
Αειφόρο Ελληνικό Σχολείο
«Όλοι νοιαζόμαστε όλοι συμμετέχουμε»

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίου Δημητρίου Ζακύνθου



1ος Πυλώνας Αειφορίας:
Δημοκρατία συμμετοχή και ένταξη στο σχολείο

Αειφόρο Σχολείο: Μια σχολική κοινότητα μη βίας



1.Το συμβόλαιο της τάξης μας
2.Παιχνίδια γνωριμίας και δέσιμο ομάδας

3.Όλοι μαζί μια ομάδα δυνατή



1.Μαθαίνουμε τα δικαιώματά μας
2.Γιορτάζει το Πολυτεχνείο

3. Συμμετοχή στη δράση «Μίλα τώρα»



1.Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια στο διαδίκτυο
2.Δημοκρατική λήψη αποφάσεων με ψηφοφορία.



1. Αγαπάμε και προστατεύουμε τα ζώα.
2.Τα χέρια δεν χτυπάνε, τα χέρια αγαπάνε.



2ος πυλώνας Αειφορίας
Η βελτίωση του πλαισίου μάθησης



Βιωματική μάθηση-Εκπαιδευτικές επισκέψεις:
1.Παραλία Αλυκών: Υιοθεσία ακτής, τοποθέτηση πινακίδας, 

καθαρισμός, ενημέρωση κοινού.
2.Λόφος Στράνη (Μαθαίνω για τα Δάση)

3.Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου



Συμμετοχή σε εθνικά και Διεθνή προγράμματα
Συμμετοχή σε διαγωνισμούς



Βραβεύσεις:
1.Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού

2.Ελληνική Εταιρεία προστασίας της φύσης(Οικολογικά σχολεία, 
Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση»)

3.Esa Kids Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος



Συνεργασία με φορείς: Κάνε μια ευχή Ελλάδος, Ξενοπούλειο βιβλιοθήκη, Χαμόγελο 
του παιδιού, Actinaid, Πυροσβεστική Ζακύνθου, Υπεύθυνη σχολικών 

δραστηριοτήτων , σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.



 Out if Eden Learn



3ος πυλώνας Αειφορίας
Η προαγωγή του πολιτισμού και των τεχνών στο σχολείο



Πίνακες ζωγραφικής από τα χέρια των παιδιών



Μερικές από τις δημιουργίες των μαθητών



1.Τα «Μικρά βιβλία» της παιδαγωγικής Φρενέ
2.Σελιδοδείκτες για την  παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

3. Συμμετοχή σε συνεργατικό e-biik για το eTwinning έργο μας “The t(h)ree Masketeers”



Γιορτές στο Νηπιαγωγείο: Χριστούγεννα, Απόκριες,                    
25η Μαρτίου, γιορτή λήξης.



4ος Πυλώνας Αειφορίας
Σχολική αυλή-Σχολικός κήπος



Δημιουργία λαχανόκηπου



Δημιουργία ανθόκηπου και βοτανόκηπου



Πρασινίζουμε την αυλή μας : Φυτεύουμε 4 δέντρα



Δημιουργήσαμε επιδαπέδια  παιχνίδια στην αυλή



5ος Πυλώνας Αειφορίας
Εξοικονόμηση ενέργειας και πολιτική των μετακινήσεων



Γνωρίζουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ζωγραφίζουμε με 
τι θα κινούνται τα πλοία στο μέλλον.



Ποδήλατο:Ένα μέσο μεταφοράς φιλικό προς το περιβάλλον.



Οικοκώδικας σωστής συμπεριφοράς απέναντι στη Γη.



6ος Πυλώνας Αειφορίας
Η ορθολογική διαχείριση του νερού, των υλικών και 

των απορριμάτων



1. Πειράματα με το νερό
2.Ο κύκλος του νερού

3.Μαθαίνοντας για το χαλάζι



1.Το σχολείο διαθέτει μπλε κάδο ανακύκλωσης
2.Κατασκευές από ανακυκλώσιμα υλικά



1.Κομποστοποίηση
2.Παραδώσαμε τα καπάκια μας στο Σύλλογο Πρόληψης 

τροχαίων Ατυχημάτων και Στήριξης ΑΜΕΑ, Αγάπη για τη Ζωή.



7ος Πυλώνας Αειφορίας
Η προαγωγή της Υγείας στο σχολείο



Πανελλήνια ημέρα σχολικού αθλητισμού



Συμμετοχή στη δράση «Μίλα τώρα»



Φτιάξαμε τις δικές μας ελιές στο σχολείο



Η θεραπευτική αξία των βοτάνων



1.Υγιεινή διατροφή στο σχολείο.
2.Actinaid-Εβδομάδα δράσης 2222«Η δύναμη στο πιάτο σου»



8ος πυλώνας Αειφορίας
Από την τοπική στην πλανητική κλίμακα



1. Διεθνές Δίκτυο «Μαθαίνω για τα δάση» 
2.eTwinning “The t(h)ree Masketeers”

3.Δασοοικοκώδικας σωστής συμπεριφοράς απέναντι στο Δάσος
4. Ναι στην Ειρήνη όχι στον Πόλεμο



 Παγκόσμιες ημέρες: Περιβάλλοντος, βιοποικιλότητας, μέλισσας, 
δασοπονίας, δικαιωμάτων του παιδιού.



Η ώρα της Γης 2222, η Ημέρα της Γης, Ευρωπαϊκή ημέρα Γλωσσών.



Ως αυριανοί ενεργοί πολίτες  μαθαίνουμε τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η Γη 
από τη χρήση των πλαστικών και προτείνουμε άλλα υλικά για την αντικατάστασή τους.



Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα κώδικα 2221



Το δέντρο των υποσχέσεων με αφορμή τη Διάσκεψη των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή – COP26 που έγινε 

στη Γλασκώβη 1-12 Νοεμβρίου 2221 



Σας ευχαριστούμε

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός : Γεωργία Λιβιτσάνη

Σχολικό έτος 2021-22
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