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 Η εγγραφή του σχολείου μας στο Τοπικό Δίκτυο Αειφόρου 

Σχολείου Ν.Ηλείας ήταν η αφορμή για τη συμμετοχή του 
Νηπιαγωγείου  στο Αειφόρο Ελληνικό σχολείο. Ακολουθώντας  
τη μεθοδολογία της ολιστικής προσέγγισης στην εκπαιδευτική 
διαδικασία με την επεξεργασία των 8 πυλώνων εισόδου σε αυτό, 
για δύο συνεχόμενα έτη, στοχεύσαμε στο μετασχηματισμό του σε 
ένα αειφόρο δημοκρατικό σχολείο . 
     Με σύνθημα για τις δράσεις μας   «Όλοι νοιαζόμαστε, όλοι 
συμμετέχουμε» και με την συνεχή συνεργασία εκπαιδευτικού, 
μαθητών, γονέων και τοπικής κοινωνίας ελπίζουμε να 
συνεχίσουμε το έργο μας για την  πραγματοποίηση  του στόχου 
αυτού. 
 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/


1ος Πυλώνας : Δημοκρατία, συμμετοχή  

     Το σχολείο είναι μονοθέσιο όποτε εκπαιδευτικός και μαθητές 
συμμετέχουν από κοινού(τις περισσότερες φορές) στην οργάνωση 
του σχολείου. Από την αρχή της σχολικής χρονιάς διαμορφώνεται 
εσωτερικός κανονισμός που αφορά του μαθητές αλλά και τη 
συνεργασία μου με τους γονείς, στοχεύοντας  στην ομαλή 
επικοινωνία και αλληλοεπίδραση με  αυτούς, ώστε να 
αντιμετωπίζονται καταστάσεις και προβλήματα που μπορεί να 
υφίστανται. 

      Αποτέλεσμα αυτής της επικοινωνίας είναι οι γονείς των μαθητών 
να συμμετέχουν ενεργά σε διάφορες δράσεις μας π.χ καλλιτεχνικά 
εργαστήρια, εξωραϊσμό αύλειου χώρου, λαχανόκηπος κ.α 

      Γίνετε  προσπάθεια  με κάθε τρόπο να εμπλέκεται η τοπική 
κοινωνία και εκπρόσωποι του Δ.Πηνειού σε ότι θα βοηθούσε το 
έργο μας στο σχολείο και να διαδίδονται τις δράσεις μας  με 
αναρτήσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς και στο 
ιστολόγιο του σχολείου  http://blogs.sch.gr/4nipgast/  (όπου μπορείτε 
να δείτε αναλυτικά τις δράσεις μας) 

 

http://blogs.sch.gr/4nipgast/


Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας 



2ος Πυλώνας: Προαγωγή μάθησης 

 
    Εφαρμόζεται η ενεργητική και η βιωματική μάθηση στο 

σχολείο σας καθώς οι θεματικές ενότητες και τα σχέδια 
δράσης που υλοποιούνται στο Νηπιαγωγείο βασίζονται στην 
έρευνα πεδίου, στην εργασία σε ομάδες και στην ενεργή 
συμμετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες που 
οργανώνονται από κοινού τις περισσότερες φορές. 

    Υλοποιούνται προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
     (ανακύκλωση), πολιτιστικά(τα έθιμα του χθες),  συμμετοχή 

στο πρόγραμμα Let’s do it Greece, Make a wish, Ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα Inspiring Science Education(ISE), πρόγραμμα 
ΕΥΖΗΝ και πρόγραμμα της UNICEF «Σχολεία υπερασπιστές 
των παιδιών». Συμμετοχή σε Κ.Π.Ε . 

    Επίσης αναπτύσσονται θεματικές ενότητες σχετικά με την 
αειφόρο    ανάπτυξη και το περιβάλλον όπως ανακύκλωση, 
κομποστοποίηση, δάσος κ.α 

     Είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι συμμετέχουμε σε δράσεις 
που σχετίζονται με τη φιλοζωία και την προστασία των 
αδέσποτων ζώων. 
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3ος Πυλώνας:  Προαγωγή τεχνών και πολιτισμού 

  

    Η τέχνη (εικαστικά, θέατρο, μουσική) και η προαγωγή του 
πολιτισμού  είναι αναπόσπαστο κομμάτι των  θεμάτων που 
αναπτύσσονται  στο Νηπιαγωγείο. 

    Στο νηπιαγωγείο τη φετινή σχολική χρονιά υλοποιείται 
Πολιτιστικό Πρόγραμμα Σχολικών δραστηριοτήτων με θέμα, 
τα έθιμα κάθε μήνα. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες οι 
μαθητές γνωρίζουν τα έθιμα κάθε τόπου της Ελλάδας, έθιμα 
που σχετίζονται με το περιβάλλον, τις καιρικές συνθήκες και 
τις καλλιέργειες, τη διατροφή, την ενδυμασία, τη κοινωνική 
ζωή. 

     Οι επισκέψεις μας σε μουσεία είναι συχνές, όπως στο 
μουσείο Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας, στο Κάστρο Χλεμούτσι 
Ηλείας και στο Λαογραφικό μουσείο Βαρθολομιού Ηλείας. 

 



Ενδεικτικές φωτογραφίες από τις δράσεις μας  







4ος  Πυλώνας:  Αειφορικό κτίριο και αυλή 

 

  
    Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς δημιουργείτε 

λαχανόκηπος με τη βοήθεια μαθητών και γονέων και 
γίνετε φύτευση φυτών ,λουλουδιών και δέντρων για τον 
καλλωπισμό της αυλής. Στο σχολείο έχουν φυτεύει 
αναρριχώμενα και μεσογειακά φυτά (ελιά, ροδιά, 
πικροδάφνες, κισσοί) που δεν χρειάζονται πολύ νερό.  
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5ος  Πυλώνας : Εξοικονόμηση ενέργειας /πολιτική 
μετακινήσεων 

 

     Ως εκπαιδευτικός φροντίζω όταν τελειώνει το ωράριο 
λειτουργίας του σχολείου να κλείνονται όλοι οι λαμπτήρες 
και οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. 

    Οι μετακινήσεις μας στις περισσότερες επισκέψεις σε 
κοντινά σημεία γίνονται με τα πόδια .Αν ο προορισμός 
είναι μακρινός γίνετε με το λεωφορείο πάντα με τους 
μαθητές του κοντινού  νηπιαγωγείου.  

     Οργανώθηκε μια ενημερωτική  συζήτηση  με βιωματικά 
παιχνίδια για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας  και την 
ασφαλή μετακίνηση με τα πόδια ,σε συνεργασία με τη 
Δημοτική Αστυνομία  Δ. Ήλιδας. 
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6ος Πυλώνας : Εξοικονόμηση πόρων(νερό, 
απορρίμματα) 
 

    Στο σχολείο δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα για 
αυτόματο πότισμα στη ρίζα των φυτών οπότε την ευθύνη για 
το πότισμα την έχει αναλάβει εκπαιδευτικός και μαθητές με 
βάση το συμβόλαιο που είχαμε δημιουργήσει. 

     Γίνεται ανακύκλωση χαρτιού, γυαλιού, πλαστικού, 
αλουμινίου, μελανιών, μπαταριών  και έχει τοποθετηθεί έξω 
από το σχολείο κάδος ανακύκλωσης. 

     Επίσης υπάρχουν δυο κάδοι κομποστοποίησης. 
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7ος Πυλώνας : Προαγωγή της υγείας στο σχολείο 

 

     Πέρα από τις θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται για 
το σώμα ,την υγιεινή διατροφή ,τα δόντια οργανώνονται 
κάθε χρόνο με το Κ.Υ Γαστούνης Ηλείας ενημερωτικές 
διαλέξεις  ,στο χώρο του σχολείου, από ειδικούς για τη 
σωματική και στοματική υγεία. 

     Από ημερίδες που υλοποιούνται από τους σχολικούς 
συμβούλους γίνεται επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
πάνω σε θέματα σχέσεων. 

     Τέλος  οργανώνονται ενημερωτικές διαλέξεις με 
συνεργασία των Νηπιαγωγών Γαστούνης για θέματα 
σχέσεων μαθητών ,οικογένειας, εκπαιδευτικών και 
μετάβασης στο Δημοτικό σχολείο. 
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8ος Πυλώνας: Από την τοπική στη πλανητική 
κλίμακα 

 

      Το σχολείο συμμετέχει σε προγράμματα όπως το Let’s do it 
Greece 2016 και 2017 με δράσεις όπως :εθελοντικός 
καθαρισμός γειτονικής πλατείας ,εγκατάσταση συστημάτων 
ανακύκλωσης και  διαχείριση απορριμμάτων.  

      Έχει αναλάβει  κοινωνική δράση αλληλεγγύης  όπως 
συγκέντρωση  τροφίμων  για  τις φτωχές οικογένειες, παιδιά 
και ηλικιωμένους  σε συνεργασία με το Σύλλογο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γαστούνης ,«το Χαμόγελο του παιδιού» της 
περιοχής Πύργου Ηλείας , Συλλόγους αναπήρων 
συγκεντρώνοντας πλαστικά καπάκια(για αγορά 
αμαξιδίων)και επισκέψεις στο Γηροκομείο Γαστούνης. 

     Επίσης έχει οργανώσει  δράσεις για την ενίσχυση των 
παιδιών ή σχολείων στον τρίτο κόσμο με το πρόγραμμα της 
UNICEF «Σχολεία υπερασπιστές των παιδιών». 

      Τέλος συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα της 
Ελληνογερμανικής Αγωγής  ISE (Inspiring Science 
Education) και ODS(Open Discovery Space) 
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Και η βράβευση μας από το Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο με τη 
σημαία του προγράμματος και με επαίνους για τους μαθητές. 



    Σας ευχαριστούμε !!!!!!!!! 
 Η εκπαιδευτικός, οι μαθητές  και οι γονείς 

του 4ου Νηπιαγωγείου Γαστούνης. 

Καλή συνέχεια σε όλους ,στο έργο μας… 

 

 

 

 


