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Γιατί ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
παρέμβασης στο νηπιαγωγείο 

Από τις πρώτες ζωγραφιές 
ζωγραφίζουν ήλιο, σπίτι, δέντρα… 



 Τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν πολύ 
νωρίς  τις πρώτες ιδέες, ερμηνείες, 
θεωρίες για έννοιες και φαινόμενα του 
φυσικού κόσμου  
 είναι σε θέση να προσεγγίζουν σε ένα 
πρώτο επίπεδο σχετικά ζητήματα 
 αναγκαία η οργάνωση ανάλογων 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων στο 
νηπιαγωγείο 
 
 



Η ανάγκη αυτή οδηγεί σε μια πρόταση 
οργανωμένων δραστηριοτήτων με βάση 
συγκεκριμένο θεωρητικό υπόβαθρο που 
θα οδηγήσει τα παιδιά στην απόκτηση 
περιβαλλοντικής συνείδησης και θα τα 
ευαισθητοποιήσει σε θέματα που 
αφορούν το περιβάλλον. 



 
Το πρόγραμμα «πρασινίζω την αυλή του 
σχολείου μου»: 

 βασικό στόχο είχε να συμβάλλει στην 
καλύτερη και πιο αποτελεσματική εφαρμογή 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο 
νηπιαγωγείο, έχοντας υπόψη ότι η 
ενασχόληση των μικρών παιδιών με τις 
φυσικές επιστήμες συμβάλλει  στην 
αξιοποίηση της περιέργειας που έχουν τα 
μικρά παιδιά για τον κόσμο που τα 
περιβάλλει, στην υποστήριξη του 
επιστημονικού «εγγραμματισμού» και στην 
ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην 
επιστήμη 



 
Αντικείμενο και στόχος του 
προγράμματος 
 Το πρόγραμμα ασχολήθηκε με την παρέμβαση  στην 
αυλή του σχολείου και τη διαμόρφωσή της από χώρο 
τσιμέντου σε κήπο με φυτά και λουλούδια. Οι στόχοι 
του προγράμματος ήταν:   
να εμπλακούν οι μαθητές ενεργά στη διαδικασία 
να μάθουν τους τρόπους με τους οποίους  μπορούμε 
να δημιουργήσουμε ένα χώρο πρασίνου 
να πειραματιστούν με τα υλικά 
να δουν την ανάπτυξη των σπόρων και των φυτών 
να κατανοήσουν την αναγκαιότητα και τη 
χρησιμότητά τους 
να οδηγηθούν στην αυτάρκεια. 
 
 



Μεθοδολογία του προγράμματος 

Ο προσανατολισμός των παιδιών στο θέμα έγινε 
με την διερεύνηση. Η νηπιαγωγός ενθάρρυνε τα 
παιδιά: 
 να παρατηρήσουν τον σχολικό κήπο 
 να προβληματιστούν μέσα από κατάλληλες 
ερωτήσεις και  
 να εκφράσουν τις προτάσεις τους. 
 



 Η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας) 
αποτέλεσε την κύρια μέθοδο με την οποία 
υλοποιήθηκε το πρόγραμμα περιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης «πρασινίζω την αυλή του 
σχολείου μoυ».  
 Το σχέδιο εργασίας είναι μια 
επικοινωνιακή-βιωματική μέθοδος μάθησης η 
οποία βασίζεται στο σχεδιασμό βιωματικών 
δραστηριοτήτων με ευθύνη της ομάδας, με 
αφορμή τα ενδιαφέροντά της που οδηγούν 
στη λύση ενός προβλήματος, συχνά με τη 
μορφή προϊόντος ( π.χ. δημιουργία κήπου).   
 



Η ανάπτυξη του σχεδίου εργασίας 
ακολούθησε την εξής πορεία: 
 
α) επιλογή του θέματος 
β) καθορισμό των στόχων 
γ) σχεδιασμό της εργασίας και 
συγκρότηση ομάδων 
δ) υλοποίηση της εργασίας 
ε) παρουσίαση και αξιολόγηση 
 



Η θεματική προσέγγιση, η οποία είναι 
προγραμματισμένη εμπειρία μάθησης και η 
επιλογή του θέματος και ο βασικός 
σχεδιασμός γίνεται από τον εκπαιδευτικό,  
αλληλοσυμπλήρωσε το σχέδιο εργασίας 
καθώς σε συγκεκριμένα σημεία οι 
εκπαιδευτικοί θεώρησαν σκόπιμο να 
επεκτείνουν τη διερεύνηση και σε ζητήματα 
που δεν προέκυψαν από τα παιδιά, αλλά   
εντάσσονταν αβίαστα στο συγκεκριμένο 
σχέδιο εργασίας και θεωρήθηκαν σημαντικά 
για τη μαθησιακή τους εξέλιξη.  
 



Κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του project 
(σχέδιο εργασίας) και της θεματικής 
προσέγγισης αξιοποιήθηκε και η διδακτική 
τεχνική της μελέτης πεδίου.  
Η Μελέτη πεδίου αναφέρεται σε 
προσχεδιασμένες  δραστηριότητες των 
μαθητών που πραγματοποιούνται σε 
μαθησιακά περιβάλλοντα έξω από την 
αίθουσα διδασκαλίας π.χ. ακτές, λίμνες, 
δάση, ακόμη και στην αυλή του σχολείου. 
 



Κάθε μελέτη πεδίου περιλαμβάνει τρία 
στάδια: 
 προετοιμασία εκπαιδευτικών και 
μαθητών (Προπαρασκευαστική 
επίσκεψη και εξοικείωση με το 
αντικείμενο μελέτης, διατύπωση 
στόχων, οργάνωση δραστηριοτήτων που 
θα αναπτυχθούν κ.α.) 
 



 
Εργασία στο πεδίο όπου οι μαθητές 
χωρισμένοι σε ομάδες αναλαμβάνουν να 
πραγματοποιήσουν συγκεκριμένες 
δραστηριότητες όπως: παρατήρηση, καταγραφή 
στοιχείων, φωτογράφηση, καταγραφή απόψεων 
με ερωτηματολόγια ή ημιδομημένες 
συνεντεύξεις που έχουν προετοιμάσει, 
δειγματοληψία (εφόσον το υλικό δεν είναι 
σπάνιο) 
 



 

Εργασία στην τάξη (εκτέλεση 
πειραμάτων για την επαλήθευση 
κάποιων στοιχείων, σύνθεση των 
στοιχείων, παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων)  

 



Επίσης στα μαθήματα ενσωματώθηκαν στοιχεία που 
αποτέλεσαν βασικά μεθοδολογικά σημεία της 
διδακτικής πράξης όπως είναι: 
τα παιχνίδια μίμησης και ρόλων 
 

ο χάρτης εννοιών 
 

η πνευματική διέγερση (brain storming) 
 

η αντιπαράθεση απόψεων (debate).  
 

Οι τεχνικές αυτές εφαρμόστηκαν πότε ανεξάρτητα η 
μία με την άλλη και πότε σε συνδυασμό.  
 

 



   Σε όλες τις περιπτώσεις οι τεχνικές που 
εφαρμόστηκαν έδωσαν την ευκαιρία 
στους μαθητές να εργαστούν ατομικά 
και σε ομάδες, να αναζητούν, να 
αναπτύσσουν την κριτική τους 
ικανότητα, να επεξεργάζονται λύσεις 
και να οδηγούνται σε συμπεράσματα. 

 



Ερωτήματα για διερεύνηση: 
γιατί; πού; πώς; 
 Κατάθεση εμπειριών 

 Ανίχνευση πρότερων γνώσεων  και 
εντοπισμό λαθεμένων απόψεων ή 
παρανοήσεων 

 Υποστήριξη διερευνήσεων μέσα από 
κατάλληλες ερωτήσεις 

 Ενεργοποίηση δημιουργικής σκέψης  

 Ανάδυση νέων προβληματισμών και 
προκλήσεων 



Μερικά ερωτήματα: 

 Πώς θα ήθελα να είναι η αυλή του 
σχολείου μου; 

 Πού υπάρχει πράσινο στη γειτονιά μας; 

 Γιατί υπάρχει πράσινο; 

  Πού θα φυτέψουμε; 

  Τι θα φυτέψουμε; Πώς μεγαλώνει ένα 
φυτό;  

 Τι ζει στον κήπο μας κ.α 



Πρασινίζοντας 
την αυλή του 
σχολείου μου 

Η αυλή του 
σχολείου μου  

Ένα φυτό 
μεγαλώνει 
στον κήπο 

Αυτάρκεια 

Ο κήπος των 
χρωμάτων 

και των 
αρωμάτων 

Κουμ- κουάτ 
ένας 

θησαυρός 
στον κήπος 

μας 

Οικοσύστημα 
σε 

αλληλεπίδραση 

Το πράσινο 
στη 

γειτονιά 
μας 



Διαμορφώνεται η «γωνιά της 
φύσης» 



Οργανωμένες και αυθόρμητες 
εξορμήσεις 
 



Διερευνώντας πως θα ήθελα να 
είναι η αυλή του σχολείου μου 
 Παιχνίδια προσανατολισμού στην αυλή 

 Εντοπισμός  και  περιγραφή  θέσεων και 
διαδρομών 

 Αναγνώριση γεωμετρικού σχήματος της 
αυλής 

 Παρατήρηση της αυλής από διάφορες 
οπτικές γωνίες 

 Τρισδιάστατη απεικόνιση της αυλής 

 Χαρτογράφηση- κάτοψη 

 



Παρατηρούμε την αυλή μας 

Ανακαλύπτουμε διάφορες διαδρομές 

Παρατηρούμε την αυλή 
 από διάφορες οπτικές γωνίες 



Παιχνίδια 
προσανατολισμού 

Τρισδιάστατη απεικόνιση 

Αναγνώριση γεωμετρικού 
σχήματος Κάτοψη αυλής 



Τα παιδιά απαντούν για το πώς θα ήθελαν 
να είναι η αυλή του σχολείου τους 

Με ζωγραφική Με θεατρικό δρώμενο 



Διερευνώντας που υπάρχει πράσινο στη 

γειτονιά μας και γιατί το χρειαζόμαστε; 
 μελέτη και  έρευνα σε περιοχές πρασίνου 

-συλλογή δεδομένων  

 Μέτρηση και σύγκριση θερμοκρασιών 

 Διάκριση και σύγκριση ήχων 

 Παρατήρηση χλωρίδας και πανίδας 

 Συλλογή στοιχείων-λήψη δειγμάτων  

 

 



Διάκριση και σύγκριση ήχων 

Μέτρηση θερμοκρασίας 

Συλλογή στοιχείων – λήψη 
δειγμάτων 

Μελέτη πεδίου 



Επέκταση γνώσεων στην τάξη 

 Βιβλιογραφική αναζήτηση 

 

 Ηλεκτρονική αναζήτηση 

 

 Μαθηματικές προσεγγίσεις 

 

 Εννοιολογική χαρτογράφηση 

 



Βιβλιογραφική αναζήτηση 

Μαθηματικές προσεγγίσεις 

Εννοιολογική 
χαρτογράφηση 

Κατανομή συχνοτήτων 



Παρουσίαση αποτελεσμάτων στην ομάδα 



Διερευνώντας πως μεγαλώνει ένα 
φυτό 
  παρατήρηση  των φυτών και του 

ριζικού τους συστήματος 

 Πειραματικές διαδικασίες 

 Διατύπωση υποθέσεων  

 Καταγραφή στοιχείων 

  εξαγωγή συμπερασμάτων 



Παρατηρούμε τις ρίζες των 
φυτών 

Παρατήρηση των μερών 
 ενός φυτού 

Καταγραφή 
παρατηρήσεων Αυθόρμητες παρατηρήσεις 



Πειραματικές  διαδικασίες 

Καταγραφή αποτελεσμάτων 

Παρουσίαση συμπερασμάτων 
Θεατρικό παιχνίδι 
«φωτοσύνθεση» 



Η ανάπτυξη των φυτών καθώς ο χρόνος περνά… 



Οι παρατηρήσεις μας κατά την υλοποίηση του προγράμματος 



Διερευνώντας που θα φυτέψουμε 
στην αυλή μας 
 
 Οργάνωση-υλοποίηση επισκέψεων 

 Αναζήτηση πληροφοριών για το πώς 
διαμορφώνεται ένας κήπος 

 Εντοπισμός προβλημάτων της αυλής 
μας 

 Εύρεση και εφαρμογή λύσεων 

 Δράσεις 



Επίσκεψη σε γειτονικούς κήπους 

Εντοπισμός προβλημάτων 

Χώρος για αθλοπαιδιές 



Προτάσεις για επίλυση 
 των προβλημάτων 

Ηλεκτρονική αναζήτηση 

Συγκέντρωση υλικών για 
μεταμόρφωση Ανακυκλώσιμα υλικά 



Διερευνώντας τι θα φυτέψουμε 
 
 Συζήτηση για την καταλληλότητα των 

φυτών στο χώρο μας 

 Επιστημονική  υποστήριξη από 
γεωπόνο και περιβαλλοντολόγο 

 Επισκέψεις σε φυτώρια και θερμοκήπια 

 Καταγραφή και συγκέντρωση 
πληροφοριών 

 Αξιολόγηση  προτάσεων 

 Συγκρότηση  ομάδων εργασίας 



Προετοιμασία κατάλληλων 
ερωτήσεων  

Επίσκεψη γεωπόνου 

Επίσκεψη σε φυτώριο 
Απαντήσεις στους 
 προβληματισμούς μας 



Δημιουργική ενασχόληση  Από τη θεωρία στην πράξη 

Επίσκεψη σε ανθοπωλείο 

Επιλογή κατάλληλων βολβών 



Επέκταση γνώσεων στην τάξη 

Βιβλιογραφική αναζήτηση Ανακάλυψη σπόρων 

Καταγραφή αποτελεσμάτων 

Παρουσίαση προτάσεων 



Οι δράσεις μας με τη συμμετοχή γονέων και μαθητών του 
Δημοτικού 



Ενεργός εμπλοκή των παιδιών 



Διερευνώντας ποιος ζει στον κήπο 
μας 
 Παρατηρήσεις  μικρών έμβιων 

οργανισμών 

 Διαγνωστική αξιολόγηση 

 Ενόργανη παρατήρηση, φωτογράφηση 

 Καταγραφή χαρακτηριστικών 

 Βιβλιογραφική αναζήτηση 

 Καταγραφή του βιοτικού κόσμου του 
οικοσυστήματος του κήπου 



Εντοπισμός έμβιων 
οργανισμών 
 στον κήπο μας 

φωτογράφιση 

Ενόργανη παρατήρηση 

Καταγραφή και περιγραφή των 
έμβιων όντων του κήπου μας 



Καταγραφή του οικοσυστήματος 

Διατροφική αλυσίδα 

Θεραπευτική 
παρέμβαση 
 με φυσικό τρόπο Από τη γωνιά του υπολογιστή 



 
Διερευνώντας τι μπορώ να κάνω 
με αυτά που φύτεψα 
 
 Συζήτηση για την αξιοποίηση των 

προϊόντων του κήπου μας 

 Αναζήτηση πληροφοριακού υλικού από 
το διαδίκτυο 

 Πρόσκληση ειδικών στο σχολείο μας 

 Επισκέψεις σε ανθοπωλείο, μανάβικο, 
φαρμακείο, εργοστάσιο επεξεργασίας, 
κατάστημα βιολογικών προϊόντων  



Οι επισκέψεις μας… 



Μεταποίηση 
προϊόντων 

Παρακολούθηση βίντεο 



Επέκταση γνώσεων στην τάξη 

 Συμβολικά παιχνίδια 

 Μαθηματικές προσεγγίσεις 

 Καλλιτεχνικές δημιουργίες 

 Παρασκευή εδεσμάτων από υλικά του 
κήπου μας 

 Δημιουργία φυσικού φαρμακείου 

 Αρωματικά ποτ- πουρί 

 Κοινωνικό έργο 



Παιχνίδια με λαχανικά 

Μαθηματικές προσεγγίσεις 

Ετοιμάζοντας τη λαχανόσουπα Μαγειρεύοντας στο κουκλόσπιτο 

Παιχνίδια μνήμης με τα 
λουλούδια του κήπου μας 

Ζυγίζοντας τα φρούτα  



Καλλιτεχνικές δημιουργίες 

Δημιουργία αφίσας για το 
μανάβικο 

Καταγραφή των φυτών του 
 κήπου μας 

Ζωγραφική στο tux paint 



Πόσοι καρποί κρύβονται σε 
κάθε κλαδί 

Τα σποράκια  μεγαλώνουν 

Πίνακας ζωγραφικής με φυτά 



ψηφιδωτό 

Το δικό μας ποίημα 

Ζωγραφίζοντας σαν τον Van Gogh 



Οι αφίσες μας 

Από τη γωνιά της γραφής 
Ο πλανήτης χωρίς νερό 



Καταγραφή των λαχανικών 
μέσα στο χώμα και έξω από 
αυτό 

Η αλφαβήτα των φυτών 

Ηλεκτρονική αναζήτηση εικόνων 

Που θα ξαναβρώ  τα φυτά  



Συγκομιδή βοτάνων 

Συγκομιδή λαχανικών 

Συγκομιδή καρπών 



Αξιοποίηση των καρπών μας 

Τράπεζα σπόρων 

Παρασκευή αιθέριων ελαίων 



Η ΣΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ ΚΗΠΟΥ 



αυτάρκεια 

Μαγειρεύοντας με υλικά του 
κήπου  



Πρωινό  από τον κήπο μας 



Δημιουργία σαπουνιών 

Οικολογική συνείδηση 

Σωστή χρήση νερού 



Δράσεις από την επίσκεψη στο 
ΚΠΕ Κέρκυρας 

Δοκιμάζοντας αρμιρίκια 

Ανακαλύπτοντας ζωντανούς 
οργανισμούς 

Παρατηρώντας τα φυτά στις αλυκές 



Ανακαλύπτοντας το πάρκο του Αγίου- 
Νικολάου  Νάουσας 

Οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ Έδεσσας μας 
υποδέχονται 



Δράσεις από την επίσκεψη στο 
ΚΠΕ Έδεσσας 



Το 12ο δημοτικό σχολείο επισκέπτεται 
τον κήπο μας  



Παρουσίαση του προγράμματος στην 
πρώτη τάξη του συστεγαζόμενου  
δημοτικού  



Τα παιδιά ως «μικροί εισηγητές» 
παρουσιάζουν το πρόγραμμα στους γονείς  



Αξιολόγηση του προγράμματος 

Κατά την αξιολόγηση του προγράμματος εξετάστηκε: 
 
 Ο σχεδιασμός και η οργάνωση του προγράμματος 
 Η επίτευξη των προκαθορισμένων στόχων 
 Η αποτελεσματικότητα των μεθόδων που 

χρησιμοποιήθηκαν 
 Η ανάπτυξη της ατομικής εργασίας και της εργασίας 

σε ομάδες 
 Η απήχηση στην κοινωνία 
 Η ανάπτυξη θετικών στάσεων για το περιβάλλον 

και η ανίχνευση πιθανής αλλαγής σε στάσεις και 
συμπεριφορές 










