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«Το περιβάλλον αγαπώ,
για τα προβλήματά του 

ενδιαφέρομαι κι ενεργώ»



Στα πλαίσια των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, Φροντίζω το Περιβάλλον
υλοποιήσαμε τα προγράμματα

«Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» και
«1,2,3…..Ανακύκλωσε!: Πρόγραμμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων» 

(QualityNet Foundation).

Ο τίτλος που επιλέξαμε να δώσουμε είναι
«Το περιβάλλον αγαπώ, για τα προβλήματά του ενδιαφέρομαι κι ενεργώ».



Στόχοι της σχολικής μονάδας , να καλλιεργηθούν δεξιότητες των μαθητών

– Δεξιότητες ζωής: Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές
δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα,
Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
– Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία,
Δημιουργικότητα)
– Δεξιότητες του νου, Στρατηγική Σκέψη (Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων
και Επίλυση προβλημάτων), Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική
σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές, Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός



Στόχοι της σχολικής μονάδας, να καλλιεργηθούν δεξιότητες των μαθητών

– Να γίνει ανάληψη δράσεων από ομάδες εκπαιδευτικών, μαθητών /μαθητριών
και γονέων για την καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και αλληλοβοήθειας.
-Να επιτευχθεί συνεργασία με άλλους φορείς της τοπικής κοινότητας (Κέντρο
Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Νέας Κίου).
-Να δημιουργούνται οι συνθήκες για περαιτέρω συζητήσεις, αναστοχασμό και
ανατροφοδότηση.



- Να δημιουργούνται οι συνθήκες για περαιτέρω συζητήσεις , αναστοχασμό και
ανατροφοδότηση.
-Συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου , ώστε να διαμορφώνεται το
χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ν’ αλλάζει όπου κρίνεται αναγκαίο.
– Απόκτηση εμπειρίας, αλλά και δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για τους
εκπαιδευτικούς και το σχολείο.

Στόχοι της σχολικής μονάδας, να καλλιεργηθούν δεξιότητες των μαθητών



Ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία
την Παιδαγωγική Ομάδα 

του Κέντρου Εκπαίδευσης 
για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Νέας Κίου, 
Ελένη Πανάγου, Γαρυφαλλιά Κλειάσσιου και Λούλα Κόσσυβα, 

για την επίσκεψη στο Νηπιαγωγείο μας 
και την υλοποίηση του Περιβαλλοντικού Προγράμματος

«Να σου πω ένα μυστικό… 
την ανακύκλωση αγαπώ».





Διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινότητα: 
μαθητών , γονέων και τοπική κοινωνία,

με άρθρο στη σχολική μας εφημερίδα ΣΟΥΠΕΡ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ

καθώς και άρθρο στην ιστοσελίδα του νηπιαγωγείου μας,
https://blogs.sch.gr/10nipargous/author/10nipargous/

https://blogs.sch.gr/10nipargous/author/10nipargous/


Δημιουργία υλικού από τα παιδιά, 
τα οποία δημιούργησαν πλακατ και ταμπέλες 

με συνθήματα για το περιβάλλον και την ανακύκλωση 
και τα κρεμάσαμε στα δέντρα και στον περίβολο του σχολείου 

για να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τους γονείς 
και όσους περνούν έξω από το σχολείο μας.























ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ ΚΙ ΕΓΩ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΙ ΕΣΥ

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΠΙΟ ΧΑΡΟΥΜΕΝΗ ΤΗ ΓΗ!!!

(ποιηματάκι που έφτιαξαν τα παιδιά)


