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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
        
 Η Περιβαλλοντική Εκπ/ση, που εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στα 
σχολεία, έχει σα βασικό στόχο να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σε θέματα 
περιβάλλοντος και να διαμορφώσει συμπεριφορές και πρακτικές φιλικές προς το 
περιβάλλον. 

Η Π.Ε. είναι επίσης μια <άμυνα>  ή <μια αντίδραση ενοχής> της 
κοινωνίας μας μπροστά σε  δραματικές καταστάσεις που δημιούργησαν ο 
άκρατος καταναλωτισμός, η ασυδοσία των υπερπαραγωγών, η άναρχη 
<ανάπτυξη> και ο ανθρώπινος εγωισμός και δεσποτισμός πάνω στη γη. 

Θέλει, επομένως, η Περιβαλλοντική Εκπ/ση να κάνει καλύτερους 
αυριανούς πολίτες οι οποίοι θα εκτιμούν το φυσικό περιβάλλον, θα 
συνεργάζονται μαζί του, θα του συμπεριφέρονται σωστά και φυσικά. 

Υπάρχει μια απέραντη <φιλολογία> και πολυλογία  για την 
Περιβαλλοντική Εκπ/ση η οποία σε αρκετές περιπτώσεις βλάπτει γιατί δημιουργεί 
σύγχυση. 

Αν και υπάρχουν πολλοί τρόποι να κάνει κανείς περιβαλλοντική εκπ/ση, 
επικράτησε τελικά στα Ελληνικά Σχολεία η <μέθοδος> των ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ. 
 Με τα προγράμματα Π.Ε. τα παιδιά  ασχολούνται με κάτι το 
συγκεκριμένο και έχουν έτσι τη δυνατότητα και το χρόνο να ερευνήσουν, να 
ανακαλύψουν, να οργανώσουν  τη δουλειά, να μελετήσουν και να 
δημιουργήσουν. 

Πέρα απ΄ αυτό, εισάγονται στο πνεύμα και στην ουσία της οργάνωσης, 
της αξιοποίησης πληροφοριών και εμπειριών, της έρευνας, της επιστημονικής 
καταγραφής και αρχειοθέτησης, έρχονται σε επαφή με τεχνικές και τεχνικά μέσα 
κλπ. 

Τέλος, να πούμε, πως και ο εκπ/κός που θα ασχοληθεί με τα 
προγράμματα Π.Ε. έχει πολλά να κερδίσει. 

 
Νίκος Καραϊσκος 
Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης 



 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
 Για την εφαρμογή ενός προγράμματος Π.Ε. πρέπει να υπάρχουν  
μερικές βασικές προϋποθέσεις. 
1. Η θέληση από πλευράς εκπ/κού να ασχοληθεί  συστηματικά και με μεράκι 
με ένα ενδιαφέρον θέμα  σχετικό με το περιβάλλον. 
2. Η δημιουργία κατάλληλου ψυχολογικού κλίματος στα παιδιά. Με τη βοήθεια 
του δασκάλου τα παιδιά  ενθουσιάζονται και κινητοποιούνται. 
3. Η καλή συνεργασία  υπεύθυνου εκπ/κού (για την υλοποίηση ενός 
προγράμματος) με το Δ/ντή, τους άλλους συναδέλφους του σχολείου, το 
Σύλλογο Γονέων, τον Υπέυθυνο Π.Ε. του Νομού κλπ. 
4. Κάποια οικονομική δυνατότητα. 
5. Ορισμένα τεχνικά μέσα. 
 
 
 

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

 Η επιλογή του θέματος είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Το θέμα 
πρέπει να είναι κατ’ αρχήν ενδιαφέρον τόσο  για τα παιδιά όσο και για τον 
υπεύθυνο εκπ/κό.  Δε θα έχει καλά αποτελέσματα κάποιος που ασχολείται με 
ένα θέμα το οποίο  δεν αρέσει και  δεν ενδιαφέρει κανέναν. 
 Η επιλογή του θέματος στηρίζεται συνήθως στην ύπαρξη 
συγκεκριμένου  τοπικού περιβαλλοντικού προβλήματος. Έτσι τουλάχιστον 
πρέπει να γίνεται. Αυτό όμως δεν είναι κανόνας. Μπορούμε να επιλέξουμε 
θέμα, από τα γενικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα ή και από τομείς 
δραστηριοτήτων που συνδέονται με συγκεκριμένες συμπεριφορές προς το 
περιβάλλον. (Καθαριότητα, ανακύκλωση κλπ). 
 Σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να σχετίζεται με το περιβάλλον και 
τους λόγους για τους οποίους θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί η Περιβαλλοντική 
Εκπ/ση και να εξυπηρετεί  συγκεκριμένους σκοπούς. 
 Σε πολλές περιπτώσεις βλέπουμε προγράμματα άσχετα με την Π.Ε. να 
ονομάζονται “προγράμματα Π.Ε,”. Για παράδειγμα “η ιστορία του διδακτηρίου 
μας”, όσο συμπαθές κι αν είναι σαν θέμα, δεν μπορεί να είναι θέμα 
προγράμματος Π.Ε. 
 Βέβαια, θα μπορούσε να προβάλει κανείς το επιχείρημα πως τα πάντα 
είναι περιβάλλον. Το επιχείρημα φαίνεται λογικό. Δεν είναι όμως έτσι. Η Π.Ε. 
μπήκε στην εκπ/ση επειδή προέκυψαν συγκεκριμένα προβλήματα στο 
περιβάλλον από την κακή συμπεριφορά του ανθρώπου προς τη φύση. 
 Εν ονόματι μιας αμφισβητούμενης ευημερίας και...ανάπτυξης 
καταστρέψαμε τα περισσότερα δάση της γης, μολύναμε τα ποτάμια, τις 
θάλασσες και τα νερά που πίνουμε, μολύναμε τον αέρα, ελαττώσαμε 
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δραματικά τα είδη  του φυτικού και ζωικού κόσμου, ξεπεράσαμε κάθε όριο στο 
θέμα των εκχερσώσεων και οικοπεδοποιήσεων και πολλά άλλα. Στην Ελλάδα, 
πέρα από τα παραπάνω,  δε σεβαστήκαμε την αισθητική των χώρων. Είμαστε 
μια χώρα με πολλές ομορφιές, με μεγάλη ιστορία, με παράδοση μοναδική, με 
φυσικό περιβάλλον που ζηλεύει κάθε χώρα της γης. Πέρα απ’ αυτό, στις 
αρετές,   στηρίζεται (ή πρέπει να στηρίζεται)  ο τουρισμός, που αποτελεί ένα 
από τα σημαντικότερα κεφάλαια της οικονομίας μας. Υψηλή ποσότητα και 
προπαντός υψηλή ποιότητα τουρισμού προϋποθέτει  σωστή αισθητική 
χώρων, σεβασμό στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική και διακόσμηση, πράσινο, 
καθαριότητα, υγιές περιβάλλον. 
 Να λοιπόν πού πρέπει να στηρίζεται η επιλογή ενός θέματος 
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης. Σ’ αυτήν την πραγματικότητα, σ’ αυτές τις σκέψεις. 
 
 

ΣΚΕΨΟΥ ΓΕΝΙΚΑ, ΔΡΑΣΕ ΤΟΠΙΚΑ... 
 

 Κάτι άλλο σημαντικό που πρέπει να προσέξουμε στην επιλογή του 
θέματος: τον τοπικό χαρακτήρα. Η βασική οικολογική αρχή “σκέψου γενικά, 
δράσε τοπικά” ισχύει και στην επιλογή θεμάτων Π.Ε. Πρώτα πρέπει να 
καταπιαστούμε με τα ζητήματα και τα προβλήματα που βλέπουμε και ζούμε 
καθημερινά. Το κοντινό μας δάσος, το ποτάμι, το πάρκο, η καθαριότητα των 
δρόμων, η αυλή του σχολείου μας, τα ζώα της περιοχής, τα φυτοφάρμακα, η 
παραλία μας κλπ. Θέματα που έχουν προτεραιότητα. Μπορούμε επίσης να 
καταπιαστούμε και με παραδοσιακά τοπικά θέματα, που συνδέονται με το 
περιβάλλον: τη λαϊκή αρχιτεκτονική, παραδοσιακή μαγειρική, κέντημα, 
ύφανση, λαϊκή τέχνη κλπ. που βοηθούν την αισθητική και τη ζωή. 
 Αποδείχτηκε στην πράξη πως η συμπαράσταση των γονέων και των 
τοπικών φορέων είναι πιο ουσιαστική στην εφαρμογή ενός προγράμματος 
Π.Ε., όταν το θέμα έχει τοπικό χαρακτήρα. 
 

ΤΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ 
 

 Κάθε πρόγραμμα Π.Ε. έχει και τα επιμέρους θέματα. Καλά είναι να τα 
επισημάνουμε από την αρχή μαζί με τους μαθητές. Συνήθως τα επιμέρους 
θέματα προκύπτουν από τις συζητήσεις. Μπορεί όμως να εμφανιστούν και 
κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Στην επισήμανση και 
κυρίως στην επιλογή των  επιμέρους θεμάτων θα πρέπει να έχουμε κατά νου 
μερικές βασικές “αρχές”: 
1. Τα επιμέρους θέματα να είναι ουσιώδη. Είναι δυνατό να εμφανιστούν 
πολλά θέματα σε μια  συζήτηση ή αναζήτηση επιμέρους θεμάτων. Δεν είναι 
δυνατό να καταπιαστούμε με όλα. Ακόμη κι αν ο πρώτος ενθουσιασμός μας 
δίνει την αίσθηση ότι είναι εύκολο κάτι τέτοιο. Η πραγματικότητα αργότερα θα 
μας απογοητεύσει. 
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2. Διαλέγουμε τα επιμέρους θέματα εκείνα, που είναι βασικά στο κυρίως θέμα 
του Προγράμματος Π.Ε. Κι όχι μόνον αυτό. Να είναι και εκτελέσιμα. Κι εδώ 
“ζυγίζουμε” καλά, αν μπορούμε να καταπιαστούμε με το συγκεκριμένο θέμα. 
3. Ο προκαθορισμός πολλών επιμέρους θεμάτων αποδείχτηκε στην πράξη 
λάθος. Επιφέρει σύγχυση, κούραση, απώλεια ελέγχου και τελικά διακοπή του 
προγράμματος. Ας το προσέξουμε καλά  αυτό: ΛΙΓΑ, ΠΡΟΣΙΤΑ, ΟΥΣΙΩΔΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΙΜΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ. 
 Η επιλογή των επιμέρους θεμάτων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη 
δημιουργία ομάδων εργασίας. 
 Φέρνουμε ένα παράδειγμα: έχουμε κύριο θέμα σ’ ένα πρόγραμμα Π.Ε. 
“τα δέντρα και οι θάμνοι του Ολύμπου”. Σε μια συζήτηση η αναζήτηση 
μπορούν να προκύψουν  τα παρακάτω επιμέρους θέματα: 
1. ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟ. 
2. ΒΑΣΙΚΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΑΜΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ. 
3. ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΟΛΥΜΠΟΥ. 
4. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΜΝΩΝ ΣΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. 
5. ΘΑΜΝΟΙ: ΟΙ ΦΩΛΙΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ. 
6. Η ΑΞΙΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΗ ΦΥΣΗ. 
7. ΤΟ ΔΑΣΟΣ. 
8. ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΟΙ ΘΑΜΝΟΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΤΕΧΝΗ. 
9. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΘΑΜΝΟΥΣ. 
10. ΠΩΣ ΘΑ ΦΥΤΕΨΟΥΜΕ ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΑ. 
  
 Θα μπορούσαμε να βρούμε κι άλλα επιμέρους  θέματα. Δεν είναι άσχημο να 
καταπιαστεί κανείς με όλα τα επιμέρους θέματα. Είναι όμως δύσκολο, αν όχι 
αδύνατο. Απαιτείται πολύς χρόνος και δεν υπάρχει, αφού τα συγκεκριμένα 
παιδιά που εφαρμόζουν το πρόγραμμα έχουν και άλλες υποχρεώσεις. 
Αναγκαστικά θα κάνουμε επιλογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα επιμέρους 
θέματα εκείνα,  που συνδέονται άμεσα με το κύριο θέμα και  που μπορούμε 
να φέρουμε εις πέρας. 
 
 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 
 

 Μετά την επιλογή του θέματος, (ζήτημα συνήθως του εκπ/κού που 
εκδηλώνει την πρόθεση να εφαρμόσει πρόγραμμα Π.Ε. ή των μαθητών ή 
άλλων εκπ/κών του σχολείου), ακολουθεί μια συζήτηση με όλους τους 
εκπ/κούς του σχολείου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί: 
1. Εξασφαλίζεται η συνεργασία όλως των εκπ/κών και φυσικά και του 
διευθυντή. 
2. Διατυπώνονται διάφορες ιδέες, που μπορούν να βοηθήσουν το 
πρόγραμμα. 
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3. Δημιουργείται στα παιδιά ένα αίσθημα δημιουργικής ικανοποίησης. 
4. Η όλη διαδικασία δημιουργίας του τόμου προσφέρει στα παιδιά πολύτιμες 
εμπειρίες και γνώσεις και τα εισάγει στη σοβαρή υπόθεση που λέγεται 
"οργάνωση εργασίας". 
 Είναι καλό και χρήσιμο να δοθεί ένα αντίγραφο του τόμου στο Σύλλογο 
Γονέων, στην κοινοτική ή δημοτική βιβλιοθήκη, στον Υπεύθυνο 
Περιβαλλοντικής Εκπ/σης του Νομού και σε υπηρεσίες που σχετίζονται με το 
θέμα του προγράμματος. Για παράδειγμα το θέμα  "ΔΕΝΤΡΑ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΙ 
ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ" ενδιαφέρει οπωσδήποτε το Δασαρχείο. 
 

Η ΑΦΙΣΑ 
 Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή ενός  προγράμματος  Π.Ε. παίζει η 
αφίσα. Πρώτα πρώτα τα παιδιά ενημερώνουν με την αφίσα τους συμμαθητές 
τους, αλλά και όλους τους κατοίκους  του χωριού, της συνοικίας, της γειτονιάς 
ή και της πόλης. ΄Επειτα η δημιουργία της αφίσας δένει τα παιδιά με το θέμα 
και επιπλέον προκαλεί ένα αίσθημα ικανοποίησης και υπευθυνότητας. 
 
 Φυσικά η δημιουργία μιας αφίσας έχει και άλλες παιδαγωγικές 
προεκτάσεις: 
- Μαθαίνει το παιδί  να σκέφτεται και να εκφράζεται "συνοπτικά", με  
"οικονομία σκέψης". 
- Το εισάγει στη "συνθηματική έκφραση" , που βοηθάει στο να εκφράζονται 
πολλές έννοιες και σκέψεις μέσα από ελάχιστες λέξεις. 
- Μαθαίνει το παιδί να μπαίνει στην ουσία των πραγμάτων και των θεμάτων. 
- Καλλιεργείται η αισθητική, η αρμονία, η ομορφιά. 
- Καλλιεργείται η η συνθετική ικανότητα, που είναι μια σημαντικότατη 
υπόθεση, όχι μόνο στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπ/σης. 
- Μαθαίνει καινούργιες τεχνικές, καινούργιους τρόπους δημιουργίας. 
 Την αφίσα την αναρτούμε στο σχολείο, στην κοινότητα, σε κεντρικά 
σημεία του χωριού ή της συνοικίας, στη νομαρχία και άλλα σημεία από τα 
οποία διέρχεται πολύς κόσμος. Η ανάρτηση της αφίσας πρέπει να γίνει με 
όλους τους κανόνες της αισθητικής. 
 Βέβαια, αφίσες μπορούν να δημιουργήσουν και οι υπεύθυνοι των 
προγραμμάτων Π.Ε. μόνοι τους ή και μαζί με τους μαθητές. 
 
 
 

Πώς δημιουργείται μια αφίσα 
 Η δημιουργία της αφίσας είναι σχετικά εύκολη υπόθεση .  
Για τα παιδιά είναι μια προέκταση της ζωγραφικής, θα λέγαμε. Και η 
ζωγραφική, άλλωστε, είναι μέσο έκφρασης. Απλώς στην αφίσα έχουμε και το 
λόγο. Η πρώτη μορφή αφίσας, λοιπόν, για τα παιδιά είναι μια ζωγραφιά και 
μερικές λέξεις, που σχετίζονται με το θέμα  του προγράμματος Π.Ε. Δεν 
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είναι κακή ιδέα να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια  αφίσα. Αν όμως πούμε μερικά 
πράγματα στα παιδιά, μπορούν να προχωρήσουν στη δημιουργία καλύτερων 
αφισών. Αφισών που θα στηρίζονται στη ζωγραφική τους, σε συνθέσεις 
διαφόρων σκίτσων και φωτογραφιών με κείμενο κλπ. Η γνωριμία του παιδιού 
με μέσα και τεχνικές θα φέρουν καλύτερα αποτελέσματα  στις όλες συνθετικές 
διεργασίες. 
 Παίρνουμε σα δεδομένο πως η αφίσα θα πολυγραφηθεί σε 
φωτοτυπικό μηχάνημα, το οποίο είναι εύκολο να βρει  κανείς. Δε μιλάμε για 
εκτύπωση, που είναι μια σύνθετη υπόθεση και κυρίως δαπανηρή. Υπάρχει και 
η άποψη που λέει να αποφύγουμε εντελώς τα φωτοαντιγραφικά και 
τυπογραφικά και να περιοριστούμε στις αυθεντικές αφίσες των παιδιών. 
Περιοριζόμαστε όμως έτσι και δε δίνουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να 
γνωρίσουν τεχνικές και μεθόδους, που έτσι κι αλλιώς είναι υποχρεωμένα να 
συναντήσουν και να χρησιμοποιήσουν στη ζωή τους. Η αυθεντικότητα  δε 
χάνει καθόλου, όταν  συμπορεύεται με "εργαλεία", σύγχρονες μέθοδες και 
τεχνικές, νέες γνώσεις. 
 Το υλικό που χρειαζόμαστε  στη δημιουργία μιας αφίσας είναι: 
- Κοινό χαρτί Α4 ή ριζόχαρτο για πιο εξειδικευμένη δουλειά. 
- Μια σειρά από σκίτσα που συναντούμε συχνά σε περιοδικά, εφημερίδες, 
βιβλία κλπ. Ακόμη και καλά  σκίτσα και ζωγραφιές των παιδιών. (Όλα αυτά 
ασπρόμαυρα). Μπορούμε να έχουμε και γελοιογραφίες σχετικές με το 
περιβάλλον. Τέτοια σκίτσα, ζωγραφιές, γελοιογραφίες κλπ. είναι χρήσιμα και 
για άλλες δουλειές του σχολείου. 

          - Γράμματα  ΛΕΤΡΑΣΕΤ που τα  βρίσκουμε 
στα βιβλιοχαρτοπωλεία  σε διάφορες μορφές και 
μεγέθη . Υπάρχουν και σκίτσα σε ΛΕΤΡΑΣΕΤ.  Με 
τα ΛΕΤΡΑΣΕΤ οι μαθητές, αλλά και οι  εκπ/κοί, 
δίνουν μια τυπογραφική εικόνα στην αφίσα. 
 
-  
Φωτοαντιγραφικό χαρτί Α4 και Α3 χρωματιστό. 

Υπάρχει στα βιβλιοπωλεία. Μπορούμε μ’ αυτό να αναπαράγουμε τις 
καλύτερες αφίσες που θα κάνουμε, σ’ ένα  φωτοτυπικό μηχάνημα. 
- Μαύρα μαρκοδαράκια με λεπτή γραφή για να σχεδιάσουμε, να γράφουμε 
κλπ. Λέμε  μαύρα, γιατί το μαύρο χρώμα εκτυπώνεται καλύτερα στα 
φωτοτυπικά μηχανήματα 
 ΄Ολο αυτό το υλικό (μπορεί να σκεφτεί κανείς κι άλλα πράγματα)  θα 
μας βοηθήσει να συνθέσουμε καλύτερα τις αφίσες μας και όχι μόνο. Είναι 
ιδανικό και για την έκδοση της σχολικής  μας εφημερίδας. Από δω και πέρα το 
λόγο τον έχει η φαντασία και η δημιουργικότητα. 
 Υπάρχει και η λύση "κομπιούτερ", που μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. 
Ίσως να διαθέτουν μερικά παιδιά κομπιούτερ στο σπίτι. Εν πάσει περιπτώσει 
σήμερα είναι εύκολο να βρούμε. Μ’ αυτό έχουμε τη 
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δυνατότητα να σχεδιάσουμε μια αφίσα με πλαίσια, ποικιλία γραμμάτων και 
εικόνων κλπ. ΄Ολα κι εδώ πρέπει να γίνουν ασπρόμαυρα για να έχουμε τη 
δυνατότητα αναπαραγωγής σε φωτοτυπικό μηχάνημα. 
 Οι αφίσες που  έχουμε παράγει στο φωτοτυπικό μπορούν να 
χρωματιστούν από τα παιδιά. ΄Ετσι εξασφαλίζεται περισσότερη  συμμετοχή 
και επιπλέον έχουμε καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. 
 Επιμείναμε στις  αφίσες, γιατί όλες αυτές οι πληροφορίες θα 
χρειαστούν στη δημιουργία διαφόρων ανακοινώσεων, "φέιγ βολάν», έκδοση 
μαθητικών εφημερίδων κλπ. Στη ροή του κειμένου αυτού παρουσιάζουμε 
μερικές αφίσες για περισσότερη ενημέρωση. 
 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 
 Οι μεγάλες διαφάνειες παίζουν σημαντικό ρόλο στην Περιβαλλοντική 
Εκπ/ση και στην Εκπ/ση γενικά. ΄Εχουμε τη δυνατότητα με τη μεγάλη 
διαφάνεια (Α4) να παρουσιάσουμε  χάρτες, πίνακες, κείμενα, σύνθετες εικόνες 
κλπ. Φυσικά για την προβολή τους απαιτείται η ύπαρξη ενός προτζέκτορα  
(προβολέα). Ο προτζέκτορας αυτός υπάρχει σχεδόν σε όλα τα σχολεία. ΄Εχει 
σταλεί από το Υπουργείο παιδείας. 
 Τις διαφάνειες μπορούμε να τις σχεδιάσουμε και να τις παράγουμε 
εμείς!. Ακόμη και τα ίδια τα παιδιά μπορούν να σχεδιάσουν και να παράγουν 
μεγάλες διαφάνειες. 
 Πώς γίνεται; Πολύ απλά. Σχεδιάζουμε πρώτα σ΄ ένα κοινό χαρτί Α4 ό,τι 
θέλουμε να περιέχει η διαφάνεια.  Πάντα με μαύρο χρώμα. Μετά 
φωτοτυπούμε το σχέδιό μας σε μια διαφάνεια, αντί για χαρτί. ΠΡΟΣΟΧΗ!  
΄Οταν αγοράσουμε διαφάνεια, να ζητήσουμε θερμοδιαφάνεια. Αν βάλουμε 
άλλου είδους διαφάνεια στο φωτοτυπικό μηχάνημα, μπορεί να προκληθεί 
σοβαρή ζημία. 
 Τις μεγάλες διαφάνειες μπορούν τα παιδιά να τις χρωματίσουν κιόλας! 
Αρκεί να   έχουν ειδικούς μαρκαδόρους. (PERMANET). 
 Επίσης  μπορούμε να φωτοτυπήσουμε σε θερμοδιαφάνειες σελίδες 
βιβλίων, χάρτες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα κλπ. 
 Υπάρχει και η απλή διαφάνεια . Είναι πολύ φτηνή (20-30 δρχ) και 
μπορούμε να γράψουμε  πάνω σ΄ αυτήν με το χέρι μας.  Δεν κάνει όμως για 
φωτοτύπιση. 

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 
 Με μια φωτογραφική μηχανή μπορούμε να αποτυπώσουμε διάφορες 
στιγμές και φάσεις του προγράμματος. 
 Ακόμη φυτά,, δάση, κτίσματα, προβληματικά σημεία και περιοχές κλπ. 
Οι φωτογραφίες, εκτός από μέσο δουλειάς, θα αποτελέσουν και στοιχείο στο 
τελικό αποτέλεσμα της όλης προσπάθειάς μας. Επιπλέον θα 
χρησιμοποιηθούν στην παρουσίαση, που θα κάνουμε στο τέλος της χρονιάς 
στα πλαίσια της αξιολόγησης του προγράμματος. 
 Τις βασικές φωτογραφίες που χρειαζόμαστε μπορούμε να τις 
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"τραβήξουμε" με οποιαδήποτε συνηθισμένη φωτογραφική μηχανή. Για 
εξειδικευμένες φωτογραφίες και σλάιτς χρειαζόμαστε καλή φωτογραφική 
μηχανή.  Η φωτογράφηση των κορφών του Ολύμπου από μακριά π.χ. ή ενός 
μικρού λουλουδιού από πολύ κοντά απαιτεί ειδική μηχανή ή καλύτερα ειδικό 
φακό. Για να κάνουμε τέτοιου είδους φωτογραφίσεις χρειαζόμαστε μία 
φωτογραφική μηχανή ΡΕΦΛΕΞ  (CANON, NIKON κλπ) με φακό 3,5Χ70 ή 
3,5Χ130 ή 2,8Χ80 ή 5,6Χ210 κλπ. Αυτοί οι φακοί έχουν τη δυνατότητα να 
κάνουν ΖΟΟΜ (να φέρνουν κοντά τις κορφές του Ολύμπου) και ΜΑCRO (να 
φωτογραφίζουν ένα λουλούδι από κοντά με όλες τις λεπτομέρειες), ενώ 
ταυτόχρονα είναι και ευρυγώνιοι. (Έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφίσετε 
ολόκληρο ένα κτίριο από πολύ κοντά). Η τιμή των φωτογραφικών αυτών 
μηχανών κυμαίνεται από 100.000 δρχ. μέχρι 300.000. 
 

 
ΤΑ ΣΛΑΪΤΣ 

 Αντί για αρνητικό φωτογραφικό 
φιλμ μπορούμε να βάλουμε στη 
φωτογραφική μηχανή μας θετικό φιλμ 
( φιλμ για σλάιτς), που θα βρούμε σε 
οποιοδήποτε κατάστημα 
φωτογραφικών ειδών. Αφού 
"τραβήξετε" το φιλμ, το πηγαίνετε για 
εμφάνιση. Μετά θα χρειαστείτε 
πλαίσια. Σλάιτς μπορεί να παράγει 
οποιαδήποτε φωτογραφική μηχανή. Κατά κανόνα ό,τι ισχύει για τις 
φωτογραφίες ισχύει και για τα σλάιτς. 
 
 
 

Η ΒΙΝΤΕΟΚΑΜΕΡΑ 
 Όπως αντιλαμβάνεστε, θα είναι συναρπαστικό για τα παιδιά να 
βιντεοσκοπούνται οι διάφορες φάσεις του προγράμματος, οι χώροι που 
επισκέπτονται, η δράση, τα στοιχεία που ανακαλύπτουν. Μπορεί εύκολα να 
βρεθεί μια βιντεοκάμερα, αν δε διαθέτει το σχολείο. Καλό είναι επίσης να 
βιντεοσκοπούνται και συνεντεύξεις των παιδιών (για τις εντυπώσεις από το 
πρόγραμμα λ.χ.), μια συνέντευξη με το διευθυντή του σχολείου, η έκθεση των 
δραστηριοτήτων κλπ. Η βιντεοσκόπηση να γίνεται από τον υπεύθυνο εκπ/κό. 
Ο χειρισμός της κάμερας από τα παιδιά περικλείει τον κίνδυνο της ζημιάς. Αν 
υπάρχει η πολυτέλεια να βρούμε ή να διαθέτουμε ένα ακόμη βίντεο, έχουμε τη 
δυνατότητα να κάνουμε μοντάζ!. Μπορούμε μάλιστα να βάλουμε και τίτλους 
στην αρχή της ταινίας. Τίτλους που θα σχεδιάσουν  και θα γράψουν οι 
μαθητές σ’ ένα κοινό χαρτί. Φυσικά το μοντάζ θα το αρχίσουμε με τη 
βιντεοσκόπηση των τίτλων αυτών. 
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ΤΑ ΚΙΑΛΙΑ 
 

 Ένα καλό “εργαλείο” για την Π.Ε. είναι και τα  κιάλια. Ιδιαίτερα όταν 
εφαρμόζουμε πρόγραμμα σχετικό με υγροβιότοπους. Μπορούμε άνετα να 
παρατηρήσουμε τα πουλιά. Ακόμη με τα κιάλια είμαστε σε θέση να “φέρνουμε 
κοντά” κορυφές βουνών, μακρινά τοπία, πετρελαιοκηλίδες κλπ. 
 Τα κιάλια δεν είναι ακριβά, ενώ είναι πολύ χρήσιμα για ένα σχολείο. 
 

 
ΜΕΓΕΘΥΝΤΙΚΟΣ ΦΑΚΟΣ 

 
 Ο μεγεθυντικός φακός, αυτόν που μπορεί να προμηθεύεται κανείς με 
1.000- 3.000 δρχ. είναι πολύ χρήσιμος για τις παρατηρήσεις που θα κάνουμε 
στο δάσος, στην εξοχή, στη θάλασσα κλπ. Μπορεί το κάθε παιδί  να έχει από 
έναν τέτοιο φακό (μια που χρειάζεται και για άλλες σχολικές δραστηριότητες) 
και να δει από κοντά μικρά λουλούδια, τα φύλλα των φυτών, μικρά ζώα, 
μολυσμένα σημεία κ.ά. 
 
 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
 

 Σπάνια θα υπάρξει πρόγραμμα Π.Ε. που δε θα περιλαμβάνει 
επισκέψεις σε διάφορους χώρους.. Συνήθως οι επισκέψεις γίνονται στο 
δάσος, σε πάρκα, εργοστάσια, θάλασσα, ποτάμια, διάφορες κοντινές εξοχικές 
περιοχές κ.α. Οι επισκέψεις αυτές πρέπει να οργανώνονται σωστά από τον 
υπεύθυνο εκπ/κό του προγράμματος, ώστε να είναι χρήσιμες. 
 
 Αφού καθορίσουμε ακριβώς το χρόνο και τους χώρους που θα 
επισκεφτούμε, προετοιμάζουμε κατάλληλα τα παιδιά και προγραμματίζουμε 
διάφορες δραστηριότητες. Επίσης φροντίζουμε  για το υλικό που θα 
χρειαστούμε. Ένα παράδειγμα: Θέλουμε να επισκεφτούμε το κοντινό δάσος. 
γιατί εφαρμόζουμε στο σχολείο μας  σχετικό πρόγραμμα Π.Ε.  Συζητάμε το 
θέμα με τα παιδιά και επισημαίνουμε  την αξία του δάσους, τους κινδύνους, τα 
κύρια στοιχεία του. Προγραμματίζουμε δραστηριότητες. Π.χ. Σχεδιάζεται ένα 
παιχνίδι: μερικοί μαθητές θα παριστάνουν τα ζώα και θα λένε  τα παράπονα 
στη “βασιλοπούλα” που επισκέπτεται το δάσος. Θα καταγραφούν τα 
κυριότερα δέντρα και θάμνοι. Θα γίνει φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση κλπ. 
Όλα αυτά, βέβαια, με κάποιο μέτρο. Γιατί για τα παιδιά η επίσκεψη στο δάσος 
είναι και μια ψυχαγωγική εκδρομή. Να μη παραφορτώσουμε το πρόγραμμα. 
Είναι αυτονόητο πως σε τέτοιου είδους επισκέψεις πρέπει να προσέχουμε 
ιδιαίτερα, διότι υπάρχουν κίνδυνοι. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ 
 Αποδείχτηκε πολύ χρήσιμη η παρουσίαση της  δουλειάς μας από τα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης. (Εφημερίδες , ραδιόφωνο κλπ).  Δημιουργεί 
περισσότερη υπευθυνότητα στα παιδιά και επιπλέον “κινητοποιεί” θετικά και 
τους γονείς. Πέρα από αυτά, καλό είναι να προβάλλεται και το έργο του 
σχολείου. Μπορούμε λοιπόν να στέλνουμε κατά καιρούς δελτία τύπου στα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, να οργανώσουμε συνεντεύξεις των παιδιών στο 
ραδιόφωνο κλπ. 
 
 

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΑΣ 
 Η παρουσίαση της όλης δραστηριότητας στο τέλος της χρονιάς είναι 
μια άλλη σπουδαία φάση του προγράμματος Π.Ε. Τα παιδιά πρέπει να 
αισθανθούν την ικανοποίηση για το έργο που τέλειωσαν. Μαζί με τα παιδιά 
την ικανοποίηση αυτή τη νιώθουν και οι γονείς. Η οργάνωση της εργασίας 
λοιπόν επιβάλλεται να γίνει σωστά. Ό,τι κάναμε όλη τη χρονιά πρέπει να 
φανεί στην παρουσίαση. Οι ζωγραφιές, οι καταγραφές, οι φωτογραφίες, το 
υλικό που συγκεντρώσαμε, τα αποκόμματα τύπου, τα σλάιτς, οι βιντεοταινίες 
κλπ. Πλαισιώνουμε μάλιστα όλα αυτά με διάφορες εκδηλώσεις. Ένα θεατρικό 
σκετς λ.χ., ένα παιχνίδι κλπ. 
 

ΚΙ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΟΘΕΣΗ 
 Μ’ όλα αυτά που είπαμε παραπάνω δε θέλουμε να δημιουργηθεί η 
εντύπωση ότι η εφαρμογή ενός προγράμματος Π.Π. είναι μια σύνθετη και 
δύσκολη υπόθεση. Τουναντίον θέλουμε  να απλοποιήσουμε τα πράγματα. 
Παρουσιάσαμε μερικές δραστηριότητες και μερικά μέσα για να κάνετε 
επιλογή. Να δείτε ποιες ταιριάζουν στο πρόγραμμα που θα εφαρμόσετε. 
Τονίζουμε και πάλι: Η εφαρμογή ενός προγράμματος Π.Ε. είναι μια απλή 
υπόθεση. 
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- Εκδίδουμε  εφημερίδα με τοπικά περιβαλλοντικά θέματα, αλλά και γενικά. 
- Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οργανώνουμε έκθεση με το υλικό που  
συγκεντρώσαμε.(Φωτογραφίες, σχέδια, ζωγραφική, δημοσιεύματα, έντυπα, 
αφίσες κλπ). 
- Δένουμε σ΄ έναν τόμο όλο το υλικό που συγκεντρώσαμε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Καλά 
είναι να γράφουν  όλοι oι μαθητές σε ομοιόμορφα σχεδιασμένο χαρτί 
(μπορούμε να το βγάλουμε σε πολλές φωτοτυπίες) και με  μαύρο  στυλό. 
Αυτό θα βοηθήσει πολύ την πολυγράφηση του τόμου (εργασίας). 
 
 
 
 

Η ΑΛΙΕΙΑ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ 
 
ΣΚΟΠΟΣ: Γνωριμία με τους επαγγελματίες ψαράδες, τη δουλειά τους, την 
αλιευτική πραγματικότητα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα της 
συγκεκριμένης  θαλάσσιας περιοχής. 
 

 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 

-  Γνωριμία με τους ψαράδες. 
- Η επαγγελματική τους οργάνωση. 
- Τρόποι που ψαρεύουν. 
- Η γνώμη των ψαράδων για την κατάσταση της 
θάλασσας με την οποία έρχονται σε επαφή. 
(Ρύπανση, ελάττωση ψαριών κλπ). 
- Ποια ψάρια είναι συνηθισμένα στην περιοχή 
σήμερα και ποια παλιότερα. 
- Ποια ψάρια θεωρούνται καλά. (Κατηγορίες). 
-  Τι κάνουν οι ψαράδες για ένα καθαρό θαλάσσιο περιβάλλον και τι μέτρα 
παίρνουν για την παράνομη αλιεία, 
- Ποια είναι  η γνώμη τους για την ιχθυοκαλλιέργεια. 
- Συνέντευξη με το λιμενάρχη για τυχόν παραβάσεις. 

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: 
- Φωτογραφίζουμε ψαράδες και δραστηριότητές τους. 
- Βρίσκουμε βιβλία  ειδικά και μαθαίνουμε για τα συνηθισμένα ψάρια της 
περιοχής. 
- Παρακολουθούμε ξεψάρεμα. 
- Ενημερώνουμε τον τύπο για τις δραστηριότητές  μας. 
- Οργανώνουμε γεύμα με ψάρια μαζί με τους ψαράδες. 
- Παρακολουθούμε  βιντεοταινίες σχετικές με την υπερεκμετάλλευση της 
θάλασσας, τη ρύπανση των θαλασσών κλπ. 
- Οργανώνουμε στο τέλος εκδήλωση στο σχολείο. 
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- Οργανώνουμε μια ή και περισσότερες ομιλίες στο σχολείο για 
θέματα περιβάλλοντος. 
- Προβάλλουμε  βιντεοταινίες με περιβαλλοντικά θέματα. 
- Φωτογραφίζουμε  τα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής. 
- Διοργανώνουμε έκθεση περιβαλλοντικού βιβλίου. 
- Δίνουμε ανακοινώσεις στον τύπο. 
- Οργανώνουμε στο τέλος έκθεση με  το υλικό που 
συγκεντρώσαμε. 
 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ 
- Ενημερώνουμε τον κόσμο για τον κοντινό μας  υγροβιότοπο. 
- Ενημερώνουμε τον κόσμο για τη σημασία που έχει η καθαριότητα 
στις ακτές και τις θάλασσές μας. 
 
 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 
     Πέρα από την οργανωμένη συγκέντρωση 
ανακυκλώσιμων υλικών σ΄ ένα σχολείο, μπορεί 
να εφαρμοστεί ένα ευρύτερο πρόγραμμα για την 
ανακύκλωση, το οποίο θα έχει σαν στόχο την 
καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του 
παιδιού (αλλά και του ευρύτερου κοινού)  πάνω 
στο σοβαρό αυτό θέμα. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
- Συζητούμε, σχεδιάζουμε, οργανώνουμε τις όλες δραστηριότητες. 
Δημιουργούμε ομάδες. 
- Συνεργαζόμαστε με το Δήμο ή Κοινότητα, Σύλλογο Γονέων, άλλα 
σχολεία κλπ. 
- Οργανώνουμε μία ομιλία , προβολή βιντεοταινίας και σλάιτς με 
θέμα την ανακύκλωση. 
- Πολυγραφούμε ανακοίνωση και τη μοιράζουμε στους γονείς, αλλά 
και στο ευρύτερο κοινό, με την οποία καλούμε όλους να  δώσουν 
τη βαρύτητα που πρέπει στην ανακύκλωση και να πάρουν μέρος 
ενεργά. 
- Δημιουργούμε αφίσες που αναρτούμε στα σχολεία και σε άλλους 
δημόσιους χώρους. 
-  Κάνουμε χειροτεχνίες με ανακυκλώσιμα υλικά (φελλούς, ξύλα, 
μαλλί, αλουμίνιο, χαρτόνια κ.ά.). 
- Ζωγραφίζουμε θέματα σχετικά με την ανακύκλωση. 
- Συγκεντρώνουμε αποκόμματα τύπου, αφίσες κι άλλα έντυπα  
σχετικά με την ανακύκλωση. 
-Οργανώνουμε στο τέλος έκθεση με το υλικό που συγκεντρώσαμε.  
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ΟΛΥΜΠΟΣ 
 Συζητούμε και σχεδιάζουμε την όλη δουλειά μας και 
δημιουργούμε ομάδες. 
      ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
- Συγκεντρώνουμε  βασικές πληροφορίες για τον ΄Ολυμπο. 
(΄Ονομα, γεωγραφική θέση, στοιχειώδη γεωλογία, βασικά στοιχεία 
για τη χλωρίδα και πανίδα, τη μυθολογία και ιστορία). 
- Ανακαλύπτουμε τα προβλήματα και τους κινδύνους  που 
απειλούν τον ΄Ολυμπο. (  Συζητούμε γι αυτό με το Δασαρχείο, 
ανθρώπους που ξέρουν, οικολογικές οργανώσεις, τύπο κλπ). 
-Ο ΄Ολυμπος στα Δημοτικά Τραγούδια. (Καταγράφουμε τα 
καλύτερα). 
- Βιβλία που γράφτηκαν για τον ΄Ολυμπο. 
- Συγκεντρώνουμε αποκόμματα τύπου σχετικά με τον ΄Ολυμπο. 
- Συγκεντρώνουμε κάρτες, χάρτες, φωτογραφίες με θέμα τον 
΄Ολυμπο. 
- Παρακολουθούμε βιντεοταινία και σλάιτς για τον ΄Ολυμπο. 
- Οργανώνουμε συζήτηση για τα προβλήματα του Ολύμπου 
παρουσία δασολόγου και άλλων παραγόντων. 
- Επισκεπτόμαστε περιοχή του Ολύμπου. 
- Ζωγραφίζουμε με θέμα  τον ΄Ολυμπο. 
- Δημιουργούμε αφίσες για την προστασία του. 
- Οργανώνουμε στο τέλος έκθεση με το υλικό που 
συγκεντρώσαμε.( ΄Εκθεση ζωγραφικής, αποκομμάτων τύπου, 
βιβλίου κλπ). 
 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ: 
- ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ 
- ΤΑ ΠΙΕΡΙΑ 
- Ο ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 
- ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
 
                                  

ΤΟ ΔΑΣΟΣ 
- Συζήτηση με τους μαθητές για την κατάρτιση του προγράμματος, 
ορισμός υπευθύνων και ομάδων. 
- Μια ομιλία σχετική με το δάσος. 
- Προβολή βιντεοταινιών και  σλάιτς. 
- Ανακαλύπτουμε τα καλά του δάσους. 
- Παίζουμε διάφορα παιχνίδια στο δάσος. 
- Καταγράφουμε τους κινδύνους που απειλούν τα δάση. 
- Συνθέτουμε αφίσες για την προστασία του δάσους. 
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-Συγκεντρώνουμε στοιχεία για τα δάση της περιοχής μας. 
- Μαθαίνουμε για τα γνωστότερα ζώα του ελληνικού δάσους. 
- Ζωγραφίζουμε  με θέματα του δάσους. 
- Γράφουμε ένα δικό μας παραμύθι για το δάσος. 
- Κάνουμε μια επίσκεψη στο δάσος. 
- Στο τέλος οργανώνουμε εκδήλωση στο σχολείο μας με  εκθέσεις, 
θέατρο κλπ.  
 

ΤΑ ΑΡΠΑΚΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ 
     Συζητούμε, σχεδιάζουμε, δημιουργούμε ομάδες. 
     ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
- Συγκεντρώνουμε στοιχεία  για τα αρπακτικά πουλιά από βιβλία, 
την Ορνιθολογική Εταιρεία, Δασαρχείο κ.α. 
- Χωρίζουμε τα αρπακτικά πουλιά σε κατηγορίες. 
-Συγκεντρώνουμε φωτογραφίες αρπακτικών πουλιών από έντυπα, 
εφημερίδες, περιοδικά κλπ. 
- Κάνουμε κολλάζ τοπίου και αρπακτικών πουλιών. 
- Χρωματίζουμε σκίτσα αρπακτικών πουλιών. 
- Συνθέτουμε  αφίσες για την προστασία των αρπακτικών πουλιών. 
- Κάνουμε έκκληση με επιστολή μας στο Δασαρχείο, Υπουργείο 
Γεωργίας, τύπο κλπ για την προστασία  των αρπακτικών πουλιών. 
- Προβάλλουμε βιντεοταινίες και σλάιτς σχετικά με τα αρπακτικά 
πουλιά. 
- Συγκεντρώνουμε δημοτικά τραγούδια  που αναφέρονται στα 
αρπακτικά. (Κυρίως αετούς, γεράκια κλπ). 
- Κάνουμε μια επίσκεψη  σε υγροβιότοπο, δάσος ή και αλλού 
προκειμένου να δούμε αρπακτικά πουλιά ή τους χώρους που 
κινούνται. 
- Οργανώνουμε εκδήλωση στο τέλος με εκθέσεις, θεατρικά σκετς, 
τραγούδια κλπ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ 
- ΤΑ ΩΔΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 
- ΤΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ ΠΟΥΛΙΑ 
- ΤΑ ΑΓΡΙΑ ΖΩΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 
- ΤΑ ΕΡΠΕΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 
- ΤΑ ΨΑΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 
- ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 
 

Η ΜΕΛΙΣΣΑ 
Συζητούμε, σχεδιάζουμε το όλο πρόγραμμα και 

δημιουργούμε ομάδες. 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

- Επισκεπτόμαστε έναν χώρο με κυψέλες και ενημερωνόμαστε από τον 
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- Παρακολουθούμε σχετική βιντεοταινία και σλάιτς. 
- Φυτεύουμε στην αυλή του σχολείου διακοσμητικά φυτά και τα 
παρακολουθούμε. 
- Κάνουμε  φυτά με χαρτί (χειροτεχνία). 
-Συνθέτουμε αφίσες με τις οποίες προτείνουμε στους μαθητές και 
τους γονείς να ασχολούνται με τα διακοσμητικά και όχι μόνο, φυτά. 
- Στο τέλος οργανώνουμε εκδήλωση με το υλικό που 
συγκεντρώσαμε. 
- Δένουμε σε τόμο όλες τις εργασίες μας. 
 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ 
- ΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΜΑΣ, ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ ΜΑΣ. 
 

ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ 
 
   Συζητούμε το θέμα και οργανώνουμε την όλη δουλειά μας. 
Το κυνήγι παλιά.- Το κυνήγι σήμερα. - Τα πουλιά και ζώα που συνήθως 
σκοτώνουν οι κυνηγοί.- Το παράνομο κυνήγι.. -Τα όπλα και τα ατυχήματα 
.- Συγκεντρώνουμε σχετικά με το κυνήγι δημοσιεύματα.- Συνέντευξη με 
κυνηγούς και "αντικυνηγούς". - Κίνδυνοι από το κυνήγι. - Ζωγραφίζουμε 
με θέμα το κυνήγι. - Κάνουμε το δικό μας "γκάλοπ". Ρωτούμε τυχαία 
ανθρώπους, αν είναι υπέρ ή κατά του κυνηγιού. Κάνουμε  πίνακες. - 
Προβάλλουμε σχετική βιντεοταινία- Συνθέτουμε αφίσες.- Οργανώνουμε 
στο τέλος έκθεση με τις εργασίες μας, με φωτογραφίες, αποκόμματα 
τύπου, περιοδικά, βιβλία κλπ. 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ 
-ΤΟ ΨΑΡΕΜΑ 
 

ΥΙΟΘΕΤΩ ΕΝΑ ΔΕΝΤΡΟ 
Τα παιδιά "υιοθετούν" από ένα δέντρο της γειτονιάς, του χωριού, 

του πάρκου κλπ. - Το φροντίζουν, το παρακολουθούν, καταγράφουν τις 
εντυπώσεις.- Το ζωγραφίζουν, το φωτογραφίζουν, μαθαίνουν γι αυτό. 
(Είδη που υπάρχουν, ανθοφορία, καρποφορία, ασθένειες, κίνδυνοι, 
σημασία για το άνθρωπο και το περιβάλλον κλπ 
 

ΚΑΛΑΜΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Βρίσκονται συχνά στις άκρες των χωραφιών και στις όχθες των φυσικών 
ή τεχνιτών καναλιών (ρυάκια κλπ).- Στην Πιερία υπάρχουν πολλοί.- Τους 
επισημαίνουμε και ορίζουμε την τοποθεσία τους σε χάρτη, που 
ετοιμάζουμε εμείς.- Τους περιγράφουμε.- Παρατηρούμε τη βλάστηση, 
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τα πουλιά και άλλα ζώα που συχνάζουν.- Ρωτάμε τους αγρότες για να 
μάθουμε περισσότερα για τους καλαμιώνες και κυρίως για τα ζώα που 
συχνάζουν εκεί.(Ερπετά, βατράχια κλπ).- Σε περίπτωση που οι 
καλαμιώνες βρίσκονται σε πολλά νερά έχουμε υγροβιότοπους με πολύ 
μεγάλη οικολογική σημασία. - Μαθαίνω για τους υγροβιότοπους.- Η 
σημασία των καλαμιού στη γεωργία και έργα λαϊκής τέχνης. 
Οργανώνουμε έκθεση με κατασκευές και χειροτεχνίες από καλάμια.- 
Δένουμε σε τόμο  τις γραπτές εργασίες που  συγκεντρώσαμε. 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ 
-Ο ΜΙΚΡΟΣ ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ 

 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΩ ΤΑ ΧΕΛΙΔΟΝΙΑ 
      

 Παρατηρούμε τα χελιδόνια και τις 
χελιδονοφωλιές.- Διαβάζουμε γι αυτά.- 
Μαζεύουμε πληροφορίες από βιβλία και 
περιοδικά.- Καταγράφουμε τραγούδια  και 
μύθους  που αναφέρονται στα χελιδόνια.- 
Το ταξίδι των χελιδονιών.- Η συμπεριφορά 

του ανθρώπου προς τα χελιδόνια.- Άνοιξη και χελιδόνι.- Κίνδυνοι για το 
χελιδόνι.- Καταγράφω τα σπίτια της γειτονιάς που έχουν χελιδονοφωλιές.-
Ζωγραφίζουμε και φωτογραφίζουμε χελιδόνια και χελιδονοφωλιές.- 
Συνθέτουμε αφίσες για την προστασία των χελιδονιών.- Στο τέλος 
οργανώνουμε εκδήλωση στο σχολείο με εκθέσεις, τραγούδια, θέατρο 
κλπ.- Δένουμε σε τόμο τις εργασίες μας. 
 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΘΕΜΑΤΑ 
-ΟΙ ΠΕΛΑΡΓΟΙ 
-Ο ΚΟΥΚΟΣ 
-Η ΚΟΥΚΟΥΒΑΓΙΑ 

 
ΕΚΔΟΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ 

ΘΕΜΑΤΑ 
  Η έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας  είναι πάντα μια αγαπητή υπόθεση 
για τα παιδιά. Έχουν γραφεί πολλά για το θέμα αυτό και υπάρχουν  
αρκετές και διαφορετικές απόψεις. Για την τεχνική του θέματος σας 
παραπέμπουμε στη δημιουργία της αφίσας. Ωστόσο μια εφημερίδα είναι 
κάτι πιο σύνθετο από μια αφίσα. 
 Θα πούμε μερικά βασικά πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη όσοι 
θέλουν να ασχοληθούν με την έκδοση μιας σχολικής εφημερίδας. Φυσικά 
εκφράζουμε τις δικές μας απόψεις, που στηρίζονται σε πολλές ανάλογες 
εμπειρίες. 
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1. Η σχολική εφημερίδα θα βγει έξω από το σχολείο. Πρέπει επομένως 
να είναι καλαίσθητη, χωρίς λάθη ορθογραφικά και συντακτικά. Η άποψη 
που λέει πως πρέπει να αφήσουμε τα παιδιά να εκφραστούν όπως  
θέλουν κι όπως μπορούν μέσω της εφημερίδας είναι λάθος κατά τη 
γνώμη μας. Η δυνατότητα αυτή δίνεται στα παιδιά μέσα στην τάξη. 
Άλλωστε και τα ίδια τα παιδιά θα χαρούν όταν βγουν προς τα έξω χωρίς 
λάθη και ασχήμιες. 
2. Οι βασικοί κανόνες των τυπικών εφημερίδων πρέπει να τηρούνται. 
(Τίτλος στην πρώτη σελίδα, "ταυτότητα" στις μέσα σελίδες, στήλες, 
λεζάντες, τίτλοι, υπότιτλοι κλπ). 
3. Τόσο τα κείμενα όσο και τα σκίτσα πρέπει να γίνουν με μαύρη μελάνη 
για να τυπώνονται καθαρά. 
4. Τα κείμενα μπορούν να διορθωθούν από τα ίδια τα παιδιά με τη 
βοήθεια των  λεξικών. Ωστόσο ένα  "φιλτράρισμα" κι από το δάσκαλο δεν 
είναι άσκοπο. 
5. Δεν είναι κακή ιδέα να γραφούν τα κείμενα με γραφομηχανή ή 
κομπιούτερ. Θα έχει μια καλύτερη εμφάνιση η εφημερίδα. Έτσι άλλωστε 
τα παιδιά εισάγονται στη δημιουργία ενός εντύπου, ενός βιβλίου κλπ. 
6. Αν υπάρχει η δυνατότητα, μπορεί να τυπωθεί και σε τυπογραφείο η 
εφημερίδα. 
 
 
 
 
 
ΑΛΛΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

 
- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΥΛΗ 
-ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ 
-ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
- ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
- ΤΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΚΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
-ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
ΤΟΥ    
  ΠΛΑΝΗΤΗ 
- ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 
- ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΜΑΣ 
- Η ΚΟΝΤΙΝΗ ΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ 
- ΟΙ ΓΛΑΡΟΙ 
- Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ. 
- ΤΟ ΚΟΝΤΙΝΟ ΜΑΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ 
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- ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 
- Ο ΠΑΛΙΟΣ ΜΥΛΟΣ 
-ΤΟ ΜΑΛΛΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ 
-  ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
- ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΦΑΓΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΚΡΕΑΣ 
- ΟΙ ΠΙΤΕΣ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ 
- ΑΓΡΙΟΧΟΡΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
- Η ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ 
- Η ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ  ΜΑΣ 
- Η ΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΔΙ 
- ΤΟ ΑΜΠΕΛΙ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΣΙ 
- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΟΥΜΕ ΤΗ ΦΥΣΗ 
-ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΥΜΕ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΑΠΛΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 
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