
4
ο
 Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Ναύπλιο 12-14/12/2008 

«Περπατώ-περπατώ εις το δάσος…» Αειφορική προσέγγιση 

περιαστικού δάσους για παιδιά προσχολικής ηλικίας 
 

Περδικάρη Σοφία
1
, Γώγουλου Μαρία

2
, Μαλάµη Ελπινίκη

3
 

1. Νηπιαγωγός, ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης Ανατ. Αττικής, sperdikari@sch.gr 

2, 3. Νηπιαγωγός, 2
ο
 Νηπιαγωγείο Κρυονερίου Ανατ. Αττικής 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
Η έρευνα δράσης στοχεύει στην αξιολόγηση της επίδρασης ενός προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα την αειφορική προσέγγιση του περιαστικού 

δάσους σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, διάρκειας πέντε µηνών. Το πρόγραµµα 

περιελάµβανε δραστηριότητες και δράσεις των παιδιών µέσα και έξω από το σχολείο, 

σε συνεργασία µε την τοπική κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση. 

∆είγµα της έρευνας είναι 21 παιδιά, 4-6 ετών που φοιτούσαν σε ολοήµερο Νηπιαγωγείο 

της Ανατ. Αττικής. Η συλλογή των δεδοµένων έγινε µε συζήτηση, αξιολόγηση έργων 

των παιδιών και παρατήρηση κατά την εφαρµογή του προγράµµατος. Από τα 

αποτελέσµατα της έρευνας προέκυψε ότι τα παιδιά µετά την εφαρµογή του 

προγράµµατος είχαν αναπτύξει τις γνώσεις τους σχετικά µε τα θέµατα και ζητήµατα του 

δάσους ενώ εξέφραζαν φιλικότερες στάσεις και αξίες προς αυτό και έδειχναν να 

εκδηλώνουν φιλικότερες συµπεριφορές. 

 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙ∆ΙΑ: Προσχολική Εκπαίδευση, έρευνα δράσης, δάσος, περιβάλλον, 

αειφορία, τοπική κοινωνία. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 Kατά τη διάρκεια της Προσχολικής Εκπαίδευσης δίνονται στο παιδί απεριόριστες 

και σηµαντικές δυνατότητες έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η αναγνώριση, η κατανόηση 

και ο σεβασµός αυτού προς το περιβάλλον. Όµως για να επιτευχθεί αυτός ο σκοπός, 

ώστε τα αποτελέσµατα να είναι θετικά, να αποδώσουν στο έπακρο και να 

συµβάλλουν στη νοητική, κοινωνικο-συναισθηµατική και ηθική ανάπτυξη της 

προσωπικότητας του παιδιού, ο σχεδιασµός, η οργάνωση και η εφαρµογή 

κατάλληλων αναπτυξιακά προσεγγίσεων και προγραµµάτων είναι σηµαντική και 

κρίσιµη (Tilbury, 1994). Γι' αυτό το λόγο, κάθε αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραµµα 

ή προσέγγιση πρέπει να προσφέρει ευκαιρίες, ιδιαίτερα στο µικρό παιδί, για την 

ανάπτυξη και τη διασύνδεση των τριών παραπάνω τοµέων της προσωπικότητας 

αυτού, (Davis, 2008) µέσω: 

♦ άµεσων εµπειριών µε το περιβάλλον, προσωπικών σχέσεων και επαφών µε αυτό, 

(Tanner, 1980· Chawla & Hart, 1988· Wilson, 1997· Chawla, 1998· Περδικάρη, 

2007) 

♦ δραστηριοτήτων και δράσεων κοινωνικής αλληλεπίδρασης, (McGregor, Tate, 

Robinson, 1977· Fleer & Segal, 1996· Wilson, 1997· Beauchamp, 1998· Άλκηστις, 

1999· Katsiavou, Liopeta, Zogza, 2000· Jensen & Rechis, 2002· Περδικάρη, 2005, 

2007) 

♦ ανάπτυξης δεξιοτήτων συνεργατικότητας, οµαδικότητας και ενεργού συµµετοχής 

του παιδιού ως µέλους της οµάδας και της κοινωνίας µέσω της ενηµέρωσης, της 

µελέτης και της δραστηριοποίησης αυτού σε ποικίλες περιβαλλοντικές υποθέσεις 
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(Χρυσαφίδης, 1995· Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005· Φλογαΐτη, 2006· McNaughton, 

2006), 

♦ ανάλυσης και συζήτησης πιθανών φόβων και αντίστοιχων συναισθηµάτων των 

παιδιών, που προέρχονται τόσο από το φυσικό όσο και από το ανθρωπογενές 

περιβάλλον καθώς και εκείνων που προέρχονται από άλλες πληθυσµιακές οµάδες και 

πολιτισµούς, (Tilbury, 1994· Σκούρα-Βαρνάβα, 1994), 

♦ κατανόησης των δικαιωµάτων και αναγκών άλλων λαών, (McNaughton, 2004· 

∆ηµητρίου, 2005· Φλογαΐτη, 2006· Περδικάρη, 2007), 

♦ ενηµέρωσης και ανάπτυξης της υπευθυνότητας του κάθε παιδιού, (Tilbury, 1994· 

Hungerford & Volk, 1998· Patrotna, 1998· Περδικάρη, 2007) 

♦ γνωριµίας µε τα πραγµατικά περιβαλλοντικά ζητήµατα, όπως αναφορά και 

επεξεργασία σχετικών εννοιών, σηµασία αυτών για το περιβάλλον και την κοινωνία, 

ευρύτερες γνώσεις περί αυτά (Tilbury, 1994· Χρυσαφίδης, 1995· Diamond & Musser, 

1999· Μιχαλοπούλου, 2000), 

♦ ανάπτυξης µιας σύγχρονης παγκόσµιας άποψης των περιβαλλοντικών 

προβληµάτων. (Fien & Tilbury, 2002· McNaughton, 2004· Φλογαΐτη, 2006· 

Περδικάρη, 2007). 

Σύµφωνα µε τα όσα παραθέσαµε, ένα αναπτυξιακά κατάλληλο πρόγραµµα µέσω της 

Θεµατικής Προσέγγισης, που στοχεύει στην εκπαίδευση των µικρών παιδιών για το 

περιβάλλον και την αειφορία, πρέπει να στρέφεται στην υποστήριξη των παρακάτω 

στόχων: 

� Να διερευνά τις ήδη υπάρχουσες εµπειρίες, γνώσεις, στάσεις και αξίες σε σχέση 

µε το περιβάλλον και την κοινωνία (Palmer, et. al., 1999). 

� Να διευρύνει τη σφαίρα των εµπειριών και να στρέφει ή να ενισχύει αυτές στην 

ανάπτυξη της φροντίδας για την προσωπική υγιεινή, την περιβαλλοντική 

καθαριότητα, την κατανόηση µεταξύ άλλων παιδιών και της κοινωνίας τους (Davis, 

1998· Χρυσαφίδης, 2005· Davis, 2008). 

� Να προάγει την κατανόηση και το ενδιαφέρον για το περιβάλλον µέσω της 

άµεσης ενασχόλησης των παιδιών µε αυτό (επίσκεψη, παρατήρηση, αναζήτηση 

πληροφοριών, συλλογή δεδοµένων, συζήτηση, πειράµατα, οργάνωση 

αναπαραστατικών δρώµενων, αυτοσχεδιασµοί, παιχνίδια, κ.ά.), (Wilson, 1997· Lee, 

2001· Katsiavou, Liopeta & Zogra, 2001· ΥΠΕΠΘ-Π.Ι., 2003· Herbert, 2008). 

� Να στοχεύει στην υποστήριξη των διαφόρων συνιστωσών της Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης µέσω της ενασχόλησης σε ποικίλα θέµατα-άξονες γνωστικού 

περιεχοµένου (Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005). Επίσης, πρέπει να στοχεύει στην 

κινητοποίηση για δραστηριοποίηση, ενεργό συµµετοχή και δράση των παιδιών (Lee, 

2001· ΥΠΕΠΘ, 2003· McNaughton, 2006· Περδικάρη, 2007). 

� Να ενθαρρύνει τα παιδιά στη συνετή χρήση των φυσικών πόρων, ως αποτέλεσµα 

συνειδητών επιλογών τους, µε στόχο την αειφορία του πλανήτη (Lee, 2001). 

� Να ενδυναµώνει τη συναισθηµατική εµπλοκή των παιδιών µε καταστάσεις του 

περιβάλλοντος που δηµιουργούν συνθήκες κατάλληλες για προστασία, φροντίδα, 

δραστηριοποίηση και δράση για χάρη αυτού (Μιχαλοπούλου & Χανιωτάκη, 2001). 

� Να ενισχύει τις θετικές στάσεις προς το περιβάλλον και το κοινωνικό σύνολο 

αποσκοπώντας στην αέναη προστασία, αποδοχή και σεβασµό αυτού (Lee, 2001). 

� Να λαµβάνει υπόψη την ανιµιστική αντίληψη και σκέψη των µικρών παιδιών 

(Piaget, 1929/1968· Σκούρα-Βαρνάβα, 1994), έτσι ώστε να συµβάλλει αυτή στην 

απόδοση αξίας σε κάθε τι έµβιο ή άβιο και να αποκτήσει την ιδέα της εγγενούς αξίας 

(Λιθοξοΐδου, 2005). 
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� Να αποσκοπεί στη σταδιακή ελάττωση του παιδικού εγωκεντρισµού και της 

εγωκεντρικής οµιλίας µέσω αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται ανάµεσα στα 

παιδιά µε ποικίλες δραστηριότητες (Σκούρα-Βαρνάβα, 1994) όπως η συζήτηση, η 

παρατήρηση, οι ασκήσεις και οι τεχνικές της ∆ραµατικής Τέχνης στην Εκπαίδευση, 

τα εικαστικά, το παιχνίδι σε όλες του τις µορφές. (Άλκηστις, 1998· Beauchamp, 

1998· Κοντογιάννη, 2004· Περδικάρη, 2005, 2007). 

� Να προσπαθεί να δηµιουργήσει υπεύθυνους και ενεργούς µαθητές, αυριανούς 

πολίτες (Φλογαΐτη & ∆ασκολία, 2004· Κατσίκης & Ζαχαρίου, 2005). 

Απ’ όλα τα παραπάνω συµπεραίνεται ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση απαιτεί 

ολιστική και συστηµική προσέγγιση της πραγµατικότητας (Φλογαΐτη, 2006) και κατά 

την προσχολική ηλικία, µε στόχο την όσο το δυνατόν ευρύτερη διεπιστηµονική 

προσέγγιση των ζητηµάτων του περιβάλλοντος και της αειφορίας (Σκαναβή, 2004). 

Η διαθεµατικότητα και ιδιαίτερα τα διαθεµατικά προγράµµατα σπουδών που 

εκφράζουν αυτή, (Bufamo, 1998· Ματσαγγούρας, 2002· Γκλιάου, 2004), θεωρούνται 

κατάλληλες προσεγγίσεις και για τα θέµατα και ζητήµατα του περιβάλλοντος και της 

αειφορίας (Φλογαΐτη, 2006). 

 

Η ΕΡΕΥΝΑ ∆ΡΑΣΗΣ 
 Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνήσει την επίδραση ενός Προγράµµατος 

Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης µε θέµα «Περπατώ, περπατώ εις το δάσος-το 

περιαστικό δάσος» στην ανάπτυξη γνώσεων και καλλιέργεια αξιών, στάσεων και 

συµπεριφορών των παιδιών φιλικών προς το δασικό περιβάλλον. 

 

Ερευνητικά ερωτήµατα: Εάν η εφαρµογή ενός Προγράµµατος Π.Ε.: 

� θα ανάπτυσσε τις σχετικές γνώσεις των παιδιών για το δασικό οικοσύστηµα, 

� θα ανάπτυσσε την κριτική σκέψη των παιδιών στα θέµατα διαχείρισης και 

 προστασίας των δασικών οικοσυστηµάτων, 

� θα καλλιεργούσε αξίες και στάσεις στα παιδιά φιλικές προς το δασικό 

 οικοσύστηµα, 

� θα ωθούσε τα παιδιά σε συµπεριφορές φιλικές προς το δασικό οικοσύστηµα, 

� θα προωθούσε την ανάπτυξη συνεργασίας µεταξύ του σχολείου και της τοπικής 

 κοινωνίας. 

 

Μεθοδολογία της έρευνας: Έρευνα δράσης 

 

∆είγµα της έρευνας: 21 παιδιά προσχολικής ηλικίας που φοιτούν στο 

Νηπιαγωγείο. 

 

Μέσα συλλογής δεδοµένων: Παρατήρηση κατά την εφαρµογή του προγράµµατος, 

εκτίµηση έργων ζωγραφικής και κατασκευών των παιδιών, συζήτηση στην 

ολοµέλεια, ατοµική συνέντευξη σε «ραδιοφωνικό σταθµό». 

 

Παιδαγωγικό πρόγραµµα:  
«Περπατώ, περπατώ εις το δάσος…» 

 

Κριτήρια επιλογής θέµατος 
� Το δάσος αποτελεί ένα οικοσύστηµα πολλαπλών βασικών επιδράσεων στο 

περιβάλλον και στον άνθρωπο. 
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� Το Νηπιαγωγείο βρίσκεται στους πρόποδες του Εθνικού ∆ρυµού της Πάρνηθας. 

Τα περισσότερα παιδιά περνούν τον ελεύθερό τους χρόνο στο δάσος γύρο απ΄ το 

χωριό. 

� Τα παιδικά παραµύθια συχνά αναφέρονται σε σκηνές και θέµατα του δάσους. 

� Οι πρόσφατες καλοκαιρινές πυρκαγιές. 

 

Στόχοι του προγράµµατος προς τα παιδιά 
Γνωστικοί: 
� Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν -στο µέτρο το δυνατού- τι είναι το δάσος, από 

τι αποτελείται ένα δάσος, πως δηµιουργείται το δασικό οικοσύστηµα. 

� Να αναγνωρίσουν και να προσδιορίσουν τη χρησιµότητα του δάσους στη 

λειτουργία της φύσης. 

� Να κατονοµάσουν και να απαριθµήσουν προϊόντα του δάσους που χρησιµοποιεί 

ο άνθρωπος. 

� Να προσδιορίσουν και να κατηγοριοποιήσουν τρόπους µε τους οποίους µπορεί να 

καταστραφεί ένα δασικό οικοσύστηµα. 

Συναισθηµατικοί: 
� Να ενθαρρυνθούν να προσεγγίσουν και να βιώσουν το δασικό οικοσύστηµα. 

� Να εκτιµήσουν την εγγενή αξία του δασικού οικοσυστήµατος. 

� Να διερωτηθούν σχετικά µε τις επιπτώσεις της καταστροφής του δασικού 

οικοσυστήµατος. 

� Να απορρίψουν ενέργειες και πρακτικές, αρνητικές προς το δασικό οικοσύστηµα. 

� Να σκεφθούν, να κρίνουν, να επιλέξουν και να υιοθετήσουν αξίες, στάσεις και 

συµπεριφορές προς το δασικό οικοσύστηµα µε άξονα όχι µόνο το ανθρώπινο και 

προσωπικό συµφέρον. 

Ψυχοκινητικοί- δεξιοτήτων: 
� Να χρησιµοποιήσουν απλά εργαλεία µετρήσεων. 

� Να κινηθούν, να παίξουν, να απολαύσουν το δασικό οικοσύστηµα. 

� Να ενθαρρυνθούν να οργανώσουν επίσκεψη στο δάσος µε τους γονείς τους. 

� Να εκφράσουν σωµατικά και λεκτικά αισθήµατα και συναισθήµατα τους για το 

δασικό οικοσύστηµα. 

� Να συνεργαστούν µε τοπικούς φορείς αλλά και µεταξύ τους. 

 

∆ιάρκεια του προγράµµατος: 5 µήνες (Γενάρης-Μάης). 

 

Αφόρµηση προγράµµατος: Συζήτηση στην ολοµέλεια, αναφορά παιδιού σε 
επίσκεψη στο δάσος της Πάρνηθας, προσκόµιση φωτογραφικού υλικού από το παιδί, 

εστιασµός στο καµένο τµήµα αυτής. 

 

Μεθοδολογία προγράµµατος: Θεµατική προσέγγιση, έρευνα πεδίου. 
 

Εφαρµογή προγράµµατος: Καταιγισµός ιδεών: Στην ολοµέλεια τα παιδιά 

αναρωτήθηκαν τι ξέρουν για το δάσος. Πρότειναν ότι: έχει χώµα, έχει δέντρα, ζουν 

ζώα, το καλοκαίρι κάηκαν πολλά δάση. 
Αναρωτήθηκαν και εκδήλωσαν ενδιαφέροντα σχετικά µε το τι θέλουν να µάθουν για 

το δάσος. Πρότειναν να ασχοληθούν και να επιλύσουν τα ερωτήµατά τους: Γιατί 

καίγονται τα δάση; Υπάρχουν πολλά δάση; είναι όλα τα δάση ίδια; Τι χρειαζόµαστε τα 

δάση, τα χρειάζονται µόνο οι άνθρωποι; Ποια ζώα ζουν στο δάσος; Πως µπορούµε 

εµείς να βοηθήσουµε να µη καταστρέφονται –καίγονται τα δάση; 
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Τα ερωτήµατα που συγκεντρώθηκαν από τον καταιγισµό ιδεών ταξινοµήθηκαν και 

διαµόρφωσαν τις επιµέρους ενότητες του προγράµµατος, όπως: Τι είναι το δάσος. Τι 

περιλαµβάνει ένα δασικό οικοσύστηµα (βιοτικοί & αβιοτικοί παράγοντες). Χλωρίδα 

και πανίδα του δάσους. Προσφορά του δάσους στη λειτουργία του πλανήτη και στον 

άνθρωπο (κατοικία, τροφή, ξυλεία, κάρβουνο, οξυγόνο, εργασία, αναψυχή, χαρτί). 

Υποβάθµιση και καταστροφή δασικών οικοσυστηµάτων (φυσική και ανθρωπογενής). 

Τρόποι αποφυγής και αντιµετώπισης υποβάθµισης και καταστροφών των δασικών 

οικοσυστηµάτων, ανθρώπινες δράσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Αειφορική 

διαχείριση δασικών οικοσυστηµάτων. 
 

∆ραστηριότητες (ενδεικτικές): 
∆ραστηριότητες µέσα στην τάξη:  

 Συζήτηση µε πληροφοριακό υλικό για τα τοπικά δάση και τα δάση της Ελλάδας. 

  

 

 
Σχήµα 1. Εντοπισµός εθνικών δρυµών. 

 

 

 

 Συζήτηση και εντοπισµός στο χάρτη των εθνικών δρυµών της Ελλάδας (σύνδεση 

µε γεωγραφία). Είδη δασών. Ζωγραφική και χαρτοκολυτική. (Σχήµα 1, Σχήµα 2) 

 Συζήτηση µε θέµα πεδινά και ορεινά δάση (σύνδεση µε γεωλογία), δέντρα και 

ζώα που ζουν σε αυτά. Ζωγραφική στο καβαλέτο, αφήγηση παραµυθιού (Σχήµα 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 3: Ζωγραφική στο καβαλέτο: Εθνικός δρυµός Πάρνηθας. 

 

 

Σχήµα 2. Κολάζ του δάσους 
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 Συζήτηση µε πληροφοριακό υλικό και θέµα τα δέντρα, αειθαλή-φυλλοβόλα, µέρη 

του δέντρου, ανάγκες επιβίωσης. Οµαδική κατασκευή «το δέντρο στις τέσσερις 

εποχές». Τόµπολα σύνθεσης µε τα µέρη του δέντρου. 

 Συζήτηση µε πληροφοριακό υλικό για τα ζώα του δάσους που απειλούνται µε 

εξαφάνιση στην Ελλάδα. Ποια είναι, γιατί κινδυνεύουν, ποιοι µπορούν να τα 

βοηθήσουν (οργανώσεις προστασίας). Εστιαζόµαστε στο «ελάφι της Πάρνηθας». 

 Εξελισσόµενη κατασκευή µακέτας για το δάσος (καθ΄ όλη τη διάρκεια του 

προγράµµατος) (Σχήµα 4, Σχήµα 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Γλωσσική άσκηση: πως λέγονται τα µικρά των ζώων (υποκοριστικά π.χ. αλεπού-

αλεπουδάκι). 

 Γλωσσική άσκηση: ψάχνουµε και εντοπίζουµε σύνθετες λέξεις µε συνθετικό τη 

λέξη «δάσος» (Σχήµα 6). 

 

 
Σχήµα 6. Γλωσσική άσκηση 

 

 ∆ηµιουργία τόµπολας «απ΄ το ψηλότερο στο χαµηλότερο» (δέντρο, θάµνος, πόα). 

 Ελεύθερη ζωγραφική στο καβαλέτο. 

 Συλλογή φωτογραφιών, αντιγράφων πινάκων ζωγραφικής, εικόνων, υλικών και 

προϊόντων που προέρχονται από το δάσος. ∆ηµιουργία αντίστοιχης «γωνιάς του 

δάσους» στην τάξη. 

 ∆ηµιουργία φυτολογίου. 

 Ανακάλυψη, συγκέντρωση (από παιδιά και νηπιαγωγούς) παροιµιών, αινιγµάτων, 

ποιηµάτων, τραγουδιών, µύθων και παραµυθιών σχετικών µε το δάσος, και τα δέντρα. 

Σχήµα 4. Αρχικό στάδιο µακέτας Σχήµα 5. Τελικό στάδιο µακέτας 
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 Αφήγηση παραδοσιακών παραµυθιών για το δάσος (κοκκινοσκουφίτσα) και 

τροποποίηση αυτών από τα παιδιά. 

 Πρόσκληση σε κάτοικο της περιοχής για να ας διηγηθεί σχετικά µε το δάσος του 

 Κρυονερίου. 

 Ακουστικές ασκήσεις αναγνώρισης φωνών των ζώων, πουλιών, ήχων του δάσους. 

 Πρόσκληση σε ειδικό (δασολόγο), ενηµέρωση σχετικά µε τους κινδύνους που 

 απειλούν τα δασικά οικοσυστήµατα, τρόπους πρόληψης, αποκατάστασης και 

 αειφορικής διαχείρισης αυτών. 

 ∆ηµιουργία και εµψύχωση αυτοσχέδιου δρώµενο µε θέµα: «πυρκαγιά στο δάσος 

 εγώ τι κάνω;» 

 Ασκήσεις ∆ραµατικής Τέχνης: Μεταµορφωνόµαστε σε «µηχανές αντικατάστασης 

 του δάσους»  

 Παιχνίδι ρόλων: Σχεδιάζουµε και παίζουµε παιχνίδι ρόλων µε θέµα: «το 

 γειτονικό µας δάσος µας χρειάζεται…» 

 

∆ραστηριότητες στην αυλή, έξω απ΄ το σχολείο: 
 Οργάνωση εξορµήσεων στο δάσος (Κρυονερίου, Πάρνηθας, γειτονικό σχολείου) 

 για ανακάλυψη, παρατήρηση, αναψυχή σε διαφορετικές εποχές. 

 Στη φύση ανακαλύπτουµε, παρατηρούµε, αγγίζουµε, µυρίζουµε, ονοµάζουµε 

βότανα, και δέντρα. 

 ∆ιερεύνηση στην αυλή, στη γειτονιά και στο δάσος για αγριολούλουδα. 

 Εντοπισµός, φωτογράφηση, ζωγραφική απόδοση, ονοµασίες. 

 Συλλογή υλικών του δάσους, δηµιουργίες αυτοσχέδιων κατασκευών, 

διακοσµητικών. 

 Εφαρµογή κινητικών παιχνιδιών στην αυλή (Λύκε, λύκε είσαι εδώ; Η κολοβή 

αλεπού. Λαγός στο λάκκο έπεσε.) 

 ∆ηµιουργία ταυτότητας ενός «πεύκου» (ύψος, ηλικία, οικογένεια, χρώµα…). 

 «Αγάλµατα» στο δάσος-Τεχνική ∆ραµατικής Τέχνης: Στολίζουµε το δάσος µε 

 αγάλµατα από τα σώµατά µας. 

 «Καθρέφτες»-Τεχνική ∆ραµατικής Τέχνης: Γινόµαστε «καθρέφτες» των 

 πουλιών, των ζώων, των δέντρων, των φυτών του δάσους. 

 

∆ράσεις για το δάσος (ενδεικτικές): 

• ∆ηµιουργία πανό για το δάσος, ανάρτηση στην είσοδο του σχολείου για 

ενηµέρωση. (Σχήµα. 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 7. Το πανό του δάσους 
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• Κατασκευή φυλλαδίων µε ζωγραφισµένες οδηγίες για «αειφορικές περπατησιές 

 στο δάσος», διανοµή σε περιηγητές του δάσους, στον κοινωνικό περίγυρο των 

 παιδιών. 

• Εντοπισµός νεαρών φυτών στην καµένη περιοχή και περίφραξη-προστασία µε 

 πέτρες. 

• Σχεδιασµός, φαντασία, σκέψη και σύνθεση παραµυθιού για το δάσος, µε 

 προτροπές και συµβουλές. Παρουσίαση στη γιορτή του σχολείου. 

• Συνέντευξη σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθµό και έντυπο τύπο για τα θέµατα 

 διαχείρισης του δάσους. 

• Φύτεµα στην αυλή του σχολείου λαχανικών, λουλουδιών θάµνων και δέντρων, 

 καθηµερινή παρακολούθηση και φροντίδα. (Σχήµα 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 8. ∆ηµιουργούµε τον κήπο µας 
 

• Επίσκεψη στην κοινότητα για ενηµέρωση Προέδρου και εργαζοµένων για το 

 δάσος. Κατάθεση αιτήµατος για συντήρηση φυτών σχολείου κατά τη διάρκεια 

 του καλοκαιριού. 

• ∆ηµιουργία αφίσας «µε όσα καταλάβαµε ότι µπορούν να βοηθήσουν το δάσος να 

 υπάρχει». Ανάρτηση σε κεντρικά σηµεία της κοινότητας. 

• ∆υναµική συµµετοχή σε συνεργασία µε τους γονείς στη δεντροφύτευση που 

 οργάνωσε η κοινότητα. 

•  Συνεργασία µε τον Εθνικό φορέα διαχείρισης της Πάρνηθας. 

 

Σύντοµη συζήτηση και αξιολόγηση του προγράµµατος. 
Τα παιδιά καθ΄ όλη τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος έδειχναν ενδιαφέρον, 

συγκέντρωναν υλικό ενώ παρόµοιο αποδείχτηκε και το ενδιαφέρον των γονέων και 

της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι πρόθυµα συµµετείχαν στις δραστηριότητες και 

δράσεις του προγράµµατος (∆αφέρµου, κ.α., 2006). Πρωτότυπες ήταν οι 

παρατηρήσεις των παιδιών, κατά τη διάρκεια των οργανωµένων συζητήσεων σχετικά 

µε την πρόληψη των καταστροφών του δάσους. Παραθέτουµε ενδεικτικά πρόταση 

παιδιού: «µπορούµε να γίνουµε φύλακες του δάσους, να µένει κάθε µέρα ένας µας εκεί, 

δηλαδή να φυλά σκοπιά. Αν κάποιον δούµε να πετάει σκουπίδια ή να χαλάει τα δέντρα 

ή να σκοτώνει ελάφια αµέσως µε τον ασύρµατό µας θα το πούµε στην Κυρία µας». 

Κατά τη διάρκεια των εξορµήσεων τα παιδιά παρατηρούσαν κάθε λεπτοµέρεια στη 

φύση, περπατούσαν προσεχτικά και προσπαθούσαν να µην ενοχλούν µε τις φωνές 

τους, σηµείο το οποίο πραγµατικά τα δυσκόλεψε ιδιαίτερα. 

Κατά τη διάρκεια των δράσεων κινητοποιήθηκαν και δραστηριοποιήθηκαν σε αρκετά 

ικανό βαθµό. Παρατηρήθηκε ότι πριν τη συνέντευξής τους στο ραδιοφωνικό σταθµό 

έδειχναν προβληµατισµένα και συγκρατηµένα, χαρακτηριστικά τα οποία απέβαλαν 
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µε τη βοήθεια της δηµοσιογράφου ενώ στη συνέχεια εξέφρασαν µε πειθώ τις θέσεις 

και απόψεις τους για την προστασία και διαχείριση του δάσους. 

Εκτιµάται ότι η εφαρµογή του προγράµµατος ανέδυε συχνές και απρόβλεπτες 

δυσκολίες (Ντολιοπούλου, 2005), οι οποίες ξεπεράστηκαν µε την κατανόηση και 

συνεργασία των νηπιαγωγών µε τα παιδιά και µεταξύ τους. 

Ιδιαίτερη εκτιµάται η εµπειρία των παιδιών από τη συνεργασία τους µε την τοπική 

κοινωνία, η οποία ενώ στην αρχή ανέδυε, λειτουργικά και επικοινωνιακά 

προβλήµατα στη συνέχεια υπήρξε θετική και γόνιµη. Η αποδοχή µάλιστα που έδειξε 

η τοπική κοινωνία προς το έργο των παιδιών θεωρούµε ότι αποτέλεσε σηµαντικό 

παράγοντα ανάπτυξης της αυτοπεποίθησης, της κινητοποίησης, της 

δραστηριοποίησης και του διαρκούς ενδιαφέροντος των παιδιών για το θέµα. 

Παράλληλα διαφαίνεται και η επίδραση των παιδιών στην τοπική κοινωνία, η οποία 

προσπάθησε και ίσως ως ένα βαθµό το κατάφερε να «ακούσει» και να σεβαστεί 

προτροπές και θέσεις των παιδιών της. 

Η αξιολόγηση του προγράµµατος µέσω της συζήτησης, της παρατήρησης, των 

στοχευµένων ερωτήσεων έδειξε ότι τα παιδιά ανάπτυξαν γνώσεις που δεν διέθεταν 

πριν την εφαρµογή του προγράµµατος. Έδειχναν ότι καλλιέργησαν αξίες και στάσεις 

φιλικότερες προς τη φύση, την οποία αντιµετώπιζαν ως το «δικό τους χώρο». 

Έδρασαν αυτοβούλως και συνεργάστηκαν για να κάνουν πράξεις αυτά που 

συναποφάσισαν. Έδειχναν περισσότερο ευαίσθητα µε τα θέµατα και ζητήµατα 

δάσους. Αξιολόγησαν µόνα τους το πρόγραµµά τους δηµιουργώντας την αφίσα των 

σκέψεών τους για το δάσος (Σχήµα 9). 

Οι νηπιαγωγοί έγραψαν στο βιβλίο του Νηπιαγωγείου τους για το πρόγραµµα: 

«Θεωρούµε ότι ίσως βοηθήσαµε να µπουν οι βάσεις για την δική τους µελλοντική 

συµπεριφορά, που θα είναι περισσότερο οικολογικά προβληµατισµένη, µε πρακτικές 

φιλικότερες προς το περιβάλλον. Από την πλευρά των εκπαιδευτικών πιστεύουµε ότι 

έχουν επιτευχθεί το πλείστον των στόχων που είχαµε θέσει εξαρχής. Κλείνοντας αυτές 

τις σκέψεις πρέπει να αναφερθεί ότι το πρόγραµµα ήταν πολύ ενδιαφέρον τόσο για τα 

παιδιά όσο και τις εκπαιδευτικούς, πραγµατώθηκε µε φροντίδα και ενθουσιασµό και 

µας άφησε ωραίες αναµνήσεις από τις στιγµές που ζήσαµε στο νηπιαγωγείο µας αυτή τη 

χρονιά.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Σχήµα 9. Αξιολόγηση προγράµµατος από τα παιδιά 
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Υποστηρίζουµε ότι τα θετικά αποτελέσµατα του προγράµµατος οφείλονται τόσο στη 

βιωµατικότητα αυτού όσο και στον τρόπο εφαρµογής του µέσω στοχευµένων 

διαδικασιών και διεργασιών των δραστηριοτήτων και δράσεων αυτού. 

 

Συµπεράσµατα της έρευνας δράσης. 
Από την εφαρµογή και την αξιολόγηση του προγράµµατος προκύπτει ότι το 

πρόγραµµα συνέβαλε: 

� στην ανάπτυξη των γνώσεων των παιδιών που σχετίζονται µε το δασικό 

 οικοσύστηµα, 

� στην καλλιέργεια και ενδυνάµωση φιλικών αξιών και στάσεων προς το δασικό 

 οικοσύστηµα και τη φύση, 

� στην εκδήλωση συµπεριφορών και την οργάνωση δράσεων µε αειφόρο 

 προσανατολισµό, 

� στη δηµιουργία ευχάριστου και δηµιουργικού κλίµατος µεταξύ των παιδιών, των 

 νηπιαγωγών, και της τοπικής κοινωνίας, 

� στην καλλιέργεια της δηµιουργικότητας, της συνεργατικότητας, της αποδοχής και 

 της ενεργούς συµµετοχής των παιδιών. 

 

Προτάσεις: Προτείνουµε τη συνεχή και διαδοχική εφαρµογή παρόµοιων προγραµµάτων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από τις νηπιαγωγούς των τάξεων προς όφελος της 

προσχολικής εκπαίδευσης, της ενδυνάµωσης της εκπαίδευσης των πολιτών προς µια αειφόρο 

κοινωνία και της δραστηριοποίησης των µελών της σχολικής και τοπικής κοινότητας σε 

θέµατα και ζητήµατα του περιβάλλοντος και της αειφορίας. 
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