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ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ : «Τρέχει, τρέχει…το νερό»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Γίναµε σταγόνες αυτή τη σχολική χρονιά στο Νηπιαγωγείο µας µαθητές και Νηπιαγωγοί
και ακολουθήσαµε το ταξίδι του νερού. Θέλαµε να βιώσουµε τα προβλήµατά του, να
συναισθανθούµε την αξία του να συµµετέχεις στην προσπάθεια για την προστασία του και να
δράσουµε οµαδικά και ατοµικά ενηµερώνοντας και ευαισθητοποιώντας την τοπική κοινωνία.
Στα πλαίσια της συνεργασίας µας µε άλλες σχολικές µονάδες είχε προγραµµατιστεί και η
επίσκεψη ενός Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου στο Νηπιαγωγείο µας.
Μέσα από το πρόγραµµα που εκπονούσαµε και τα δύο σχολεία καταφέραµε να
συνυπάρξουν άτοµα µε διαφορετικές ικανότητες µέσα στον ίδιο χώρο, αλλά και να συνεργαστούν
δηµιουργικά σε κοινές δραστηριότητες µε τα παιδιά του Νηπιαγωγείου. Την προώθηση αυτής της
συνεκπαίδευσης την πετύχαµε µέσω της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αυτή την εµπειρία µας
που την θεωρούµε µια νέα διάσταση που δόθηκε στο πρόγραµµα θα σας παρουσιάσουµε
παρακάτω, προσπαθώντας να αποτυπώσουµε τα σηµαντικά στοιχεία αυτής της διαδροµής.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει την προσπάθεια ένταξης της «διαφορετικότητας» στο χώρο
ενός Νηπιαγωγείου που φιλοξενεί φυσιολογικά παιδιά, µέσω ενός προγράµµατος Π.Ε.
Αναφέρεται αφενός στην υιοθέτηση στάσεων και αξιών θετικών ως προς την προστασία και
την εξοικονόµηση νερού, που θέσαµε µε τους µικρούς µαθητές του Νηπιαγωγείου, µέσα στα
πλαίσια της εκπόνησης του Περιβαλλοντικού Προγράµµατος αφετέρου στην καταγραφή της
πρωτόγνωρης εµπειρίας των εκπαιδευτικών να επιτευχθεί η συνεύρεση των µικρών µαθητών, µε
παιδιά από το Ειδικό Σχολείο της περιοχής µας που εκπονούσαν το ίδιο θέµα.
Στην εύπλαστη και ευαίσθητη νηπιακή ηλικία ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα,
περισσότερο και πιο ουσιαστικά να επιδράσει πάνω στους µαθητές του, ώστε να διαµορφώσει το
περιβαλλοντικό τους ήθος που θα τους συνοδεύει σ’ όλη τους τη ζωή, αλλά και να αναδείξει τη
αξία της συνεργασίας ατόµων, οµάδων και κοινωνίας απέναντι στο περιβάλλον.
Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να καταγράψει την εµπειρία των εκπαιδευτικών που
συµµετείχαν στο πρόγραµµα, προσπαθώντας να αναδείξουν πως µπορεί να καλλιεργηθεί ο
σεβασµός προς τη διαφορετικότητα και µέσα από την προσωπική συµµετοχή στις δραστηριότητες
ενός Περιβαλλοντικού Προγράµµατος να προχωρήσουν στη φιλοσοφία της ένταξης των παιδιών
στην κοινωνία.
Η διαφορετικότητα κάποιων ατόµων δεν πρέπει να θεωρείται εµπόδιο για συµµετοχή σε
κοινωνικά και περιβαλλοντικά δρώµενα. Αντίθετα πρέπει να τύχουν ιδιαίτερης αποδοχής από τον
περίγυρο τους για να µπορέσει το σχολείο να επανακτήσει τον κοινωνικό του χαρακτήρα.
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
Ως µεθοδολογία εφαρµογής προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εφαρµόσθηκε η
µέθοδος project η οποία είναι «η πιο ολοκληρωµένη, η περισσότερο διεπιστηµονική και ολιστική κι
αυτή που εφαρµόζεται ως επί το πλείστον στα προγράµµατα της Π.Ε.» (Κοσµίδης Π., 2000, σελ.
19)

Ο όρος project ή «σχέδιο εργασίας» αναφέρεται σε διερευνήσεις θεµάτων που αναδύονται από τα
ίδια τα παιδιά, τα οποία µέσα από τη συζήτηση µε τον εκπαιδευτικό επιλέγουν πώς θα εξελιχθεί η
πορεία του προγράµµατος, πόσο θα εµβαθύνουν τα ίδια τα παιδιά και για πόσο χρονικό διάστηµα
θα διατηρείται το ενδιαφέρον τους. Η µέθοδος αυτή, όπου απαραίτητη είναι η χρήση όλων των
µορφών έκφρασης (λεκτική και µη λεκτική επικοινωνία) εφαρµόστηκε µόνο από τους µαθητές του
Νηπιαγωγείου κι όχι κατά τη συνάντηση των δύο σχολικών µονάδων.
Η προσέγγιση του θέµατος «Τρέχει,τρέχει ...το νερό» προέκυψε µέσα από τη βιωµατική
τους εµπειρία από την έλλειψη νερού µια µέρα στο χώρο του Νηπιαγωγείου, κι αυτό αποτέλεσε
«θέµα» για άµεση βιωµατική έρευνα από µέρους τους.
Μια άλλη µέθοδος εφαρµογής προγράµµάτων Π.Ε., που χρησιµοποιήθηκε ήταν η µέθοδος
επίλυσης προβλήµατος, η οποία συνδυάστηκε µε τη µελέτη πεδίου, τη µελέτη περίπτωσης, το
παιχνίδι ρόλων κ.λπ.
Η ανάπτυξη του προγράµµατος βασίστηκε στη µαθητοκεντρική διάσταση της Π.Ε. Τα
παιδιά πρωταγωνιστούσαν στις δραστηριότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί κρατούσαν ένα διακριτικά
συντονιστικό ρόλο. Αυτό συνέβηκε στην τάξη και όταν µας επισκέφθηκε η οµάδα των µαθητών
από το Ειδικό Σχολείο, όπου υπήρξε ένας µικρός διάλογος µε τα παιδιά του Νηπιαγωγείου ο οποίος
υποστηρίζονταν διακριτικά από εµάς τους εκπαιδευτικούς.
Στα πλαίσια της συνεργασίας µας µε το Ειδικό Σχολείο κατά τη διάρκεια της επίσκεψης
τους στο χώρο του Νηπιαγωγείου, οι µαθητές και των δύο σχολικών µονάδων δούλεψαν σε µικρές
µικτές οµάδες εργασίας µε διαφορετικό αντικείµενο σύµφωνα µε την οµαδοσυνεργατική µέθοδο.
Στη συνέχεια πήραν µέρος σε πειράµατα µε το νερό, έπαιξαν και διασκέδασαν πολύ κι έφτασαν σε
κάποια συµπεράσµατα.
Όλοι οι µαθητές έπαιξαν µε τις σαπουνόφουσκες και χάρηκαν τη συνεύρεση τους χωρίς να
παρατηρηθεί το παραµικρό πρόβληµα.
Κατά την αποχώρηση τους οι µικροί επισκέπτες παρέλαβαν σαν δώρο µια οµαδική εργασία
που είχαν ετοιµάσει τα νήπια γι’ αυτούς µε θέµα τον κύκλο του νερού.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Η εµπειρία της συνεργασίας µε το Ειδικό Σχολείο κρίθηκε από τους συµµετέχοντες
εκπαιδευτικούς ως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα διότι έδωσε τη δυνατότητα στους µαθητές να βγούν από
τα στενά πλαίσια του σχολείου τους, να παίξουν, να µάθουν και να συνεργαστούν κι όλα αυτά να
επιτευχθούν χωρίς εξάρσεις και διατάραξη της ηρεµίας τους.
Οι δραστηριότητες στις οποίες έλαβαν µέρος τα παιδιά τα βοήθησαν να δράσουν µέσα σ’
ένα ανθρωποκεντρικό περιβάλλον µέσα στο οποίο µπορεί να καλλιεργηθεί η αυτοεκτίµηση, η
κοινωνικότητα και η συνεργασία.
Να αναφέρουµε εδώ ότι, οι ασκήσεις αυτοσχεδιασµού, το θεατρικό παιχνίδι και τα
παιχνίδια ρόλων, τα οποία ενώ αποτελούν άριστα µεθοδολογικά εργαλεία, δεν µπόρεσαν να
λειτουργήσουν στην περίπτωση των µαθητών του Ειδικού Σχολείου.
Ενδεικτική από την πλευρά των νηπίων ήταν η συµµετοχή τους σε κοινές δραστηριότητες
και παιχνίδια που έγιναν στον αύλειο χώρο, χωρίς να εκφρασθούν αρνητικά ως προς τη
διαφορετικότητα των συµµαθητών τους.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Μέσα από το πρόγραµµα που αναπτύχθηκε την σχολική χρονιά 2005-2006 προσπαθήσαµε
να συµβάλλουµε στο άνοιγµα του σχολείου σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον,
στο οποίο οι µαθητές θα µπορούν να βιώσουν, να κατανοήσουν, να συγκρίνουν τις υπάρχουσες
σχέσεις σε περιβαλλοντικά αλλά και κοινωνικά ζητήµατα, να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους και
να µπορέσουν ν’ αναλάβουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.
Σκοπός µας ήταν να αποβάλλουν οι µικροί µαθητές του Νηπιαγωγείου τυχόν
προκαταλήψεις και ν’αναπτύξουν συναισθήµατα αλληλοσεβασµού και αλληλεγγύης και
ν’αποδεχθούν µε τον πιο ανώδυνο τρόπο και για τις δύο οµάδες, άτοµα διαφορετικά αλλά µε ίσα
δικαιώµατα. Κάτι τέτοιο δεν θα υπήρχε ιδανικότερος χρόνος να επιτευχθεί παρά µόνο στην

τρυφερή και κρίσιµη ηλικία του Νηπιαγωγείου και να εδραιωθεί σαν στάση ζωής από το ξεκίνηµα
τους.
Ανοίγεται έτσι µελλοντικά ο δρόµος για την ένταξη αυτών των ατόµων σε κανονική τάξη.
∆εδοµένου ότι λειτουργούν τµήµατα ένταξης και στα Νηπιαγωγεία, η εκπόνηση Περιβαλλοντικών
Προγραµµάτων από τους εκπαιδευτικούς που συνυπάρχουν στον ίδιο χώρο, θα προωθούσε τους
στόχους της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης παράλληλα µε την καλλιέργεια στάσεων για την
αποδοχή της διαφορετικότητας.
Πιστεύουµε πως µια πολύ ενδιαφέρουσα διάσταση µε δυνατότητες εξέλιξης δόθηκε µέσα
από την Π.Ε. τη σχολική χρονιά 2005-2006.
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