
 
 

  
 
  

«Η Κλιματική Αλλαγή κι εμείς» 

Δίκτυο ΚΠΕ Βάμου 

Πρόγραμμα  
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολικών Δραστηριοτήτων  

Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων  

Θεματολογία  
Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 



Σκοπός του προγράμματος  
 

Να αποκτήσουν τα παιδιά βασικές γνώσεις και δεξιότητες  
που θα τα βοηθήσουν να προσαρμοστούν  

στην Κλιματική Αλλαγή  
και να αναζητήσουν τρόπους μείωσης των επιπτώσεών της,  

ώστε να διαφυλάξουν την υγεία και την ευημερία τους  
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Παιδαγωγικοί στόχοι του προγράμματος  
 

 Να κατανοήσουν τα παιδιά ποιες επιπτώσεις έχει στη 
Φύση ο τρόπος ζωής και δράσης των ανθρώπων  
  Να γνωρίσουν τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας με τη 
σωστή χρήση των ΑΠΕ  
  Να κατανοήσουν ότι το νερό είναι πηγή ζωής και να  
γνωρίσουν τρόπους ορθολογικής διαχείρισής του  
  Να ανακαλύψουν ότι το περπάτημα και η χρήση 
ποδηλάτου στις μετακινήσεις βελτιώνει την υγεία και τις 
συνθήκες ζωής  μιας κοινότητας  
  Να γνωρίσουν τους χώρους πρασίνου που βρίσκονται 
κοντά στο σχολείο και να μάθουν πώς μπορούν να 
συμβάλλουν στη διατήρηση και προστασία τους  
  Να ασχοληθούν με την καλλιέργεια τοπικών προϊόντων 
με φυσικό - βιολογικό τρόπο στο σχολικό λαχανόκηπο  
  Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στο φυσικό  
περιβάλλον, υιοθετώντας έναν προσωπικό κώδικα  
συμπεριφοράς φιλικό προς αυτό, ώστε να συμβάλλουν στην 
προστασία του  
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Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στα Τμήματα του νηπιαγωγείου μας 
ανάλογα με τα ενδιαφέροντα, τα βιώματα  

και τις ανησυχίες παιδιών και εκπαιδευτικών… 
Οι δράσεις μας αποτυπώνονται στις δύο εργασίες που ακολουθούν, 

τις οποίες μπορείτε να δείτε  
πατώντας στους συνδέσμους  

που βρίσκονται κάτω από κάθε φωτογραφία!  
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Η Κλιματική Αλλαγή κι εμείς  

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017 - 2018 

https://www.dropbox.com/s/16p8l04c10vcs1s/%CE%97 %CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE %CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE %CE%BA%CE%B9 %CE%B5%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%82.pdf?dl=0


 
 

  
 
  

Η Κλιματική Αλλαγή κι εμείς και η Φύση που θέλουμε να ζούμε 
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https://drive.google.com/file/d/1rs1Efd4j0sgxYSDz9vpqdoBx46KdbS_3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rs1Efd4j0sgxYSDz9vpqdoBx46KdbS_3/view?usp=sharing


Αξιολόγηση του προγράμματος  
  

Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Η Κλιματική 
Αλλαγή κι εμείς», το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της 
Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, έδωσε την ευκαιρία  στα 
παιδιά: 
1. Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τα 

βοηθήσουν να προσαρμοστούν στην Κλιματική Αλλαγή και να 
αναζητήσουν τρόπους μείωσης των επιπτώσεών της, ώστε να 
διαφυλάξουν την υγεία και ευημερία τους 

2.  Να παρατηρούν τον κόσμο γύρω τους και να εκφράζονται για 
θέματα που χρήζουν βελτίωσης 

3.  Να συμμετάσχουν, ως ενεργοί πολίτες, σε δράσεις 
ευαισθητοποίησης στην κατεύθυνση της προστασίας του 
περιβάλλοντος και της αναβάθμισης της ποιότητας ζωής τους 

4. Εκτός από τα παιδιά και η σχολική μας μονάδα ήρθε σε άμεση 
επαφή και αλληλεπίδραση με την τοπική και ευρύτερη 
κοινότητα, ενώ τα μέλη του (νήπια, γονείς, νηπιαγωγοί, ΕΒΠ) 
συμμετείχαν με προθυμία και χαρά σε εθελοντικές 
δραστηριότητες για το κοινό καλό  
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Υπεύθυνες νηπιαγωγοί - ΕΒΠ 
 

Ελένη Μελισσινού - συντονίστρια 
Ειρήνη Χιωτάκη  

Χριστίνη Τζομπανάκη 
Σταματία Ρίγκα 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα νήπια και προνήπια   
 

Αθηνά, Ανδριάνα, Άννα, Αντώνης Α., Αντώνης Μ., Άρης, Γιάννης 
Α., Γιάννης Γ., Γιάννης Κ., Γιώργος, Διονύσης, Ειρήνη Λ., Ειρήνη 

Μ., Έλενα, Εμμανουέλα, Εύη, Ζωή, Κατερίνα, Κυριάκος, 
Κωνσταντίνα, Κώστας, Μανούσος, Μαρία, Νικόλαος Μ., Νικόλας 

Γ., Νικόλας Σ., Νίκος, Πελαγία, Προκοπία, Ραφαέλα, Στέφανος, 
Φάνης, Χρήστος  Μπ., Χρήστος Α., Χρήστος Φρ.  
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