
Ένα μέρος με έπιπλα και τα απαραίτητα υλικά, χρώματα, χαρτόνια, αυτοκόλλητα, 
κόλλα, ψαλίδια, κορδέλες, κολλητικό χαρτί, χρωματιστά χαρτιά, κορδόνια, ξυλομπογιές, 
τέμπερες, λευκά χαρτιά… για τη δημιουργία ταυτοτήτων, διαβατηρίων και διαφημιστικών 
αφισών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 7-11

2 και άνω

30 λεπτά

ΕΝΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΕΩΝ 
ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ

Είναι πολύ σημαντικό και οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς να διδάσκουν τα αγόρια και τα 
κορίτσια από μικρή ηλικία να αγαπάνε και να εκτιμούν το φυσικό περιβάλλον και να 
ενεργούν με βάση αυτά τα αισθήματα, συμβάλλοντας στη φροντίδα και στη διατήρησή του. 
Αυτές οι αντιλήψεις έχουν στενή σχέση με την έννοια της ειρήνης, η οποία συνεπάγεται, 
μεταξύ άλλων, με το ότι ο φυσικός κόσμος παραμένει όμορφος. 

• Για την ανάπτυξη της γνώσης στα παιδιά, σχετικά με τον φυσικό κόσμο και την 
αναγκαιότητα να τον αγαπάνε και να τον φροντίζουν για τη διατήρησή του. 
• Για την ενθάρρυνση εμπειριών θετικών συναισθημάτων στη σχέση τους με τον φυσικό 
κόσμο. 



Αρχική δραστηριότητα για την ενίσχυση της επίγνωσης της ανάγκης της προστασίας του 
περιβάλλοντος. 

Σκουπίδια, σκουπίδια και άλλα σκουπίδια: 

Τα σκουπίδια βρίσκονται παντού. Υπάρχει ένα άλλο είδος σκουπιδιών, τα φυσικά, που 
ονομάζονται βιοδιασπώμενα σκουπίδια. Αποτελούνται από φυσικά προϊόντα που χάνονται 
ή διαχωρίζονται στα συστατικά τους και γίνονται θρεπτικές ουσίες για τα φυτά. Μερικά 
τέτοια παραδείγματα είναι οι τρίχες των ζώων, τα φύλλα, οι φλούδες των φρούτων... 
Πρέπει να μάθουμε να μην πετάμε ή να αφήνουμε μη-βιοδιασπώμενα προϊόντα, γιατί είναι 
βλαβερά για το περιβάλλον. 
Ας κάνουμε αν πείραμα για να ξεχωρίσουμε ποια είδη σκουπιδιών είναι βιοδιασπώμενα και 
ποια είδη δεν είναι: Τα παιδιά θα φέρουν δύο άδεια δοχεία γιαουρτιού και θα βάλουν μέσα 
σε αυτά λίγο υγρό χώμα. Θα βάλουν ένα κομμάτι πλαστικό μέσα στο ένα από αυτά και ένα 
φύλλο μέσα στο άλλο. Δεν θα πειράξουν τα δύο δοχεία για δύο εβδομάδες. Έπειτα, θα 
παρατηρήσουν τι έχει συμβεί. Υπάρχει κάποια αλλαγή στα σκουπίδια; Σε ποιο από τα δύο;

Γνωρίζετε γιατί το ένα από τα πράγματα που βάλαμε στα δοχεία έχει εξαφανιστεί και γιατί 
όχι το άλλο; 

Το μάθημα που πήραμε: πρέπει να κάνουμε κάτι! Ο/Η επιβλέπων εκπαιδευτικός μπορεί 
επίσης να εξηγήσει γιατί πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον μας με τη χρήση 
αριθμών που μπορεί να βρει στο https://www.unenvironment.org/

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ

Ίσως το πιο σημαντικό πράγμα σε αυτό το σύλλογο νέων να είναι ότι τ συναισθήματα και  
το αίσθημα αγάπης προς τα φυτά, τα ζώα, τη Φύση και γενικότερα τον κόσμο, πρέπει να 
εδραιωθούν στα παιδιά. Κάθε παιδί που θέλει να μπει στο σύλλογο, πρέπει να μάθει ότι το 
περιβάλλον είναι ένα δώρο που έχει λάβει και κατά συνέπεια θα πρέπει να το αγαπά και 
να το διατηρεί. Μόνο με την εκμάθηση αυτών των πραγμάτων μπορούμε να εγγυηθούμε 
μια σωστή περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

Αυτή η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινήσει όταν το παιδί είναι πολύ μικρό, στην αρχή θα 
αφορά μόνο πράγματα όπως, “σε παρακαλώ, μην πατάς σε αυτά τα φύλλα” ή “μην χτυπάς 
την εικόνα αυτού του ζώου”, αλλά αργότερα θα διδαχθεί πιο συγκεκριμένες γνώσεις και 
τρόπους δράσης στην καθημερινή ζωή, για τη διατήρηση του περιβάλλοντος: Η φροντίδα 
του περιβολιού, το καθάρισμα του σχολείου... Μέσω όλων των πιθανών παιδαγωγικών και 
μεθοδολογικών τρόπων.

Το πρόγραμμα έχει τα παρακάτω ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ. Κάθε παιδί θα λάβει μια κάρτα μέλους για να καταγράφει σε αυτήν τις 
δραστηριότητες και τις εκδρομές που πραγματοποιούνται εκτός σχολείου.

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ. Για να παρακινηθούν τα παιδιά και να ολοκληρώσουν τις δραστηριότητες 
που καλλιεργούν τις θετικές στάσεις προς τη φροντίδα του περιβάλλοντος και την 
ανάπτυξη αξιών, κάθε παιδί θα λάβει ένα διαβατήριο. Κάθε φορά που ένα παιδί έχει μια 
πολύ καλή στάση προς το τομέα που δουλεύουμε, ο/η εκπαιδευτικός θα σφραγίζει το 
διαβατήριο. Όταν θα είναι πλήρως σφραγισμένο, το παιδί θα λαμβάνει ένα δίπλωμα, ως 
φροντιστής του πλανήτη.

ΠΤΥΧΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΠΟΥ ΦΡΟΝΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ. Για να δοθεί στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς (ή την περίοδο που θεωρεί κατάλληλη ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός). 



 ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: 

Κάθε μήνα (ή όποτε θεωρεί κατάλληλο ο/η επιβλέπων εκπαιδευτικός) η ομάδα θα σχεδιάζει 
μια αφίσα με στόχο την πληροφόρηση των άλλων παιδιών του σχολείου για τα θέματα που 
σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος. Ορίστε ένα χρονοδιάγραμμα, το οποίο 
μπορεί να προσαρμοστεί από τον/την επιβλέπων εκπαιδευτικό:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ – ΠΡΟΣΟΧΗ! ΕΙΔΗ ΥΠΟ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
ΜΑΡΤΙΟΣ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΠΩΣ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΣΕΤΕ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΜΑΙΟΣ – Η ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ – Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. ΜΗΝ ΤΟ ΣΠΑΤΑΛΑΤΕ!
ΙΟΥΛΙΟΣ – ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ;
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – Ο ΜΗΝΑΣ ΤΟΥ ΟΗΕ. ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; https://www.unenvironment.org/explore-topics/sustainable-development-goals 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ – ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑ ΖΩΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΠΟ (Η ΑΛΛΟ ΜΕΡΟΣ ΟΠΟΥ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΖΩΑ)
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΟΛΥΝΣΗ. ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΝΑ ΧΡΗΣΟΠΟΙΟΥΝ 
ΜΕΣΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΡΥΠΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΟΔΗΛΑΤΑ, ΠΕΡΠΑΤΗΜΑ…
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ – ΕΝΑΣ ΥΓΙΗΣ ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΞΕΚΙΝΑ ΜΕ ΥΓΙΗ ΠΑΙΔΙΑ. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: ΤΡΩΤΕ ΥΓΙΕΙΝΑ!
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ – ΒΙΟΑΣΦΑΛΕΙΑ.

Οι δραστηριότητες οργανώνονται ανά μήνα, σε διάφορους τομείς. Είναι ομαδοποιημένες 
ώστε να διευκολύνουν τον/την εκπαιδευτικό στην επιλογή της δραστηριότητας ή των 
δραστηριοτήτων που θα διεξαχθούν με τα παιδιά, σύμφωνα με τα τρέχοντα ενδιαφέροντα 
ή κίνητρά τους. 
Κάθε μήνα, τα παιδιά του συλλόγου θα εργάζονται για την ευαισθητοποίηση στο θέμα 
του μήνα. Για αυτό το σκοπό, μπορούν να οργανώσουν συνεδρίες και ενημερωτικές 
ομιλίες στο σχολείο, όπου τα ίδια θα μιλάνε στους εξωσχολικούς καλεσμένους, μπορούν 
να φτιάξουν ενημερωτικές αφίσες για να διακοσμήσουν τους κοινόχρηστους χώρους, 
μπορούν να κάνουν φυλλάδια με σχετικές πληροφορίες για να τα δώσουν στους γονείς... 
μπορούν να διεξάγουν όλες τις ενέργειες που προτείνουν ως μέλη του συλλόγου. Θέλετε 
να γίνετε μέλος του συλλόγου; Θέλετε να αλλάξετε τον κόσμο;


