ΤΟ ΠΑΡΚΟ- ΑΛΣΥΛΛΙΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ
Bαϊρινού Κωνστάντια, Νηπιαγωγός- κάτοχος Μ.Π.Σ. Π.Τ.∆.Ε. Α.Π.Θ, 8ο Πειραµατικό
Νηπιαγωγείο Φλώρινας.
ΛΕΞΕΙΣ- ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Αστικό πράσινο, βιοποικιλότητα, πανίδα, περιβαλλοντική εκπαίδευση,
πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, οικοσύστηµα, χλωρίδα.
ΘΕΜΑΤΙΚΉ ΕΝΟΤΗΤΑ: Σχολικό πρόγραµµα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ:
Το αστικό πράσινο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό για την ποιότητα ζωής σε µια πόλη. Βοηθά στον
καθαρισµό του αέρα της πόλης, συµβάλλει στη µείωση της ηχορύπανσης, βελτιώνει την ποιότητα
του νερού, συµβάλλει στην απορρόφηση των νερών της βροχής, προστατεύει από πληµµύρες,
κατολισθήσεις και διάβρωση, επηρεάζει το µικροκλίµα της περιοχής, επιδρά θετικά στη φυσική και
ψυχική κατάσταση των κατοίκων, συµβάλλει στην αισθητική του χώρου και ιδιαίτερα συµβάλλει
στη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βιωσιµότητα των οικοσυστηµάτων τους.
Για τους παραπάνω λόγους είναι σηµαντική η ανάπτυξη δράσεων που ευαισθητοποιούν τα νήπια
στην προστασία και τη βελτίωση ζωνών αστικού πράσινου.
Το πρόγραµµα που σχεδιάσαµε και υλοποιήσαµε περιλαµβάνει σχετικές συζητήσεις, επισκέψεις
και εργασίες πεδίου στο πλησιέστερο πάρκο-αλσύλλιο της πόλης µας, πειράµατα, εκπαιδευτική
επίσκεψη στο ΚΠΕ Καστοριάς και συµµετοχή σε θεµατικό του δίκτυο, συναντήσεις µε ειδικούς,
συνεντεύξεις και διανοµή ερωτηµατολογίων, ποικίλες µορφές έκφρασης και ανακοινώσεις στα
Μ.Μ.Ε.
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:
• Να γνωρίσουν τα νήπια το πάρκο-αλσύλλιο της γειτονιάς τους (χλωρίδα, πανίδα, ανθρώπινες

δραστηριότητες).
• Να αναπτύξουν ικανότητες παρατήρησης, καταγραφής και ταξινόµησης του οικοσυστήµατος
•
•
•
•
•

του.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία διατήρησης του αστικού πρασίνου.
Να συνειδητοποιήσουν τη σηµασία διατήρησης της βιοποικιλότητας του πάρκου.
Να αναπτύξουν αισθήµατα ευθύνης και πρωτοβουλίες προστασίας του.
Να αναπτύξουν δεξιότητες δράσης σχετικές µε τα περιβαλλοντικά προβλήµατά του.
Να αναπτύξουν ικανότητες εργασίας και συνεργασίας.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ:
Βασικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις του προγράµµατος αποτέλεσαν:
α. η ολιστική προσέγγιση µε την οποία επιτυγχάνεται η διεύρυνση του θέµατος στις ποικίλες
πλευρές της ανθρώπινης φύσης καθώς απευθύνεται στη διανόηση, το συναίσθηµα, τις αισθήσεις,
τις στάσεις και τις συµπεριφορές
β. η διεπιστηµονική προσέγγιση του θέµατος καθώς επιτυγχάνεται η συνεργασία ποικίλων
επιστηµονικών κλάδων, προσφέροντας σφαιρικότερη κατανόηση αλλά και εύρεση και εφαρµογή
αποτελεσµατικότερων πρακτικών.
Η παιδαγωγική προσέγγιση του θέµατος στηρίχθηκε στις βασικές αρχές της βιωµατικής
προσέγγισης και της ενεργητικής µάθησης, η οποία στηρίζεται στην εµπειρία και το βίωµα µέσα
από διαδικασίες αυτενεργούς δράσης επιτυγχάνοντας µια πιο αποτελεσµατική περιβαλλοντική
αγωγή και εκπαίδευση.
Βασική στρατηγική µάθησης αποτέλεσε ο εποικοδοµητισµός µε τον οποίο η µάθηση στηρίζεται
στις προγενέστερες γνώσεις των παιδιών και η νέα γνώση προσφέρεται αξιοποιώντας τις
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προϋπάρχουσες, οργανώνοντας ο εκπαιδευτικός κατάλληλες παιδαγωγικές καταστάσεις και
διατηρώντας το ρόλο του συντονιστή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναλυτικότερα οι µέθοδοι
που χρησιµοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή του προγράµµατος ήταν:Συζητήσεις και ανακοινώσεις
στην τάξη και στα ΜΜΕ, ατοµικές και οµαδικές έρευνες και συλλογικές εργασίες προφορικές και
γραπτές, απλά πειράµατα, παρατήρηση, µελέτη στο πεδίο, συναντήσεις µε ειδικούς, εκπαιδευτικές
επισκέψεις, επαφή µε κοινωνικούς φορείς, προσέγγιση απλών κατοίκων, διανοµή
ερωτηµατολογίων, παραγωγή φύλλων εργασίας, δραµατοποίηση και παιχνίδια ρόλων, γνώσεων και
κινητικά, ποικίλες µορφές καλλιτεχνικής έκφρασης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
Με βάση την αξιολόγηση µπορούµε να πούµε ότι η πορεία του προγράµµατος ακολούθησε τον
αρχικό σχεδιασµό µας. Υλοποιήθηκαν οι στόχοι και οι επιµέρους επιδιώξεις του προγράµµατος.
Συνοπτικά αναφέρουµε µερικές σκέψεις νηπίων που διατυπώθηκαν στα πλαίσια του
προγράµµατος:
•Να διατηρηθεί το πάρκο
•Να εµπλουτισθεί µε περισσότερα δέντρα και φυτά
•Να είναι καθαρό
•Να µην υπάρχουν πολυκατοικίες κοντά στο πάρκο
•Να αποκτήσει µεγαλύτερη έκταση
•Να παίζουν ελεύθερα και περισσότερα παιδιά
•Να απολαµβάνουµε ένα καταπράσινο περιβάλλον.
ΣΥΖΗΤΗΣΗ:
Με την υλοποίηση προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα στους
µικρούς µαθητές των Νηπιαγωγείων να προσεγγίζουν διεπιστηµονικά και διαθεµατικά τα θέµατα
που µελετούν, να παίρνουν µέρος σε συµµετοχικές, συλλογικές και συνεργατικές διαδικασίες
µάθησης, µε βάση τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και να
αναπτύσσουν ευαισθησίες, δεξιότητες, αξίες, στάσεις, συµπεριφορές και κοινωνική δράση για τη
βελτίωση της περιβαλλοντικής και κοινωνικής πραγµατικότητας.
Για µια αποτελεσµατικότερη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο ελληνικό Νηπιαγωγείο απαιτείται:
•Συνεχής επιµόρφωση και µετεκπαίδευση των Νηπιαγωγών σε θέµατα Π.Ε.
•Σύνταξη Αναλυτικού Προγράµµατος Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο και παραγωγή εκπαιδευτικούυποστηρικτικού υλικού για τα νήπια και για τους Νηπιαγωγούς.
•Θεσµοθέτηση του υπευθύνου Π.Ε. Προσχολικής Εκπαίδευσης.
•Οικονοµική ενίσχυση για την υλοποίηση προγραµµάτων Π.Ε.
•∆ιάχυση και δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων των προγραµµάτων Π.Ε.
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