
           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
      «Ξεφόρτωσέ την, την ελιά να σε φορτώσει λάδι» 
 
Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πλανήτης μας ταλανίζεται από μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα που συνθέτουν  οικολογική κρίση. 
 Η οικολογική κρίση αυτή θα ξεπεραστεί και τα προβλήματα- που τα 
δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος με την  αλόγιστη και πολλές φορές σκόπιμη 
παρέμβασή του στο περιβάλλον- θα επιλυθούν, εάν κατανοήσουμε όλοι ότι 
πρέπει, η περιβαλλοντική εκπαίδευση  να ξεκινάει από την προσχολική ηλικία  , 
και ειδικότερα από το νηπιαγωγείο. 
 Έτσι λοιπόν οι νηπιαγωγοί, θα πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να 
αναγνωρίζουν την αξία του περιβάλλοντος και να αποκτήσουν τις απαραίτητες 
δεξιότητες  και στάσεις που θα τα οδηγήσουν στην κατανόηση της σχέσης του 
ανθρώπου με  το βιοφυσικό του περίγυρο.  
Ειδικότερα να αποκτήσουν τα παιδιά : 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ 
Όταν αργότερα αυτά τα παιδιά ενηλικιωθούν, χωρίς αμφιβολία  θα γίνουν 
ενεργοί πολίτες που θα αγαπούν, θα σέβονται και θα προστατεύουν το 
περιβάλλον και επίσης τότε θα οδηγήσουν την κοινωνία μας να κάνει πράξη ένα 
βιώσιμο μέλλον για τον πλανήτη. 
 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω ο σύλλογος διδασκόντων του νηπιαγωγείου 
μας (ΕΙΚ.1) αποφάσισε από το φετινό σχολικό έτος 2012-13 να συμμετέχει στο 
Δίκτυο «ΕΛΙΑ» του Κ.Π.Ε. Καλαμάτας  
 Με αφορμή τα βιώματα και τις εμπειρίες των παιδιών καθώς επίσης και το 
γεγονός ότι το χωριό μας (ΕΙΚ.2) είναι γεμάτο από «λιοτόπια» (ΕΙΚ.3)  και  οι 
κάτοικοί του όπως και πολλοί γονείς, ασχολούνται με την καλλιέργεια της 
ελιάς, «το λιομάζωμα» ,την παραγωγή και το εμπόριο λαδιού και ελαιών, 
αποφασίσαμε να υλοποιήσουμε το περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο: 
«Ξεφόρτωσέ την, την ελιά να σε φορτώσει λάδι» 
Στόχος του προγράμματός μας,  επιγραμματικά ,είναι να γνωρίσουν τα παιδιά 
«τον πολιτισμό της ελιάς και του λαδιού» ! 
 
Το πρόγραμμά μας θα έχει διάρκεια 5 μήνες και οι  εξωτερικοί φορείς με τους 
οποίους θα συνεργαστούμε είναι:  
Ο Ελαιοκομικός συνεταιρισμός Πέτα. 
Η Εκκλησία του χωριού –Άγιος Γεώργιος(ΕΙΚ.4)  και ο ιερέας της.  



Ιδιώτης γεωπόνος.  
Ο ζωγράφος και δάσκαλος Στούμπος Ιωάννης και 
Η Πινακοθήκη της Άρτας.  
 
Ευελπιστούμε ότι οι στόχοι μας θα επιτευχθούν αν όχι όλοι, τουλάχιστον 
κάποιοι από αυτούς!! 
                                                Σκούρα Χαρά  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ΕΙΚ.1) ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΑ                                  (ΕΙΚ.2) ΠΕΤΑ ΑΡΤΑΣ   
         http://www.peta.gr                                                      http://aetostz.blogspot.gr 
 
 
                                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(ΕΙΚ.3) ΛΙΟΤΟΠΙ ΣΤΟ ΠΕΤΑ                        (ΕΙΚ.4) ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   
http://www.spitogatos.gr                                                    http://traditionalvillages.gr 
 


