1ο διθέσιο και 2ο μονοθέσιο
Νηπιαγωγεία Βροντούς Πιερίας
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«Η αυλή του σχολείου μας»

Σχολική χρονιά 2002 - 2003
Παιδαγωγική Ομάδα:
Στρίμπα Γεωργία
Γεωργιάδου ∆έσποινα
Γιώρη Χριστίνα

Βροντού Ιούνιος 2003
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ
2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ο

ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ:

1 2/θ & 2ο 1/θ Νηπιαγωγεία Βροντούς Πιερίας
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

«Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ»
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ:

Στρίμπα Γεωργία (Συντονίστρια)
Γεωργιάδου Δέσποινα
Γιώρη Χριστίνα
ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ: 2002 – 2003

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑΣ
Τη φετινή σχολική χρονιά, σκεφθήκαμε να ασχοληθούμε με τη διαμόρφωση της
αυλής του σχολείου μας, εμπλέκοντας σ’ αυτή τη διαδικασία, στο μέτρο του δυνατού,
πρώτα τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας και στη συνέχεια τους γονείς τους και άλλους
κατοίκους της Βροντούς.
Η αυλή του σχολείου, με κατάλληλη διαμόρφωση, είναι δυνατόν να
αναβαθμιστεί αισθητικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά και να μετατραπεί σε ελκυστικό
μέσον αγωγής (διδασκαλίας και μάθησης), σε όλους τους τομείς (γνωστικό, αισθητικό,
ψυχοκινητικό, δεξιοτήτων).
Το πρόγραμμά μας, με θέμα «Η αυλή του σχολείου μας», χρηματοδοτείται
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής
Κατάρτισης του ΥΠ.Ε.Π.Θ. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης), με φορέα
διαχείρισης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Μάλιστα, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, έλαβε
μια από τις υψηλότερες βαθμολογίες Πανελλαδικά.
Ενημερωθήκαμε με εγκύκλιο της Δ/νσης Π/θμιας Εκπ/σης Πιερίας για τις
δυνατότητες χρηματοδότησης του προγράμματός μας και στη συνέχεια, σε συνάντηση
που διοργάνωσαν οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης του νομού μας με το
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, μας έγινε εκτενέστερη ενημέρωση από τον Λέκτορα του Π.Τ.Ν.
του Π.Α. κ. Γκόβαρη Χρήστο.
Αποφασίσαμε να υποβάλουμε το Σχέδιο Προγράμματος, για αξιολόγηση από
το φορέα διαχείρισης.
Στον παρακάτω πίνακα βλέπετε τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται φέτος
στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο νομό μας.
Η συντονίστρια του προγράμματος
Στρίμπα Γεωργία
1

Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πιερίας
Αριθμός εγκεκριμένων προγραμμάτων για το σχολικό έτος 2002-2003: 7
Α/Α

Όνομα Σχολείου

Τίτλος
Προγράμματος

1

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

Η μέριμνα των
ζώων

Βασίλειος
Κριθάρας

704,00

70,40

774,40

2.500 €

2

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΑΡΩΝΑ
ΠΙΕΡΙΑΣ

Ιστορίες και
συμβουλές μιας
γριάς βελανιδιάς

Αικατερίνη
Κουδουνά

686,00

68,60

754,60

2500 €

3

1ο & 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ
ΒΡΟΝΤΟΥΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

Η αυλή του
Σχολείου μας

Γεωργία
Στρίμπα

668,50

66,85

735,35

2.500 €

4

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ Ν.
ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ
ΠΙΕΡΙΑΣ

Το νερό στη ζωή
μας

Ελένη
Στεφανίδου

561,50

56,15

617,65

2.500 €

ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ Τα φυτοφάρμακα.
ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Χρήσεις και
ΠΙΕΡΙΑΣ
συνέπειες

Ιωάννης
Γεωργιάδης

501,50

50,15

551,65

2.500 €

523,00

2.500 €

484,00

1.850 €

6

Όνομα
Αρχ .
ΠροσαύΤελ .
ΠροϋπολοΣυντονιστή Βαθμολογία ξηση Βαθμολογία
γισμός

5

1ο ΔΗΜΟΤ.
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

Το δάσος εκπέμπει
S.O.S.

Κοκκώνη
Τσακίρη

523,00

7

ΔΗΜΟΤ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΒΟΡΩΝΟΥ
ΠΙΕΡΙΑΣ

Μαυρονέρι
(Αίσωνας) Το
ποτάμι της
περιοχής μου

Ερωφίλη
Καλαϊτζάκη

440,00

44,00

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

2

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΑΜΕ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Υ Π Ο Β Ο Λ Η Σ Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Σ (ΣΥΠ)1
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Η ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ»
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

1ο 2/θ & 2ο 1/θ Νηπιαγωγεία Βροντούς Πιερίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στρίμπα Γεωργία
Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ/ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Α1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α2. ΝΟΜΟΣ

ΠΙΕΡΙΑΣ

Α3. Δ/ΝΣΗ. ΕΚΠ/ΣΗΣ

Π/ΘΜΙΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Α4. ΓΡΑΦΕΙΟ

2Ο ΓΡΑΦΕΙΟ

Α5. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.

ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Α6. Κ.Π.Ε. ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, ΝΑΟΥΣΑΣ, ΑΡΝΑΙΑΣ, ΠΟΡΡΟΪΩΝ ΣΕΡΡΩΝ

Β. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΟΥΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

1Ο 2/Θ & 2Ο 1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΒΡΟΝΤΟΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Β1. ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΕΣ
Β2. ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ
Β3. ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ - Τ.Κ.

ΒΡΟΝΤΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ – 601 00

Β4. ΤΗΛΕΦΩΝΑ

23510 55333

Β5. FAX

23510 55333

Β6. E-mail
Β7. Http://

ΜΕΓΕΘΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Β8. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Β9. ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

3
Β91. Αγόρια

Β92. Κορίτσια

30

15

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
Β10. ΕΠΩΝΥΜΟ
Β11. ΟΝΟΜΑ
Β12. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Γεωργιάδου

Στρίμπα

Δέσποινα

Γεωργία

Νηπιαγωγός

Νηπιαγωγός

3

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γ1. ΕΠΩΝΥΜΟ

Στρίμπα

Γ2. ΟΝΟΜΑ

Γεωργία

Γ3. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Νηπιαγωγός

Γ4. ΥΠ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Μόνιμη

Γ5. ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

21

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.,
ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Ή ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΤΙΤΛΟΣ

ΘΕΜΑ

Γ6. PhD
Γ7. MSc

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γ8. Α.Ε.Ι.

- Εξομοίωση πτυχίου του Α.Π.Θ. Π.Τ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ
-

Γ9. Κ.Π.Ε. - Π.Ε.Κ.

1. ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Προσχολική Τάξη»
. ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ, 28 ΦΕΒΡ – 1 ΜΑΡΤ 2003.
2. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η Εκπαίδευση για τη μέριμνα των ζώων».
Κατερίνη 24 – 25 Απριλίου 2001
ΚΠΕ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ,Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

Γ10. ΥΠ. Π.Ε.

1. ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ:
α) «Σχέδια εργασίας (project) περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο
Νηπιαγωγείο»
β) «Γλωσσικά παιχνίδια και δραστηριότητες στη γωνιά της βιβλιοθήκης».
Κατερίνη, 20 /6/ 2001
(Σχολική σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής – Υπεύθυνος Π.Ε.)
2. ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης –
Τρόποι υλοποίησης και υποστήριξης». Κατερίνη, 13/12/2001. (Υπεύθυνος Π.Ε.)

Γ11. Άλλοι φορείς

1. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και Νηπιαγωγείο»
Κατερίνη 11 / 11 / 1999
(Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής).
ΗΜΕΡΙΔΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Οι δράσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας ως μέσο πρόληψης»
Κατερίνη, 24 Απριλίου 2002. Υπεύθυνη Αγ. Υγείας

4

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Γ12.

Γ13.

Γ14.

Γ15.

Γ16. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ (ΝΑΙ/ΟΧΙ – ΑΡΙΘΜΌΣ)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠ.ΚΑΤΑΣΤ.

ΕΤΗ

Γ161.

Γ162.

Γ163.

Γ164.

Γ165.

Γ166.

ΥΠΗΡ.

PhD

MSc

ΑΕΙ

ΚΠΕ

ΥΠ.ΠΕ

Άλλοι

ΠΕΚ

φορείς

Γεωργιάδου Δέσποινα

Νηπιαγωγός

Μόνιμη

2

1

Γιώρη Χριστίνα

Νηπιαγωγός

Μόνιμη

2

1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ
Γ17. ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Γ171. Αγόρια

30

Γ172. Κορίτσια

15

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π.Ε.
Γ18. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε 1 – 2 προγράμματα

24

Γ19. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε 3 – 5 προγράμματα
Γ20. Αριθμός μαθητών που έχουν συμμετάσχει σε περισσότερα από 5 προγράμματα

5

Δ. ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Δ1. ΤΙΤΛΟΣ (ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

«Η αυλή του σχολείου μας»
Δ2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Με αφορμή την απορία των νηπίων, για τις συνεχείς επισκέψεις μαθητών του δημοτικού σχολείου, στη δική μας
αυλή, ξεκινάει η υλοποίηση του προγράμματος. Τα νήπια ζωγραφίζουν την αυλή μας «όπως είναι» και «όπως θα
την ήθελαν να είναι». Γίνεται φωτογράφηση πριν από τη διαμόρφωσή της. Θα γίνει και μετά τη διαμόρφωσή της.
Με προτροπές προς τους μαθητές του δημοτικού σχολείου και τους γονείς και επισκέψεις σε αυλές του χωριού,
εμπλέκουν την τοπική κοινωνία και συλλέγουν πληροφορίες, για τα παλιότερα χρόνια (αυλή σχολείου, αυλές
σπιτιών, χοροστάσι, χώροι όπου έπαιζαν).Η επικοινωνιακή προσέγγιση συνεχίζεται με επίσκεψη σε φυτώριο της
Κατερίνης και αγορά φυτών. Τα παιδιά ομαδικά συμμετέχουν στη διαμόρφωση της αυλής και του κήπου.
Υιοθετούν φυτά. Ο αύλειος χώρος θα διαμορφωθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να γίνει ελκυστικό μέσον Αγωγής
(διδασκαλίας και μάθησης) και για τους τρεις τομείς του αναλυτικού προγράμματος (γνωστικό, συναισθηματικό,
ψυχοκινητικό).

Δ3. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Να γνωρίσουν τα φυτά του δάσους και της αυλής (δέντρα, λουλούδια, λαχανικά), πώς
ζουν, πώς αναπτύσσονται, πότε ανθίζουν, ποιες φροντίδες απαιτούν.
2. Να κάνουν ταξινομήσεις φυτών (δέντρα, θάμνοι, πόες).
3. Να αποκτήσουν θετικές στάσεις απέναντι στο περιβάλλον που ζουν (ελκυστικό σχολείο)
και κατ’ επέκταση, απέναντι στο ευρύτερο περιβάλλον, ώστε στο μέλλον να είναι ενεργοί
πολίτες που θα συμμετέχουν στις διαδικασίες προστασίας και βελτίωσης του
περιβάλλοντος και στις αποφάσεις για τον τρόπο ζωής τους.
4. Ν’ αποκτήσουν συνεργατικές δεξιότητες, να αναπτύξουν κατά το δυνατόν αίσθημα
ευθύνης, να μάθουν να επικοινωνούν, με διάφορους τρόπους, με φορείς και πρόσωπα.
5. Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους εκφράζοντας ιδέες, απορίες και δημιουργώντας,
ατομικά και ομαδικά, σχετικά κείμενα.
6. Να συνηθίσουν να εκφράζονται καλλιτεχνικά.
7. Να γίνει άνοιγμα του σχολείου προς την τοπική κοινωνία.
8. Να αναβαθμιστεί αισθητικά, λειτουργικά και παιδαγωγικά ο αύλειος χώρος του σχολείου,
ώστε να αποτελεί αποτελεσματικό εργαλείο στη διαδικασία της διδασκαλίας και
μάθησης.

6

Δ4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
1. Περιβαλλοντική:
Η βελτίωση της αυλής με χώρους πράσινου. Η επαφή των φυτών με διάφορα φυτά (ανάπτυξη
φυτών, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, επιπτώσεις στο περιβάλλον).Η εναρμόνιση του μικρού
περιβάλλοντος της αυλής με το εγγύς ευρύτερο περιβάλλον (πρόποδες Ολύμπου) και όχι να
είναι φορέας δομικών στοιχείων της πόλης. Σχολικός κήπος-Μικροκλίμα (περιορισμός με
παρεμβάσεις προβλημάτων που δημιουργεί η ένταση του αέρα-ο δυνατός ήλιος.)
2. Παιδαγωγική:
Η αυλή του σχολείου ως χώρος Αγωγής, δηλαδή διδασκαλίας και μάθησης σε όλους τους
τομείς του αναλυτικού προγράμματος (γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό).
3. Κοινωνική:
Η αυλή του σχολείου αποτελεί (ακόμη και στο χωριό) ειδική κατηγορία ανοιχτού χώρου με
ενδιαφέρον για τα παιδιά. Νοείται ως χώρος κοινωνικής συναναστροφής των παιδιών (και με
παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας) αλλά και των γονέων και άλλων κατοίκων του χωριού.
4. Αισθητική:
Διαμορφωμένος με αισθητική χώρος, συνεπάγεται ελκυστικό για τα παιδιά σχολείο. Η αυλή
ως χώρος ανάπτυξης αισθητικής των παιδιών και της επιλεκτικότητάς τους στην καλή
διαμόρφωση των χώρων στους οποίους θα κινούνται στη διάρκεια της ζωής τους.
5. Ιστορική – Πολιτιστική:
Η αυλή του σχολείου μας - Αυλές του χωριού άλλοτε και τώρα. Ανοιχτοί χώροι στο χωριό
άλλοτε και τώρα. Χοροστάσι (τόπος συνάθροισης σε πανηγύρια και άλλες εκδηλώσεις) χοροί. Παραδοσιακά παιχνίδια.
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Δ5. ΤΟΠΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΗ – ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΤΟΠΙΚΗ: Το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία με τη συμμετοχή γονέων και
άλλων κατοίκων του χωριού στη βελτίωση του σχολικού περιβάλλοντος. Η σημασία
εναρμόνισης του σχολικού χώρου με το τοπικό φυσικό περιβάλλον. Η αποφυγή κατά το
ξένων δομικών στοιχείων προς το τοπικό φυσικό περιβάλλον (άσφαλτος, τσιμέντο…). Η
επαφή των παιδιών με φυτά που ευδοκιμούν στο περιβάλλον του χωριού μας και στο εγγύς
βουνό (ΟΛΥΜΠΟΣ). Στοιχεία της τοπικής ιστορίας.
ΕΘΝΙΚΗ: Η παιδαγωγική διάσταση του αυλείου χώρου αφορά όλη την επικράτεια. Η σωστά
δομημένη αυλή (ως προς τη λειτουργικότητα, την έκτασή της, την αισθητική της) θα πρέπει
να είναι πρώτιστος στόχος σε όλες τις σχολικές μονάδες της πατρίδας μας, μιας και είναι
δυνατόν να περιορίσει την εμφάνιση αρνητικών μορφών συμπεριφοράς.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ: Διασφάλιση και στην πράξη των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως αυτά
καθορίζονται από τον ΟΗΕ (παροχή ενός ασφαλούς, υγιούς, καθαρού περιβάλλοντος, με
δυνατότητα συμμετοχής σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, σε διασκέδαση και
αναψυχή.

Δ6. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (ΦΥΣΙΚΑ Ή ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ)
Α/Α
1

Δ61. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Δ62. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ

Τεχνική Υποστήριξη.
Συμβουλές για τη συμβατότητα των

2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

δενδροφυτεύσεων με το τοπικό περιβάλλον.
Προμήθεια δενδρυλίων για φύτευση στην αυλή του
σχολείου.
Προτάσεις για τα είδη θαμνωδών και ποωδών

3

ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
(Γεωπόνος, Υπεύθυνος Π.Ε. Δ/θμιας)

φυτών, που θα προμηθευτούμε από φυτώρια.
Προτάσεις για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση της
αυλής, με φύτευση.
Ομιλία για τη σημασία του αυλείου χώρου στην
ομαλή ανάπτυξη και Αγωγή των παιδιών.
Υποστήριξη του προγράμματος με εκπαιδευτικό

4
ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Υπεύθυνος Π.Ε. Π/θμιας)

υλικό (εκπαιδευτικά πακέτα, βιβλία, βιντεοταινίες
από το Γραφείο Π.Ε.)
Ανταλλαγή απόψεων κατά τη διάρκεια του
προγράμματος
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Δ7. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
1. Το θέμα ευνοεί τη βιωματική και την επικοινωνιακή προσέγγιση.
2. Υπάρχει εύκολη πρόσβαση στους χώρους και τις πηγές πληροφόρησης.
3. Η αυλή του σχολείου είναι χώρος Αγωγής (διδασκαλίας και μάθησης) και χώρος στον
οποίο κινούνται τα παιδιά και αναπτύσσουν την κοινωνικότητά τους.
4. Η αναβάθμιση της αισθητικής ποιότητας του περιβάλλοντος, ξεκινάει από την αναβάθμιση
και σωστή αξιοποίηση του μικρού περιβάλλοντος της αυλής του σχολείου.
5. Αύλειος χώρος φτιαγμένος με αισθητική, προλαμβάνει, σε μεγάλο βαθμό, την εμφάνιση
αρνητικής συμπεριφοράς από τη μεριά των παιδιών και κάνει το σχολείο ελκυστικό.
6. Το θέμα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των μαθητών (η «καλή» αυλή του σχολείου
περιορίζει την ένταση και την ανία και ενισχύει το διαφέρον των παιδιών για μάθηση).
7. Δεν δημιουργεί πρόβλημα αλλά, απεναντίας, ευνοεί τη σωστή λειτουργία του σχολείου.
8. Μπορεί να συνδεθεί εύκολα με τους όλους τους τομείς του αναλυτικού προγράμματος.
9. Ενδιαφέρει τους γονείς των μαθητών και τους τοπικούς φορείς, άρα προωθεί το άνοιγμα
του σχολείου προς την τοπική κοινωνία.

Δ8. ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
1. Project, (Σχέδιο δράσης με ενεργητική συμμετοχή των νηπίων κατά το δυνατόν).
2. Βιωματική - Επικοινωνιακή προσέγγιση, (με άμεση εμπλοκή των παιδιών στις
διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος). Τα παιδιά συζητούν, προτείνουν, συμμετέχουν
χειρονακτικά στη διαμόρφωση του αυλείου χώρου. Επικοινωνούν με διάφορους τρόπους
(συνέντευξη, αγορά υλικών, δημιουργία αφίσας, δημιουργία πινακίδων για τον αύλειο χώρο
του σχολείου…).
3. Ομαδοσυνεργατική – Μαθητοκεντρική, (τα παιδιά, με την παρότρυνση των νηπιαγωγών,
συνεργάζονται σε διάφορες δραστηριότητες με τους εξής τρόπους: α΄ συνεργασία μεταξύ
μελών ομάδας β΄ συνεργασία μεταξύ ομάδων). Παράδειγμα ομαδικής δραστηριότητας:
Καλλιέργεια κήπου, υιοθεσία φυτών της αυλής από ομάδες, δημιουργία πινακίδων με
μηνύματα για την προστασία της αυλής…
4. ατομικές εργασίες. Παράδειγμα ατομικών εργασιών:

φύλλα εργασίας, ζωγραφική,

κολλάζ, φροτάζ …
5. Περιβαλλοντικό μονοπάτι. Στο γειτονικό δάσος του χωριού γίνεται περιήγηση και
αναγνώριση - ταξινόμηση φυτών, συλλογή φύλλων, καρπών για φυτολόγιο.
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Δ9. ΔΡΑΣΕΙΣ (*)
Α/Α

Δ91. ΧΩΡΟΣ

Δ92. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ
Φωτογράφηση πριν και μετά τη διαμόρφωση.
Δενδροφύτευση,
λαχανόκηπος.

φύτευση
Διαμόρφωση

λουλουδιών,
της

αυλής

και

οριοθέτηση με φυτά, με στόχο την ασφάλεια των
1

Αυλή νηπιαγωγείου

παιδιών, (κλάδεμα επικίνδυνων κλαδιών σε ήδη
υπάρχοντα δέντρα, λοφίσκος, αμμοδόχος κάτω
από τη σκιά αναρριχόμενου φυτού και δέντρου,
παγκάκια από κορμούς δέντρων…), και τη
δυνατότητα ανάπτυξης δραστηριοτήτων σ’ όλους
τους τομείς. Παραδοσιακά παιχνίδια, χοροί,
θεατρικά παιχνίδια προσωποποίησης φυτών και
αντικειμένων της αυλής.
Ομαδικές εργασίες, ζωγραφική, κολάζ, τραγούδια,

2

Αίθουσα νηπιαγωγείου

δημιουργία παραμυθιού.
Διανομή φυλλαδίων σε δασκάλους και μαθητές

3

Δημοτικό σχολείο

του δημοτικού σχολείου με την προσδοκία να
γίνουν κοινωνοί στη διαδικασία υλοποίησης του
προγράμματος.
Επισκέψεις σε αυλές του χωριού με κήπους και

4

Χωριό

λαχανόκηπους. Συνέντευξη - συζήτηση με τους
κατοίκους για τον τρόπο περιπίησης των αυλών
τους, για τη μορφή των παλαιών αυλών. Διανομή
φυλλαδίων σε γονείς και κατοίκους του χωριού,
ερωτηματολόγιο

σε γονείς για το σχολικό

περιβάλλον.
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Δ10. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
Τα παιδιά του δημοτικού σχολείου, στα διαλείμματα, προτιμούν την αυλή
του νηπιαγωγείου, (η αυλή του δημοτικού σχολείου είναι τεράστια αλλά
καλυμμένη κατά 90% με άσφαλτο). Τα νήπια ζήτησαν να μάθουν για ποιο
λόγο γίνεται αυτό. Αυτή η παρατήρηση των νηπίων, ήταν και η αφορμή για
την εμπλοκή τους στο πρόγραμμα. Υπήρξε θετική απάντηση από τα παιδιά
για την ενασχόλησή τους, ατομικά και ομαδικά, (με συνεργασία και με τους
γονείς τους), με την αυλή του σχολείου μας.
Τα ίδια ενημέρωσαν τους γονείς τους για την απόφαση αυτή.
Στην αυλή του νηπιαγωγείου, ζητήθηκε από τα παιδιά να αναφέρουν αυτά
που βλέπουν γύρω τους καθώς και τον λόγο ύπαρξής τους (π.χ. τσιμεντένιος
φράχτης, δέντρα, χώμα…). Στη συνέχεια, έκαναν μια περιήγηση στην αυλή
του δημοτικού σχολείου και ρωτήθηκαν ποια αυλή τους αρέσει περισσότερο
και γιατί.
Ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τον αύλειο χώρο του νηπιαγωγείου όπως έχει και
κατόπιν «πώς» θα ήθελαν να είναι η αυλή τους, βάζοντας στο χώρο
πράγματα που το κάθε παιδί θα ήθελε.
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Δ11. ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
ΕΙΔΟΣ

9

ΤΡΟΠΟΣ
Πειράματα με φυτά (στάδια ανάπτυξης φυτών,

Δ111. Εργαστήρια Φυσικών

παράγοντες ανάπτυξης φυτών – φως, νερό –

Επιστημών

V

Δ112. Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

V

τρόποι αναπαραγωγής)

Επεξεργασία εντύπου και αφίσας
TV - VIDEO

Δ113. Οπτικοακουστικά μέσα

V

Μαγνητόφωνο
Προβολέας slides
Πίνακες αναφοράς και καρτέλες για γλωσσική
καλλιέργεια
1. «Ο Υπαίθριος Σχολικός χώρος».

Δ114. Εκπαιδευτικά πακέτα Π.Ε.
του ΕΠΕΑΕΚ Ι

Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β΄ Θεσσαλονίκης

V

2. «Η Π.Ε. στο Δημοτικό σχολείο». ΥΠ.Ε.Π.Θ.
(Θεματικές ενότητες: Έδαφος, νερό, δάσος)

Δ115. Άλλοι
Αύλειος χώρος

V

Εϊναι το φυσικό αντικείμενο του
προγράμματος

Αίθουσα νηπιαγωγείου

V

Φυτολόγιο, λεξικό, ζωγραφική, κολλάζ, αφίσα,
φύλλα
εργασίες,

εργασίας,

ομαδικές

σποροκολλητική,

εικαστικές
δημιουργία

αφίσας, πινάκων με μηνύματα, φυλλαδίων με
τη συμμετοχή των παιδιών
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Δ12. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ / ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (*)
Α/Α

Δ121.

Δ122.

Δ123.

ΠΕΡΙΟΧΗ / ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟ-ΕΩΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΗ /
1

Περίπατος στο Πάρκο.

ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Παρατήρηση των φυτών του Πάρκου και
καταγραφή ιδεών για τη δική μας αυλή.
Συζήτηση με τα παιδιά για τη χρησιμότητα του
Πάρκου

Περιήγηση στο φυτώριο.
2

ΚΑΤΕΡΙΝΗ /

Ενημέρωση από τον υπεύθυνο του φυτωρίου.

ΦΥΤΩΡΙΟ

Αγορά φυτών από τα παιδιά για το σχολικό
μας κήπο, στα πλαίσια της επικοινωνιακής
προσέγγισης.

ΧΩΡΙΟ ( ΒΡΟΝΤΟΥ) /
3

ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ

Παρατήρηση αυλών του χωριού.
Συνεντεύξεις – συζητήσεις με κατοίκους για

ΧΩΡΙΟΥ

την

περιποίηση

λουλουδιών.

των

αυλών

Αφισοκόλληση

και

και

των

διανομή

ενημερωτικών φυλλαδίων.
4

ΧΩΡΙΟ (ΒΡΟΝΤΟΥ) /

Παρατήρηση της βλάστησης

ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΑΣΟΣ

(δέντρα, θάμνη, πόες).
Συλλογή φύλλων, καρπών, για φυτολόγιο.
Τι ταιριάζει στην αυλή του σχολείου μας.

Δ13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (*)
Δ131.

Δ132.

Δ133.

ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΘΕΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
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Δ14. ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΕΙΔΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Δ141.

Παρατήρηση της συμπεριφοράς των νηπίων στο χώρο της αυλής. Σε

Αρχική

ποιο κομμάτι της κινούνται περισσότερο, με τι ασχολούνται, αν

Αξιολόγηση

προτιμούν την αυλή από την αίθουσα.
Ερωτηματολόγιο στα νήπια και στους γονείς, για την αυλή του
σχολείου.
Επειδή αντικείμενο του προγράμματος είναι και η διαμόρφωση της
αυλής μας, αξιολογείται και αυτό το αντικείμενο. Αρχικά με
φωτογράφηση πριν τη διαμόρφωση.
(Από ποιους: Από τις νηπιαγωγούς της Π.Ο.)

Δ142.

Παρατήρηση εξέλιξης της συμπεριφοράς των νηπίων. Εργασίες

Διαμορφωτική

παιδιών σχετικές με το θέμα (στο γνωστικό τομέα, όπου δεν

Αξιολόγηση

επιτεύχθηκαν οι ειδικότεροι στόχοι, γίνεται ανατροφοδότηση).
Η διαμορφωτική αξιολόγηση του αντικειμένου (αυλή σχολείου), με
σταδιακή παρατήρηση –φωτογράφηση των αλλαγών που συντελούνται
στη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος.
(Από ποιους: Από τις νηπιαγωγούς της Π.Ο. και από τους γονείς.)

Δ143.

Με το κατά μέρος παραλλαγμένο ερωτηματολόγιο της αρχικής

Τελική

αξιολόγησης, για σύγκριση.

αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του αντικειμένου (αυλή του σχολείου μας), με
παρατήρηση- φωτογράφηση της τελικής του μορφής.
(Από ποιους: Από τις νηπιαγωγούς της Π.Ο. , γονείς, φορείς και
πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν την ημερίδα παρουσίασης του
προγράμματος).
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Δ15. ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Με ενημέρωση (φυλλάδια φιλοτεχνημένα από τα παιδιά) των δασκάλων και των μαθητών
του δημοτικού σχολείου
2. Με ερωτηματολόγιο προς τους γονείς για το «πώς» θα ήθελαν το περιβάλλον του
σχολείου.
3. Με ενημερωτικό φυλλάδιο για τη δραστηριότητά μας αυτή και τους λόγους που την
επέβαλαν προς τους γονείς και τους κατοίκους του χωριού.
4. Με τη συμμετοχή γονέων και κατοίκων του χωριού στη διαμόρφωση της αυλής.
5. Με επισκέψεις σε σπίτια του χωριού και συνέντευξη – συζήτηση με τους κατοίκους, για
την περιποίηση των αυλών τους κάθε εποχή.
6. Με την εξασφάλιση συνεργασίας του Δήμου Δίου και του Πολιτιστικού Συλλόγου
Βροντούς.
7. Με την οργάνωση ημερίδας παρουσίασης των αποτελεσμάτων του προγράμματος και
δημοσιοποίησή της στον τοπικό Τύπο.
Δ16. ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Δ161. Χρόνος

Περί τα μέσα Ιουνίου 2003

Δ162. Χώρος

Αυλή Νηπιαγωγείου Βροντούς
√ Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας

Δ163. Συμμετοχές

√ 2ο Γραφείο Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Πιερίας
√ Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
√ Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής
√ Δήμος Δίου
√ Δ/νση Δασών
√ Γονείς
√ Κάτοικοι του χωριού
1. Μικροφωνική εγκατάσταση

Δ164.

2. Κασετόφωνο

Μέσα που θα αξιοποιηθούν

3. Η ίδια αυλή του σχολείου
4.
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1. Έκθεση δραστηριοτήτων στα πλαίσια υλοποίησης του
Δ165.

προγράμματος (φωτογραφικό υλικό από τα στάδια

Παράλληλες δραστηριότητες

υλοποίησης του προγράμματος, εικαστικές δημιουργίες
των παιδιών, Θεατρικό δρώμενο).
2. Παιχνίδια στην αυλή του σχολείου μας.
3. Δημοσιοποίηση στον τοπικό Τύπο.

Δ166. Τρόποι επιβράβευσης

1. Αναμνηστικά συμμετοχής στο πρόγραμμα.
1. Έντυπο ή CD ROM, που θα περιγράφει με κείμενα και
φωτογραφίες, όλη την πορεία υλοποίησης του

Δ167. Μορφή παραδοτέων

προγράμματος.
2. Αφίσα.

Ε. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΜΗΝΑΣ
1ος μήνας

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Επιλογή του θέματος – Ομάδες εργασίας – Υποθέματα – Φωτογράφηση
πριν τη διαμόρφωση της αυλής – Ζωγραφική από τα νήπια «Η αυλή μας
σήμερα» - Ζωγραφική από τα νήπια «Πώς θα ήθελα την αυλή του
σχολείου»

2ος μήνας

Ερωτηματολόγιο σε νήπια και γονείς για το σχολικό περιβάλλον –
συγκέντρωση ερωτηματολογίων και στατιστικά στοιχεία – ομαδικό κολλάζ.

3ος μήνας

Περιβαλλοντικό μονοπάτι στο γειτονικό δάσος – Επίσκεψη σε αυλές του
χωριού – Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών –Διαμόρφωση αυλείου χώρου
- φύτεμα σπόρων και βολβών (Παρατήρηση) – Γλωσσική καλλιέργεια
(τραγούδια, παραμύθια).

4ος μήνας

Επίσκεψη σε φυτώριο και στο Πάρκο Κατερίνης – Συνέχιση διαμόρφωσης
αυλείου χώρου - Δενδροφύτευση και φύτευση λουλουδιών και λαχανικών,
με τη βοήθεια Γεωπόνου και γονέων.

5ος μήνας

Παρατήρηση των φυτών, πειράματα για τα φυτά – Ομαδικά παιχνίδια –
Ατομικά φύλλα εργασίας – Κατασκευή αφίσας – συνέχιση διαμόρφωσης
αυλείου χώρου.

ος

6 μήνας

Δημιουργία φακέλου δραστηριοτήτων του προγράμματος – Έντυπο ή CD
ROM – Προετοιμασία για την ημερίδα παρουσίασης – Φωτογράφηση του
διαμορφωμένου αυλείου χώρου.

7ος μήνας

Ημερίδα παρουσίασης
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Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΜΑΣ
1Η ΟΜΑΔΑ

1. Πανωλής Αθανάσιος

9. Βάιας Πέτρος

2. Σπανός Ανέστης

10. Παπαδοπούλου Ανθή

3. Τσιανάκας Σάββας

11. Τσιμήτρη Ανδριάνα

4. Γκολέμας Γεώργιος

12. Νάτσιου Ευαγγελία

5. Σπανός Γεώργιος

13. Καρτσαμπά Σταματία

6. Κατσαντώνης Χρήστος

14. Γκόρτσου Διονυσία

7. Δημόπουλος Ευάγγελος

15. Γκόρτσου Κωνσταντίνα

8. Κορινιώτης Κων/νος

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: Στρίμπα Γεωργία
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2Η ΟΜΑΔΑ

1. Κλειτσινίκος Ηλίας

9. Καρτσαμπάς Γεώργιος

2. Δεβελέγκας Γεώργιος

10. Βελώνης Χρήστος

3. Γκουνταμάνης Σπύρος

11. Στρίμπα Ελένη

4. Βελώνης Χρήστος του Δημ.

12. Αουρέλα Λάλα

5. Στρίμπας Δημήτριος

13. Καλαϊτζή Ευδοκία

6. Σακκούλας Παναγιώτης

14. Σπανού Μάρθα

7. Καλαϊτζής Χρήστος

15. Δασκαλοπούλου Ειρήνη

8. Αστερίου Γεώργιος

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: Γεωργιάδου Δέσποινα
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3Η ΟΜΑΔΑ

1. Τσιρίμπασης Απόστολος
2. Τσιμήτρης Ραφαήλ
3. Βάιας Λάζαρος
4. Κλειτσινίκος Ευάγγελος
5. Κουτσής Νίκος
6. Τσιανάκας Ευάγγελος
7. Γιάντσιος Κων/νος
8 Νίκου Αθανάσιος
9 Δημόπουλος Κων/νος
10. Καρτσαμπάς Διονύσιος
11 Κορινιώτης Δημήτριος
12. Τσιμήτρη Ευφροσύνη
13. Καρατζιούλα Αναστασία
14. Τσιμήτρη Ζωή
15. Νταλαμπέκου Αικατερίνη
16. Σπυροπούλου Τριανταφυλλιά

ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ: Γιώρη Χριστίνα
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Φωτογραφήσαμε την αυλή μας πριν τη διαμόρφωσήτης.

24
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•

Τα παιδιά ζωγράφισαν την αυλή του σχολείου μας,
«όπως είναι» και «όπως θα ήθελαν να είναι».

26
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ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΑΣ.
Μοιράστηκαν ερωτηματολόγια στους γονείς, σχετικά με την αυλή του σχολείου και
τη λειτουργικότητά της.
Στόχος του ερωτηματολογίου ήταν να μπορέσουμε να κάνουμε κοινωνούς στην
προσπάθειά μας, όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς, αλλά και να μάθουμε την άποψή τους για την κατάσταση της αυλής του σχολείου μας και τις προτάσεις τους για
βελτίωση.
Παραθέτουμε το ερωτηματολόγιο που δώσαμε στους γονείς, καθώς και ένα ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ
Σχετικό με την «αυλή του σχολείου μας»
ΗΛΙΚΙΑ γονέα:…………….
ΦΥΛΟ γονέα:……………..
1. Σας έχουν απασχολήσει στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων θέματα σχετικά με την αισθητική και τη λειτουργική
ποιότητα των σχολικών χώρων και ειδικότερα αυλής;
Απαντήστε ΝΑΙ,



ΟΧΙ.



2. Τα παιδιά σας έχουν διατυπώσει παράπονα για την αισθητική και τη λειτουργική ποιότητα της σχολικής αυλής; Αν
ΝΑΙ, μπορείτε να αναφέρετε συγκεκριμένα ποια;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………
3. Θεωρείτε ικανοποιητική την παρουσία του πράσινου στην σχολική αυλή; Αν ΟΧΙ τι θα θέλατε να έχει περισσότερο, δένδρα, θάμνους, χορτάρι και γιατί;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
4. Τι σας αρέσει περισσότερο στο χώρο της αυλής του σχολείου του παιδιού σας; (βάλτε ότι σας αρέσει με αξιολογική σειρά). Εξηγήστε το γιατί σας αρέσουν.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
5. Τι δεν σας αρέσει στο χώρο της αυλής; Αναφέρατε με αξιολογική σειρά.
Α…………………… Β…………………. Γ………………………. Δ……………………………
Ε…………………… ΣΤ…………………. Ζ………………………Η……………………………
6. Ποια χαρακτηριστικά της αυλής θεωρείτε επικίνδυνα για τους μαθητές και γιατί.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….
7. Τι αλλαγές θα προτείνατε να γίνουν στην αυλή (και στην εξωτερική όψη του κτιρίου του σχολείου) ώστε
να γίνει ο χώρος πιο ευχάριστος και πιο λειτουργικός για τα παιδιά και για όσους το επισκέπτονται;
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………
8. Πιστεύετε ότι η ποιότητα του σχολικού χώρου επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο και τη
στάση τους απέναντι στο σχολείο;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
9. Θέλετε να συνεργαστείτε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου και τους άλλους φορείς για την βελτίωση των σχολικών χώρων;
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..
10. Πως νομίζετε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε αν ξεκινήσει μια τέτοια προσπάθεια;
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
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Από τις απαντήσεις των γονέων, συμπεράναμε τα εξής:
Το σύνολο των γονέων ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των παιδιών στην αυλή.
Θέλει δέντρα για ομορφιά αλλά και σκιά. Λουλούδια στον κήπο μας, οριοθέτηση της
αμμοδόχου, όχι τσουλήθρες και κούνιες, που τα θεωρεί επικίνδυνα και τακτικό κόψιμο
των χόρτων γιατί τα θεωρεί πόλο έλξης των φιδιών.
Οι περισσότεροι γονείς θεωρούν ότι πράγματι η αυλή αποτελεί ένα παιδαγωγικό
εργαλείο, που επηρεάζει τη συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο και δέχονται να
συνεργαστούν στο μέτρο του δυνατού, για τη διαμόρφωσή της.
Μετά τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, εξασφαλίσαμε τη στήριξη του
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και εγγράφως.
29

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ
Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Π/θμιας και Δ/θμιας του
νομού μας κ. Γιάννης Οργανόπουλος και κ. Γιώργος Ταξιάρχου, Γεωπόνος,
ήλθαν στο σχολείο μας και συζητήσαμε διάφορες εκδοχές για τη διαμόρφωση του χώρου. Μετρήσαμε τα διάφορα κομμάτια που σκεφθήκαμε να
διαμορφώσουμε και καταγράψαμε τα είδη και τον αριθμό των φυτών που
θα χρειαζόμασταν.
Ο Υπεύθυνος Π.Ε. της Π/θμιας κ. Οργανόπουλος συζήτησε με τα νήπια
για το πώς θα ήθελαν αυτά την αυλή τους και για το πώς αισθάνονται που
θα δουλέψουν κι αυτά για να κάνουν το χώρο τους ομορφότερο και πιο
καλό για παιχνίδι.

Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην αυλή του νηπιαγωγείου μας.

Κάποια από τα δέντρα που θα φυτεύαμε, τα ζητήσαμε μέσω του Υπευθύνου Π.Ε. από τη Διεύθυνση Δασών και για τα υπόλοιπα φυτά (θάμνους
και λουλούδια), προϋπολογίσαμε ένα ποσόν από τη χρηματοδότηση του
ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

30

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Φυτέψαμε σπόρους
και βολβούς σε γλάστρες. Παρακολουθήσαμε την εξέλιξή τους
και διαπιστώθηκε από
τα παιδιά τι χρειάζε-

ται ένα φυτό για να
μεγαλώσει
(φως,
νερό, τροφή από το
χώμα).

Τα παιδιά παρατηρούν
τα φυτά τους, που έχουν
αρχίσει να φαίνονται μέσα
στις γλάστρες.

Παρατήρηση της
κατεύθυνσης
που
παίρνει το φυτό προς
τον ήλιο (φως).

31

Διαπιστώσαμε πειραματικά ότι το νερό είναι απαραίτητο για τα φυτά
και ότι με αυτό παίρνουν και άλλες θρεπτικές ουσίες από το χώμα.

Βάλαμε χρωματισμένο νερό μέσα σε δοχεία και τοποθετήσαμε σ’ αυτά
κομμάτια σέλινου. Μετά από λίγη ώρα είδαμε το βλαστό του σέλινου να
κοκκινίζει και τα παιδιά κατάλαβαν ότι αυτό οφείλεται στο χρωματισμένο
νερό που ανέβαινε μέσα από τους ξυλώδεις σωλήνες του φυτού.
Δουλέψαμε σε φύλλα εργασίας «τα στάδια εξέλιξης της αναπαρα-

γωγής των φυτών».
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Ξεχωρίσαμε τα φυτά σε δέντρα, θάμνους, πόες και τα δέντρα σε
αειθαλή και φυλλοβόλα.

Παρατηρούμε πώς σιγά –
σιγά, η τζανεριά της αυλής μας
γεμίζει με «μάτια» στην αρχή
της άνοιξης.
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Λίγες ημέρες αργότερα, στους γειτονικούς
αγρούς του σχολείου,
μας δόθηκε η ευκαιρία να
δούμε την ανθοφορία
των δέντρων.

Το ίδιο έγινε και στην
αυλή μας, με την ανθοφορία
της τζανεριάς μας αλλά και
των λουλουδιών, που είχαμε
σε γλάστρες στο μπαλκόνι.
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Μαζέψαμε αγριολούλουδα και χρησιμοποιήσαμε το χρώμα
τους στη ζωγραφική
μας.

Διαβάσαμε αρκετά σχετικά παραμύθια, όπως:

«Ένα δέντρο ζητάει αυλή», «Το δάσος», «Ο Μπεν η Μου και τα σκουπίδια», «Το βρωμοχώρι», «Τα δάση κάνουν
τις Θάλασσες», «Η τουλιπίτσα»…
Τα παιδιά ζωγράφισαν εικόνες από το περιεχόμενο των παραμυθιών.
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Επίσης
κάναμε κολάζ
με λουλούδια
και φύλλα και
αρχίσαμε να
εμπλουτίζουμε
το φυτολόγιό
μας.
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ΣΕ ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΥΛΕΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Επισκεφθήκαμε παλιές και καινούριες αυλές του χωριού. Είναι γεγονός, ότι οι κάτοικοι της Βροντούς αγαπούν πολύ τα λουλούδια, όπως άλλωστε φαίνεται και στις φωτογραφίες. Με χαρά δέχτηκαν τα νήπια και τα
μίλησαν για το μεράκι με το οποίο φρόντιζαν παλιά και φροντίζουν σήμερα τις αυλές τους. Κι αυτό το κάνουν, γιατί θεωρούν ότι «ομορφαίνοντας το χώρο τους, ζουν καλύτερα μέσα σ’ αυτόν», όπως χαρακτηριστικά μας είπε μια νοικοκυρά. Αποφασίσαμε αυτά τα λόγια να τα γράψουμε και στην αφίσα που θα δημοσιεύαμε.

Σε παλιά αυλή του χωριού

Σε νέες αυλές του χωριού
37

Στην Κεντρική Πλατεία του χωριού, η οποία είναι καταπράσινη, παρατηρήσαμε τη βλάστηση και παίξαμε διάφορα ομαδικά παιχνίδια (μαντιλάκι, περνά περνά η

μέλισσα…).

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (15 – 5 – 2003)

Η πρώτη μας επίσκεψη εκτός χωριού, ήταν στο Πάρκο της Κατερίνης. Η βόλτα
μέσα σ’ αυτό, έδωσε ερεθίσματα για συζήτηση με τα παιδιά για το τι θα κάναμε εμείς
στην αυλή του σχολείου μας.
Ζωγράφισαν κομμάτια του Πάρκου, που τους άρεσαν ιδιαίτερα
Κατάλαβαν ότι για τη συντήρηση ενός τέτοιου χώρου, χρειάζεται συνεχής φροντίδα. Ζήτησαν να κάνουμε κάτι Παρόμοιο στο σχολείο μας.
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ΣΕ ΦΥΤΩΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (15 – 5 – 2003)
Στη συνέχεια, κατευθυνθήκαμε προς το Φυτώριο, που είχαμε προγραμματίσει να
επισκεφθούμε.
Η υπεύθυνη του φυτωρίου (Γεωπόνος), υποδέχτηκε τα παιδιά με πολύ καλή διάθεση και συζήτησε μαζί τους.
Τα ξενάγησε στους χώρους του φυτωρίου, τα μίλησε για τα διάφορα είδη που
διαθέτει το φυτώριο. Η επικοινωνιακή προσέγγιση συνεχίστηκε με την παραγγελία των
φυτών, που θέλαμε να βάλουμε στην αυλή του σχολείου μας.

Η υπεύθυνη του φυτωρίου
(Γεωπόνος), ενημερώνει τα νήπια.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΣΤΟ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟ ΔΑΣΟΣ
(2 – 6 – 2003)

Στο γειτονικό δάσος,
(Τοποθεσίες Αγία Κόρη και
Αγία Τριάδα), τα παιδιά
παρατήρησαν
και
ταξινόμησαν τα φυτά σε
δέντρα, θάμνους και πόες.
Είδαν τα στρώματα των
φύλλων στο έδαφος και
σκάβοντας,
διαπίστωσαν
πώς τα πεσμένα φύλλα, με
το πέρασμα του χρόνου
μετατρέπονται
σε
χώμα
πολύ θρεπτικό για όλα τα
φυτά.

Συνέλεξαν
φύλλα,
καρπούς και άνθη για να
ολοκληρώσουμε
το
φυτολόγιό μας.
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Έπαιξαν στην ύπαιθρο και μίλησαν με περαστικό αγωγιάτη.
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ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΑΣ

Η αυλή μας εν τω μεταξύ έπαιρνε σιγά
σιγά, τη μορφή που όλοι μας συμφωνήσαμε να
της δώσουμε.
Φυτέψαμε δέντρα περιμετρικά της αυλής
για να χαιρόμαστε αργότερα τις μελωδικές φωνές των φτερωτών επισκεπτών τους αλλά και τη
σκιά τους.

Επίσης, φυτέψαμε θαμνώδη φυτά (Αγγελικές), ώστε να οριοθετηθεί ο χώρος
μας σε σχέση με αυτόν του δημοτικού σχολείου.
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Σε συνεργασία με
τους ανθρώπους του
Δήμου Δίου, φέραμε
άμμο και χώμα. Με την
άμμο εμπλουτίσαμε την
αμμοδόχο μας, στην
οποία τα παιδιά παίζουν
με μεγάλη ευχαρίστηση.
Με το χώμα φτιάξαμε το
λοφίσκο μας (Τούμπα),
που τον χάρηκαν πολύ
τα παιδιά, μιας και ήταν
πολύ μεγαλύτερος από
τον παλιό μας λοφίσκο.

Σε συνεργασία με το
Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής
Εκπαίδευσης,
φέραμε
κορμούς δέντρων και τους
αξιοποιήσαμε,
τοποθετώντας
τους
σε
διάφορα σημεία της αυλής
μας, ως καθίσματα και ως
μέσα για κινητικά παιχνίδια
(ισορροπίας…).
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Φρεζάραμε
το
χώρο,
που
προορίζαμε για κήπο, μπροστά στην
είσοδο του νηπιαγωγείου μας.

Και με τη βοήθεια των
ανθρώπων του φυτωρίου, από το
οποίο προμηθευτήκαμε τα φυτά,
και των γονέων των παιδιών,
αρχίσαμε να διαμορφώνουμε τον
κήπο.

...Και οι γονείς, συνεργάτες στην
προσπάθειά μας.
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Τα παιδιά έφτιαξαν πινακίδες και τις τοποθέτησαν σε
διάφορα σημεία της αυλής και του κήπου μας.

45

Στη συνέχεια, όλοι μαζί ζωγραφίσαμε τους τοίχους, για να ταιριάξουν κι
αυτοί με τον υπόλοιπο «λουλουδιασμένο» χώρο.

… και βέβαια η φροντίδα του κήπου μας ήταν πια καθημερινή.
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Αξιοποιήσαμε τις δυνατότητες, που μας έδινε απλόχερα ο φιλόξενος
χώρος, με διάφορους άλλους τρόπους. Για παράδειγμα:
Κάνοντας «φροτάζ» πάνω στους κορμούς των δέντρων και διαπιστώνοντας
τη διαφορετικότητα των διαφόρων κορμών (έννοιες «λείο» - «τραχύ»).

Μαθαίνοντας να υπολογίζουμε το ύψος των δέντρων

(φωτο 1)

Κοιτάζοντας πίσω μας,
όπως στην πρώτη φωτογραφία,
απομακρυνόμαστε
από
το
δέντρο μέχρι να δούμε την
κορυφή του. Στο σημείο αυτό
σταματάμε.
Μετράμε
την
απόσταση αυτού του σημείου
μέχρι το δέντρο. Η απόσταση
αυτή είναι και το ύψος του
δέντρου.
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ΠΕΜΠΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την ημέρα αυτή θεωρήσαμε καταλληλότερη, για να κάνουμε
την εκστρατεία μας στις γειτονιές του χωριού και να
ενημερώσουμε τους κατοίκους για την παρουσίαση του
προγράμματός μας, που θα γινόταν την επόμενη Πέμπτη, 12
Ιουνίου.
Τοποθετήσαμε αφίσες σε πολλά εμφανή σημεία του χωριού.
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Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
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Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ
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Η ΑΥΛΗ ΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ

51

Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
Πέμπτη 12 Ιουνίου 2003
Η παρουσίαση του προγράμματος, που έγινε στην αυλή των νηπιαγωγείων, περιλάμβανε ενημέρωση από τη συντονίστρια του προγράμματος, νηπιαγωγό Γεωργία Στρίμπα, για τα στάδια υλοποίησής του και για τις
παρεμβάσεις που έγιναν στην αυλή, ώστε να γίνει αυτή ελκυστικό μέσον
Αγωγής (διδασκαλίας και μάθησης) και για τους τρεις τομείς του αναλυτικού προγράμματος (γνωστικό, συναισθηματικό, ψυχοκινητικό).
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν σχετικά θεατρικά δρώμενα και παιχνίδια από τα νήπια και τα προνήπια.
Παράλληλα, λειτούργησε και έκθεση με τα έργα των παιδιών και
φωτογραφικό υλικό από όλα τα στάδια υλοποίησης του προγράμματος.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου
Π/θμιας Εκπ/σης Πιερίας κ. Τζήκας Δημήτριος, η σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής κ. Πάτρα Ουρανία, ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Οργανόπουλος Ιωάννης, ο Διευθυντής του Δημοτικού σχολείου
Βροντούς κ. Τσιρώνης Βασίλειος, οι γονείς των παιδιών και άλλοι κάτοικοι
του χωριού.
Στα νήπια και προνήπια απονεμήθηκαν έπαινοι – αναμνηστικά συμμετοχής στο πρόγραμμα.
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Η συντονίστρια του προγράμματος ενημερώνει το κοινό.

Η Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής, ο Προϊστάμενος του 2ου Γραφείου Π.Ε.
και ο Διευθυντής του Δημοτικού Σχολείου Βροντούς.
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
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Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

Θεατρικό δρώμενο (δραματοποίηση για τα έμψυχα και άψυχα της αυλής μας)

Απονομή επαίνων – αναμνηστικών συμμετοχής
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ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

Έκθεση εικαστικών δημιουργιών των παιδιών και φωτογραφικού υλικού από τα
στάδια υλοποίησης του προγράμματος
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ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ

ΟΛΥΜΠΙΟ ΒΗΜΑ
(13 – 6 – 2003)
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… ευχαριστούμε τους…
• Υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Γιάννη Οργανόπουλο, για

την αμέριστη συμπαράστασή του, και την τεχνική υποστήριξη.

• Το Δήμο Δίου

• Τη Διεύθυνση Δασών Πιερίας.

• Τους κ. Γκόβαρη Χρήστο, Λέκτορα του Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Αι-

γαίου, κ. Κολοκυθά Γεώργιο και Καζαντζή Αριστέα του Γραφείου Στήριξης ΣΠΠΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

• Τους γονείς των παιδιών των νηπιαγωγείων μας, που παρ’ όλο το

φόρτο της εποχιακής αγροτικής εργασίας τους, συμμετείχαν ενεργά στην
προσπάθεια υλοποίησης του προγράμματός μας.
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