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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η έλλειψη πρασίνου στις σύγχρονες τσιµεντένιες πόλεις και ο καθηµερινός τρόπος ζωής µε
τις ποικίλες δραστηριότητες και υποχρεώσεις αποµακρύνει τα παιδιά από οποιαδήποτε αίσθηση
ζωής κοντά στη φύση. Το πράσινο, δέντρα-λουλούδια, λειτουργεί σαν ένα διακοσµητικό πλαίσιο
χωρίς ιδιαίτερη σηµασία για τη ζωή και τις δραστηριότητες τους. Οι γνώσεις που αποκτούν για το
θέµα είναι συνήθως θεωρητικές και σπάνια συνδέονται µε κάποια σχετική απόφαση για δράση.
Τη σχολική χρονιά 2006-7 σχεδιάστηκε το τοπικό πιλοτικό δίκτυο «Αναζητώντας το πράσινο στη
φύση και στα παραµύθια» και προτάθηκε για εφαρµογή στις τάξεις Α΄ & Β΄των ∆ηµ. Σχολείων
και στο νηπιαγωγείο. Μέσα από ένα πλέγµα δραστηριοτήτων στην τάξη και στο τοπικό περιβάλλον
και µε τη δύναµη των σύγχρονων παραµυθιών τα παιδιά θα προσεγγίσουν το θέµα και θα
αντιληφθούν τη σηµασία της ύπαρξης πράσινων χώρων για τη ζωή των ανθρώπων και των άλλων
έµβιων όντων
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του προγράµµατος «Αναζητώντας το πράσινο στη φύση και στα παραµύθια» είναι η
αλλαγή στάσης και συµπεριφοράς των µικρών παιδιών σε σχέση µε το φυσικό περιβάλλον και η
καλλιέργεια περιβαλλοντικών αξιών.
Μέσα από την αφήγηση και την επεξεργασία παραµυθιών µε τη βοήθεια της αισθητικής
αγωγής(ζωγραφική, κατασκευές, θεατρικοί αυτοσχεδιασµοί) οι µικροί µαθητές θα αντιληφθούν
την αξία του πράσινου (δέντρα, λουλούδια) και τη συµβολή τους στην βελτίωση της ποιότητας
ζωής µας. ∆ουλεύοντας οµαδικά θα αναζητήσουν πράσινους χώρους στο τοπικό τους περιβάλλον
(αυλή του σχολείου , γειτονιά, κοινόχρηστοι χώροι), θα συνεργαστούν µε φορείς και πρόσωπα, θα
προβληµατιστούν.
Τέλος είναι αναµενόµενη η απόφασή τους για δράση στο τοπικό τους περιβάλλον µε τη
δηµιουργία καινούργιων χώρων πρασίνου και τη διατήρηση άλλων που προϋπάρχουν. Σε πολλές
περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα σηµαντική η εµπλοκή στις δράσεις των γονέων καθώς και τοπικών
φορέων.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το πρόγραµµα σχεδιάστηκε το Σεπτέµβριο του 2006 και αποτελεί συνέχεια του πιλοτικού
προγράµµατος «Οικολογικά παραµύθια» και εφαρµόζεται µε επιτυχία σε σχολεία του νοµού
Ευβοίας µε τη επιµέλεια και τον συντονισµό της Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µετά
από τη διαπίστωση ότι το υπόθεµα του προγράµµατος που αφορά το πράσινο γενικά και ειδικότερα
το αστικό πράσινο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα µικρά παιδιά και επιλέγεται από τους
συντονιστές εκπαιδευτικούς. Επίσης παρουσιάστηκε από την Υπεύθυνη Π. Ε. µε τη µορφή
εργαστηρίου στα Π.Ε.Κ Χαλκίδας το ∆εκέµβριο του 2006.
Η προσέγγιση του θέµατος πραγµατοποιείται σε τρεις φάσεις για τις οποίες καταγράφτηκαν
ενδεικτικές µεθοδολογικές οδηγίες

1η Φάση
Α. Για τις ανάγκες του προγράµµατος καταρτίστηκε ένας κατάλογος παραµυθιών µε σύγχρονο
περιβαλλοντικό προβληµατισµό και µε κύριο θέµα τα δέντρα και τα λουλούδια. Στους
εκπαιδευτικούς προτάθηκε η αφήγηση των παραµυθιών ακολουθώντας τους κανόνες που της
σύγχρονης βιβλιογραφίας.
Κατάλογος παραµυθιών.
1.
Σελ Σιλβερστάιν, Το ∆ένδρο που έδινε, ∆ωρικός
2.
Jean Giono, Ο άνθρωπος που φύτευε δένδρα, Παπαδόπουλος
3.
Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Ένα δέντρο, ζητάει αυλή, Μίνωας
4.
∆ηµήτρι Ινκιόφ, Το δέντρο, που το λέγανε Φίλιο, Πατάκης
5.
Τζέµη Τασάκου, Το χρυσόδεντρο που τραγουδούσε, Κέδρος
6.
Θέτη Χορτιάτη, Τα δέντρα µας, Πατάκης
7.
Γιάννης Πλαχούρης, Το φύλλο που δεν ήθελε να πέσει, Άγκυρα
8.
Ευγένιος Τριβιζάς, Τα τρία µικρά λυκάκια, Μίνωας
9.
Χρύσα ∆ηµουλίδου, Η φαντασµένη τριανταφυλλιά, Λιβάνης
10.
Λίτσα Παναγιωτοπούλου, Το παραµύθι της αγάπης, Άγκυρα
11.
Αναστασία Περιστεράκη – Ψυχογιού, Το άρωµα των λουλουδιών, Σύγχρονη εποχή
Προτάθηκαν επίσης τρόποι µεθοδολογικής προσέγγισης και αξιοποίησης των παραµυθιών.
Ενδεικτικά αναφέρουµε προτεινόµενες δραστηριότητες:
• Συζήτηση αναφορικά µε το περιεχόµενο του παραµυθιού - καταγραφές
• Αισθητική Έκφραση(ζωγραφική , κατασκευές, δραµατοποίηση)
• Παιχνίδι ρόλων
• Καταγραφή προτάσεων µαθητών
• Προσέγγιση των εικόνων του παραµυθιού
Β. Για την επεξεργασία των γνώσεων που προϋπάρχουν στους µικρούς µαθητές και την καλύτερη
γνωριµία µε το πράσινο ( δέντρα, φυτά) συγκεντρώθηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό όπως:
Ταινίες για προβολή
Βιβλία γνώσεων
Σχετικές µουσειοσκευές
Λογοτεχνικά κείµενα(µύθοι, ποιήµατα, λαϊκά παραµύθια, µικρές ιστορίες)
2η Φάση
Η ανάγκη για τη γνωριµία των δέντρων και των λουλουδιών στο φυσικό τους χώρο πιστεύουµε ότι
θα δηµιουργηθεί στο παιδί που έχει γνωρίσει τους πολλαπλούς ρόλους τους µέσα στα παραµύθια
και έχει προβληµατιστεί για τη σχέση τους µε την πραγµατικότητα. Με τη βοήθεια της γνωστής
µεθοδολογίας των προγραµµάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προτείνουµε:
Μελέτη πεδίου, παρατήρηση και καταγραφή
Γνωριµία µε τον κόσµο των δέντρων και των λουλουδιών µε τη συνεργασία ειδικού
Παιχνίδια γύρω από τα δέντρα
Συλλογή θησαυρών
Ενδιαφέρουσες επισκέψεις µπορεί επίσης να προκύψουν, ανάλογα µε τα ερωτήµατα των παιδιών
και τις δυνατότητες που προσφέρει το τοπικό περιβάλλον όπως για παράδειγµα σε κήπο, σε δάσος
ή άλσος, σε φυτώριο, σε λαϊκή αγορά κ. ά.
3η Φάση
Η ανάγκη για λήψη αποφάσεων και ανάληψη δράσεων µε παράδειγµα πολλές φορές τις δράσεις
που προτείνονται στα παραµύθια αναµένουµε να δηµιουργηθεί αβίαστα στα παιδιά.
∆ραστηριότητες και δράσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν.
• ∆ηµιουργία πράσινης γωνιά µέσα στην τάξη µε κατασκευές αλλά και φυτά που
περιποιούνται τα παιδιά,
• ∆ηµιουργία σχολικού κήπου µε τη βοήθεια ειδικού.

∆ηµιουργία πράσινου χώρου στο τοπικό περιβάλλον µε τη συνδροµή γονέων και τοπικών
φορέων
• Περιποίηση πράσινων χώρων και κατασκευή σχετικών πινακίδων.
• Υιοθεσία δέντρων, λουλουδιών
Επίσης τα παιδιά µπορούν να καταγράψουν τις αποφάσεις τους και να συντάξουν ένα κώδικα
προστασίας για τα δέντρα και τα λουλούδια
Στη φάση αυτή µπορούµε αναπτύσσοντας τη δηµιουργικότητα των παιδιών
να
κατασκευάσουµε για παράδειγµα το βιβλίο του δέντρου ή του λουλουδιού, να γράψουµε ένα
γράµµα ή να δηµιουργήσουµε ένα παραµύθι.

•

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έχοντας τις πρώτες ενδείξεις και σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά µε την
πορεία του προγράµµατος θεωρούµε ότι η πρότασή µας θα συµβάλλει στην ευαισθητοποίηση
των µικρών µαθητών σε σχέση µε την αξία των δέντρων και των λουλουδιών. Με τις
προτεινόµενες δραστηριότητες θα αναπτυχθεί η δηµιουργικότητα των παιδιών. Παράλληλα θα
αποκτηθούν µε ευχάριστο τρόπο βασικές γνώσεις για τα φυτά. Το πρόγραµµα ευνοεί την
οµαδική
εργασία που θα οδηγήσει στη λήψη αποφάσεων και στη συµµετοχή σε
προγραµµατισµένες δράσεις.
Θετικό αποτέλεσµα θεωρούµε επίσης τη δηµιουργία πράσινης γωνιάς στις σχολικές τάξεις,
όπου εφαρµόζεται το πρόγραµµα αλλά και τη δηµιουργία δανειστικής οικο – βιβλιοθήκης µε
βιβλία, έντυπο υλικό, σχετικές ταινίες, ακουστικό υλικό(τραγούδια, ήχους), παιδαγωγικά
παιχνίδια.
Το πρόγραµµα θα ολοκληρωθεί µε µια ∆εντρο – γιορτή µε την ενεργητική συµµετοχή των
µαθητών στον προγραµµατισµό, στην οργάνωση και στην πραγµατοποίησή της
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