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ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«« ΤΟΤΟ ∆ΑΣΟΣ∆ΑΣΟΣ »»

ΤΙΤΛΟΣΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 – ΙΟΥΝΙΟΣ 2008



ΛΟΓΟΙΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥΤΟΥ
ΘΕΜΑΤΟΣΘΕΜΑΤΟΣ

ΤοΤο δάσοςδάσος σχετίζεταισχετίζεται άµεσαάµεσα µεµε τοτο
νηπιαγωγείονηπιαγωγείο ((παραµύθιαπαραµύθια, , ιστορίεςιστορίες))

Αφορά όλα τα παιδιά και τα ενδιαφέρει
Συνδέει τη γνωστική ανάπτυξη

των νηπίων µε τη φύση
Ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων

έξω από την αίθουσα
Περισσότερες ευκαιρίες για τα παιδιά µε Ε.Α. 

για εµπλοκή τους µε τα µέλη µιας οµάδας



ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΣΤΗΡΙΧΘΗΚΕ

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Εκτίµηση των ικανοτήτων – δυνατοτήτων
όλων των νηπίων

και η ένταξή τους σε επιµέρους δραστηριότητες
του αναλυτικού προγράµµατος

Εξέλιξη της καθηµερινής ζωής µέσα στην τάξη µε
πνεύµα ενσωµάτωσης,

ώστε κάθε νήπιο να έχει την απαραίτητη στήριξη

Συχνή παρατήρηση των ενδιαφερόντων των νηπίων
ώστε κάθε ένα να έχει την απαραίτητη στήριξη

Συνεργασία µε την οικογένεια



ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1. Να είναι συγκεντρωµένοι κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (ατοµικής ή
οµαδικής). Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας τους ανατίθεται κάποιος
ρόλος. Αυτός ο ρόλος θα αναγκάσει τα µέλη της οµάδας να τους κρατούν σ’
επαφή µαζί της.

2. Ανάληψη πρωτοβουλιών µέσα στην οµάδα (να ανοιχτούν µέσα σ’ αυτήν).
Ουσιαστική συµµετοχή µέσα στην οµάδα. Να µάθουν να λειτουργούν
µέσα σε όρια και πλαίσια. Να συµµορφώνονται σε κανόνες και
κανονισµούς που αφορούν τον κοινωνικό τους περίγυρο.

3. Βελτίωση της αυτονοµίας τους και οργάνωση της συµπεριφοράς τους, τόσο
σε επίπεδο αίθουσας όσο και σε επίπεδο ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

4. Εξατοµικευµένο πρόγραµµα στο µαθησιακό-γνωστικό τοµέα και στην
γλωσσική ανάπτυξη



ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ

Να θεωρεί τον άλλο σαν συνεργάτη
και σαν εµπόδιο.

Σε ατοµικές δραστηριότητες να τελειώνει ότι αρχίζει.

Αυξηµένη συµµετοχή σε δραστηριότητες
(και στον κύκλο)

Επικοινωνία και συνεργασία µε τον άλλον

Οργάνωση της συµπεριφοράς



ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Π.Ε.

•Γνωριµία µε το φυσικό περιβάλλον (χλωρίδα – πανίδα)

•Ανάπτυξη δεξιοτήτων (φροντίδα για τα φυτά)

•Πειραµατικά συµπεράσµατα

•Ανάπτυξη λεξιλογίου

•Σεβασµός προς τη φύση



∆Ι∆ΑΚΤΙΚΟΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

Βιωµατική προσέγγιση του θέµατος

Χωρισµός των νηπίων σε οµάδες

Χρησιµοποίηση ενισχυτών, 
πρωτογενών και δευτερογενών (Skinner) 

Παροχή «δυναµικής γνώσης» (Ζαφρανά)

‘’Ζωντανή µάθηση’’ (Liberman) 
(Συνεχής αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον)  



∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες

To To πρόγραµµαπρόγραµµα ξεκίνησεξεκίνησε
τοντον ΝοέµβριοΝοέµβριο τουτου 2007. 2007. 
ΑφόρµισηΑφόρµιση δόθηκεδόθηκε απόαπό
τηντην ανάγνωσηανάγνωση ιστορίαςιστορίας
απόαπό περιοδικόπεριοδικό..
««ΈναΈνα δέντροδέντρο στηνστην αυλήαυλή»». . 

ΚοντάΚοντά σταστα ΧριστούγενναΧριστούγεννα
κατασκευάσαµεκατασκευάσαµε δέντραδέντρα
απόαπό χαρτίχαρτί κάνσονκάνσον. . 



ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε
κατάστηµακατάστηµα γιαγια αγοράαγορά
σπόρωνσπόρων, , βολβώνβολβών καικαι
φυτώνφυτών



Οµαδική δραστηριότητα
µέσα στην αίθουσα. 

Οµάδα βολβών

Μετά από καιρό
φύτρωσαν οι βολβοί.



Η οµάδα σπόρων φύτεψε
φακή σε διαφανές δίσκο
για παρατήρηση των ριζών

Η φακή µετά από καιρό



Συζήτηση για
τους σπόρους, 
τους βολβούς.

Χωρισµός σε οµάδες

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝΣΤΗΝ
ΑΥΛΗΑΥΛΗ



Προβληµατισµός για την
καταλληλότητα του εδάφους

Μάλλον πρέπει να προετοιµάσουµε
το έδαφος



ΚΑΘΕΚΑΘΕ ΟΜΑ∆ΑΟΜΑ∆Α ΦΥΤΕΥΕΙΦΥΤΕΥΕΙ
ΣΤΟΣΤΟ ∆ΙΚΟ∆ΙΚΟ ΤΗΣΤΗΣ ΧΩΡΟΧΩΡΟ ΚΑΙΚΑΙ........

……………… ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΟΠΟΘΕΤΕΙ ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ



Επίσκεψη στο «∆άσος»
και αναζήτηση χώρου για δραστηριότητες.

Η οµάδα για τα ζώα που ζουν κάτω από το έδαφος
αναζητά κάποιο σηµείο για εργασία



ΟΜΑ∆Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΖΩΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ

Μοίρασµα των εργαλείων, 
ανάληψη ρόλων στην οµάδα

Οριοθέτηση
του χώρου εργασίας (1Χ1)



ΩΡΑΩΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕΡΓΑΣΙΑΣ



ΖΩΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΜΕ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ Ε∆ΑΦΟΣ

Συλλογή τους µέσα σε βαζάκια



Η αξιολόγηση έγινε από τα παιδιά. 
Κάθε οµάδα παρουσίασε στις υπόλοιπες οµάδες
τα στοιχεία που βρήκε στο δάσος, 
ανάλογα µε τον τοµέα ευθύνης της.

Τελικά ίσως ο σηµαντικότερος στόχος της Π.Ε. 
είναι να µειώσει τον αποκλεισµό των ατόµων µε Ε.Α. 
και να αυξήσει τη συµµετοχή τους
σε κοινές δραστηριότητες

Στο τέλος της σχολικής χρονιάς ήταν σε θέση
να φροντίζει τα δέντρα που ήταν στον αύλειο χώρο
του νηπιαγωγείου.
Πότιζε τα δέντρα µόνος του, φρόντιζε το νερό να
µην βγαίνει έξω από τον καθορισµένο λάκκο, 
βοήθησε στην περίφραξη των δέντρων

ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΟΧΗ
ΣΑΣ
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ΑθήναΑθήνα 20022002
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ΚολιάδηΚολιάδη ΑΑ..ΕµµανουήλΕµµανουήλ ΘΕΩΡΙΕΣΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙΚΑΙ
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗΠΡΑΞΗ ΤόµοςΤόµος Α΄Α΄ ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
1996 1996 
∆ραστηριότητες∆ραστηριότητες µαθησιακήςµαθησιακής ετοιµότηταςετοιµότητας
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