κύκλου,
ξεκινώντας με αυτά που γνώριζαν στην αρχή σε αντιπαραβολή με όσα έχουν
κατακτήσει με την ολοκλήρωση του προγράμματος.
3η δραστηριότητα: διαμορφώνεται ένας τελικός εννοιολογικός χάρτης, τον οποίο
οι μαθητές και οι μαθήτριες συγκρίνουν με τον αρχικό.

Προσαρμογές για τη
συμμετοχή και την
ένταξη όλων των
μαθητών/τριών

Οι προσαρμογές που θα βοηθήσουν στη συμμετοχή και ένταξη όλων των
μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των 6
εργαστηρίων του τρίτου θεματικού κύκλου, αφορούν κυρίως τη διδακτική
προσέγγιση. Θα αξιοποιηθεί ένα πλήθος στρατηγικών διδασκαλίας, ρουτινών
σκέψης, ενώ αξιοποιώντας εποπτικό και ψηφιακό υλικό, βιωματικές δράσεις,
τέχνες και θεατρικό παιχνίδι, ο Κύκλος θα επιδιώξει να συμπεριλάβει όλους τους
μαθητές, συνεκτιμώντας τον ρυθμό και το προφίλ μάθησης του καθενός.

Φορείς και
άλλες
συνεργασίες
που θα
εμπλουτίσουν το
πρόγραμμά μας

● Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου
● Κ.Π.Ε. Πραμάντων
● Π.Τ.Ν. Παν/μίου Ιωαννίνων
● WWF Ελλάς

Τελικά προϊόντα
που παρήχθησαν
από τους/τις
μαθητές/τριες κατά
τη
διάρκεια των
εργαστηρίων

Τα παιδιά, στη διάρκεια των εργαστηρίων του προγράμματος, ήρθαν σε επαφή
με διάφορα υλικά, έντυπα, εικαστικά, ψηφιακά, κ.λ.π. και μέσα από την εργασία
τους σε ομάδες, συζήτησαν, πειραματίστηκαν, είδαν βίντεο, άκουσαν ιστορίες,
δραματοποίησαν ρόλους, τραγούδησαν, χόρεψαν, δημιούργησαν τα δικά τους
καλλιτεχνήματα, ζωγράφισαν, έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια και απέκτησαν
μέσα από αυτά νέες γνώσεις και εμπειρίες.
Μπείτε στο παρακάτω περιβάλλον Microsoft Sway, για να δείτε ενδεικτικά τις



δραστηριότητες των μαθητών μας, στη διάρκεια του προγράμματος. (δείτε το
εδώ)

Εκδηλώσεις
διάχυσης και
Συνολική
αποτίμηση της
υλοποίησης της
υποδράσης

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με τους
γονείς των μαθητών μας
- μέσω της επίσημης ιστοσελίδας (site) του σχολείου μας,
- μέσω ανταλλαγής e-mail,
- μέσω του εξωτερικού εργαλείου Microsoft Sway, όπου οι γονείς έχουν τη
δυνατότητα να παρακολουθούν την πορεία του προγράμματος και τις δράσεις
των παιδιών τους στο σχολείο και
- μέσω του εξωτερικού εργαλείου padlet (δείτε το εδώ), στο οποίο αναρτούμε σε
τακτά χρονικά διαστήματα διάφορες έξτρα δραστηριότητες, για να ασχοληθούν
τα παιδιά με τους γονείς στο σπίτι, καθώς και να αναρτούν τις δικές τους ιδέες και
προτάσεις.
Σημείωση: Το παρόν πρόγραμμα καλλιέργειας δεξιοτήτων, αν χρειαστεί, μπορεί
να υλοποιηθεί και σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης κάνοντας ορισμένες
τροποποιήσεις. Πολλές δραστηριότητες του προγράμματος μπορούν να
αναρτηθούν και στις ασύγχρονες πλατφόρμες e-class και e-me.

https://sway.office.com/KJLhSivY7T7vhM6y?ref=Link
https://padlet.com/evi71xri/2udzf9leyvdfkm5o

