
Το κλίμα αλλάζει,  
εμάς όλους μας νοιάζει! 
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Να γνωρίσουν τα παιδιά τη στρατηγική/πολιτική που ακολουθεί  

η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής   

    -πρόβλημα παγκόσμιο που δε γνωρίζει σύνορα-  

συνειδητοποιώντας την ευθύνη που έχει η Διεθνής Κοινότητα, 

αλλά και ο καθένας από εμάς,  

στην προστασία του περιβάλλοντος   

και στην αειφόρο ανάπτυξη 
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Σκοπός της δράσης:  

 



 Να γνωρίσουν τα παιδιά τους λόγους για τους οποίους  δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή  

     Ένωση, να προσεγγίσουν τις αξίες που πρεσβεύει και να συνειδητοποιήσουν την εθνική 

     αλλά και την Ευρωπαϊκή τους ταυτότητα 
 

  Να  αναγνωρίσουν ότι ο άνθρωπος με τις πράξεις του μπορεί να διαταράξει ή να 

      διαφυλάξει την ισορροπία της φύσης και να υιοθετήσουν στάσεις και συμπεριφορές  

      που συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη   
 

  Να συνειδητοποιήσουν πως για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής 

      χρειάζονται συλλογικές δράσεις  (πολιτικών ηγετών-κυβερνήσεων, βιομηχανιών, 

      πολιτών…) σ’ ολόκληρο τον κόσμο και να ενημερωθούν για το ρόλο της Ευρωπαϊκής  

      Ένωσης προς αυτή την κατεύθυνση 
 

  Να αναλογιστούν την ατομική τους ευθύνη στην προστασία του κλίματος.  

      Να δραστηριοποιηθούν ως ενεργοί και υπεύθυνοι ευρωπαίοι πολίτες  του αύριο 

      αλλάζοντας συνήθειες στην καθημερινή ζωή και μειώνοντας την κατανάλωση ενέργειας   
 

   Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, ομαδικότητας, πρωτοβουλίας, επικοινωνίας,  

       υπευθυνότητας, κριτικής σκέψης 
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Επιμέρους στόχοι: 



Α. Φάση:   
Ψυχολογική προετοιμασία -  

Διερεύνηση πρότερων  γνώσεων 

     Γνωριμία με την Eυρωπαϊκή  Ένωση… 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 
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Ο χάρτης της Ευρώπης, μόνιμα αναρτημένος  
στην τάξη, προκαλούσε τον ενδιαφέρον των 

παιδιών που ζητούσαν να μάθουν πού 
βρίσκεται η Ελλάδα, ποιες είναι οι άλλες 

χώρες που αποτυπώνονται, ή σε ποιες χώρες 
ανήκουν οι σημαίες που είναι κολλημένες  

επάνω του...  
Αρκετά από τα νήπιά μας διατηρούσαν 
γνώσεις από την περυσινή μας δράση 

κάνοντας λόγο για τα κράτη που ανήκουν ή 
δεν ανήκουν στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, καθώς στο χάρτη ξεχωρίζουν εκείνα 

που δεν είναι μέλη  της.  
 
 

Χρησιμοποιώντας την υδρόγειο σφαίρα  
τα παιδιά βοηθήθηκαν να σχηματίσουν 

εικόνα της ευρωπαϊκής ηπείρου  
επάνω στη Γη… 

http://blogs.sch.gr/nipagsarant/2017/06/05/%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%85%CE%B8%CE%BF%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%87%CF%8E%CF%81%CE%B5%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%89%CF%80/


https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gZH1OzcVRfaaaB0bhbJeLjNrl4&hl=en&ll=50.
06419189248852%2C14.611816125000018&z=3 
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…ενώ ένας παγκόσμιος χάρτης της Google μας έδωσε τη δυνατότητα  
να εστιάσουμε σε όποια χώρα της Ευρώπης θέλαμε, για την οποία υπήρχαν 

πληροφορίες, μεταξύ αυτών αν ανήκει ή όχι στην Ε.Ε.   
Βρήκαμε την Ελλάδα, είδαμε πού είναι η Κρήτη, τα Χανιά μας  
και μεγεθύνοντας την εικόνα είδαμε το χάρτη της πόλης μας. 

 Συνειδητοποίησαν, έτσι, τα παιδιά 
ότι ο τόπος μας αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου συνόλου  

(της Κρήτης, της Ελλάδας, της Ευρώπης, της Γης) 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gZH1OzcVRfaaaB0bhbJeLjNrl4&hl=en&ll=50.06419189248852,14.611816125000018&z=3
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=17gZH1OzcVRfaaaB0bhbJeLjNrl4&hl=en&ll=50.06419189248852,14.611816125000018&z=3


  
  
 
 
 
 

Ακόμη, μια εικόνα-χάρτης της Ε.Ε. έγινε παζλ  
με την εφαρμογή Jigsaw Planet, 

το οποίο συνέθεταν τα παιδιά online 
 https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2917a2a9124a 
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https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=265502450900
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2917a2a9124a


Χρησιμοποιήσαμε υλικό από τον παραπάνω διαδικτυακό ιστότοπο  

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκειμένου να γνωρίσουν τα παιδιά τι είναι  

η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς ιδρύθηκε και να μάθουν με ενδιαφέρον τρόπο  
πληροφορίες  για τα κράτη μέλη της 
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http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm 
 

http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm


Παράλληλα, 
τα παιδιά έψαχναν να βρουν  

στο χάρτη 
 τη  χώρα που έβλεπαν  

στην οθόνη του υπολογιστή   

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 
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Εξηγήσαμε ότι κάθε χώρα της Ε.Ε.  
έχει διαφορετικά ενδιαφέροντα,  

ζει σύμφωνα με τις παραδόσεις της,  
τη γλώσσα της και την κουλτούρα της.  
Αν θέλουμε να ζούμε μαζί ειρηνικά, 

πρέπει να αποδεχόμαστε τους άλλους 
όπως είναι. Αυτός ο τρόπος σκέψης 

περιγράφεται με τρεις λέξεις στο μότο 
της Ε.Ε.: «Ενωμένοι στην πολυμορφία» 

Γνωρίσαμε ποιοι 
ήταν οι εμπνευστές 

της Ε.Ε.  
και πότε γιορτάζει  

τα γενέθλιά της    



Έγινε λόγος για τη σημαία της Ε.Ε., σύμβολο που ενώνει όλους  

τους Ευρωπαίους, ξεπερνώντας τις διαφορές τους.  

 

Με φόντο ένα μπλε ουρανό, τα  δώδεκα αστέρια σχηματίζουν έναν κύκλο 

 που συμβολίζει την ενότητα, την τελειότητα και την ολότητα  
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Τα παιδιά αποτύπωσαν στο χαρτί τη σημαία της Ε.Ε. 
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Χάρη σ’ αυτό είναι πιο εύκολο για όλους να ταξιδεύουν στην Ευρώπη  

χωρίς να χρειάζεται κάθε φορά να αλλάζουν χρήματα σε συνάλλαγμα 
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Έχει, όμως, και το δικό της  
νόμισμα η Ε.Ε., το «ευρώ»,  

το οποίο χρησιμοποιούν  
τα 19 από τα 28 κράτη μέλη της 
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Ακόμη, «οι πολίτες της Ε.Ε.  μπορούν να ταξιδεύουν χωρίς συνοριακούς ελέγχους,  
να σπουδάζουν και να εργάζονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε.  

και να αγοράζουν αγαθά και υπηρεσίες σ’ ολόκληρη την Ε.Ε.» 
 http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm 

http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm
http://europa.eu/kids-corner/countries/index_el.htm


Έμαθαν επίσης τα παιδιά ότι η Ε.Ε.  

πέρα από δική της σημαία, 

δικό της νόμισμα, 

 έχει και δικό της ύμνο,  

την «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν  
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Beethoven  

Τον ύμνο της Ε.Ε. τον ακούσαμε εδώ: 
https://www.youtube.com/watch?v=EkWQwEoOLVU 

 βλέποντας παράλληλα τις σημαίες των κρατών μελών της 

https://www.youtube.com/watch?v=EkWQwEoOLVU


  
Η μικρή Ευρώπη είχε μια και μόνο 

επιθυμία:  

να ταξιδέψει και να γνωρίσει όσο 
περισσότερες χώρες μπορούσε…  

Σε ένα μικρό βιβλίο  που της 
χάρισε ο παππούς της πριν 

ξεκινήσει το οδοιπορικό της, 
σημείωνε πάνω σε αστέρια, τις 

αξίες που ανακάλυπτε, αυτές που 
της φανερώθηκαν ζώντας 

ανάμεσα σε ανθρώπους με 
διαφορετική κουλτούρα αλλά 
κοινά βιώματα, ίδιες ανάγκες  

και ελπίδες! 
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Συγγραφέας: Θοδωρής Παπαϊωάννου 
Εικονογράφος: Λήδα Βαρβαρούση 
Έκδοση: Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής 
                Επιτροπής στην Ελλάδα 

Το βιβλίο «Τα αστέρια της Ευρώπης» έδωσε την ευκαιρία  
να συζητηθούν οι «αξίες» που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση 

 



Τα παιδιά ζωγράφισαν τις εντυπώσεις τους από την ιστορία… 
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…και κατόπιν, αποφασίζοντας να φωτίσουν το δρόμο της Ευρώπης  
με τα δικά τους αστέρια, εργάστηκαν ομαδικά δημιουργώντας μια αφίσα  



Β. Φάση:   
Κυρίως δράση 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

Το κλίμα αλλάζει,  
εμάς όλους μας νοιάζει! 

  



Μέσα από ποικίλες δράσεις τα παιδιά γνώρισαν τι είναι η κλιματική αλλαγή,  
τι την προκαλεί, ποιες είναι οι συνέπειες που έχει και τι μπορούμε να κάνουμε  

εμείς  όλοι για να  την αντιμετωπίσουμε 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

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


Το βιβλίο  «Ο κόσμος καίγεται» 

 (έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 2011), 
https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/

pdf/weather_el.pdf 

το οποίο αναφέρεται στο πρόβλημα  

της κλιματικής αλλαγής,   

βοήθησε να συνοψίσουμε όσα μάθαμε  
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https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/weather_el.pdf
https://ec.europa.eu/clima/sites/campaign/pdf/weather_el.pdf


Τα παιδιά ζωγράφισαν εικόνες που τα εντυπωσίασαν  

από την ιστορία 
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Προσκαλέσαμε τον μετεωρολόγο κ. Μανόλη Λέκκα  
να μας μιλήσει για την κλιματική αλλαγή, προσθέτοντας τη δική του  

επιστημονική οπτική σε όσα ήδη γνωρίζαμε για το θέμα.  
Σκιαγραφώντας την ιστορία του πλανήτη μας από τη γέννησή του, εξήγησε στα 

παιδιά πως οι κλιματικές αλλαγές αποτελούν μία δυναμική διεργασία της 
φύσης. Δεν είναι ένα φαινόμενο που το ανακαλύψαμε τώρα 
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http://blogs.sch.gr/nipagsarant/2018/04/27/%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82-%CE%BA-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%8C%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CE%BA%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%BC%CE%B9/


Επεσήμανε ότι, σήμερα η πρόοδος του ανθρώπινου είδους είναι τεράστια,  
η ποιότητα ζωής του είναι μεγαλειώδης! 

Η φύση έχει συνδράμει σε αυτή την εξέλιξη 
 και εμείς το μόνο που της οφείλουμε είναι… ο σεβασμός! 
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Είναι πολύ σημαντικό, είπε ο κ. Λέκκας, να συνειδητοποιήσουμε όλοι  
τη σημασία που έχει το περιβάλλον για εμάς, καθώς και τους λόγους  

για τους οποίους όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε  
με κάθε τρόπο να το διαφυλάξουμε 
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Επεσήμανε πόσο αναγκαίο, πόσο πολύτιμο είναι το νερό  καθώς από αυτό 
εξαρτάται κάθε ζωντανός οργανισμός πάνω στη Γη προκειμένου να επιβιώσει,  

από τους ανθρώπους έως το πιο μικρό ζώο, έντομο και φυτό.  
 Γι αυτό και χρειάζεται να το προστατεύσουμε και όχι να το ξοδεύουμε άσκοπα, 

ούτε να το μολύνουμε! 
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Υπάρχουν πολλά, απλά και βασικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καθημερινά, 
αλλάζοντας συνήθειες, βοηθώντας έτσι τη Γη μας.  

Η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση είναι καλές συνήθειες που βοηθούν στη μείωση 
των απορριμμάτων και στην καλύτερη διαχείρισή τους, εξοικονομώντας  ενέργεια και 
φυσικούς πόρους. Παρόμοια και οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χρησιμοποιούν την 

ενέργεια που προέρχεται από διάφορες φυσικές διαδικασίες,  
όπως ο ήλιος, ο άνεμος, το νερό… , χωρίς να ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. 

 Καλό είναι, βέβαια, ο καθένας μας, να βοηθά ώστε να εξοικονομείται ενέργεια, κλείνοντας 
π.χ. τα φώτα και τις ηλεκτρικές συσκευές όταν δε χρησιμοποιούνται, αλλάζοντας   

τον τρόπο μετακίνησής μας  επιλέγοντας περισσότερο τα μέσα μαζικής μεταφοράς,  
περπατώντας ή χρησιμοποιώντας ποδήλατο αντί του αυτοκινήτου κ.λ.π.  

Για να χαιρόμαστε τις ομορφιές της φύσης και για να τις κληρονομήσουμε και στις επόμενες 
γενιές χρειάζεται να προστατεύσουμε όσα μας περιβάλλουν και επηρεάζουν τη ζωή μας!  
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Η αναφορά του κ. Λέκκα στη Διεθνή Κοινότητα μας έκανε να αναρωτηθούμε  
«τι κάνει η Ε.Ε. για την κλιματική αλλαγή».  

Για να ενημερωθούμε επισκεφθήκαμε επίσημες σελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που αναφέρονται  

στην πολιτική/στρατηγική της Ε.Ε. και στους δεσμευτικούς στόχους που έχει θέσει  
για το κλίμα και την ενέργεια    
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https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_el 

http://www.consilium.europa.eu/el/policies/ 
climate-change/ 

 

https://europa.eu/european-union/ 
topics/climate-action_el 

https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/envir
onment.html?locale=el&root_default=SUM_1_CO
DED%3D20 

https://ec.europa.eu/clima/citizens/eu_el
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/
http://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://europa.eu/european-union/topics/climate-action_el
https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?locale=el&root_default=SUM_1_CODED=20
https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?locale=el&root_default=SUM_1_CODED=20
https://eurlex.europa.eu/summary/chapter/environment.html?locale=el&root_default=SUM_1_CODED=20


Ετοιμάσαμε μια παρουσίαση η οποία αρχικά ανακεφαλαίωνε όσα γνώριζαν  
τα παιδιά για την κλιματική αλλαγή.  

Τις αιτίες αλλά και… 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

εκπομπές αερίων 
 από τα εργοστάσια 

εκπομπές αερίων 
 από τα μέσα μεταφοράς 

κόψιμο των δένδρων από τα δάση πυρκαγιές  
που καταστρέφουν τα δάση 

γεωργία και κτηνοτροφία 



καταστροφή καλλιεργειών  
από πλημμύρες 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

αύξηση της θερμοκρασίας  
            του πλανήτη 

λιώσιμο των  πάγων 

τα ζώα που ζουν  
στους πόλους 

 δε βρίσκουν τροφή  

 πλημμύρες έντονα καιρικά φαινόμενα ξηρασία 

καταστροφή καλλιεργειών 
από την ξηρασία 

πείνα σε ανθρώπους 
 και σε ζώα  λόγω  

της ξηρασίας εξάπλωση ασθενειών 

…τις επιπτώσεις της στο περιβάλλον, στην υγεία, στην καθημερινότητά μας  



Στη συνέχεια παρουσιάσαμε τη δράση της Ε.Ε.  
για την κλιματική αλλαγή 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Τα παιδιά ήξεραν πια ότι η κλιματική αλλαγή δεν γνωρίζει σύνορα, αποτελεί 
παγκόσμιο πρόβλημα, οπότε χρειάζεται να αντιμετωπιστεί με παγκόσμια δράση! 

Έμαθαν, λοιπόν, ότι η Ε.Ε. παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στις διεθνείς 
διαπραγματεύσεις για το κλίμα, διαμορφώνοντας και υλοποιώντας πολιτικές και 

στρατηγικές με σκοπό τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου    

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Επίσης ότι η Ε.Ε. βοηθά και στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της 
 αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες, που είναι πιο ευάλωτες 

 στην κλιματική αλλαγή, χορηγώντας σημαντικά κονδύλια 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Εξηγήσαμε ότι  δράση της στοχεύει: 
\ 

Α. Στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



- Τα νέα οχήματα, που λανσάρονται στις αγορές των κρατών-μελών της Ε. Ε.,  

  ελέγχονται πιο αυστηρά, ώστε βαθμιαία να μειώνονται οι εκπομπές τους 

- Γίνονται προσπάθειες  να βρεθούν λύσεις και τεχνολογίες,  

  οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες και την αγροτική κοινότητα 

  να επιτύχουν τις απαιτούμενες μειώσεις CO2 στα επόμενα χρόνια 

 - Η Ε.Ε. εφαρμόζει πιο αυστηρούς κανόνες για την ανακύκλωση απορριμμάτων –  

   υλικών - αντικειμένων βοηθώντας στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων  

   και στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα  

   Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

  

- Η Ε.Ε. διαθέτει  
  ένα σύστημα (ΣΕΔΕ)  
  που βάζει όριο  
  στις εκπομπές αερίων  
  από τις βιομηχανίες.   
  Το όριο αυτό μειώνεται κάθε χρόνο 



  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

 Β. Στην άντληση περισσότερης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές  



Οι χώρες της Ε.Ε.  
καλούνται να στηρίξουν 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
όπως ο άνεμος,  

ο ήλιος, το νερό…  
και να επιτύχουν τους στόχους 

παραγωγής ενέργειας  
από ανανεώσιμες πηγές 

 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Γ. Στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 
στη μείωση, δηλαδή, της κατανάλωσης και της σπατάλης ενέργειας  

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



 
 

 Η νομοθεσία της Ε.Ε. δίνει επίσης στους 
καταναλωτές το δικαίωμα να γνωρίζουν 

 πόση ενέργεια καταναλώνουν 
 

Οι βιομηχανίες, τέλος, οφείλουν να βελτιώσουν 
την ενεργειακή απόδοση ενός μεγάλου 

φάσματος εξοπλισμού και οικιακών συσκευών 
 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 

Η Ε.Ε. χρηματοδοτεί προγράμματα  
ώστε τα κτήρια να εκσυγχρονιστούν 

εξοικονομώντας, αλλά και παράγοντας ενέργεια  



Εξοικονόμηση ενέργειας  
και χρημάτων μπορεί να κάνει  

και ο καθένας μας στο σπίτι  
με απλές κινήσεις 

(χρήση λαμπτήρων οικονομίας  
και συσκευών υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, «έξυπνη» χρήση  
των συσκευών,  

κλείσιμο χαραμάδων  
σε πόρτες και παράθυρα  

με μονωτικό υλικό,  
αποφυγή κάλυψης  

θερμαντικών σωμάτων…) 
 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Δ. Στην προσαρμογή μας στην κλιματική αλλαγή   
      και στη βελτίωση της ανθεκτικότητάς μας 

   Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



 Προσαρμογή σημαίνει 
πρόβλεψη  

των αρνητικών 
επιπτώσεων 

 της κλιματικής αλλαγής 
και δράση  

για την πρόληψη 
 ή μείωση των ζημιών.  

Έτσι σώζονται ζωές  
και χρήματα! 

 
 Μπορούμε π.χ. να… 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



…προστατεύουμε  

τα αποθέματα νερού!   

 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

…διασφαλίζουμε την 
παραγωγή 
τροφίμων με την 
ανάπτυξη 
καλλιεργειών 
ανθεκτικών στην 
ξηρασία 

…φτιάχνουμε καλύτερα 
αντιπλημμυρικά έργα  

και συστήματα  που 
προειδοποιούν έγκαιρα 

για τις πλημμύρες. 
Έτσι αντέχουμε καλύτερα 

τις θύελλες! 



Στο τέλος της παρουσίασης 
συζητήσαμε πόσο σημαντικό 

είναι να είμαστε όλοι μαζί 
ενωμένοι  

για να μπορέσουμε να χτίσουμε  
ένα ασφαλέστερο  

και βιωσιμότερο κόσμο  
για εμάς,  
αλλά και  

για τις μελλοντικές γενιές  
βελτιώνοντας παράλληλα 

 την ανθεκτικότητά μας  
στην κλιματική αλλαγή 

 
 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



  

Έγινε ακόμη λόγος για  τα πράγματα που ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει 
καθημερινά μειώνοντας τη συνολική κατανάλωση ενέργειας.  

Πράγματα απλά, που όμως μπορούν να έχουν σημαντικό αντίκτυπο 
 στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Γιατί η εξοικονόμηση ενέργειας δεν αφορά μόνο κράτη, κυβερνήσεις  
και επενδυτές, είναι υπόθεση όλων!  

Ακόµη και µικρές αλλαγές στην καθηµερινή µας συμπεριφορά  
µπορούν να συμβάλλουν στον περιορισµό των εκποµπών 

 αερίων του θερµοκηπίου χωρίς να επηρεαστεί η ποιότητα ζωής µας.  
 

Δύο βίντεο που παρακολουθήσαμε πυροδότησαν σχετικές συζητήσεις! 
 
  

  
Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04 
  

https://www.youtube.com/watch
?v=GE78fDjy7rE 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=GE78fDjy7rE
https://www.youtube.com/watch?v=GE78fDjy7rE


Γ. Φάση:   
Αξιολόγηση και εμπέδωση των δράσεων 

        Παίζοντας και δημιουργώντας  
                    μαθαίνουμε καλύτερα… 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Θέλοντας να αξιολογήσουμε τι προσέλαβαν τα παιδιά αναφορικά:  

-με τη δράση της Ε.Ε. αλλά και  

-με τη δική μας δράση/στάση, ως ευρωπαίοι πολίτες, για το κλίμα 

δημιουργήσαμε ένα φύλλο εργασίας  

 Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

Εκτυπώσαμε εικόνες από το βίντεο «Energy, let's save it!» 
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04 

όπως και άλλες που βρήκαμε στο διαδίκτυο  

προκειμένου να τις χρησιμοποιήσουμε σε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι αξιολόγησης 

Δημιουργήσαμε έτσι κάρτες τριών ειδών: 

Επιδαπέδιο παιχνίδι αξιολόγησης  

https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04
https://www.youtube.com/watch?v=1-g73ty9v04


Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

 Ζεύγη καρτών, που δείχνουν το θετικό και το αρνητικό για το περιβάλλον,  

για την εξοικονόμηση - σπατάλη ενέργειας  



 Μεμονωμένες κάρτες, που δείχνουν καλές ή όχι συμπεριφορές/πρακτικές  

που έχουν σχέση με το περιβάλλον 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



  Κάρτες που ζητούν από τα παιδιά να δώσουν απαντήσεις σχετικά  

με το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. 

Στην κάρτα που αφορά στις συνέπειές της, ετοιμάσαμε συνοδευτικές εικόνες  

για την περίπτωση που κάποιος παίχτης χρειαζόταν βοήθεια  

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Στη διαδρομή που δημιουργήσαμε με χαρτοταινία, χωρισμένη σε διαμερίσματα, 
τοποθετήσαμε τις κάρτες του παιχνιδιού. Οι παίχτες έριχναν με τη σειρά το ζάρι.  

Ανάλογα τον αριθμό που έφερναν μετακινούσαν το πιόνι τους τόσες θέσεις μπροστά  
στα διαμερίσματα της διαδρομής.  

Εφόσον υπήρχε εκεί ζεύγος καρτών, έριχναν ένα χαρτάκι που στη μια του μεριά είχε πράσινο 
και στην άλλη κόκκινο χρώμα. Εάν τύχαινε το πράσινο έδειχναν την κάρτα με το θετικό για το 

περιβάλλον, αιτιολογώντας παράλληλα, ενώ αν τύχαινε το κόκκινο έδειχναν το αντίθετο.  
Όταν το πιόνι βρισκόταν σε διαμέρισμα με μία κάρτα, έπρεπε να εξηγήσουν αν είναι θετικό ή 

αρνητικό για το περιβάλλον αυτό που εικονίζει. Συμφωνήσαμε να προχωρά  το πιόνι μια θέση 
μπροστά όταν συναντήσει κάτι θετικό και να γυρίζει μια θέση πίσω όταν συναντήσει  

κάτι αρνητικό.  
Εάν τύχαιναν σε διαμέρισμα με ερώτηση, έπρεπε να δώσουν την απάντηση 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Μια εικόνα που είδαμε στο διαδίκτυο, η οποία παρουσιάζει δύο πολύ 
αντιφατικές όψεις της Γης, έδωσε την ιδέα να την αναπαραστήσουμε κι εμείς  

με παρόμοιο τρόπο, αποτυπώνοντας στη μια της πλευρά πώς είναι  

το περιβάλλον όταν δεν το σέβεται ο άνθρωπος και μόνο το ρυπαίνει  

και στην άλλη πώς είναι όταν χαίρεται τις ομορφιές του και το προστατεύει.   

Επιστρατεύοντας τις γνώσεις τους για το θέμα της κλιματικής αλλαγής,  

τα παιδιά συνεργάστηκαν για ένα κοινό αποτέλεσμα. Αποφάσισαν να κάνουν  

τη μια πλευρά της Γης σκοτεινή, γεμάτη κτήρια, καυσαέρια, καθόλου πράσινο…,  

και την άλλη φωτεινή,  χαρούμενη, πράσινη πολύ, με φυτά και ζώα,  

με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με αέρα  καθαρό…,  

όπως τη φύση που θέλουν να απολαμβάνουν! 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



 
  

Έχοντας συνειδητοποιήσει  
τα παιδιά την ατομική  

αλλά και  
τη συλλογική μας ευθύνη    

για τη διαφύλαξη  
του περιβάλλοντος,  

το οποίο έχουμε υποχρέωση 
 να κληρονομήσουμε  

και στις επόμενες γενιές,  
όταν η εργασία τους 

ολοκληρώθηκε 
έγινε συζήτηση καταλήγοντας 
στον τίτλο που θα της έδιναν 

 αλλά και στο μήνυμα  
που θα ήθελαν να μεταφέρει 

 
    
 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

Δημιουργία αφίσας 



Ζητήσαμε από  
τα παιδιά να πουν  

τι κράτησαν στο μυαλό 
 και στην καρδιά τους  

από το θέμα που 
διαπραγματευτήκαμε.  

Τα λεγόμενά τους 
παράλληλα  

τα σημειώναμε και  
για να μείνουν ζωντανά 
στη μνήμη προτείναμε  

να τα «βάλουμε»  
σε ένα τραγούδι.  

Σε συνεργασία, όλοι μαζί, 
«χτίσαμε»  

τους στίχους του,  
ενώ σε δεύτερο χρόνο 

συμπληρώσαμε  
ένα ρεφρέν 

 Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

ρεφρέν 

Δημιουργία τραγουδιού 

 



Τους στίχους τους συνοδεύσαμε χτυπώντας ρυθμικά τα χέρια  
και κατόπιν προτείναμε να τους ντύσουμε με κάποια γνωστή-οικεία μελωδία   

που θα δανειζόμασταν από άλλο τραγούδι.  
Η ομάδα δε συμφώνησε με αυτή την ιδέα, καθώς άρεσε στην πλειοψηφία  

ο ρυθμικός τρόπος απαγγελίας των στίχων.  
Για να μην είναι μονότονο το δημιούργημά μας αποφασίσαμε  

να πούμε τραγουδιστά το ρεφρέν  
το οποίο προσθέσαμε ενδιάμεσα από κάποιες στροφές 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Χωρισμένα σε ομάδες τα παιδιά ανέλαβαν, στη συνέχεια,  

να εικονογραφήσουν τις στροφές του τραγουδιού τους 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Το τραγούδι των παιδιών ηχογραφήθηκε, οι ζωγραφιές που αντιστοιχούν  
στην κάθε στροφή του ψηφιοποιήθηκαν και συνοδευόμενες από τους στίχους 
τους, με τη βοήθεια του προγράμματος Windows Movie Maker, έγιναν ταινία. 

Μπορείτε να τη δείτε πατώντας  εδώ 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

https://drive.google.com/open?id=1Rx7yK8VzuKPGvxULS-icE7IlLkRUalbm


Θέλοντας να μοιραστούμε την εμπειρία μας από την υλοποίηση  
του συγκεκριμένου προγράμματος με τους γονείς, ήρθε η ιδέα να ετοιμάσουμε  
ένα φυλλάδιο ενημερώνοντάς τους για καθημερινές συνήθειες που βοηθούν  

το περιβάλλον και για απλούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να εξοικονομείται 
ενέργεια, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 
 Τα παιδιά είπαν τι θα ήθελαν να γράφει το φυλλάδιο, οι συμβουλές που 
κατέθεσαν καταγράφηκαν και κατόπιν  ατομικά ή σε ζευγάρια ανέλαβαν  

να τις εικονογραφήσουν.  Με τη βοήθεια του υπολογιστή,  
ταιριάζοντας κείμενο με εικόνα διαμορφώθηκε το φυλλάδιο και… 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

Δημιουργία φυλλαδίου με συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας 

 



…ορίστε το αποτέλεσμα! 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 

Για να δείτε καλύτερα τη σελίδα 
πατήστε εδώ 

Για να δείτε καλύτερα τη σελίδα  
πατήστε εδώ 

https://drive.google.com/open?id=1nbgQ-37tfK8yYD98B8IeP1sVhpv4C70G
https://drive.google.com/open?id=1JyjWRFEyUkWpmd4mhAbcw-67QdW6xYXU


 
Δ. Φάση:  

Διάχυση των αποτελεσμάτων της δράσης 
  
 
 

  Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2016-2017 



Η παρουσίαση του προγράμματος αποφασίστηκε να γίνει  

το απόγευμα της Δευτέρας 4 Ιουνίου 2018, στο χώρο του Νηπιαγωγείου.  

Ετοιμάστηκαν και μοιράστηκαν προσκλήσεις και αναρτήθηκε σχετική αφίσα   

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Ήταν τιμή μας που παραβρέθηκε η κυρία Πόπη Κασσωτάκη - Ψαρουδάκη, 

Σχολική Σύμβουλος Π.Α. 5οης Περιφέρειας και  Ambassador Teacher4Europe, 

 η οποία προλόγισε την εκδήλωση 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Κατόπιν, με την παράλληλη προβολή εικόνων  
περιγράψαμε την πορεία υλοποίησης του προγράμματος  

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Τα παιδιά συμμετείχαν εξηγώντας πώς εργάστηκαν  
για να δημιουργήσουν μια αφίσα,  

μίλησαν για τον τίτλο που της έδωσαν και τα μηνύματα που μεταφέρει  

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Στη συνέχεια, μοίρασαν το φυλλάδιο που ετοίμασαν  

με συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και για αλλαγή συνηθειών  

που βοηθούν τη Γη μας  

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



Τραγούδησαν το τραγούδι τους με ενθουσιασμό, συνοδεία μουσικών οργάνων… 

Αειφόρο Νηπιαγωγείο Αγίων Σαράντα Χανίων 2017-2018 



…και τέλος, καλέσαμε την κ. Κασσωτάκη να μοιράσει στα παιδιά τα αντίτυπα του 
βιβλίου «Τα αστέρια της Ευρώπης» που μας διέθεσε  το Europe Direct  Κρήτης,  

το οποίο πολύ ευχαριστούμε!  
Η γιορτούλα έκλεισε με ένα γλυκό κέρασμα 
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Το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε βοήθησε τα παιδιά να βγουν  
από το μικρόκοσμό τους και να αντιληφθούν ότι αποτελούν μέλη  
μιας ευρύτερης κοινότητας, Ευρωπαϊκής 
 
Κατανοώντας ότι τα περιβαλλοντικά θέματα είναι εκ φύσεως οικουμενικά  
και προωθούν τις ιδέες της Ευρωπαϊκής ενότητας, της συλλογικότητας και της 
συνεργασίας, συνειδητοποίησαν την αναγκαιότητα της συμμετοχής όλων των κρατών 
και των πολιτών τους στην προσπάθεια διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος 
 
Τα παιδιά συνεργάστηκαν παράγοντας έργα τα οποία αντικατοπτρίζουν τη γνώση που 
προσέλαβαν κατά τη διαδικασία μάθησης, ενώ ευαισθητοποιήθηκαν ιδιαίτερα ως προς 
την εξοικονόμηση ενέργειας  αναπτύσσοντας  θετικές στάσεις και συμπεριφορές και 
αναλαμβάνοντας την ενημέρωση τόσο του οικογενειακού, όσο και του ευρύτερου 
σχολικού περιβάλλοντος με τη δημιουργία σχετικού φυλλαδίου που διαμοίρασαν 
 
Καθώς το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής αφορά όλο τον πλανήτη, αυτό που 
κράτησαν μέσα τους ήταν πως, για να ατενίζουμε  το μέλλον με αισιοδοξία, χρειάζεται 
όλοι να νοιαστούμε, να αλλάξουμε συνήθειες, να δείξουμε αγάπη στη Γη μας, σεβασμό 
στο περιβάλλον! 
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Αξιολόγηση της δράσης:  
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