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ο

Νηπιαγωγεία που συμμετέχουν:

9 2/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Κατερίνης
22ο 2/θέσιο Νηπιαγωγείο Κατερίνης

Νηπιαγωγοί 9ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου:
Καρατζιούλα Ουρανία
Μαράζη Δήμητρα
Παπαχρήστου Σουλτάνα
Φαρμακιώτη Ελένη

Νηπιαγωγοί 22ου Νηπιαγωγείου:
Πιπινά Γεωργία
Οικονόμου Έλενα
Καραμπάτσα Παρασκευή

Τίτλος σχεδίου εργασίας: « Τίποτα δεν πάει χαμένο »
Θέμα: « Η Ανακύκλωση »
Διάρκεια Προγράμματος: Δύο μήνες ( Απρίλιος – Μάιος)
Σκοπός του Προγράμματος: Να κατανοήσουν τη σημασία της
ανακύκλωσης και να συμμετάσχουν σε αυτήν

Στόχοι του Προγράμματος
¾ Να καταλάβουν την έννοια και το σκοπό της ανακύκλωσης σε θέματα του
περιβάλλοντος
¾ Τη χρησιμότητά της για εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών και
οικονομικό όφελος
¾ Να αποκτήσουν οικολογική συνείδηση συμμετέχοντας έμπρακτα στην
ανακύκλωση
¾ Να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
¾ Να αποχτήσουν δεξιότητες, ενώ ασχολούνται με κατασκευές από
άχρηστα υλικά

¾ Να νιώσουν υπεύθυνα αναλαμβάνοντας πρωτόγνωρες πρωτοβουλίες
¾ Να αποχτήσουν γνώσεις αλλά κυρίως καινούριες εμπειρίες
¾ Να συνεργαστούν με πρόσωπα και φορείς έξω από το σχολείο

Κριτήρια επιλογής του θέματος
9 Η υπερβολική χρήση χαρτιού από τα παιδιά που δημιουργεί την ανάγκη
εξερεύνησης μιας λύσης, όπως της ανακύκλωσης
9 Η συμμετοχή όλων των πολιτών για καλύτερο περιβάλλον ξεκινώντας και
από τα νήπια
9 Το ενδιαφέρον των παιδιών μέσω της βιωματικής προσέγγισης

Επί μέρους θέματα του προγράμματος
9 Τι είναι ανακύκλωση
9 Γιατί κάνουμε ανακύκλωση και πώς γίνεται
9 Ανακυκλώσιμα και μη ανακυκλώσιμα υλικά
9 Χώροι ανακύκλωσης
9 Κατασκευές με άχρηστα υλικά
9 Επισκέψεις

Περιγραφή δραστηριοτήτων
9 Επιλογή θέματος και καταγραφή επιμέρους θεμάτων
9 Διανομή σχετικού ερωτηματολογίου με το θέμα
9 Χωρισμός παιδιών σε ομάδες εργασίας
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

9 Ψάξιμο έντυπου υλικού και σχετικών ιστοριών στη
βιβλιοθήκη της τάξης και στο Διαδίκτυο
9 Συγκέντρωση πληροφοριών
9 Πρώτη επίσκεψη στη γειτονιά του σχολείου

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

9 Αναγνώριση τυχόν προβλημάτων και καταγραφή
προτάσεων

9 Ταχυδρόμηση επιστολής στο Δήμο σε συνεργασία με
τους γονείς για τοποθέτηση καλαθιών και κάδων
ανακύκλωσης που τυχόν λείπουν
9 Πείραμα σε σκουπιδόκηπο (οργανικά και ανόργανα
υλικά)
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

9 Επίσκεψη στη Δ/νση Δασών Πιερίας
9 Επίσκεψη στο χώρο του Χ.Υ.Τ.Α στο χωριό Άνω Αη
Γιάννη
9 Διαχωρισμός και ταξινόμηση υλικών σε γυαλί,
αλουμίνιο, χαρτί
9 Ομαδικές εργασίες κολάζ με εικόνες ανακυκλώσιμων

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

και μη ανακυκλώσιμων υλικών
9 Επίσκεψη γονέα, παππού ή γιαγιάς για να μας μιλήσει
για τον τρόπο χρησιμοποίησης χαρτιού στα παλαιότερα
χρόνια και άλλων υλικών
9 Δημιουργία αφίσας διαπολιτισμικού περιεχομένου με
μηνύματα σε άλλες γλώσσες από γονείς μαθητών
9 Επίσκεψη σε γειτονικό σούπερ μάρκετ για να
εντοπίσουν διαφορετικές συσκευασίες προϊόντων όπως
και το σήμα της ανακύκλωσης
9 Παρασκευή ανακυκλώσιμου χαρτιού στην τάξη
9 Ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια στην αυλή με ανάλογα

ΜΑΙΟΣ

υλικά
9 Κατασκευές με την αξιοποίηση άχρηστων υλικών
9 Συνεργασία σε κάποιες δραστηριότητες με μαθητές της
Τρίτης τάξης του 9ου Δημοτικού σχολείου
9 Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε Αν. Ολύμπου

9 Κατασκευή αφίσας αντίστοιχη με το θέμα και
αφισοκόλληση
ΜΑΪΟΣ

9 Συμπλήρωση δεύτερου ερωτηματολόγιου
9 Μικρή έκθεση των έργων τους και παρουσίαση
θεατρικού δρώμενου στους γονείς

Επισκέψεις /Μετακινήσεις στα πλαίσια του προγράμματος
ΠΕΡΙΟΧΗ / ΧΩΡΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Γειτονιά του

Παρατήρηση, Φωτογράφηση, Καταγραφή και Ταξινόμηση

Νηπιαγωγείου

προβλημάτων και προτάσεων

Συνεργασία με το

Ταχυδρόμηση επιστολής για τοποθέτηση κάδων και

Δήμο και τους

καλαθιών

γονείς
Δ/νση Δασών
Πιερίας

Συνέντευξη με τους υπεύθυνους και Προβολή ταινίας για
τα δάση και την ανάγκη διατήρησής τους

Επίσκεψη στο
Χ.Υ.Τ.Α Κατερίνης

Παρατήρηση, Φωτογράφιση και Καταγραφή εντυπώσεων

Επίσκεψη σε

Παρατήρηση συσκευασιών και Εντοπισμός του σήματος

σούπερ μάρκετ

Ανακύκλωσης

Επίσκεψη στο
Κ.Π.Ε Αν. Ολύμπου
Στη γύρω περιοχή
του σχολείου

Συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Αφισοκόλληση με τα παιδιά

Κορύφωση και ολοκλήρωση του Σχεδίου Εργασίας
Η ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε με τη δημιουργία έκθεσης των
έργων των παιδιών και το κάλεσμα των γονιών τους για να χαρούν την έκθεση
αλλά και το θεατρικό που ετοιμάσαμε καθώς και με την αφισοκόλληση στο
ευρύτερο περιβάλλον

Συνεργασίες
9 Με το Δήμο Κατερίνης
9 Με τους υπεύθυνους του Χ.Υ.Τ.Α Κατερίνης στον Άνω Αη Γιάννη
9 Με τους εκπ/κούς στο Κ.Π.Ε Αν. Ολύμπου
9 Με τους υπεύθυνους στη Δ/νση Δασών Πιερίας
9 Με τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Α/θμιας Εκπ/σης
9 Με τους εκπ/κούς του 9ου Δημοτικού σχολείου
9 Τέλος με τους γονείς των μαθητών του σχολείου μας

Η συνεργασία με τους γονείς ήταν ενθαρρυντική κατά τη διάρκεια
του προγράμματος, όπως:
9 στην αρχή του προγράμματος έφεραν πληροφορίες μαζί με τα παιδιά τους
σχετικά με το πρόγραμμα,
9 μερικές φορές μάλιστα κουβαλούσαν ανακυκλώσιμα υλικά για τους κάδους
των σχολείων,
9 ήρθαν γονείς στις τάξεις για να μιλήσουν με τα παιδιά, για το πώς περνούσαν
τα παλιά χρόνια και τι υλικά χρησιμοποιούσαν,
9 συμμετείχαν στη δημιουργία αφίσας
9 επίσης συμμετείχαν σε μερικές επισκέψεις εκτός σχολείου
9 καλέστηκαν από τα παιδιά για να παρακολουθήσουν ένα θεατρικό δρώμενο
καθώς και την έκθεση των έργων τους

Η αξιολόγηση
9

Ως προς τη γνώση έγινε με τα δύο ερωτηματολόγια στην αρχή και στο

τέλος του προγράμματος και με τα διαλείμματα ανατροφοδότησης
9

Ως προς τη δράση η αξιολόγηση έγινε με το ενδιαφέρον που έδειχναν

ιδιαίτερα για τις βιωματικές και διαφορετικές δραστηριότητες αλλά και με
τη λειτουργία των ομάδων
9
και

Ως προς το ρόλο των εκπαιδευτικών ιδιαίτερη σημασία είχε η ευέλικτη
ενθαρρυντική

στάση

των,

όταν

το

απαιτούσαν

οι

συνθήκες,

προσαρμόζοντας έτσι την πορεία του προγράμματος στα ενδιαφέροντα και στις
ανάγκες του συνόλου των μαθητών αλλά και του καθένα ξεχωριστά
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Αρχικό ερωτηματολόγιο που δόθηκε στα παιδιά για τη διερεύνηση των βασικών τους
γνώσεων για την ανακύκλωση

Ερωτηματολόγιο για τα παιδιά
(αρχική αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων για την ανακύκλωση)

1. Πού νομίζετε ότι πηγαίνουν τα σκουπίδια των
ανθρώπων;

2. Ξέρετε τι σημαίνει « ανακύκλωση »;

3. Ποια από τα άχρηστα υλικά νομίζεις ότι
ανακυκλώνονται; Και πού τα συγκεντρώνουμε;

4. Γνωρίζεις
ποιο
ανακύκλωσης;

είναι

το

σύμβολο

5. Κάνετε ανακύκλωση στο σπίτι;

6. Γιατί πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση;

της

Ιστόγραμμα με τα ερωτήματα των παιδιών

Οργάνωση βιβλιοθήκης με το ανάλογο υλικό

Χωρισμός των παιδιών σε ομάδες με τα ονόματα των υλικών ανακύκλωσης από το
διαδίκτυο

Παρουσίαση βασικών πληροφοριών από τα παιδιά της κάθε ομάδας στα υπόλοιπα
παιδιά της τάξης

Κατασκευή χαρτόκουτας για τα ανακυκλώσιμα υλικά από την αντίστοιχη ομάδα

Ο πρώτος περίπατος στην αυλή και στη γειτονιά του σχολείου για την καταγραφή
τυχόν ελλείψεων κάδων απορριμμάτων και ανακύκλωσης

Επιστολή προς το Δήμαρχο της πόλης για την εγκατάσταση ορισμένων κάδων
απορριμμάτων στην αυλή του σχολείου

Τα παιδιά έβαψαν παλιές ρόδες αυτοκινήτων και φύτεψαν λουλούδια

Κατασκευή σκουπιδόκηπου με διαφορετικά υλικά για να παρατηρήσουν ποια υλικά
διαλύονται και ποια δε διαλύονται

Δημιουργία φυτικού λιπάσματος κομπόστ»

Τα παιδιά παρατηρούν τον τρόπο συγκομιδής και καταμερισμού των απορριμμάτων
στο φορτηγό της ανακύκλωσης του Δήμου της πόλης μας

Εικόνες από την επίσκεψη στο Χ.Υ.Τ.Α Κατερίνης στο χωριό του Άνω Αη - Γιάννη

Επίσκεψη στη Δ/νση Δασών Πιερίας για γνωριμία με το χώρο, συζήτηση με τους
υπεύθυνους και προβολή ταινίας για τα δάση

Επίσκεψη στο Κ.Π.Ε. Αν. Ολύμπου

Δημιουργία αφίσας διαπολιτισμικού περιεχομένου με μηνύματα ανακύκλωσης από
γονείς νηπίων σε διάφορες γλώσσες

Παιχνίδια στην αυλή με ανακυκλώσιμα υλικά

Ομαδική κατασκευή με την αναπαράσταση του Δίσκου της Φαιστού με διάφορα
υλικά

Οι ήρωες της Ντενεκεδούπολης

Δημιουργία αφίσας και αφισοκόλληση στη γειτονιά του σχολείου

Στα πλαίσια του προγράμματος της μετάβασης από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό,
συνεργαστήκαμε με τμήμα του Δημοτικού με θέμα αναφοράς την «ανακύκλωση»

Εικόνες από την έκθεση έργων με υλικά ανακύκλωσης

Και η τελική παρουσίαση του προγράμματος στους γονείς με το θεατρικό
« η ανακύκλωση και οι φίλοι της»

Ερωτηματολόγιο για τα παιδιά
(τελική αξιολόγηση γνώσεων και στάσεων των παιδιών για την
ανακύκλωση)

7. Πού νομίζετε ότι πηγαίνουν τα σκουπίδια των
ανθρώπων;

8. Ξέρετε τι σημαίνει « ανακύκλωση »;

9. Ποια από τα άχρηστα υλικά νομίζεις ότι
ανακυκλώνονται; Και πού τα συγκεντρώνουμε;

10. Γνωρίζεις ποιο
ανακύκλωσης;

είναι

το

σύμβολο

11. Κάνετε ανακύκλωση στο σπίτι;

12. Γιατί πρέπει να κάνουμε ανακύκλωση;

της

