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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Η  παρούσα εργασία αποτελεί µια εκπαιδευτική πρόταση η οποία αναφέρεται στο τι 

µπορεί να κάνει το σύγχρονο νηπιαγωγείο ώστε να ευαισθητοποιήσει τα µικρά παιδιά 

γύρω από το πρόβληµα επιβίωσης, αλλά και την προστασία των σπάνιων ζώων που 

έχουν αποµείνει και ζουν στην Ελλάδα. Πιο αναλυτικά, το θέµα διερεύνησης προκύπτει 

από ένα τυχαίο έναυσµα που οδηγεί τα παιδιά και τη νηπιαγωγό, ως ισότιµο µέλος της 

οµάδας, να κάνουν τις προτάσεις σύµφωνα µε τις οποίες θα το επεξεργαστούν. Από 

αυτή τη διαδικασία προκύπτει ο σκελετός πάνω στον οποίο θα κινηθεί η έρευνα, όπως 

επίσης και ο διαχωρισµός των παιδιών σε µικρότερες οµάδες για την πιο 

αποτελεσµατική πρακτική εφαρµογή. Στη συνέχεια, τα παιδιά αναλαµβάνουν τη 

συγκέντρωση και την οργάνωση του υλικού που θα τα βοηθήσει και οργανώνονται οι 

επιµέρους εκπαιδευτικές δραστηριότητες οι οποίες στηρίζονται στους µαθησιακούς 

στόχους που έχει θέσει η οµάδα. Παράλληλα, γίνεται σύνδεση των παραπάνω 

δραστηριοτήτων µε τις επιµέρους µαθησιακές περιοχές όπως αυτές περιγράφονται στο 

∆ιαθεµατικό  Ενιαίο Πλαίσιο Προγραµµάτων Σπουδών για το νηπιαγωγείο (∆ΕΠΠΣ, 

2003). Επιπλέον, η νηπιαγωγός κάνει αξιολόγηση καθ’όλη τη διάρκεια της 

εκπαιδευτικής εφαρµογής, γεγονός που επιτρέπει τυχόν αλλαγές ή αναπροσαρµογές των 

στόχων και των δράσεων και τέλος, µετά την ολοκλήρωση του προγράµµατος ελέγχει 

κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι εκπαιδευτικοί στόχοι  µέσα από προτεινόµενες 

δραστηριότητες. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: αειφορία, απειλούµενα είδη, οµαδοσυνεργατική µέθοδος, 

µαθησιακοί στόχοι, δραστηριότητες, διαθεµατική προσέγγιση, αξιολόγηση. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
     Η χώρα µας έχει την τύχη να φιλοξενεί µερικά από τα πιο όµορφα και 
συναρπαστικά είδη του ζωικού βασιλείου που είναι η καφέ αρκούδα, ο λύκος, η 

µεσογειακή φώκια, όπως επίσης και άλλα όχι τόσο γνωστά αλλά σπάνια είδη σαν το 

αγριόγιδο, τη βίδρα και τον ελληνικό ποιµενικό. Καθώς όµως τα χρόνια περνούν και 

η παρέµβαση του ανθρώπου στην ισορροπία του φυσικού συστήµατος γίνεται ολοένα 

πιο βίαιη και αλόγιστη, πολλά από τα ζώα που στο παρελθόν ζούσαν χωρίς 

προβλήµατα, στις µέρες µας κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. 

 
     Με την εκτίµηση ότι τα σηµερινά παιδιά αποτελούν τους αυριανούς πολίτες, 

καταλαβαίνουµε πόσο σηµαντική είναι η ενηµέρωση και η σωστή αγωγή τους σε 
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ζητήµατα διατήρησης του φυσικού µας περιβάλλοντος. Ειδικότερα, λαµβάνοντας 

υπόψη τις αρχές της αειφορίας η σηµερινή εκπαίδευση οφείλει να βοηθήσει τα παιδιά 

να αντιληφθούν πως η ανάπτυξη που βασίζεται στις ανάγκες του παρόντος πρέπει να 

γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην πλήττεται η δυνατότητα των µελλοντικών 

γενεών να ανταποκριθούν στις δικές τους ανάγκες, όπως πολύ εύστοχα τονίζει ο 

ορισµός της αειφόρου ανάπτυξης (www.arcturos.gr, 2008). 

 

ΑΦΟΡΜΗ – ΕΝΑΥΣΜΑ 
     Μια επίσκεψη στο Αττικό πάρκο ή το Ζωολογικό µουσείο του Παν/µίου Αθηνών, 

ένα σχετικό βιβλίο ή εγκυκλοπαίδεια για τα ζώα, ένα ντοκυµαντέρ στην τηλεόραση, 

µια σχετική ταινία όπως η «Μαδαγασκάρη» θα µπορούσαν µεταξύ άλλων, να 

αποτελέσουν την αφορµή για την ενασχόληση των παιδιών µε το θέµα. Μετά το 

έναυσµα και τον σχετικό προβληµατισµό ακολουθεί συζήτηση στην ολοµέλεια όπου 

ακούγονται οι απόψεις όλων των παιδών µέσω ενός καταιγισµού ιδεών 

(brainstorming).  

 

     Η νηπιαγωγός, ως ενεργό και ισότιµο µέλος της οµάδας, αναλαµβάνει 

υποστηρικτικό ρόλο και µε τις κατάλληλες ερωτήσεις παροτρύνει τα παιδιά να 

εµπλακούν στη διαδικασία, προσπαθώντας παράλληλα να διακρίνει τα στοιχεία 

εκείνα που τα κινητοποιούν και τα ενδιαφέρουν γύρω από το θέµα διερεύνησης. Από 

την παραπάνω δραστηριότητα προκύπτει ο σχεδιασµός του ιστογράµµατος, το οποίο 

περιλαµβάνει τις επιµέρους ενότητες του θέµατος µε τις οποίες επιθυµεί η οµάδα να 

ασχοληθεί, όπως φαίνεται στο σχήµα παρακάτω: 

 

 
Σχήµα 1: Ιστόγραµµα θεµατικής προσέγγισης 

 

     Κατά τη διάρκεια της προηγούµενης συζήτησης όπως είπαµε η νηπιαγωγός 

διερευνά κατά πόσο το θέµα ενδιαφέρει τα παιδιά, για το λόγο αυτό δηµιουργεί δύο 

λίστες αναφοράς οι οποίες περιλαµβάνουν όλα εκείνα που εκείνα γνωρίζουν για το 

θέµα, καθώς και όλα αυτά που δε γνωρίζουν και επιθυµούν να µάθουν. Εποµένως το 

επόµενο βήµα περιλαµβάνει τα εξής: 
 

� Τι γνωρίζουµε; 

� Τι θέλουµε να µάθουµε; 

� Πώς θα το πετύχουµε; 

 

Γνωριµία 

µε αυτά 

ΖΩΑ ΥΠΟ 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 

 

Αιχµαλωσία 

Εκµετάλλευση  

Καταφύγια 

Οργανώσεις 

Από Τι και 

Γιατί 

Απειλούνται 
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     Καταγράφοντας τις ιδέες των νηπίων σχετικά µε το πώς θα καταφέρουµε να 

µάθουµε περισσότερα µε το θέµα που µας ενδιαφέρει, και τι σχετικό µπορούµε να 

κάνουµε εµείς στο νηπιαγωγείο, πιθανόν να προκύψουν τα ακόλουθα: 
 

Καταγραφή ιδεών: 
� Να βρούµε βιβλία 

� Να πάµε επίσκεψη κάπου για να µάθουµε περισσότερα για το θέµα 

� Να ρωτήσουµε τους γονείς µας 

� Να ψάξουµε πληροφορίες στο ∆ιαδίκτυο 

� Να φτιάξουµε δικά µας ζώα 

� Να παίξουµε κουκλοθέατρο                                  

� Να φτιάξουµε µια δικιά µας ιστορία 

� Να µιµηθούµε όποιο ζώο µας αρέσει, κ.α. 

 

∆ηµιουργία οµάδων 
     Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι τα παιδιά είναι εξοικειωµένα στο να εργάζονται µε 

τη µέθοδο project, ακολουθεί η δηµιουργία οµάδων εργασίας ανάλογα µε την 

επιθυµία και την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ίδια, οι οποίες περιλαµβάνουν τις 

εξής: 

 

• Οµάδα υπεύθυνη για την αναζήτηση και την µεταφορά από το σπίτι σχετικού 

µε το θέµα έντυπου υλικού (φωτογραφίες, αφίσες, εγκυκλοπαίδειες, βιβλία, 

σχετικά παραµύθια). 

• Οµάδα υπεύθυνη για την αναζήτηση υλικού από το ∆ιαδίκτυο (σύνδεση µε 

σχετικές ιστοσελίδες οργανώσεων προστασίας των απειλούµενων ζώων). 

• Οµάδα για κατασκευές και χειροτεχνίες στην τάξη (οµαδικές εργασίες, 

κατασκευή κούκλας). 

• Οµάδα συγγραφής και εικονογράφησης ανάλογης µε το θέµα µας ιστορίας. 

• Οµάδα υπεύθυνη για να µετατρέψει το µαγαζάκι της τάξης σε σχετικό µε το 

θέµα µας χώρο, όπως π.χ. «Περίπτερο προστασίας ζώων που κινδυνεύουν» - 

Ταξινόµηση - Οργάνωση υλικού και υπεύθυνη για τη διαχείρισή του από τα 

υπόλοιπα παιδιά. 

• Οµάδα υπεύθυνη για την οργάνωση επίσκεψης σε µέρος σχετικό µε το θέµα 

µας όπου µπορούµε να πάρουµε περισσότερες πληροφορίες. Ειδικότερα η 

οµάδα αυτή αναλαµβάνει αρµοδιότητες που έχουν να κάνουν µε τους στόχους 

της επίσκεψης, όπως : 

 

� Βρίσκει πληροφοριακό υλικό για τον τόπο επίσκεψης που 

αποφασίστηκε από την οµάδα να είναι το Αττικό πάρκο ή ο Αρχέλων 

(το κέντρο περίθαλψης και προστασίας της θαλάσσιας χελώνας) ή το 

Μουσείο Ζώων του Παν/µίου Αθηνών. 

� Ετοιµάζει γράµµα για να αποστείλουµε στο µέρος που θα 

επισκεφτούµε ώστε να ενηµερώσει για το ποιο νηπιαγωγείο είµαστε 

καθώς και το λόγο που θέλουµε να κάνουµε την συγκεκριµένη 

επίσκεψη. 

� ∆ηµιουργεί µια σχετική ανακοίνωση που θα πληροφορεί τους γονείς 

για την επίσκεψη και τα πλαίσια στα οποία θα γίνει. 

� Συγκεντρώνει και καταγράφει όλες εκείνες τις ερωτήσεις που επιθυµεί 

να απευθύνει η οµάδα στους υπεύθυνους του κέντρου ή του πάρκου 

αντίστοιχα. 
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� Εξασκείται στη χρήση του δηµοσιογραφικού κασετόφωνου µε τη 

βοήθεια του οποίου θα γίνει η συνέντευξη στους υπεύθυνους. 

� Είναι υπεύθυνη για τη µεταφορά υλικού στον τόπο της επίσκεψης 

όπως χαρτιά Α4, χαρτόνια, µολύβια, µπογιές τα οποία θα βοηθήσουν 

τις καταγραφές στη δράση πεδίου. 

� Επεξεργάζεται το υλικό που συγκέντρωσε στην επίσκεψη, ώστε να το 

παρουσιάσει σε όλη την οµάδα όταν θα επιστρέψουµε στο 

νηπιαγωγείο. 

� Χειρίζεται τη φωτογραφική µηχανή ή κάµερα ώστε να έχουµε και 

οπτικοακουστικό υλικό από την επίσκεψη. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 
     Οι γενικοί στόχοι του προγράµµατος εντοπίζονται στο να υποβοηθήσουν το παιδί 

του νηπιαγωγείου: 

• Να ευαισθητοποιηθεί σε θέµατα που έχουν να κάνουν µε την προστασία και 

τη διατήρηση του φυσικού µας περιβάλλοντος. 

• Να αναπτύξει ικανότητες που ευνοούν τη συµµετοχή και τη δράση για την 

επίλυση των περιβαλλοντικών προβληµάτων. 

• Να καλλιεργήσει το σεβασµό του απέναντι στο δικαίωµα που έχει κάθε 

ζωντανός οργανισµός της γης να ζει σε ένα ασφαλές και προστατευµένο 

περιβάλλον. 

• Να αποκτήσει θετικές στάσεις και συµπεριφορές απέναντι στο περιβάλλον. 

• Να µάθει να εργάζεται οµαδικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 
     Τα παιδιά εξοικειώνονται µε την εργασία σε οµάδες (οµαδοσυνεργατική µέθοδος), 

τη µέθοδο Project, την έρευνα πεδίου, την παρατήρηση, την έρευνα και αυτενέργεια 

που προωθεί τη βιωµατική αγωγή. Μαθαίνουν να προσεγγίζουν τη γνώση 

διαθεµατικά, συνδέοντας τη δηλαδή µε διαφορετικά πεδία, επιστήµες και µαθησιακές 

περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να αποκτήσουν µια πιο σφαιρική άποψη 

της πραγµατικότητας και κατά συνέπεια µία ολιστική προσέγγιση της γνώσης. 

                                             

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Στόχος 
Να έρθουν σε γνωριµία µε τα ζώα της Ελλάδας που απειλούνται µε εξαφάνιση, να 

συλλέξουν σχετικές πληροφορίες από διάφορες πηγές 

 

∆ραστηριότητες 

• Συγκεντρώνουµε και επεξεργαζόµαστε έντυπα που αναφέρονται στα ζώα που 

απειλούνται µε εξαφάνιση στη Ελλάδα όπως βιβλία, εγκυκλοπαίδειες π.χ. 

βιβλία από τη σειρά «ΖΩΑ ΠΟΥ ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ: Καφέ αρκούδα-Λύκος» 

(Εκδόσεις Ερευνητές, 1995), εικόνες από το ∆ιαδίκτυο καθώς και υλικό που 

παραλάβαµε από την επίσκεψη. (Μελέτη Περιβάλλοντος, Γλώσσα, 

Τεχνολογία). 

• Μαθαίνουµε για τον τόπο διαµονής τους, τον αναζητούµε στον χάρτη. 

(Κάντζου, 2005, σελ. 263). Τα νήπια παρατηρούν, περιγράφουν τα 

χαρακτηριστικά των ζώων, το σώµα τους, µιµούνται τις φωνές τους. (Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Γλώσσα). 
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• Μαθαίνουµε για τα µωρά και τις διαστάσεις τους. Παρατηρούµε τα ίχνη που 

αφήνουν και κάνουµε αντιστοιχίσεις των ζώων µε εικόνες από τις πατηµασιές 

τους (Κάντζου, 2005, σελ. 265), (Μαθηµατικά).  

• ∆ιαβάζουµε σχετικές ιστορίες, παραµύθια όπως «Τα τρία µικρά λυκάκια» του 

Ε. Τριβιζά (2003), σχετικούς µύθους του Αισώπου, ποιήµατα για τα ζώα αυτά,  

αναζητούµε τις λέξεις των ζώων αυτών µέσα στα διάφορα κείµενα, βρίσκουµε 

αινίγµατα και παροιµίες όπως: «έβαλαν τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα», «ο 

λύκος κι αν εγέρασε και άσπρισε το µαλλί του, ούτε τη γνώµη άλλαξε, ούτε την 

κεφαλή του», «πεινάει σα λύκος» - «έπεσε στο στόµα του λύκου» (Γλώσσα, 

Λογοτεχνία).       

• ∆ηµιουργούµε τη δική µας ιστορία µε ήρωες τα ζώα που κινδυνεύουν, την 

καταγράφουµε, γράφουµε τίτλο, την εικονογραφούµε και µπαίνει στη 

βιβλιοθήκη της τάξης. Επίσης τη δραµατοποιούµε ή την παίζουµε στο 

κουκλοθέατρο (Γλώσσα, Εικαστική και Θεατρική έκφραση).                                   

• Φτιάχνουµε πίνακα αναφοράς µε τα ζώα που απειλούνται στον οποίο 

τοποθετούµε την εικόνα µαζί µε µια καρτέλα µε το όνοµά τους, ώστε τα 

παιδιά να ανατρέχουν σε αυτόν όταν χρειάζεται (Γραφή – Ανάγνωση). 

• Βρίσκουµε σχετικά τραγούδια όπως «Μια αρκούδα καφέ» από τη συλλογή 

Εδώ Λιλιπούπολη, (Χατζηδάκις, Κυπουργός, Πλάτωνος), το τραγουδάµε, το 

δραµατοποιούµε (Μουσική Αγωγή-∆ραµατική Τέχνη ). 

• Παιχνίδια οµαδικά όπως «Περπατώ µες το δάσος» , ελεύθερη κίνηση και 

µιµητική έκφραση µε µουσική όπως «Το Καρναβάλι των ζώων» του Σαιν 

Σανς (Φυσική  - Μουσική Αγωγή).   

•  «Ποιο ζώο είµαι;» (Κάντζου, 2005, σελ. 265): Κάθε παιδί χωριστά και µε τη 

σειρά διαλέγει µια εικόνα ενός ζώου χωρίς να τη δείξει στους υπόλοιπους και 

το περιγράφει µέχρι η οµάδα να ανακαλύψει ποιο είναι αυτό, π.χ. «...το ζωάκι 

αυτό έχει καφέ γούνα, είναι πολύ καλός ψαράς και του αρέσει να τρώει µέλι» 

(αρκούδα). Όταν η οµάδα βρει ποιο ζώο είναι, το παιδί κάνει επαλήθευση 

δείχνοντας την εικόνα (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος).    

•  Κρυπτόλεξο: εφόσον υπάρχει ο σχετικός πίνακας αναφοράς µε τις εικόνες και 

τα ονόµατα των ζώων που µας ενδιαφέρουν, τα παιδιά παίζουν µε κρυπτόλεξα 

προσπαθώντας να βρουν και να γράψουν το όνοµα του ζώου που κρύβεται 

στην εικόνα ή το επιτραπέζιο που έχει δηµιουργήσει η νηπιαγωγός για τις 

ανάγκες επεξεργασίας του συγκεκριµένου θέµατος (Γραφή-Ανάγνωση). 

• Ενασχόληση µε σχετικά επιτραπέζια παιχνίδια όπως Παζλ µε ζώα, τόµπολες 

ζώων µε το µέρος που ζουν, µε τις τροφές τους ή µε τα µωρά τους. 

(Μαθηµατικά, Μελέτη Περιβάλλοντος). 

                               

Στόχος 
Να µάθουν από τι και γιατί τα ζώα αυτά απειλούνται µε εξαφάνιση 

 

∆ραστηριότητες 
• Συγκεντρώνουµε υλικό από τις σχετικές ιστοσελίδες των οργανώσεων 

εκείνων που έχουν σα στόχο να πληροφορούν για τους κινδύνους που 

απειλούν τα ζώα και να τα προστατεύουν όπως, Αρκτούρος: 

www.arcturos.gr, ΜΟΜ: www.mom.gr, MOFI: www.mofi.mom.gr 

• Η οµάδα που είναι υπεύθυνη για την ανάσυρση υλικού από το ∆ιαδίκτυο 

εργάζεται στον υπολογιστή της τάξης στην αντίστοιχη γωνιά (αν υπάρχει 

σύνδεση) µε τη βοήθεια της νηπιαγωγού, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει πως 
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αποκλείονται τα υπόλοιπα παιδιά της τάξης εφόσον επιθυµούν να 

συµµετέχουν. Αυτό συνήθως γίνεται κατά τη διάρκεια των ελεύθερων 

δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά απασχολούνται παράλληλα σε άλλες γωνιές. 

• Προϋπόθεση για την παραπάνω δράση είναι τα παιδιά να έχουν ήδη 

εξοικειωθεί µε τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή, καθώς και τη χρήση 

του πληκτρολογίου. Οι πληροφορίες που ανασύρονται από το ∆ιαδίκτυο 

τυπώνονται άµεσα αν η γωνιά είναι εξοπλισµένη µε εκτυπωτή και 

επεξεργάζονται στην ολοµέλεια της τάξης µε την υπόλοιπη οµάδα. Τέλος 

οργανώνονται στον αντίστοιχο χώρο όπως ο φελοπίνακας, ή το µαγαζάκι που 

έχει µετατραπεί ανάλογα, όπως είδαµε νωρίτερα (Πληροφορική).  

• Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης µε το ∆ιαδίκτυο, κάτι αντίστοιχο 

µπορεί να γίνει στο σπίτι µε τη συµµετοχή των γονέων, εφόσον η νηπιαγωγός 

τους εξηγήσει πως η σηµασία αυτής της πρακτικής είναι να αφήσουν το παιδί 

να αυτενεργήσει και όχι να δράσουν εκείνοι αντί για το ίδιο, εποµένως ο 

ρόλος τους πρέπει να είναι καθαρά υποστηρικτικός (Πληροφορική). 

• Ενηµερωνόµαστε για τις δράσεις των παραπάνω κέντρων για την προστασία 

και τη διατήρηση των ζώων που απειλούνται µε εξαφάνιση, αλλά και 

παίρνουµε ενεργά µέρος αν αυτό είναι δυνατόν σε όλη την προσπάθεια µέσω 

κάποιου προγράµµατος που απευθύνεται στα νηπιαγωγεία.  

• Μαθαίνουµε ποια είναι τα «Καταφύγια των ζώων», όπως το Θαλάσσιο πάρκο 

των Σποράδων για τη µεσογειακή φώκια, το Περιβαλλοντικό κέντρο του 

Αρκτούρου, το Καταφύγιο του Λύκου όπου περιθάλπονται λύκοι που 

προέρχονται από αιχµαλωσία, το Εκτροφείο Ελληνικού Ποιµενικού για τη 

διατήρηση της φυλής το οποίο ιδρύθηκε στη Νάουσα και σήµερα λειτουργεί 

στις εγκαταστάσεις του περιβαλλοντικού κέντρου του Αρκτούρου στη 

Φλώρινα (Γλώσσα, Μελέτη Περιβάλλοντος). 
                                

Στόχος 
     Να αντιληφθούν τις αρνητικές συνέπειες που έχει η ανθρώπινη παρέµβαση στη 

φύση και το κλίµα της γης, τη σηµασία της τροφικής αλυσίδας και τις επιπτώσεις που 

έχει στην ισορροπία του οικοσυστήµατος όταν αυτή διαταράσσεται. 
 

∆ραστηριότητες 
• Κάνουµε αναφορά στις ενέργειες εκείνες του ανθρώπου που προκαλούν 

µεγάλες φυσικές καταστροφές και κατ’επέκταση περιορισµό στο βιότοπο των 

άγριων ζώων όπως οι πυρκαγιές, ή η αλόγιστη οικοδόµηση και η υλοτοµία. 

∆ιαβάζουµε το παραµύθι «Το καµένο δάσος» της Βλαχοπούλου, Εκδόσεις 

Κέδρος (1997) και αφού θέσουµε τους σχετικούς προβληµατισµούς, το 

παίζουµε στο Κουκλοθέατρο µε κούκλες και σκηνικό που έχουµε 

κατασκευάσει οι ίδιοι (Λογοτεχνία, Θεατρική έκφραση). 

• Συζητάµε για τη Χειµερία νάρκη της αρκούδας και τη σηµασία που έχει αυτή 

για την επιβίωση της. Θέτουµε τον προβληµατισµό σε σχέση µε την 

διατάραξη του κλίµατος η οποία οδήγησε µια χρονιά στο να µην καταφέρουν 

τα ζώα να κοιµηθούν στην Ελλάδα. Υποστηρίζουµε τα παιδιά να κάνουν 

υποθέσεις και να αναρωτηθούν τι επιπτώσεις θα έχει για τη ζωή όλων µας αν 

κάποια ζώα λόγω της υπερθέρµανσης του πλανήτη µας τελικά δεν 

καταφέρουν να επιβιώσουν (Μελέτη Περιβάλλοντος, Συναισθηµατική 

Αγωγή). 

• Την παραπάνω συζήτηση ακολουθεί µια σχετική δραµατοποίηση, ένα παιχνίδι 

ρόλων όπου τα παιδιά υποδύονται τις αρκούδες που δεν µπορούν να 
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κοιµηθούν, ή κάνουν µια ελεύθερη ζωγραφιά για να εκφράσουν τα 

συναισθήµατά τους (∆ραµατική τέχνη-Εικαστική έκφραση). 

• Μελετάµε µέσα από σχετικά βιβλία και εγκυκλοπαίδειες την τροφική 

αλυσίδα, την απεικονίζουµε µε κατασκευές και εργασίες σε χαρτόνι που 

κρεµάµε στο φελοπίνακα και επισηµαίνουµε τη τεράστια σηµασία της για την 

ισορροπία στον πλανήτη µας (Μελέτη Περιβάλλοντος). 

• Μαθαίνουµε µε τι τρέφονται τα ζώα, πως συνδέονται µεταξύ τους µε σχέσεις 

τροφής, τι µπορεί να συµβεί όταν οι σχέσεις αυτές διαταράσσονται ή 

διακόπτονται. Αναρωτιόµαστε αν στις µέρες µας η τροφή των ζώων είναι 

επαρκής για την επιβίωσή τους. Σύµφωνα µε τα παραπάνω, πραγµατοποιούµε 

τις εξής δραστηριότητες:  

 

� Κάθε παιδί επιλέγει µια καρτέλα ζώου ή µια καρτέλα που απεικονίζει 

κάποια τροφή. Με το άκουσµα της µουσικής αρχίζει το κυνήγι της 

τροφής. Τα παιδιά αναζητούν την κάρτα που τα αντιπροσωπεύει και 

πιάνονται χέρι-χέρι. Πρώτα σχηµατίζουν ζευγάρια και σιγά-σιγά 

ενώνονται σε µεγαλύτερες οµάδες που αποτελούν τις τροφικές αλυσίδες 

(Μιχαλοπούλου, Χιωτάκη, 2001, σελ. 422), (Φυσική αγωγή, ∆ραµατική 

τέχνη, Μελέτη Περιβάλλοντος). 

� Τα παιδιά πιάνονται αγκαζέ και δηµιουργούν µια τεράστια αλυσίδα, 

κατόπιν παρατηρούµε και σχολιάζουµε τι συµβαίνει όταν ένα παιδί αφήσει 

το διπλανό του και η αλυσίδα κοπεί (Φυσική αγωγή, Συµβολικό 

παιχνίδι, Γλώσσα).    

                    

Στόχος 
     Να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθησή τους, 

αναγνωρίζοντας τις ανάγκες όλων των πλασµάτων της γης. Να προβληµατιστούν 

γύρω από το θέµα της αιχµαλωσίας και της εκµετάλλευσης των ζώων. 

 

∆ραστηριότητες: 
• Παιχνίδι ρόλων (παραλλαγή δραστηριότητας από Καρατζά, Νικολούδη, 2006, 

σελ. 62): Τα παιδιά χωρίζονται σε δυο οµάδες, µία των ζώων και µία των 

κυνηγών. Μερικά στεφάνια του ψυχοκινητικού θα είναι η «φυλακή» για τα 

ζώα που θα πιάνουν οι κυνηγοί και µε το σύνθηµα της νηπιαγωγού τα παιδιά 

που είναι οι κυνηγοί τρέχουν να πιάσουν τα παιδιά που είναι τα ζωάκια.  

• Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι και έχοντας περάσει όλα τα παιδιά από την 

οµάδα των ζώων που φυλακίζονται, γίνεται σχετική συζήτηση. Σε αυτή τα 

παιδιά καλούνται να εκφράσουν πώς ένοιωσαν όταν τα παιδιά-κυνηγοί τα 

έπιασαν και έπρεπε να αιχµαλωτιστούν. Επίσης τα παιδιά προσπαθούν να 

µπουν στη θέση των ζώων που βιώνουν την αιχµαλωσία στην 

πραγµατικότητα και όχι για να παίξουν απλά. Η νηπιαγωγός τα ενθαρρύνει να 

εκφραστούν µε τη βοήθεια σχετικών ερωτήσεων όπως: «πιστεύετε πως τα ζώα 

στεναχωριούνται;», «τους αρέσει όταν χάνουν το σπίτι τους ή µένουν σε 

κλουβί;» (∆ραµατική τέχνη, Συναισθηµατική αγωγή).  

• Τα παιδιά ανά δύο παίρνουν τους εξής ρόλους: το ένα είναι  δηµοσιογράφος 

και το άλλο ένα ζώο που εκείνο θέλει. Εφόσον έχουν προηγηθεί όλες εκείνες 

οι πληροφορίες για τους κινδύνους και τις απειλές που αντιµετωπίζουν τα ζώα 

υπό εξαφάνιση, ο δηµοσιογράφος µε την µέθοδο του αυτοσχεδιασµού στη 

θεατρική έκφραση κάνει ερωτήσεις στο παιδί- ζώο που έχουν να κάνουν µε το 
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πώς επιβιώνει καθηµερινά αλλά και µε το τι νοιώθει για όλα αυτά που 

αντιµετωπίζει (Παιχνίδι ρόλων, Συναισθηµατική Αγωγή). 

 

Στόχος  
     Να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχει ο κάθε άνθρωπος χωριστά για ό,τι 

συµβαίνει γύρω του, να υιοθετήσουν στάσεις ενεργού πολίτη, να αντιληφθούν την 

αποτελεσµατικότητα της οµαδικής εργασίας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 

 

∆ραστηριότητες 
     Τα παιδιά αναλαµβάνουν µια καµπάνια ενηµέρωσης για τα ζώα της Ελλάδας που 

απειλούνται να εξαφανιστούν η οποία απευθύνεται στο ευρύτερο περιβάλλον του 

σχολείου, δηλαδή στους γονείς και όλη την οικογένεια, στη γειτονιά, στο ∆ήµο που 

ανήκει το νηπιαγωγείο. Στα πλαίσια αυτής πραγµατοποιούνται τα εξής: 

 

• ∆ηµιουργία αφίσας που θα περιλαµβάνει πληροφορίες, εικόνες, εργασίες των 

παιδιών γύρω από το θέµα η οποία θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων 

του νηπιαγωγείου, στο ∆ήµο και σε διάφορα κεντρικά σηµεία της πόλης 

(Γλώσσα, Εικαστικά). 

• Την αφίσα µπορούν να συνοδεύουν και µικρά flyers (έντυπα) στα οποία 

µπορούµε να έχουµε γράψει απλά συνθήµατα δίπλα σε φωτογραφίες των 

ζώων που έχουµε πάρει από το ∆ιαδίκτυο. Αφού τα φωτοτυπήσουµε τα 

δίνουµε σε εµπορικά µαγαζιά της περιοχής για να τα διανείµουν σε πελάτες 

(Γραφή, Εικαστικά, Πληροφορική). 

• Τα παιδιά θα δηµιουργήσουν το «Ψηφιδωτό της αγάπης»: το κάθε ένα σε µία 

διαφορετική χαρτοπετσέτα, ύφασµα ή απλό χαρτί τύπου κάνσον σε πολλά 

χρώµατα «γράφει» µια ευχή, ένα σύνθηµα για τα ζώα που κινδυνεύουν να 

εξαφανιστούν όπως π.χ. «προστατεύω τον λύκο» «φροντίζω την καφέ 

αρκούδα» «SOS για τα ζώα που απειλούνται» κ.α.   

• Στη συνέχεια ενώνουµε όλα τα κοµµάτια δηµιουργώντας ένα µεγάλο 

πάτσγουορκ-ψηφιδωτό το οποίο µπορούµε να αναρτήσουµε σε εξωτερικό 

σηµείο του νηπιαγωγείου που θα είναι ορατό στους περαστικούς (Γραφή, 

Εικαστικά). 

• ∆ηµιουργούµε µια έκθεση µε όλα το πληροφοριακό υλικό, τις φωτογραφίες 

και τις εργασίες µας και καλούµε τους γονείς να έρθουν να την επισκεφτούν 

(Μελέτη περιβάλλοντος, Γλώσσα). 

• Αν υπάρχει η δυνατότητα και το επιθυµούν τα παιδιά, µπορούµε να 

παρουσιάσουν την ίδια ηµέρα ένα µικρό θεατρικό που µπορεί να είναι η 

ιστορία που έγραψαν τα ίδια, ή όποιο άλλο σχετικό κείµενο και παραµύθι 

επεξεργαστήκαµε στα πλαίσια του προγράµµατος (Θεατρική έκφραση). 

• Κάνουµε µια επίσκεψη σε διπλανό νηπιαγωγείο ή συστεγαζόµενο δηµοτικό 

και ενηµερώνουµε τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς για την εργασία µας, 

τους σκοπούς και τις προσδοκίες µας. Παρουσιάζουµε όλο το υλικό του 

προγράµµατος και προτείνουµε κοινή δράση και συνεργασία σε θέµατα που 

αφορούν στο περιβάλλον. Το ίδιο µπορεί να συµβεί µε περισσότερα σχολεία 

µέσω ταχυδροµικής ή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. (Γλώσσα, Μελέτη 

Περιβάλλοντος, Πληροφορική). 

• Αν υπάρχει εφηµερίδα του ∆ήµου προτείνουµε να δηµοσιευτεί ένα γράµµα 

που να περιγράφει τις προτάσεις µας για την προστασία των απειλούµενων 

ζώων (Γιαγκουδάκη, Κωνσταντίνου, 2003, σελ. 48), ή τη συνολική πορεία 
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της προσπάθειας των σχολείων µας, ώστε να φτάσει το µήνυµα σε όσο 

περισσότερο κόσµο γίνεται, ενώ παράλληλα απευθύνουµε ανοιχτή 

πρόσκληση σε όσους επιθυµούν να υποστηρίξουν το έργο µας. 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
    Οι νηπιαγωγοί αξιολογούν το πρόγραµµα καθ’ όλη τη διάρκεια του, όπως συνιστά 

και ο Οδηγός της Νηπιαγωγού (∆αφέρµου, Κουλούρη, Μπασαγιάννη, 2007), ώστε να 

γίνονται οι απαραίτητες παρεµβάσεις και αλλαγές όταν αυτό απαιτείται. Παράλληλα 

µε την ολοκλήρωση του, ελέγχουν και αξιολογούν µε ποικίλες δραστηριότητες τις 

παρακάτω παραµέτρους: 

 

� Αν διατηρήθηκε το ενδιαφέρον των παιδιών µέσα στην πορεία του 

προγράµµατος. Αν προέκυψαν προβληµατισµοί, ερωτήµατα και απορίες από 

τα παιδιά. 

� Αν εργάστηκαν όλα τα παιδιά µε προθυµία και ενθουσιασµό τόσο σε ατοµικό,  

όσο και σε οµαδικό επίπεδο. 

� Αν απέκτησαν γνώσεις και ανέπτυξαν πρωτοβουλίες προκειµένου να 

επιτύχουν τους στόχους τους. 

� Αν παρατηρήθηκε αλλαγή στις στάσεις απέναντι σε περιβαλλοντικά θέµατα 

και προβλήµατα. 

� Αν υπήρξε ενδιαφέρον και ενεργή συµµετοχή από την πλευρά της οικογένειας 

των παιδιών. 

� Αν το νηπιαγωγείο άνοιξε αποδοτικά στον ευρύτερο κοινωνικό περίγυρο, αν 

προέβαλε µε αποτελεσµατικό τρόπο τους σκοπούς  και τις προσδοκίες του. 

� Αν προέκυψαν προβλήµατα και περιορισµοί στις ενέργειες του νηπιαγωγείου 

και µε ποιο τρόπο αυτά θα µπορέσουν να αντιµετωπιστούν σε ανάλογες 

δράσεις στο µέλλον. 

� Αν τα παιδιά εκδήλωσαν επιθυµία να εργαστούν ξανά σε ένα τέτοιο πλαίσιο 

µε κάποιο νέο θέµα που τα ενδιαφέρει. 

 

∆ραστηριότητες αξιολόγησης 

• Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, η νηπιαγωγός συγκεντρώνει την 

οµάδα στην παρεούλα και µε τις κατάλληλες ερωτήσεις παροτρύνει τα παιδιά 

να εκφράσουν τις απόψεις και τα συναισθήµατά τους για τις δράσεις που 

ανέλαβαν. 

• Καταγράφει τις απορίες και τους νέους προβληµατισµούς και κάνει σύγκριση 

µε εκείνους που είχε καταγράψει στην αρχική φάση του προγράµµατος, ώστε 

να ελέγξει αν έχει προκύψει κάτι καινούργιο στις στάσεις και τις απόψεις των 

παιδιών µετά την ενασχόλησή τους µε το θέµα προστασίας των ζώων που 

απειλούνται µε εξαφάνιση. 

• Τα παιδιά καλούνται να σκεφτούν νέες προτάσεις που θα υλοποιούσαν ώστε 

να προστατευτούν τα ζώα που απειλούνται στην Ελλάδα, αν είχαν τη 

δυνατότητα να πάρουν τα ίδια αποφάσεις για την τύχη τους. Η νηπιαγωγός 

καταγράφει τις παραπάνω προτάσεις. 

• Οι προτάσεις αυτές στη συνέχεια «γράφονται» από τα παιδιά µε τη µορφή 

µικρού κειµένου που µπορούµε να αποστείλουµε ηλεκτρονικά σε όλες εκείνες 

τις οργανώσεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος µε τις οποίες 

ήρθαµε σε επαφή. 
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• Τα παιδιά κάνουν  µια ελεύθερη οµαδική εργασία η οποία θα απεικονίζει τον 

κόσµο που εκείνα θα επιθυµούσαν να φιλοξενεί τα απειλούµενα µε εξαφάνιση 

ζώα, δίνουν ένα τίτλο στην εργασία αυτή και την αναρτούµε κοντά στον 

πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου. 

• Το κάθε παιδί αναφέρει τις σχετικές µε το θέµα συζητήσεις που έκανε µε την 

οικογένεια ή τους φίλους του κατά τη διάρκεια του προγράµµατος. 

• Η νηπιαγωγός σε ρόλο δηµοσιογράφου κάνει µια «δηµοσκόπηση»  κατά την 

οποία καταγράφονται θέµατα που ενδιαφέρουν τα παιδιά και αποτελούν 

προτάσεις για µελλοντικές δράσεις σχετικές µε το περιβάλλον και την 

αειφόρο ανάπτυξη. 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
     Στις µέρες µας τα ζητήµατα που αφορούν την προστασία του φυσικού 

περιβάλλοντος είναι πιο επίκαιρα από ποτέ. Όλοι µας, ενήλικες και παιδιά, γινόµαστε 

καθηµερινά µάρτυρες της ολοένα και πιο καταστροφικής παρέµβασης του ανθρώπου 

στην ισορροπία του οικοσυστήµατος. Η ευαισθητοποίηση του σηµερινού, αλλά και 

του µελλοντικού πολίτη και η καλλιέργεια του αισθήµατος της προσωπικής ευθύνης 

σε σχέση µε το περιβάλλον αποτελεί πλέον ανάγκη παρά επιλογή. Στην ανάγκη αυτή 

έρχεται να ανταποκριθεί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση η οποία µέσα από τους 

στόχους της προσβλέπει στην καλλιέργεια ενός νέου ήθους, ικανού να επιφέρει 

αλλαγή στις σχέσεις του ανθρώπου µε τη φύση. Οι σχέσεις αυτές οφείλουν να µην 

είναι εχθρικές, αλλά αρµονικές και ισορροπηµένες ώστε οι µελλοντικές γενιές να 

έχουν τη δυνατότητα να απολαµβάνουν σε ικανοποιητικό βαθµό µια ποιότητα ζωής, 

και ακόµα πιο σηµαντικό, να βλέπουν το αύριο του πλανήτη µας µε αισιοδοξία. 
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